Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2019/2020
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne
a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
WWW stránka
Zriaďovateľ

Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola
Bieloruská 1, 821 06 Bratislava
02/45 24 87 99
skola@gastroskola.sk
www.gastroskola.sk
Gastroškola, s.r.o.

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno Služ. mobil
Ing. Jarmila
Riaditeľ
0917638732
Tiefenbacherová
Ekonóm/hospodár Miroslav Vanek
0903464666

e-mail
tiefenbacherova@gastroskola.sk
vanek@gastroskola.sk

Rada školy

predseda
pedagogickí zamestnanci
zástupcovia rodičov
zástupca zriaďovateľa
zástupca žiakov

Titl., priezvisko, meno
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Mgr. Andrej Nagaj
Bartalošová Aneta
Šimek Peter
Bc. Vlasta Vaneková
Miroslav Vanek
Emma Detvanová

Kontakt
0903 796 892
0903 205 058
0944 633 629
0910 944 466
0907 482 600
0903 464 666
0910180 682

Poradné orgány školy
Názov MZ a PK
MZ všeobecnovzdelávacích
predmetov
MZ odborných predmetov

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Mgr. Andrej Nagaj

Všeobecnovzdelávacie predmety

Mgr. Pavol Jurčo

Odborné predmety

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom
zariadení

Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy k 15.9.2019: 103
Počet tried: 7
Podrobnejšie informácie:
Trieda
I.A
I.NS
I.S
II.A
II.S
III.A
III.EA

Počet žiakov k 15.9./koniec šk. r.
17/18
14/10
13/8
20/21
11/9
20/18
8/7

z toho ŠVVP k 15.9
7
4
0
3
0
6
0

§ 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
Škola mohla prijať na štúdium v šk. r. 2019/2020 podľa určených plánov výkonov 5
žiakov do ŠO 6445 K kuchár, 5 žiakov do ŠO 6444 K čašník, servírka, 15 žiakov do
UO 6445 H kuchár a 9 žiakov do UO 6444 H čašník servírka.
Žiaci hlásiaci sa do ŠO sa museli zúčastniť prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a
literatúry a matematiky.
Počet prihlásených žiakov do ŠO: spolu 3/ z toho 2 dievčatá
Počet prijatých žiakov do ŠO: spolu 0 (zriaďovateľ pre nedostatočný počet
prihlásených žiakov sa rozhodol ŠO neotvoriť)
Žiaci hlásiaci sa do UO boli prijatí bez prijímacích skúšok, podmienkou na prijatie bola
zdravotná spôsobilosť na zvolený učebný odbor a úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

Okrem vyššie uvedenej triedy škola otvorila jednu triedu denného nadstavbového
štúdia - ŠO 6403 L podnikanie v remeslách službách, do ktorej boli žiaci prijímaní bez
prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia bolo predloženie výučného listu v odbore na
ktorý mohol ako nadväzujúce štúdium v súlade s platnou legislatívou nadväzovať ŠO
6403 L.
Počet prihlásených žiakov do UO spolu: 19/ z toho 7 dievčat
Počet žiakov prijatých do UO: spolu 19/ z toho 7 dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: spolu 16/ z toho 7 dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: spolu 17/ z toho 8 dievčat
SOŠ
UO 6444 H spolu/d
žiaci
5/2
prihlásení
5/2
prijatí
4/2
zapísaní
skutočný počet žiakov I. ročníka 5/3

SOŠ
UO 6445 H spolu/d
14/5
14/5
12/5
12/5

Spolu
spolu/d
19/7
19/7
16/7
17/8

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried
Trieda ADK ANJ CTB CTC EKO ETV HVY
2,61 2
1,62 2,78
I.A
3,4
I.NS 3,4 3,3
3
3
2,5
I.S
2,62 2,17 1,93 3,33
II.A
2,5
2,11
II.S
2,9 2
2,18 2,94
2,56
III.A
2
1
1,4 1,43
1,29
III.EA

Trieda PVY REG SJL KMM
I.A
2,39
2,56 1,94
I.NS
3,1
I.S
2,38
II.A 2,62 2,86 3,05 3,19
II.S
1,89
III.A 2,78
2,17
III.EA 1,86
1

