
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: 
názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej 
pošty 

Údaje o škole 

Názov školy Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola 

Adresa školy Bieloruská 1, 821 06 Bratislava 

Telefón 02/45 24 87 99 

E-mail skola@gastroskola.sk 

WWW stránka https://www.gastroskola.sk 

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 
meno 

Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 
Ing. Jarmila 
Tiefenbacherová 

0917638732 tiefenbacherova@gastroskola.sk 

Manažér 
Bc. Vlasta 
Vaneková 

0907482600 vanekova@gastroskola.sk 

Ekonóm/hospodár Miroslav Vanek 0903464666 vanek@gastroskola.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Ctibor Pilch, PhD. 0903 796 892 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Pavol Jurčo 0911 048 420 

zástupcovia rodičov Ing. Michaela Korbašová 0905 835 065 

  Peter Šimek 0910 944 466 

zástupca zriaďovateľa Bc. Vlasta Vaneková 0907 482 600 

  Miroslav Vanek 0903 464 666 

zástupca žiakov Daniela Kretíková 0940 831 318 



§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, 
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov GASTROŠKOLA s.r.o. 

Sídlo Ipeľská 7, 821 07 Bratislava 

Telefón +421907482600 

E-mail vanekova@gastroskola.sk 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského 
zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú 
zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Rada školy 

9.septembra 1920 bola zvolená nová Rada školy pri SOŠ-Gastroškola, Bieloruská 1. 

Pracovala v zložení:  
Ing. Pilch Ctibor PhD., predseda, Mgr. Jurčo Pavol, Ing. Korbašová Michaela, Šimek 
Peter, Kretíková Daniela, Vanek Miroslav, Bc. Vaneková Vlasta. 

Zasadnutia rady školy sa uskutočnili v súlade s plánom zasadnutí v dňoch 30.9.2020, 
25.1.2021, 7.4.2021, 15.6.2021. Z dôvodu COVID-19 sa všetky zasadnutia uskutočnili 
on - line. 

Okrem iných otázok boli prerokované najmä tieto materiály: 

• Správa o VVČ za šk. rok 2019/2020 

• Plán zasadnutí Rady školy v šk. roku 2020/2021 

• Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022 a počty žiakov (plán výkonov) 

• Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok šk. roku 2020/2021 

• Správa o hospodárení SSOŠ-Gastroškola za rok 2020 

• Plán výkonov na šk. rok 2022/23 

  



Metodické združenie odborných predmetov 

Zasadnutia: 

• 9.9.2020 - Odsúhlasenie a prerokovanie plánu práce MZ OP pre šk. r. 2020/2021. 

• 7.10.2020 - Odsúhlasenie návrhu formy PČOZ MS.  

                 - Návrh zadaní a odsúhlasenie termínov pre PČOZ MS. 

                 - Aktualizácia tém pre ústnu časť ZS pre UO 6444 H a UO 6445 H. 

• 11.11.2020 - SKILLS súťaž – organizačné zabezpečenie. 

• 12.2.2021 – Aktualizácia maturitných tém ÚFIČ MS pre TČOZ -  ŠO nadstavbového  

                     štúdia 6403 L Podnikanie v remeslách a službách. 

                   - Prerokovanie návrhu tém na  praktickú časť ZS tried III.A a III.EA. 

• 3.5.2021 - Návrh príbuzných predmetov pre administratívny výpočet známok   

                  na MS21 a ZS21 (predmety určuje riaditeľ školy). 

                - Prepracovanie – aktualizácia testov, ktoré budú použité  ako prijímacia  

                  skúška pre záujemcov o štúdium v UO 6445 H a 6444 H v externej  

                   forme štúdia.  

Metodické združenie všeobecnovzdelávacích predmetov 

Zasadnutia: 

• 9.9.2020 - Prerokovanie návrhu plánu práce MZVVP na školský rok 2020/21. 

                - Prerokovanie plánu akcií, exkurzií, prednášok. 

                - Kontinuálne vzdelávanie pre zamestnancov na rok 2020/2021. 

