
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2021/2022 

 

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 

  Meno, priezvisko Mobil e-mail 

Riaditeľ 
Ing. Jarmila 

Tiefenbacherová 
0917 638 732 tiefenbacherova@gastroskola.sk 

Manažér Bc. Vlasta Vaneková 0907 482 600 vanekova@gastroskola.sk 

Ekonóm/hospodár Miroslav Vanek 0903 464 666 vanek@gastroskola.sk 

Rada školy 

  Titl., meno, priezvisko Kontakt 

Predseda Ing. Ctibor Pilch, PhD. 0903 796 892 

Pedagogickí zamestnanci Ing. Gabriela Muskolayová 0907 300 001 

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 +421 907 482  600 

E-mail vanekova@gastroskola.sk; vanek@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. 

Rada školy sa v šk. roku 2021/2022 zišla na svojom zasadnutí celkom 6 krát. Štyrikrát sa 

uskutočnilo stretnutie elektronicky, resp. kombinovane. Dôvodom bol buď Covid-19, alebo 

nemožnosť riadnej účasti niektorých členov rady. 

Zasadnutia rady školy sa uskutočnili v súlade s plánom zasadnutí v dňoch:  8.9.2021, 

11.10.2021, 15.11.2021, 26.1.2022, 20.4.2022, 9.6.2022.  

Okrem iných otázok boli prerokované najmä tieto materiály: 

• Správa o VVČ za šk. rok 2019/2020 

• Plán zasadnutí rady školy v roku 2020/2021 

• Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022 a počty žiakov 

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

• Správa o hospodárení SSOŠ za rok 2020 

• Plán výkonov na rok 2022/23 

Metodické združenie odborných predmetov 

Meno vyučujúceho :  Aprobácia: 

Ing. Gabriela Muskolayová Učiteľ OP, vedúca MZ OP 

Ing. Jarmila Tiefenbacherová Učiteľ OP 

Ing. Ctibor Pilch, PhD. Učiteľ OP 

PaedDr. Karel Dvořák, PhD. Učiteľ VVP a OP 

Ing. Jozef Gáll, PhD. Učiteľ OP 

Ing. Elena Jarošová Učiteľ OP 

Bc. Melinda Vaneková MOVY 

Silvia Klímová MOVY 

mailto:vanekova@gastroskola.sk
mailto:vanek@gastroskola.sk


  Zasadnutia MZ OP :  

 

30. 08. 2021 – Schválenie plánu práce  

22. 09. 2021 – Školské kolo Skills  

10. 11. 2021 – Schválenie PČOZ MS, Svetový deň výživy/potravy  

23. 11. 2021 – Schválenie TČOZ MS a TČOZ ZS  

25. 11. 2020 –  Deň otvorených dverí - príprava  

  27. 01. 2022 – Súťaž SKILLS semifinále 

08. 02. 2022 – Deň otvorených dverí  - príprava  

15. 03. 2022 – Organizácia svetového dňa vody  

20. 04. 2022 – Organizácia praktických ZS  

Metodické združenie všeobecnovzdelávacích predmetov 

MZVVP v školskom roku 2020/21 pracovalo v zložení: 

 

Meno vyučujúceho :  Aprobácia: 

Mgr. M. Glabová Dúbravcová vedúca MZ VVP, predmety: ANJ, MAT, ETV 

PaedDr. Karel Dvořák PhD predmety: SJL, OBN 

Ing. Jozef Gáll, PhD  predmety: INF 

Mgr. E. Šötétová predmety: NEJ 

Ing. Jozef Gáll, PhD. predmety: INF 

Ing. J. Tiefenbacherová predmety: CHE 

Mgr. M. Žiljak predmety: TŠV 

 

Zasadnutia MZ VVP :  

 

30.08.2021 – Prerokovanie návrhu plánu práce MZ na šk.r.2021/2022, záujem členov MZ  

                      o ponúkané programy kontinuálneho vzdelávania na stránke MPC BA,  

                      zakomponovanie záujmu do ročného plánu vzdelávania. 