CHE INF MNZ
2,5 1,94
2,8 1,6 2,9
1,38
1,5
1,76
1,44 2,11

SPR TOB TPY
1,18
2,67
1,5
1

3,19

1,12 2,86
2,5

MKT MAT OBN PRX
2,72
3
3,4 2,4 2,8
1,63 2,38 1,5 1,25
3,1
2
2,11
2,11
1,67
2

TEC TŠV UCT
1,35
1,5 3,5
2,5
2,81 1,56
2
3,18 1,22
1,8

OVY
1,78

1,81
1,78
1,57

Prospech žiakov
Veľmi
dobre

Trieda Počet Vyznamenaní

I.A
18
I.NS 10
I.S
8
II.A 21
II.S 9
III.A 18
III.EA 7

4
0
1
1
1
0
4

2
1
2
3
4
3
2

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

Správanie Správanie Správanie
2
3
4

12
9
5
17
4
15
1

1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

Dochádzka žiakov
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka

I.A
18
I.NS 10
I.S
8
II.A 21
II.S 9
III.A 18
III.EA 7

1789
1800
384
2344
399
1759
70

105,24
196,93
48,00
118,56
40,50
103,47
10,00

1627
1700
384
2125
399
1557
70

95,71
185,04
48,00
107,54
40,50
91,59
10,00

162
100
0
219
0
202
0

9,53
11,89
0,00
11,02
0,00
11,88
0,00

Výsledky externých meraní
Nakoľko škola neotvárala štvorročný ŠO 6445 K a 6444 K, žiaci boli do učebných
odborov prijímaní bez prijímacej skúšky a nebolo potrebné sledovať ich výsledky
monitoru.

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky (známky vypočítané
administratívne)
Predmet

Úroveň Počet (M/Ž)

EČ
EČ
PFIČ
PFIČ
1
2
3
4
5
Ústna
priemer počet priemer počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer

Anglický
jazyk

B1

8

(6/2)

Nemecký
jazyk

B1

1

(0/1)

Praktická
časť
odbornej
zložky

9

(6/3)

Slovenský
jazyk a
literatúra

9

Teoretická
časť
odbornej
zložky

9

(6/3) Nekonala sa rozhodnutím 2
MŠVVaŠ SR z dôvodu
COVID-19
(6/3)
1

2

3

2

Ústna
počet

1

2,25

8

1

4,00

1

Nekonala sa rozhodnutím MŠVVaŠ SR
z dôvodu COVID-19
3
7

3

1

2,33

9

1

2,11

9

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet

Úroveň Počet (M/Ž)

Praktická
časť odbornej
zložky

9

1
2
3
4
5
Praktická
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer

(6/3) 6

3

1,33

Praktická
počet

9

§ 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 odbor
Učebný odbor
I.A
6444 H čašník, servírka a 6445
I.NS 6403 L podnikanie v remeslách a službách
I.S
6403 L podnikanie v remeslách a službách
II.A
6444 H čašník, servírka a 6445
II.S
6403 L podnikanie v remeslách a službách
III.A
6444 H čašník, servírka a 6445
III.EA
6444 H čašník, servírka a 6445

H kuchár

H kuchár
H kuchár
H kuchár

Nepovinné predmety
Žiaci nemali v šk. roku 2019/2020 žiadne nepovinné predmety.
§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci
Pracovný pomer
V školskom roku 2019/2020 pôsobilo v SSOŠ - Gastroškola spolu 10 pedagogických
zamestnancov (z toho bola 1 riaditeľka, 2 majsterky OVY, 2 učitelia/MOVY, 4 učitelia
teoretického vyučovania a 1 špeciálny pedagóg).
Do stavu nezarátaná 1 MOVY - Bc. Melinda Vaneková je na rodičovskej dovolenke.
Učiteľský zbor bol stabilný, len na pracovnej pozícii MOVY sa počas šk. roka
vystriedali 3 pedagogickí zamestnanci. Nepedagogických zamestnancov pracovalo na
škole 6.

Počet pedag.
prac.