                - Delenie triedy na niektorých predmetoch. 

• 2.10.2020 - Online vyučovanie v čase COVID-19 - krízový plán. 

• 12.2.2021 - Vyhodnotenie plánu práce MZVVP za 1. polrok šk. roka 2020-21. 

                  - Schválenie zadaní na ÚFIČ MS z predmetov SJL, ANJ B1, ANJ B2. 



• 16.6.2021 - Vyhodnotenie plánu práce MZVVP za 2. polrok šk. roka 2020-21. 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 114/99 

Počet tried: 8 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov k 15.9.20/koniec šk. r. 

I.A 19/17 

I.NS 12/8 

I.S 15/12 

II.A 17/16 

II.NS 10/9 

II.S 9/8 

III.A 19/19 

III.EA 13/13 

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných 
zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Zamestnanci 

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

TPP 5+1 od 1.10.20 2+1 do 30.9.20   

DPP 1+1 do 11.10.20 0   

Znížený úväzok 2+1 od 1.11.20 2   

ZPS 1 0   

Na dohodu 2 2   

 

  



§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 2 12 14 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 2 12 14 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet 
Počet hodín 
týždenne 

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 HVY 1 

III.A OBN 1 

I.NS OBN 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 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo 
školského zariadenia na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Prehľad akcií a podujatí školy na ktorých sa žiaci zúčastnili: 

• Akcia k európskemu dňu jazykov (26.9.) - T: 25.9.20 Z: Mgr. Šotétová, Mgr. 
Glabová Dúbravcová 

• Aktivity k svetovému dňu mlieka na školách - T: 30.9.20 Z: Ing. Tiefenbacherová 

• Aktivity ku Svetového dňa výživy/potravy - T: 16.10.2020 Z: Mgr. Jurčo, MOVY, 
Ing. Muskolayová 

• Online-Imatrikulácie žiakov I. ročníka - T: 28.10.2020 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová 
Dúbravcová 

• Beseda s odborníkmi z CPPPaP na tému: "Aspekty porušovania zákona v oblasti 
medziľudských vzťahov, drog a extrémizmu“- dištančne- PD: Mgr. Glabová 
Dúbravcová - T: pôvodný termín október 2020, skutočný 13.4.21  

• Prednáška na tému“ Trestnoprávna zodpovednosť“- dištančne pod PD: Mgr. 
Glabovej Dúbravcovej - pôvodný termín november 2020, skutočný 27.4.21 

• Školské kolo SKILLS - vyhral K. Domsi -T: 18.11.2020 Z: Bc. Vaneková, žiaka 
pripravoval M. Lesko (v semifinále medzi najlepšími 16. kuchármi juniormi pod 
vedením MOVY M. Leska, obsadil 11.miesto). 

•  Sledovanie filmu „Kto je ďalší“ - boj proti šikane v rámci tém Dôstojnosť ľudskej 
osobnosti, akceptácia iného názoru, xenofóbia a rasizmus - T: 1. polrok šk. r. Z: Mgr. 
M. Glabová Dúbravcová 

• Deň učiteľov - anketa „Malý Ámos“- (vyhrala Mgr. Glabová Dúbravcová) – T: marec 
2021 Z: ŽŠR, Mgr. Glabová Dúbravcová 

• Hodina zeme - zapojenie sa cez FB do výzvy spolu v prírode - T: 28.3.2021 Z: ŽŠR, 
Mgr. Glabová Dúbravcová 

• Beseda s odborníkom – pôvodne mala byť s preventistom ORPZ BA II na tému 
“ Obchodovanie s ľuďmi“. Nakoniec sa zrealizovala prostredníctvom pani Kolníkovej  
z CPPPaP - T: pôvodný termín apríl 2020, skutočný 11.5.2021 Z: Mgr. Šotétová 
 
• Prezentácia a príprava MN - lektor Ing. Jozef Roth, trieda (III.A) - T: 5.5.2021  
  Z: Mgr. Jurčo 
 