12.11.2021 – Kontrola dodržiavania plánu práce MZ, príprava na DOD – zdravá jeseň, 

                      príprava medzi predmetových tematických dní (svetový deň mlieka, deň  

                      jazykov, Bibliotéka, informatická súťaž  i Bobor. 

28.01.2022 – Vyhodnotenie plánu práce MZ za prvý polrok šk. roka, schválenie zadaní na 

                      ÚFIČ MS22 z predmetov SJL, ANJ B1 a ANJ B2, príprava na DOD - 10.02.22 

                      online formou, príprava zájazdu do Londýna, príprava návštevy Banky lásky 

                      v Banskej Štiavnici. 

13.05.2022 – Kontrola dodržiavania plánu práce MZ, organizačné zabezpečenie návštevy 

                      Múzea Holokaustu, organizačné zabezpečenie poznávacieho zájazdu do 

                      Londýna, príprava KOŽ a Z,  informácie o komisionálnych skúškach, nutnosť  

                      dodržiavať predkladanie učiteľmi pripravených testov, ktoré sú na Team s a vždy  

                      priložiť k protokolu o KS aj vzorové riešenie. 

                  

  



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

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy k 15.9.2021:  

• 67 denných  

• 48 externých žiakov  

•  spolu 115 žiakov 

Počet tried: 8 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda 

Počet žiakov  

k 15.9.2021/ 

koniec školského roka 

I.A 16/18 

I.NS 11/10 

I.S 17/18 

II.A 17/14 

II.NS 8/7 

II.S 15/13 

III.A 15/11 

III.EA 16/15 

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

ďalších zamestnancov 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. zamestnancov Počet nepedag. zamestnancov 

TPP 5+1 do 15.9.2021 2+1 od 1.10.2021 

DPP 1 0 

Znížený úväzok 4 2 

ZPS 0 0 

Na dohodu 2 2 +1 od 10.3.2022 

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

zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 0 13 13 

spolu 0 13 13 



Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I.A KMM 1 

I.A INF 1 

I.A MAT 1 

II.A KMM 1 

II.A INF 1 

II.A MAT 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 

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Prehľad akcií školy: 

• 3.9.2021 - Účelové cvičenie I.A a II.A 

• 6.9.2021 - Účelové cvičenie III.A  

• 18.9.2021- Ulička chutí - Súťaž vo varení guláša - podujatie v znamení 800. Výročia prvej 

písomnej zmienky o kostole sv. Mikuláša žiaci Domsi III.A a Tóth II.A   Z: SK, MV  

• 22.9.2021 - Školské kolo súťaže SKILLS - súťažili Domsi, Leginj, Krajčová, Lukáč III.A  

• 24.9.2021 - Európsky deň jazykov- kvíz o mlieku a mliečnych výrobkoch - zúčastnili sa 

žiaci III.A, I.NS a II.NS - Z: MG, EŠ  

• 24.9.2021 - Zapojenie sa do verejnej celoslovenskej zbierky „Biela pastelka“, ktorú 

každoročne organizuje občianske združenie - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 

vyzbieraných 53,92 € Z: MG a ŽŠR  

• 29.9.2021- Aktivity k Svetovému dňu mlieka v školách - I.A, II.A, II.NS Z: JT  

• 29.9.2021- Imatrikulácia žiakov I.A Z: MG, KD, SK, MeV  



• September 2021- FINQ - PROGRAM FINANČNÉHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA 

FINANČNEJ KULTÚRY PRE ŠKOLY - v rámci medzi predmetových vzťahov s predmetmi 

EKO, UCT Z: KD, MG  

• 1.10.2021 - Pravda o drogách - beseda s prednášateľom Slovensko bez drog Z: EŚ  

• 1.10.2021 – DofE - nábor p- Kňazeová - oblastný koordinátor , online formou žiaci I.A a 

II.A Z: MG 

• 6.10.2021 - Informatická súťaž iBobor - tréningové kolo online (I.A - Chmela, Mlatec, II.A 

Mihok, I.NS Kurčinka a I.S Fleischhackerová - organiizačne zabezpečil - JG. 