Pracovný pomer
TPP na dobu neurčitú
DPP na dobu určitú
Znížený úväzok
ZPS (z prvého riadku)
Na dohodu

7
2
2
1
1

Počet
Počet odborných
nepedag. prac. zamestnancov
4
0
0
0
2
0
0
0
2
0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
učiteľov
špeciálny
pedagóg

nekvalifikovaných

doplňujúcich si
kvalifikáciu

kvalifikovaných

spolu

1

8

0

9

0

1

0

1

Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda Predmet Počet hodín týždenne
I.A
TSV
2
I.A
KMM
1
I.A
INF
1
I.A
MAT
1
II.A TŠV
1
II.A KMM
1
II.A INF
1
II.A MAT
1
III.A TŠV
1,5
III.A HVY
1
III.A OBN
1
I.NS OBN
1
I.NS TŠV
1
I.NS INF
1
I.NS MAT
2
I.NS ADK
2
I.S
ADK
0,25
I.S
OBN
0,5
I.S
MAT
0,5
II.S
INF
0,25
II.S
MAT
0,25
III.EA OBN
0,25
III.EA HVY
0,25

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov
Typ
Pedagóg
vzdelávania

Poskytovateľ

inovačné

Štátny inštitút
odborného
vzdelávania,
Bellova 54/a,
837 63 Bratislava

inovačné

Názov
vzdelávania
Inovatívne
metódy
smerujúce k
Bc. Vaneková
pôsobeniu školy
v systéme
duálneho
vzdelávania
Inovatívne
metódy
smerujúce k
Ing.
pôsobeniu školy
Tiefenbacherová
v systéme
duálneho
vzdelávania
Sprevádzanie
a motivácia
Bc. Alaxinová
žiaka v systéme
duálneho
vzdelávania
Sprevádzanie
a motivácia
Mgr. Jurčo
žiaka v systéme
duálneho
vzdelávania

začiatok
Koniec
vzdelávania vzdelávania
4.10.2019
Osvedčenie
vydané 14.10.19)
20.3.2019

4.10.2019
Osvedčenie
vydané 14.10.19)

Štátny inštitút
odborného
vzdelávania,
20.3.2019
Bellova 54/a,
837 63 Bratislava

Štátny inštitút
odborného
inovačné
vzdelávania,
Bellova 54/a,
837 63 Bratislava
Štátny inštitút
odborného
inovačné
vzdelávania,
Bellova 54/a,
837 63 Bratislava
SSOŠ Základný
Gastroškola
aktualizačné Mgr. Jurčo
baristický kurz Lektor Academy
of Coffee s. r.o.
SSOŠ Základný
Gastroškola
aktualizačné Ing. Muskolayová
baristický kurz Lektor Academy
of Coffee s. r.o.
Sprevádzanie
Štátny inštitút
a motivácia
odborného
Mgr. Glabová
inovačné
žiaka v systéme vzdelávania,
Dúbravcová
duálneho
Bellova 54/a,
vzdelávania
837 63 Bratislava