• Medzipredmetové vzťahy - projekt - „Vlastná reštaurácia“ - (prepojenie 
všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov - CTC/CTB/ANJ- trieda 
III.A) -T: 19.5.2021 Z: Mgr. Glabová Dúbravcová a Mgr. Jurčo 

• WORLD TABLE TENNIS DAY (stolný tenis) - žiaci I.A, II.A a I.NS (vyhrali: I.A - 
Šuhajda, II.A Leginj/Patáková, I,.NS – Benko T: 27.5.- 9.6.2021 Z: Eva Švitka a Mgr. 
Jurčo 

• Športový deň pre žiakov školy (I.A, I.NS) - na Partizánskej lúke - T: 25.6.2021 Z: 
Silvia Klímová, Mgr. Glabová Dúbravcová, Ing. Pilch, PhD. 

• Prechádzka Bratislavou - spoznávanie pamätihodností - I.NS T: 29.6.21 Z: Ing. 
Muskolayová 

Exkurzie 

• Odbytové a výrobné stredisko (I.A a II.A) - T: 11.9.2020 Z: Bc. Vaneková 

Ostatné plánované exkurzie neboli zrealizované z dôvodu COVID-19. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V  školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu COVID-19 nezrealizovali ani dva plánované 
„Dni otvorených dverí“, ani nebolo možné navštíviť okolité základné školy s cieľom 
spropagovať SSOŠ-Gastroškolu a spraviť nábor nových žiakov. Aj každoročné varenie 
guláša v Podunajských Biskupiciach sa z vyššie uvedeného dôvodu nekonalo. Škola 
využila možnosť na propagáciu, ktorú jej ponúkol starosta Podunajských Biskupíc – 
pán Zoltán Pék – napísaním článku do Biskupických novín. 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo 
školské zariadenie zapojené 

Projekty 

Škola sa zapojila do projektov: 

• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je rozvojový program, 
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, 
naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Zapojili sa 3 žiaci na bronzovej 
úrovni (Dominik Kurčinka III.A, Sofia Sárkányová I.NS, Miroslava Korbašová I.A). 
Koordinátorom bola Mgr. M. Glabová Dúbravcová. Úvodné školenie absolvoval aj 
Mgr. Nagaj. 

• Národný projekt: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“- 
pokračovanie od r.2018/19 

• Národný projekt: IT Akadémia - digitalizácia školy - premena školy na školu 21. 
storočia 



§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 07.10. - 14.11.2015 

Druh inšpekcie: Komplexná školská inšpekcia 

V tomto školskom roku nebola na škole vykonaná inšpekčná kontrola. 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-
technických podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické vybavenie školy výrazným spôsobom ovplyvňuje výsledky 
výchovno-vzdelávacieho procesu. SSOŠ - Gastroškola je škola, zameraná na prípravu 
žiakov v oblasti gastronómie. Vybavenie školy okrem štandardného vybavenia tried 
sa zameriava hlavne na rozvoj praktických zručností v odboroch kuchár a čašník. V 
tejto oblasti škola sledovala aktuálne trendy a zakúpené prístroje aktívne využívala k 
vyučovaniu odborných predmetov ako sú: cvičenia z technológie, cvičenia z techniky 
obsluhy, technológia, technika obsluhy, technika prevádzky a iné. Hlavne v čase, keď 
nebolo možné z dôvodu zatvorenia prevádzok (COVID-19) realizovať OVY na 
zmluvných pracoviskách, prebiehala výučba v malých skupinkách 5+1 priamo v škole 
v odborných učebniach. 

Špeciálne učebne: 

č. 12 - odborná učebňa stolovania 

č. 14 - odborná učebňa technológie 

č. 26 - odborná učebňa informatiky 

Využitie techniky vo výučbe: 

interaktívna tabuľa (3x) +1x interaktívny monitor, tablety, stolové počítače, 
notebooky, dataprojektory, tlačiarne, kopírky, kamera, CD prehrávače, elektronická 
pokladňa, mobilné telefóny 

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 rozvíjali samostatnú a tvorivú prácu žiakov. 
Takmer 6 mesiacov trvalo v tomto šk. roku dištančné vzdelávanie. Učitelia vyučovali 
často z domu, ale boli aj dni, keď prichádzali do školy a vyučovali kombinovane, 
nakoľko niektorí žiaci boli v škole a niektorí z obavy pred nakazením do školy neprišli. 