• 12.10. - 15.10.2021 - Barmanský kurz - 11 žiakov viedol Ing. J.Roth, PD: GM 

• 27.10.2021 - Halloween- streda „A“ /v škole je I.A, II.A a II.NS/  

• 9.11. - 11.11.2021 - Informatická súťaž i Bobor - hlavná súťaž (zúčastnilo sa 4+8 žiakov) 

zabezpečil - JG 

• 22. 11. - 25.11.21 - Baristický kurz cez Academy of Coffee I.A, II.A, III.A Z: GM 

•  16.11.2021 - Kniha a knižná kultúra - návšteva kníhkupectva PANTA RHEI - triedy I. NS a 

II.NS- PD: KD, MG, EŠ 

• 25.11.2021 - DOD - „Zdravá jeseň“ I.A, II.A, I.NS Z: všetci PZ  

• 27.1.2022 - Semifinálové kolo súťaže SLILLS - žiak Domsi III.A, pomocník Pavlus I.A Z: 

SK 

• 20.12.2021 - “Dobrý skutok” - príprava finančne nenáročného darčeka pre vybranú rodinu - 

Z: MG a ŽŠR - pretransformované na pomoc ukrajinskému spolužiakovi v I.A v marci 2022  

• 27.1.2022 - Semifinálové kolo súťaže SLILLS - žiak Domsi III.A, pomocník Pavlus I.A Z: 

SK 

• 10.2.2022 - DOD „Valentín“ III.A, I.NS, II.NS Z: všetci PZ  

• 14.2.2022 - Banka lásky - zážitkové učenie v B. Štiavnici, I.NS a II.NS PD: MG, KD 

• 15.2.2022 - Bocuse Dór - nácvik jedál na medzinárodnú súťaž pod vedením p. Duranského 

Zúčastnili sa: EJ, SK, JT, žiaci : Domsi a Pavlus 

• 21.3.2022 -Prednáška - Obchodovanie s ľuďmi - viedli Ing. Beranová a Mgr. Pichňová, 

triedy III.A a I.NS PD: JT a KD 

• 22.3.2022 - Aktivity k svetovému dňu vody - zrealizované s III.A č. cez TOB Z: GM  

• 23.3.2022 - Krajské kolo olympiády kritického myslenia - online - Kurčinka I.NS, Dudáš 

II.NS a Lukáč III.A (17 miesto zo 134 súťažiacich) 



• 28.3.2022 - Vyhodnotenie dotazníka - “Malý Ámos” Z: MG a ŽŠR  

• 31.3 - 1.4 - Noc v škole - „Deň naopak „- I.A, II.A, I.NS PD: MG, SK, JG  

• 28.4.2022 - Celoslovenské finále SKILLS SLOVAKIA GATRO JUNIOR - Domsi III.A a 

Pavlus (pomocník) I.A - získali 5. miesto - bronzové pásmo PD: SK 

• 30.4.- 1.5.2022 Danubius Gastro Incheba - prezentácia školy (30.4.22 žiaci Domsi 

a Patáková,  III.A - PD: SK, JT) a 1.5.22 žiaci Kurčinka, Krasnohorská, Detvanová - PD EJ, 

MeV) 

• 2.5.2022 - Gastronomy Slovakia RAFINERY GALLERY - žiaci Domsi, Kurčinka,  PZ: JT, 

EJ, SK, MeV, VV, MV 

• 18.5. 2022 - Prehliadka prác žiakov tretieho ročníka UO - prezentácia prác s názvom 

„Vedieme vlastnú gastronomickú prevádzku“ - v anglickom jazyku, spojené s prípravou a 

servírovaním zvoleného jedla a nápoja z: MG, JG, GM  

• 3. štvrťrok 2022 - Prehliadka prác žiakov druhého ročníka UO - vypracovanie jedálnych 

lístkov v anglickom jazyku v programe Power Point. 