Ukončené
13.11.2019

1.7.2019

Ukončené
13.11.2019

1.7.2019

18.
22.11.19

18.
22.11.19

Ukončené
- 22.11.19

Ukončené
- 22.11.19

Ešte neukončené
25. - 26.2.20

Iné vzdelávacie aktivity pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy
• 27.8.2019 - Bc. Alaxinová zorganizovala pre všetkých zamestnancov školy, ktorí
prejavili záujem „ kurz kváskovania“
• 23.9.2019 - M. Vanek sa zúčastnil semináru s Ing. Belešovou na tému:
“Najaktuálnejšie legislatívne zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov v školstve
po 1. Septembri 2019 (kongresová sála internátu Družba v Bratislave)
• 15.10.2019 - Ing. Tiefenbacherová sa zúčastnila konferencie RAABE „ Právne
správne“ škola 2019/2020 (hotel NIVY)
• 26.11.2019 - E. Švitka a M. Vanek sa zúčastnili školenia „ Než zazvoní“ pod
vedením Mgr. Karla Komineka - organizácia Než zazvoní.sk. Školenie bolo zamerané
na zlepšenie marketingu škôl
• 5.3.2020 sa Ing. Pilch, PhD., zúčastnil odborného seminára na tému“ Dôsledky
finančnej (ne)gramotnosti“, ktorý organizovalo MŠVVaŠ SR - kancelária štátneho
tajomníka v spolupráci s MPC a ŠIOV
• 30.1.2020 - Ing. Pilch PhD., a Mgr. Šötétová - školenie PPMK k MS
§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad akcií a podujatí školy na ktorých sa žiaci zúčastnili
• XX. ročník Súťaže vo varení guláša o cenu starostu PB „ Ulička chutí“
T: 7. september 2019 Z: Mgr. Jurčo
• Počas hodín INF vyplnením online dotazníka žiakmi sa triedy I.A, II.A a I.NS (spolu
44 žiakov) zapojili do VII. Cyklu Európskeho dialógu s mládežou
T: 2.9.20 Z: Mgr. Nagaj
• 1.ročník Župného športového dňa BSK pre stredoškolákov(II.A a traja žiaci
I.NS)T: 25.09.2019 Z: Mgr. Nagaj, Mgr. Jurčo
• Akcie k európskemu dňu jazykov (26.9.)
T: september 2019 Z: Mgr. Šotétová, Mgr. Glabová Dúbravcová
• Aktivity k svetovému dňu mlieka na školách
T: 25. september 2019 Z: Ing. Tiefenbacherová
• Finančná sloboda „hra“ - p. R. Kolek - financ majster VUB- zúčastnili sa triedy I.NS
a I.AT: 2.10.19 Z: Mgr. Glabová Dúbravcová
• Konferencia o environmentálnych témach - Daniela Piršelová - stará tržnica- žiaci
Prokopová (I.NS) a Krajčová, Bartaloš (I.A)
T: 6.10 19 Z: Ing. Tiefenbacherová
• Príprava zdravej desiaty - v rámci spolupráce so ZŠ Bieloruská ( zúčastnili sa žiaci
ZŠ - tretí ročník v počte 20) PD pani učiteľka Mgr. Bútorová - z našej strany akciu
zastrešovala Bc. Vaneková, Ing. Tiefenbacherová a vybraní žiaci II.A
T: 8.10.19 Z: viď vyššie
• Zabezpečenie občerstvenia pre žiakov ZŠ, ktorí sa zúčastnili turnaja v hádzanej akcia robená v rámci budovania spolupráce a upevňovania dobrých vzťahov so ZŠ
Bieloruská- zabezpečovali žiaci II.A (Taschner, Daniel)
T: 9.10.19 Z: Bc. Vaneková
• Aktivity ku Svetového dňa výživy - III.A a I.A