Učitelia mali pridelené učebne, ktoré na začiatku šk. roka preberali a boli za učebne 
zodpovední. Do 12.10.2020 sa žiaci podľa rozvrhu vzdelávali v jednotlivých 
učebniach. V čase prestávok boli na chodbách, kde mali možnosť oddychu (sedačky) 
i občerstvenia (automat na pitnú vodu).  Počas desiatovej a obedovej prestávky 
mohli využiť učebňu č.36 k  športovému vyžitiu (stolný tenis, stolný futbal, biliard). 

V čase protiepidemiologických opatrení musel byť rozvrh žiakov upravený tak, že 
zostávali v triede a učitelia chodili za nimi. Jednotlivé triedy sa počas dňa podľa 
možnosti nestretávali ani na chodbách. Učebňa č.36 slúžila v prípade podozrenia na 
prejavy ochorenia COVID-19 ako izolačná miestnosť. 

V šk. roku 2020/2021 bolo MTZ doplnené o: toustovač, nože, ručnú pákovú 
zátkovačku, hrniec, kuchynský robot, kuchynské doplnky, mobilné telefóny, 
pamäťovú ochranu, SSD disky, myši, klávesnice, Notebook Dell Inspiron 15, 
slúchadlá, USB kľúče, lampu do projektora, dezinfekčnú lampu, Alarm Jablotron,, 
svietidlá, chladničku. Priebežne sa dopĺňali respirátory, rúška a dezinfekčné 
prostriedky. 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské 
zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má 
škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahovala dobré výsledky: 

- individuálny prístup k žiakom, 

- prepojenie teórie a praxe na vysokej úrovni, 

- dobré vybavenie odborných učební, 

- práca so zdravotne znevýhodnenými žiakmi, 

- kvalitne vykonávané dištančné vzdelávanie (dobré IT zručnosti pedagógov) 

- 100% zapojenie žiakov do dištančného vzdelávania (na škole nebol žiak, ktorý by 
sa nevedel pripojiť cez Teams) 

- dobrá vzájomná spolupráca triednych učiteľov a rodičov, pri riešení problémov 
počas druhej vlny epidémie COVID-19 

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

- nesystematická príprava na vyučovanie a neosvojené si návyky žiakov učiť sa 



- strach rodičov a žiakov z nakazenia COVID-19, ktorý sa prejavil problémovou 
dochádzkou na miesta OVY na prevádzkach, kde sa dal OVY vykonávať aj v čase 
prijatých opatrení proti šíreniu sa COVOD-19 

- počas pandémie sme nemohli využiť doterajšie formy propagácie školy, dôsledkom 
čoho sme zaznamenali pokles počtu prihlášok na štúdium do prvých ročníkov školou 
ponúkaných učebných odborov 

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

ŠVVP na SŠ 

V septembri boli na pedagogickej rade prerokované návrhy prezentované školskou 
špeciálnou  pedagogičkou na integráciu žiakov školy, ktorí splnili na základe 
odporúčania CPPPaP podmienky na zaradenie žiaka medzi zdravotne 
znevýhodneného. Týmto žiakom bol vypracovaný ŠVVP podľa ktorého boli 
vzdelávaní.  

Počet žiakov so ŠVVP: 18 

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v 
školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva 

Prijatí žiaci 

Škola mohla prijať na štúdium v šk. r. 2020/2021 podľa určených plánov výkonov do 
UO 6445 H kuchár 12 žiakov do UO 6444 H čašník servírka 8 žiakov. 