• 2. polrok šk.r.2021/22 - Film Kto je ďalší? - boj proti šikane v rámci tém Dôstojnosť ľudskej 

osobnosti, Akceptácia iného názoru, Xenofóbia a rasizmus - diskusia Z: MG 

• 6.5,.-13.5.22 Hodina deťom (zbierka na pomoc a podporu detí  v krízových situáciách a v 

akútnom ohrození ) - vyzbieralo sa 34,32€ PD: MG a E. Švitka  

• 23.5. - 25.5.2022 – KOŽ a Z II.A Z: MG  

• 25.5.2022 - Barmanská prednáška I.A a II.A - p. Harciník, autor knihy THE COCTAIL 

BALANCE PD:  MeV 

• 1.6.2022 - Športový deň žiakov a MDD - triedy III.A a I.NS - priateľský zápas s futbalovým 

družstvom ZŠ Bieloruská PD: SK, MG  

• 10.6.-11.6.2022 - DofE - kvalifikačná expedícia - Krasnohorská, Detvanová, Filipovič, 

Moková, Krajčová PD: SK, MG  

• 20.6. 2022 - Návšteva Múzea holokaustu v Seredi - triedy I.A a II.A Z: KD  

• 24.06.-28.6.22 - Školský poznávací zájazd do Londýna - 11 žiakov školy PD: MG a KD  

Exkurzie 

Vzhľadom k 3. vlne COVID-19, MŠVVaŠ SR neodporúčalo organizovať a plánovať v tomto 

šk. roku exkurzie. Preto nie sú ani konkrétne dátumy na ich uskutočnenie. Plán bol urobený 

len pre prípad zlepšenia situácie a uvoľnenia prísnych bezpečnostných opatrení. Nakoniec sa 

nám podarilo zrealizovať iba dve exkurzie: 



• 28.4.2022 Výstava Gastro Danubius 2022 pre žiakov  

• 27.6.2022 Hotel LINDNER - žiaci I.NS - zrealizované mimo plánu priebežne 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Škola sa zapojila do projektov: 

• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (týka sa podpory zapájania žiakov do 

dobrovoľníckych aktivít a výchovy k ich záujmu o svoje okolie a svet) - zapojení žiaci 

absolvovali cvičnú expedíciu 21.-22.5.22 a kvalifikačnú expedíciu 10.-11.6.22. Oblasti  žiačky 

dokončovali počas letných prázdnin. Žiačka Renée Krajčová (III.A) bude robiť v nasledovnom 

školskom roku ambasádorku. 

• Národný projekt: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“- 

pokračovanie od r.2018/19. 

• Projekt poradenstva (Poradenstvo k plánovaniu a realizácii profesijného rozvoja PZ a OZ 

v školách a školských zariadeniach) - poskytovateľom bolo MPC Bratislava - projekt bol ako 

pilotáž zrealizovaný v čase od 5.10.2021 do 1.12.2021 

Členovia tímu: - PhDr. Darina Gogoľová, PhD., PaedDr. Eva Bruteničová a PaedDr. Darina 

Bačová, PhD. 

• Projekt Kým nie je príliš neskoro pre našu dušu. “Veľké veci sa netvoria impulzívne, ale 

sú súborom malých postupných krokov.” - Vincent Van Gogh v grantovom programe Zdravá 

duša školy 2021/2022 bol schválený a bol podporený sumou 1 500,00 €. Projekt bol ukončený 

k 31.8.2022. (na projekte aktívne pomáhala a garantovala jeho realizáciu v súlade s programom 

projektu Mgr. Zuzana Smetanová.) Vďaka projektu sa stmelil kolektív pedagogických 

zamestnancov a obohatil sa nie len o nové spoločné zážitky, ale zároveň členovia 

pedagogického zboru psychicky pookriali a načerpali novú, pozitívnu energiu do svojej ďalšej 

pedagogickej práci. 

• V rámci projektu Podpora kľúčových kompetencií žiakov SŠ v digitalizovanom prostredí 

absolvoval 22.2.22 Ing. J. Gáll, PhD., vzdelávací kurz v oblasti finančnej a ekonomickej 

gramotnosti a získal certifikát - spoznaj svet ekonómie a financií a urob v nich svoje prvé 

rozhodnutia 

§ 2. ods. 1 i Informácie 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 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 

Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sú do značnej miery ovplyvnené aj materiálno-

technickým vybavením školy. SSOŠ - Gastroškola pripravuje žiakov na trh práce 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 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) +1x interaktívny monitor, tablety, stolové počítače, 

notebooky, dataprojektory, tlačiarne, kopírka, 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 rozvíjajú samostatnú a tvorivú prácu žiakov. 