T: 15.10.2019 Z: Mgr. Jurčo, Ing. Muskolayová, Bc. Vaneková
• Školské kolo súťaže Skills - poradie: Šakrözi, Hašek, Roman
T: 16.10.19 Z: Ing. Muskolayová, Bc. Vaneková
• Divadelné predstavenie „Kým kohút nezaspieva“ (I.NS) v divadle Babylon
T: 22.10.2019 Z: Mgr. Nagaj
• Imatrikulácie žiakov I. ročníka, Halloween, „Filmová noc“ - noc v škole
T: 29.10.2019 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová Dúbravcová
• Hodina deťom (celoslovenská zbierka pre deti a mladých ľudí v znevýhodnených
podmienkach)- žiaci II.A a III.A - vyzbieraná suma 104,95Є
T: 14.11.2019 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová Dúbravcová
• Základný baristický kurz - Nikoleta Šalmíková z Academy of coffee s.r.o. - 11 žiakov
T: 18.11. - 22.11.2019 Z: Mgr. Jurčo
• Skills Nové Zámky - semifinálové kolo - Enrico Šarközi III.A - obsadil 2. miesto
T: 26.11.19 Z: Ing. Muskolayová, Mgr. Jurčo
• Prednáška „ Pravda o drogách „ - realizovalo Slovensko bez drog prostredníctvom
p. Michala Bučka - trieda I.AT: 27.11.19 Z: Ing. Tiefenbacherová
• Deň otvorených dverí v SSOŠ - Gastroškola (I.A, III.A)
T: 28.11.2019 Z: vedenie školy a všetci PZ
• Zapojenie sa do kampane Červené stužky - živá stužka - trieda I.A a III.A spolu so
žiakmi ZŠ Bieloruská (získali sme 6. miesto zo 68 škôl)
T: 29.11.19 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová Dúbravcová
• 29.11.2019 sa trieda I.A. zúčastnila na besede s témou: „Poruchy príjmu potravy“.
Besedu viedla Mgr. Alena Kmeťová z CPPPaP Bratislava II
• Napísanie vianočných pohľadníc osamelým starým ľuďom žijúcim v Domove
dôchodcov -splnené čiastočne, pohľadnice pre slabú úroveň neboli odovzdané,
v budúcnosti zmeníme spôsob ako sa zaangažovať do podobnej aktivity
T: december 2019 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová Dúbravcová
• Súťaž vo vianočnej výzdobe učební - handmadeJ - vyhrala trieda 1.A
T: december 2019 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová Dúbravcová
• Vianočná besiedka - krátky zábavný program - splnené za nízkej účasti, študenti si
navzájom odovzdali darčeky (namiesto programu)
T: 19.12.2019 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová Dúbravcová
• Finále súťaže Skills Slovakia- žiak Šarközi III.A s pomocníkom Domsim I A obsadili
5. Miesto T: 23.1 2020 Z: Ing. Muskolayová
• Spolupráca s academy of coffee - obsluha na baristickej súťaži - žiaci I.A - Bartaloš,
Hrabačka, Kočišeková, Patáková a žiak III.A - A. Mehmeti
T: 24.1.-25.1.20 Z: Mgr. Jurčo
• 24.1.2019 sa uskutočnila tematická beseda s názvom: „Aspekty porušovania
zákona v oblasti medziľudských vzťahov, drog a extrémizmu“. Besedu, na ktorej sa
zúčastnila trieda I.A, viedol Mgr. Viktor Brichta z CPPPaP Bratislava II.
• Deň otvorených dverí v SSOŠ - Gastroškola (II.A, I.NS)
T: 13.02.2020 Z: vedenie školy a všetci PZ

Exkurzie
1. Medzinárodná súťaž Na pántoch „ Návrat k tradíciám“ - trieda III.A
T: 17.10 19 Z: Ing. Muskolayová, Bc. Alaxinová

2. Výstava Gastro Danubius 2020 - trieda I.A a III.A
T: 23.1.20 Z: Mgr. Jurčo
3. BIBLIOTÉKA a 24. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA
T: 7. 11.2019 ( I.NS) Z: Mgr. Nagaj
§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty
Škola sa zapojila do projektov:
• "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou",
• „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“ - Červené stužky - celoslovenská
kampaň boja proti AIDS,
• Národný projekt: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou
školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 07.10. - 14.11.2015
Druh inšpekcie: Komplexná školská inšpekcia
V školskom roku 2019/20 nebola na škole vykonaná inšpekčná kontrola.
§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
školy

Materiálno-technické podmienky
Na výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu sa výrazným spôsobom podieľalo
materiálno-technické vybavenie školy. SSOŠ - Gastroškola je zameraná na prípravu
žiakov v oblasti gastronómie. Vybavenie školy je okrem štandardného vybavenia tried
zamerané na rozvoj praktických zručností v odboroch kuchár a čašník. V tejto oblasti
škola sleduje aktuálne trendy a zakúpené prístroje aktívne využíva k vyučovaniu
odborných predmetov ako sú: technológia, technika obsluhy, cvičenia z technológie,
cvičenia z techniky obsluhy a iné...
Špeciálne učebne:
č. 12 - odborná učebňa stolovania
č. 14 - odborná učebňa technológie
č. 26 - odborná učebňa informatiky
Využitie techniky vo výučbe:

interaktívna tabuľa (3x), tablety, stolové počítače, notebooky, dataprojektory,
tlačiarne, kopírky, digitálny fotoaparát, kamera, CD prehrávače, elektronická
pokladňa...
Škola je vybavená počítačmi napojenými na medzinárodnú počítačovú sieť
INTERNET. Cieľom je využívanie moderných informačných a komunikačných
technológií (IKT) a ich integrácia do vyučovania jednotlivých predmetov. Projektové
metódy vyučovania s využitím IKT rozvíjajú samostatnú a tvorivú prácu žiakov.
Učitelia majú pridelené učebne, ktoré na začiatku šk. roka preberajú a sú za ne
zodpovední. Žiaci sa podľa rozvrhu vzdelávajú v jednotlivých učebniach. V čase
prestávok sú v spoločenskej miestnosti a na chodbách, kde majú možnosť oddychu
(sedačky) i občerstvenia, ale v čase desiatovej a obedovej prestávky aj športového
vyžitia v učebni č.36 (stolnotenisový stôl, stolný futbal, biliard).
Počas školského roka 2019/20 boli okrem iného zakúpené aj nasledovné prístroje či
pomôcky:
Učebňa 12:
• vybavenie ku kávostrojom,
• aeropress,
• džezvy,
• odmerky a iné baristické pomôcky,
• mapy - chuť a vône vína, odrody viniča
Učebňa 14:
• panvice,
• hrnce,
• iné kuchynské doplnky,
• mixér,
• kuchynský robot,
• stroj na cukrovú vatu,
• varič plynový, grill,
• vakuovačka,
• mapy - delenie mäsa jatočných zvierat
PC sieť:
• Server,
• tablet,
• notebook,
• mobilné telefóny,
• klávesnica a myš

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie (priložená príloha)
§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy
na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa
Pre školský rok 2019/2020 boli stanovené tieto priority školy:
- zintenzívniť propagáciu školy a získať optimálny počet žiakov prvých
ročníkov do dennej formy štúdia (otvoriť 1 triedu študijného odboru, 1
triedu učebného odboru a 1 triedu denného nadstavbového štúdia)
- pokračovať v SDV v spolupráci s hotelom Mamas
- zapojiť sa do odborných súťaží a získať popredné umiestnenia
- v edukačnom procese naďalej využívať ETK ako i edupage stránku
- intenzívne využívať interaktívne tabule PZ
- doplniť a zmodernizovať vybavenie učební
- zlepšiť dochádzku žiakov na TVY a OVY, ako i spoluprácu s rodičmi
Ciele sa v prevažnej miere podarilo splniť. Za neúspech škola považuje neotvorenie
triedy so ŠO 6445 K a 6444 K.
§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v
ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky:
- individuálny prístup k žiakom,
- prepojenie teórie a praxe na vysokej úrovni,
- dobré vybavenie odborných učební,
- práca so zdravotne znevýhodnenými žiakmi (integrovaný žiak)
- kvalitné prevádzky na ktorých žiaci vykonávali OVY
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
- správanie sa a dochádzka niektorých problémových žiakov na TVY a OVY,
- nesystematická príprava na vyučovanie a neosvojený návyk žiakov učiť sa.

Návrh opatrení:
- ešte užšia spolupráca školy s rodičom,
- pravidelná, včasná a dôsledná kontrola dochádzky žiaka zo strany
triedneho učiteľa i rodiča s využitím možností EŽK,
- naučiť žiakov nájsť si kladný vzťah k zvolenému učebnému odboru
- ešte užšia spolupráca s CPPPaP
§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na
ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov
Absolventi denného štúdia sa po skončení školy bez problémov uplatňujú na trhu
práce, pokiaľ majú o prácu v odbore skutočný záujem.
Absolventi UO majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v dennej i externej
forme štúdia a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie – maturitu. Niektorí
absolventi nadstavbového štúdia pokračujú v štúdiu na vysokej škole.
§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky
Organizácia vyučovacieho procesu.
Vyučovací proces sa riadil platným rozvrhom hodín.
Vyučovanie v škole začínalo o 7,30 h.
Žiak mal prichádzať do školy najskôr 15 minút pred začatím vyučovacej
hodiny.
Budova školy sa zamykala o 7,30 h. Do budovy žiaci prichádzali cez vestibul školy.
Pri vstupe do budovy si žiaci očistili obuv a prezuli sa /október - máj/.
Veci si mali možnosť odložiť do príslušnej skrinky.
Počas obedovej prestávky bolo vyučovanie prerušené a škola
nezodpovedala za žiakov počas jej trvania.
Prehľad o dĺžke prestávok a vyučovacích hodín:
1. vyučovacia hodina 7:30 - 8:15 5 prestávka
2. vyučovacia hodina 8:20 - 9:05 5 prestávka
3. vyučovacia hodina 9:10 - 9:55 20 prestávka
4. vyučovacia hodina 10:15 - 11:00 5 prestávka
5. vyučovacia hodina 11:05 - 11:50 5 prestávka
6. vyučovacia hodina 11:55 - 12:40 5 prestávka
7. vyučovacia hodina 12:45 - 13:30 30 prestávka obedová
8. vyučovacia hodina 14:00 - 14:45 5 prestávka
9. vyučovacia hodina 14:50 - 15:35
Žiaci mali v jeden vyučovací deň najviac 8 hodín. Výnimkou bolo len