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 tiež 
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:30 / z toho 10 dievčat 

Počet žiakov prijatých do UO: spolu 29 / z toho 10 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: spolu 17 / z toho 4 dievčatá 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: spolu 19 / z toho 4 dievčat 

 



  SOŠ SOŠ Spolu 

žiaci UO 6444 H spolu/d UO 6445 H spolu/d spolu/d 

prihlásení 10/5 20/5 30/10 

prijatí 10/5 19/5 29/10 

zapísaní 5/2 13/2 18/4 

skutočný počet žiakov I. 
ročníka 

6/2 13/2 19/4 

§ 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej 
škole 

Prihlášky na SŠ 

Počet prihlášok do UO 6444 H čašník bol 10 a počet prihlášok do UO 6445 H kuchár 
bol 20. Spolu škola dostala 30 prihlášok do UO a z toho 10 prihlášok podali dievčatá. 

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali 
prijímaciu skúšku 

Prijímacie skúšky 

Žiaci boli do učebného aj študijného odboru prijímaní bez prijímacej skúšky, za 
podmienok splnenia vyššie uvedených kritérií. 

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných 
odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a 
vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj 
informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné 
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho 
vzdelávania 

Odbory 

Trieda Študijný odbor Učebný odbor 

I.A   6444 H čašník, servírka a 6445 H kuchár 

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 H kuchár 

II.NS 6403 L podnikanie v remeslách a službách   

II.S 6403 L podnikanie v remeslách a službách   

III.A   6444 H čašník, servírka a 6445 H kuchár 

III.EA   6444 H čašník, servírka a 6445 H kuchár 



§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ CTO CTB CTC EKO ETV HVY 

I.A   2,53   2,75 1,85 3,18  a   

I.NS 2 2       3,13     

I.S 1,58 2,88       2,5     

II.A   2,5   2,6 1,55 2,75     

II.NS 3,33 3,44       3,89     

II.S   2,88       3,13     

III.A   2,74   1,17 1,85 3,11   3,05 

III.EA   2,67   1 1,6 2,54   1,15 

 

 

Trieda OBN PRX OVY PVY REG SJL KMM SPR 

I.A     1,88 2,59   2,88 2,06 1,53 

I.NS 2,63 2,38       3,25     

I.S 1,67 2,25       2,58     

II.A     1,94 2,44 2,75 2,56 2,13 1,47 

II.NS 2,11 3,33       4,11     

II.S   2       3,75     

III.A 2,26   1,89 2,79   2,89   1,53 

III.EA 2,33   1 1,85   2,33     

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
Správanie 

2 
Správanie 

3 
Správanie 

4 

I.A 17 1 3 12 1 0 1 4 0 

I.NS 8 0 1 6 1 0 0 0 0 

I.S 12 0 2 10 0 0 0 0 0 

II.A 16 3 2 11 0 0 1 3 0 

II.NS 9 0 0 6 3 0 0 0 0 

II.S 8 1 0 7 0 0 0 0 0 

III.A 19 2 3 14 0 0 1 4 0 

III.EA 13 6 3 4 0 0 0 0 0 

 

  

Trieda CHE INF MNZ MKT MAT NEJ 

I.A 2,59 2,41     2,35   

I.NS 2,5 1,88 2,38 2,5 2,75 3,67 

I.S 2,67   2,33 2,17 2,25 3,5 

II.A   2,13     2,63   

II.NS   1,89 3,33 3,44 3,22   

II.S   1 2,13 2,13 3   

III.A             

III.EA           1,33 

Trieda TOB TPY TEC TŠV UCT 

I.A   2,88       

I.NS         2,88 

I.S         3,25 

II.A 2,31   2,5     

II.NS         3,67 

II.S         2,38 

III.A 2,33   3,31     

III.EA 1   2,4     



§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo 
úspešnosti prijímania žiakov 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. 

Niektorí absolventi externého nadstavbového štúdia pokračujú v štúdiu na vysokej 
škole. 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa 
osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie  

Viď príloha č.1 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského 
zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom 
čase 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Agroturistika v regióne 19 1 Mgr. Miriam Glabová Dúbravcová 

Anglictina v gastronómii 15 1 Mgr. Miriam Glabová Dúbravcová 

Gurmán 13 1 Mgr. Pavol Jurčo 

Z dôvodu COVID-19 a opatreniam prijatých proti jeho šíreniu, pracoval krúžok 
Angličtina v gastronómii dištančne cez aplikáciu Teams. Krúžok Agroturistika v 
regióne sa neuskutočňoval pravidelne podľa plánu, ale stretnutia sa organizovali v 
súlade s opatreniami proti šíreniu COVID-19, v zmysle nariadení RÚVZ a ním 
vydaných vyhlášok.  Krúžok Gurman nepracoval. 