Z dôvodu COVID-19 a opatrení voči jeho šíreniu bol rozvrh žiakov vytvorený tak, že žiaci 

zostávali vo svojich kamenných triedach a učitelia chodili za nimi. Jednotlivé triedy sa počas 

dňa nemali stretávať ani na chodbách. Učebňa č.36 slúžila v prípade podozrenia na prejavy 

ochorenia COVID-19 ako izolačná miestnosť. Škola priebežne dopĺňala dezinfekčné 

prostriedky, zakúpila UV lampu a doplnili digitálne teplomery. 

Materiálno technické vybavenie sa priebežne podľa potreby počas šk. roka dopĺňalo. 

Vymenené počítače v učebni informatiky – 18ks + učiteľské – 3ks. Vymenená tlačiareň 

v zborovni. Nainštalovaná klimatizácia v riaditeľni a v kancelárii HEČ. Zakúpený 

porcelánový a sklený inventár do učebne stolovania.  

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o 

oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 



• individuálny prístup k žiakom, 

• prepojenie teórie a praxe na vysokej úrovni, 

• dobré vybavenie odborných učební. 

• práca s integrovanými žiakmi 

• kvalitné prevádzky na ktorých žiaci vykonávajú 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 neosvojené si návyky žiakov učiť sa 

 

 Návrh opatrení: 

• úzka 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 

• spolupráca s CPPP a P 

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

ŠVVP na SŠ 

V škole sa v školskom roku 2021/2022 vzdelávalo 18 žiakov so ŠVVP. 

§ 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. 2021/2022 podľa určených plánov výkonov do UO 

6445 H kuchár 16 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 jednej prváckej  triedy, ktorú tvorili žiaci dvoch učebných odborov -  UO  6445 H  

kuchár a UO 6444 H čašník servírka, škola otvorila aj jednu prvácku 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 34/ z toho 13 dievčat 

Počet žiakov prijatých do UO:  

• spolu 34/ z toho 10 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021:  



• spolu 14/ z toho 5 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021:  

• spolu 16/ z toho 5 dievčat 

Vyššie uvedené údaje sú prehľadne zachytené aj v tabuľke. 

  SOŠ SOŠ Spolu 

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

prihlásení 12/7 22/6 34/13 

prijatí 12/7 22/6 34/13 

zapísaní 6/4 8/1 14/5 

skutočný počet žiakov I. 

ročníka 
6/3 10/2 16/5 

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

Prihlášky na SŠ 

Počet prihlášok do UO 6444 H čašník bol 12 a počet prihlášok do UO 6445 H kuchár bol 22. 

Spolu škola dostala 34 prihlášok do UO a z toho 13 prihlášok podali dievčatá. 

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

Prijímacie skúšky 

Žiaci boli do UO prijímaní bez prijímacej skúšky. 

§ 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 (SDV) 

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 

 



Aj v šk. roku 2021/2022 škola ponúkala žiakom možnosť študovať zvolený odbor v systéme 

duálneho vzdelávania (SDV). Škola mala podpísané zmluvy už z predchádzajúcich rokov 

s hotelom Mama s a  AUTO ROTOS ROZBORA s. r. o. Možnosť študovať v SDV využil jeden 

žiak prvého ročníka, ktorý uzavrel učebnú zmluvu s hotelom Mama s.  

Spolu v školskom roku 2021/22  študovali v SDV traja žiaci. 

Konkrétne: 

• hotel Mama s: 

o Patáková (III.A - 6444 H)  

o Toráč (I.A - 6444 H)  

• AUTO ROTOS ROZBORA s. r .o. 

o Marťák (II.A - 6445 H)  

Minuloroční absolventi, ktorí študovali v SDV a získali výučný list, pokračujú na škole 

v nadstavbovom maturitnom štúdiu a aj tohtoročná absolventka UO 6444 H, ktorý študovala 

v SDV si podala prihlášku na nadstavbové štúdium.  