vyučovanie predmetu TŠV. Predmet TŠV sa vyučoval v utorok a vo štvrtok
(8. a 9. vyučovaciu h).
§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Angličtina v gastronómii krúžok
HOBBY ŠPORT

Počet
detí

Počet
skupín

Vedúci

16

1

Mgr. Miriam Glabová Dúbravcová

14

1

Eva Švitka

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom,
žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi a verejnosťou
1. Organizovaním triednych aktívov (TA) a osobným kontaktom pedagógov so

zákonnými zástupcami žiakov podľa potreby i mimo termínov triednych aktívov sa
škola snažila znižovať a odstraňovať prípadné problémy či nepriaznivé výsledky vo
výchovnovzdelávacom procese. Na triedne aktívy škola pozývala rodičov emailom aj
telefonicky, informáciu o konaní triedneho aktívu zverejňovala aj na stránke školy a
na FB. (konali sa dva TA v súlade s plánom TA a to 12.9.2019 a 9.1.2020. V čase
prerušenia vyučovania z dôvodu COVID-19 sa konal TA dištančnou formou v dňoch
od 22. - 24.4.20. Každý triedny učiteľ si zvolil formu, ako mu najlepšie vyhovovala,
aby sa skontaktoval s rodičmi a informoval ich o dôležitých skutočnostiach v
netradične vedenom výchovnovzdelávacom procese v čase mimoriadnej situácie.
2. Dni otvorených dverí (DOD) škola využila na vlastné spropagovanie, aby si
potenciálni žiaci školy mohli sami prejsť priestory školy a zoznámiť sa s ňou. (DOD sa
konali 28.11.2019- Sladká jeseň a 3.2.2020 - Valentín)
3. Škola sa snažila naďalej rozvíjať a udržiavať dobré vzťahy s pracoviskami, na
ktorých žiaci vykonávali odborný výcvik. Účasťou žiakov na akciách organizovaných
týmito zariadeniami žiaci školu zviditeľňovali a sami odborne rástli.
4. Škola vytvárala podmienky pre prácu Rady rodičov a Žiackej školskej rady. Na
svojich zasadnutiach tieto orgány operatívne riešili všetky podnety zo strany rodičov
aj žiakov a konfrontovali ich s vedením školy. Rada školy pracovala pod vedením Ing.
Pilcha, PhD., a Žiacka rada pod vedením Mgr. Glabovej Dúbravcovej.
5. Pravidelným zapisovaním údajov do elektronickej žiackej knižky (EŽK) škola
zabezpečovala informovanosť a prehľad rodičov o prospechu a dochádzke svojich
detí. (Keďže EŽK pedagogickí zamestnanci na škole využívajú už niekoľko rokov,
majú dostatočné praktické zručnosti na prácu s ňou.)