  



§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského 
zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými 
osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo 
pestúnskej starostlivosti 

Spolupráca školy s rodičmi 

Organizovaním triednych aktívov (9.9.20 riadne, 13.1.20 - dištančne, 19.4.21 až 
23.4.21 dištančne, 16.6.21 II.A a I.NS dištančne a 18.6. - 21.6.21 I.A dištančne) 
a prípadne telefonickým či emailovým kontaktom pedagógov so zákonnými 
zástupcami žiakov podľa potreby i mimo termínov triednych aktívov sa škola snažila 
znižovať a odstraňovať vzniknuté problémy či nepriaznivé, alebo slabé  výsledky 
žiakov vo výchovnovzdelávacom procese.  

Všetci pedagogickí zamestnanci sa pravidelným zapisovaním údajov do internetovej 
žiackej knižky snažili zabezpečiť informovanosť a prehľad rodičov o prospechu a 
dochádzke svojich detí. 

Z dôvodu COVID-19 a mimoriadnej situácie nebolo možné rozvinúť spoluprácu školy 
s rodičmi na in ej ako vyššie popísanej úrovni. Neboli možné spoločné aktivity, či 
stretnutia. Ak sa vyskytla nutnosť zrealizovať komisiu výchovného poradenstva aj 
táto prebiehala len dištančnou formou, s výnimkou krátkych období, kedy sa situácia 
zlepšila a za prísnych podmienok bol možný aj osobný kontakt s rodičom žiaka. 

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské 
zariadenie podstatné 

Iné podstatné skutočnosti 

Celý školský rok 2020/21 bol výrazne ovplyvnený pandémiou COVID-19, ktorá 
zasiahla do celého vyučovacieho procesu.  

Od 12.10.2020 sa prešlo na dištančné vzdelávanie. Škola využívala Edupage a 
Microsoft 365, aplikáciu Teams.  

Predmet Telesná a športová výchova sa nevyučoval vôbec, z toho dôvodu neboli žiaci 
z predmetu ani hodnotení známkou.  Predmet Odborný výcvik a Odborná prax sa 
realizoval len podľa možností zmluvných prevádzok a formou zadávania dištančných 
úloh majstrami odbornej výchovy.  

Maturity aj Záverečné skúšky prebehli administratívnou formou – žiaci získali 
výsledné známky na základe aritmetického priemeru známok z predchádzajúcich 
ročníkov štúdia podľa pokynov z rozhodnutia MŠVVaŠ SR.  

Nebolo možné zrealizovať mnohé naplánované podujatia, či už to boli súťaže, Dni 
otvorených dverí, Halloween, Noc v škole, hra Finančná sloboda, zbierka vecí pre psí 
útulok, Hodina deťom, Červená stužka, exkurzie, kurzy (barista, lyžiarsky), športové 



aktivity, návšteva múzea, domova pre seniorov, vianočná besiedka, Valentínska 
rýmovačka, Deň naopak, týždeň  Modrého gombíka, divadelného predstavenia...  

Bol to po každej stránke veľmi náročný školský rok pre všetkých  - pre pedagógov, 
žiakov aj ich rodičov. 

Záver 

Vypracoval: Ing. Jarmila Tiefenbacherová 

V Bratislave, 17. septembra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.9.2021 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy sa k správe vyjadrila a zobrala ju na vedomie dňa: 30.9.2021 

Podpis predsedu rady školy:...................................................................... 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa schválená zriaďovateľom školy, Gastroškola, s. r. o., dňa: 6.10.2021 

Podpis zriaďovateľa školy:........................................................................ 

 