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

vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ CTB CTC EKO HVY CHE INF MNZ MKT MAT NEJ 

I.A   2,44 2,29 1,36 3,11   2,33 1     2,89   

I.NS 2,8 2,9     3,1   2,2 1 2,9 2,6 2,5   

I.S 1,94 2,73     3,28   2,22   2,28 2,22 2,42 2,86 

II.A   2,29 2,67 1,82 3,29     1     2,07   

II.NS 1,43 2     3,14     1 3,14 3 2,71 3,67 

II.S   3     3,08     1 2,31 2,38 2,31 3,4 

III.A   2,08 2 1,38 2,27 1,91             

III.EA   2 2 1,25 2,6 2,2           3,5 

 

Trieda OBN PRX OVY PVY REG SJL KMM SPR TOB TPY TEC TŠV UCT 

I.A     1,61 2,56   2,72 1,28 1,18   1,89   1,44   

I.NS 2 1,5       2,8           2,2 2,9 

I.S 1,11 2,37       2,89             2,44 

II.A     1,5 2,43 1,79 2,5 1,07 1,43 2,14   2,07 2,27   

II.NS 1,71 1,29       2,86           2 3 

II.S   2,38       2,85             3,31 

III.A 1,67   1,18 2,55   2,27   1,2 1,67   1,25 1,11   

III.EA 1,29   1 2,53   2,43     3,67   1,25     

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I.A 18 4 3 10 1 1 1 1 0 



I.NS 10 0 0 9 1 0 0 0 0 

I.S 18 1 4 12 1 1 0 0 0 

II.A 14 0 6 8 0 0 2 2 0 

II.NS 7 0 3 4 0 0 0 0 0 

II.S 13 0 3 10 0 0 0 0 0 

III.A 11 2 3 6 0 1 0 1 0 

III.EA 15 1 7 7 0 1 0 0 0 

Informácia o dištančnom vzdelávaní počas šk.r.2021/2022 

Dištančné 

vzdelávanie 

Triedy Dôvod 

13.9.21 – 

14.9.21 

I.A, II.A, I.NS, 

II.NS 
Návšteva pápeža Františka v BA  
 

19.10.21 – 

25.10.21 

 

I.NS Dňa 18.10.21 opakovane pozitívny antigénový test 

žiačky I.NS triedy  

9.11.21 II.NS Chýbanie dvoch učiteľov (učia dištančne) 

11.11.21- 

obidve triedy  

12.11.21  

už len I.A  

I.A a II.A Na základe oznámenia 10.11.21 o pozitivite učiteľa 

TŠV, ktorý mal s triedou I.A a II.A TŠV 9.11.21. 

26.11.21 II.S ANJ Chýbanie učiteľa 

26.11.21 I.NS Očkovanie učiteľky, ktorá v ten deň učí v danej trieda 

päť hodín a odučí ich z domu.  

29.11.21 – 

6.12.21  

I.A a II.A Pozitívny žiak 

6.12.-17.12.21 všetky triedy Vyhláška č.276/2021 obmedzujúca prezenčnú výučbu 

vo vybraných zariadeniach pre deti a mládež 

v Bratislavskom kraji (TŠV sa nevyučuje od 6.12. – 

20.12.21). Vyhláška RÚVZ BA – zakázala prezenčné 

vyučovanie na SOŠ 

Len tí žiaci, ktorí nemajú zatvorenú prevádzku môžu 

chodiť na OVY a OVY a PRX sa môže vykonávať aj na 

škole v školskej dielni 

13.12. – 

17.12.21 

všetky triedy ROZHODNUTIE MŠ VV a Š SR podľa § 150 ods. 8 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

20.12.21 – 

9.1.22 

Vianočné 

prázdniny 

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR (Bratislava 25. novembra 

2021 Číslo: 2020/21911:1-A1810) -vianočné prázdniny 

už od 20.12.21 do 9.1.2022. 

10.1.22 – 

14.1.22 

III.A, I.NS, 

II.NS, I.S, II.S 

a III.EA 

    Z dôvodu ukončovacích prác pri výmene kotlov 

v kotolni ZŠ Bieloruská. Predmet TŠV sa nevyučoval.  

   

24.1.22   III.A a I.NS Karanténa dvoch učiteliek. 



24.1.22 –

28.1.22  

II.NS Pozitivita žiakov.  