Činnosť v čase mimoriadnej situácie (COVID-19)
Od 9.3.2020 odporučením BSK a následne rozhodnutím zriaďovateľa GASTROSKOLA,
vyhlásila riaditeľka školy riaditeľské voľno pre žiakov školy do 13.3.2020 a následne
rozhodnutím MŠVVaŠ SR v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky od 16.3.2020 vzhľadom na krízovú situáciu pri šírení ochorenia
COVID-19 bolo prerušené vyučovanie a žiaci do konca šk. roka 2019/2020 sa
nezúčastňovali vyučovania preto ďalšie na začiatku roka plánované aktivity, účelové
cvičenia a exkurzie v triedach neboli zrealizované v plnej miere.
Ale aj počas dištančného štúdia prebiehal vzdelávací proces.
Vyučovanie na dobrovoľnej báze bolo obnovené od 22.6.2020.

1. Dištančné štúdium - Počas krízovej situácie prebiehalo vyučovanie dištančnou
formou na edupage a aj prostredníctvom teamov na www.office365ka.sk

2. MS a ZS - maturitné skúšky a záverečné skúšky rozhodnutím MŠVVaŠ SR boli v
školskom roku 2019/2020 realizované administratívnou formou.

3. Rozdanie vysvedčení - rozdávanie vysvedčení a dokladov pre žiakov, ktorý

končili v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo 18.6. 2020. Doklady si prevzali
žiaci III.A (18 žiakov), III.EA (7 žiakov), II.S (9 žiakov) za dodržania všetkých
protiepidemiologických opatrení.

4. Koniec vyučovania pre končiace ročníky - rozhodnutím MŠVVaŠ SR

posledným vyučovacím dňom pre končiace ročníky bol 7.5.2020. MŠVVaŠ SR
rozhodol aj o priebehu MS a ZS administratívnou formou.

5. Učivo, ktoré sa počas mimoriadnej situácia nestihlo odučiť-vzhľadom na

mimoriadnu situáciu pri šírené ochorenia COVID19 a aj vzhľadom na rozhodnutie
MŠVVaŠ SR sa aj pre učebný odbor skončilo vyučovanie predčasne (7.5.2020) a z
toho dôvodu sa v niektorých predmetoch nestihlo dobrať naplánované učivo. Išlo
hlavne o triedu III.A a III.EA (končiace ročníky UO), kde prišlo rozhodnutím MŠVVaŠ
SR k predčasnému ukončeniu klasifikačného obdobia. Učitelia sa snažili učivo prebrať
aspoň v zjednodušenej forme, prípadne skrátením časovej dotácie naplánovanej
v TVVP na aktuálne možný počet hodín. Jednotlivé vyjadrenia sú v prílohe č.1
v materiáli – vyhodnotenie práce MZ VVP a MZ OP.

6. Návrh klasifikácie žiakov z predmetov tzv. praktickej povahy - učitelia

zohľadňovali doterajšie známky aj známku z prvého polroku a zadávali úlohy,
referáty, projekty na vypracovanie (vo forme ktorá je najvhodnejšia) aby mohli
žiakov riadne ohodnotiť známkou. (zápisnica MZOP z 15.4.2020). Všetky predmety sa
podarilo riadne oklasifikovať.
7. Hodnotenie a dištančné vzdelávanie OVY - MOVY zohľadnili doterajšie
známky aj známku z prvého polroku a zadávali žiakom komplexné úlohy, ktorých

obsah bol v súlade s TVVP za druhý polrok. (zápisnica MZOP z 15.4.2020) Každý žiak
bol z daných predmetov klasifikovaný známkou.
8. Predmety OVY, CTC a CTB - do triednej knihy sa učivo nezapisovalo, ale na
základe MZOP z 15.4.2020, aby bolo možné žiakov z daných predmetov hodnotiť
pracovali v súlade s bodom 6 a 7.

Záver
Vypracovala: Ing. Jarmila Tiefenbacherová
V Bratislave, 15. septembra 2020
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.9.2020

Vyjadrenie rady školy
Rada školy sa k správe vyjadrila a zobrala ju na vedomie dňa: 30.9.2020
Podpis predsedu Rady školy:...............................................................

Schválenie zriaďovateľom školy
Správa schválená zriaďovateľom školy, Gastroškola, s. r. o., dňa: 5.10.2020
Podpis zriaďovateľa školy:...................................................................