 

 24.1.22  - 

31.1.22 

I.NS Pozitivita učiteľky. 

 27.1.22 – 

28.1.22 

kombinovane 

III.A Pozitivita žiačky. 

 

Od 31.1.22 – 

31.1.22 

 

II.NS Z dôvodu chýbania učiteľky, izolácie učiteľky 

(pozitívna, učí z domu) a izolácie 3 žiakov z II.NS 

riaditeľka zvolila dištančnú formu vzdelávania. 

16.2.22 - 1. 

a 2. h 

II.NS Z dôvodu chýbania učiteľa – pozitívny učí z domu. 

Od 16.2.22 – 

20.2.22 

kombinovane 

II.A Z dôvodu pozitivity žiaka. 

§ 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 denného i 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 

Angličtina v gastronómii  20  1 
Mgr. Miriam Glabová 

Dúbravcová 

Krúžok šikovných rúk  21  1 Bc. Melinda Vaneková 

Turisticko - ochranársky 

krúžok 
 21  1 Silvia Klímová 

§ 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 

• Pravidelným organizovaním triednych aktívov (TA) - (8.9.21, 12.1.22, 20.4.22 a 9.6.22) 

a osobným kontaktom pedagógov so ZZ žiakov podľa potreby i mimo termínov TA 

znižovať a odstraňovať prípadné problémy či nepriaznivé výsledky vo VVP. Na TA 

pozývať rodičov emailom aj telefonicky, informáciu o konaní TA zverejniť aj na stránke 

školy. V prípade 3. vlny COVID-19 realizovať TA dištančnou formou cez Team s. Z: 

triedni učitelia a tajomníčka školy 

• DOD (25.11.21 a 10.2.22) využiť na spropagovanie školy, aby si záujemci o štúdium - 

žiaci a ich ZZ mohli v sprievode pedagógov sami prejsť priestory školy, oboznámiť sa 

s nimi a klásť učiteľom aj otázky, týkajúce sa štúdia. V prípade zhoršených 

epidemiologických podmienok, zvažuje škola robiť DOD online formou - splnené 

(DOD 10.2.22 bol realizovaný kombinovaným spôsobom. Bolo možné prísť osobne do 

školy pri potrebe preukázania bezpríznakovosti, ale škola zároveň robila i živý prenos. 

Mal svoje nedostatky, ale zároveň nám ukázal nové - zatiaľ nevyužívané možnosti 

propagácie. 

• Naďalej rozvíjať a udržiavať dobré vzťahy s pracoviskami, na ktorých žiaci realizujú 

OVY. Účasťou žiakov na akciách organizovaných týmito zariadeniami budú žiaci školu 

propagovať a sami odborne rásť. Z: MOVY T: priebežne - splnené 

• Vytvárať podmienky pre prácu Rady rodičov a Žiackej školskej rady. Na svojich 

zasadnutiach budú operatívne riešiť všetky podnety zo strany rodičov aj žiakov a 

konfrontovať ich s vedením školy. Z: vedenie školy a koordinátor ŽŠR T: priebežne - 

čiastočne splnené (Rada rodičov sa zväčša schádzala online z dôvodu COVID-19. Účasť 

zástupcov rodičov i zástupcu žiakov bola veľmi slabá.) 

• Pravidelným zapisovaním údajov do internetovej žiackej knižky zabezpečiť 

informovanosť a prehľad rodičov o prospechu a dochádzke svojich detí. Každý rodič 

neplnoletého žiaka bude mať triednym učiteľom vytvorené rodičovské konto, cez ktoré 

môže so školou komunikovať. Škola si je vedomá toho, že úroveň spolupráce s rodičmi 

sa priamo úmerne prejaví aj na dosiahnutých výsledkoch ich detí vo VVP. Z: všetci PZ 

T: trvalý - splnené 

Záver 

Vypracoval: Ing. Jarmila Tiefenbacherová 

V Bratislave, 20. septembra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.9.2022 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy sa k správe vyjadrila a zobrala ju na vedomie dňa: 29.9.2022 

Podpis predsedu Rady školy:............................................................................................. 



Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa schválená zriaďovateľom školy, Gastroškola, s. r. o., dňa: 5.10.2022 

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


