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a)  Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1. Názov školy Stredná odborná škola hotelová 

2. Adresa školy Horný Smokovec 26 

062 01 Vysoké Tatry 

3. Telefónne čísla 

školy 

052/44 22 865 

052/44 22 772 

4. Internetová 

a elektronická 

adresa školy 

sos-smokovec.edupage.org 

hotelovatatry@mail.telekom.sk 

5. Údaje 

o zriaďovateľovi 

školy 

Prešovský samosprávny kraj 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

6. mená vedúcich 

zamestnancov školy 

RNDr. Peter Slančo, riaditeľ 

Mgr. Marián Hrebík, zástupca riaditeľa pre TV 

Ing. Jozef Čekovský, zástupca riaditeľa pre PV 

Ing. Lenka Kozárová, vedúca úseku TEČ 

7. Rada školy    Ing. Marián Foltinský, predseda 

Ondrej Majerčák, podpredseda 

Mgr. Jana Miláčková, tajomníčka 

Kristína Galliková 

PaedDr. Pavol Hudáček 

Lucia Kravčáková 

Bronislav Šperka 

do 04.06.2018 

Mgr. Alžbeta Havrančíková 

Ing. Peter Lišiak 

Ing. Peter Liška  

Michal Sýkora 

od 04.06.2018 

PaedDr. Ján Furman 

Ing. Pavol Gašper 

Ing. Peter Hamrák  

Anna Schlosserová 

 

b) Údaje o počte žiakov školy k 15.09.2017:   

     počet žiakov školy 293, z toho  dievčat 151 

     počet žiakov so špeciálnymi výchovno  – vzdelávacími  potrebami – 0 

 

c)  Údaje za ZŠ 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

     a úspešnosti uchádzačov na prijatie:   

Pre šk. rok 2017/2018 bolo počet uchádzačov do 1. ročníka – 136, z toho 66 dievčat.  Pričom 

prijatých žiakov bolo 77, z toho 35 dievčat.  

                                                      

e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

     vzdelania : 

4 a 5-ročné študijné odbory: celk. žiakov – 224,PsV-31, PVD-53,   P-137, N-3, Nekl.-0 

3-ročné učebné odbory: celk. žiakov –   57, PsV-2, PVD-5, P-50, N-0, Nekl.- 0 

http://www.sousmokovec.sk/
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f)  Zoznam študijných odborov  a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

     zabezpečuje výchovu vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov : 

 

zoznam študijných odborov : 

6323 K hotelová akadémia 

6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár                                                     

 

zoznam učebných odborov : 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

 

    Zoznam uplatňovaných učebných plánov, Pedagogických dokumentov: 

 

        1.-5. ročník, študijný pre skupiny päťročných študijných odborov Ekonomika      

a organizácia, obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1.9. 

2013. 

 

        1.- 4. roč., študijný pre skupiny štvorročných študijných odborov Ekonomika organizácia, 

obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1.9. 2013. 

 

        2.-3. roč., učebný pre skupiny trojročných učebných odborov Ekonomika a organizácia,      

 obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1.9. 2013. 

 

        1. roč., učebný (duálne vzdelávanie) pre skupiny trojročných učebných odborov 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s 

platnosťou od 1.9. 2013 s revidovanými zmenami od 1.9. 2017. 

 

 

g) Údaje o počtoch zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických    

        zamestnancov školy : 

 

Celkový počet zamestnancov SOŠ bol  37, z toho pedagogických 30 a  7 nepedagogických.   

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované vzdelanie. 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : 

 

V školskom roku 2017/2018 riaditeľ školy a jeho zástupcovia absolvovali a úspešne ukončili 

Funkčné inovačné vzdelávanie. Na úseku TEV si nikto nedoplňoval dosiahnuté vzdelanie. 

MOV absolvovali a ukončili vzdelávania: Miroslav Michaľák – ukončil bakalárske štúdium. 

 

i ) Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti : 

  

SOŠ Horný Smokovec  sa zúčastnila nasledovných súťaží  a prezentačných akcií : 

 

- september 2017 

1. Špica guláš  Vysoké Tatry – súťaž v príprave kotlíkového gulášu. Zúčastnilo sa 1 súťažné  

družstvo.  Získali sme  zlatú medailu.                       
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- november 2017 

2. Tatranský Klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vysoké Tatry pod záštitou Spojenej 

školy Scota Viatora 8 v Ružomberku organizoval 07.11.2017 už 8. ročník celoslovenskej súťaže 

MAJSTER PALACINKA 2017. Naše súťažné družstvo získalo zlatú medailu.   

3.  Gastrofestival České  Budějovice – Toto kulinárske výstavné podujatie u našich západných 

susedov sa teší vyše dvadsaťročnej histórii a o tom, že má ozajstný cveng, svedčia neraz 

exotickí vystavovatelia z Mexika či Mongolska, ale nájdu sa tam aj zástupcovia európskej 

kuchyne z  Portugalska, Španielska, Nemecka, Rakúska alebo Talianska.   

Medzi nimi sa nestratila ani slovenská kuchyňa, ktorú reprezentovala už po trinástykrát SOŠ 

Horný Smokovec. Na medzinárodnej prezentácií v príprave národného pokrmu na pódiu 

vystúpili dvaja študenti – kuchári. Svojou prácou si získali veľké sympatie zo strany publika aj 

gastronomických odborníkov.          

Súčasne sme pripravili stánok „Slovenská reštaurácia“. V ňom sme pripravovali typické 

slovenské národné jedlá a krajové špeciality. Akciu zabezpečovali 3 študenti, 1 MOV a zástupca 

riaditeľa pre praktické vyučovanie. Ako jediný zástupca zo Slovenska sme úspešne prezentovali 

nielen našu školu, ale  aj tatranský región, slovenskú gastronómiu a školstvo PSK. 

4. V rámci projektu „Vyšegrádska gastronómie - Učíme se vařit společne“, sa žiaci skupiny 

V4 navzájom na pódiu pred očami verejnosti  učili pripravovať svoje typické krajové jedlá 

a špeciality. 

5. Prezentácia školy na burzách SOŠ v Poprade, Kežmarku a Levoči - Aj tento rok sme sa 

zúčastnila burzy SOŠ, a to v troch okresných mestách. V Poprade 10.11. 2017 a 15.11.2017 

súbežne v Kežmarku a Levoči. Naši žiaci prezentovali školu pod odborným vedením výchovnej 

poradkyne, učiteľov a majstrov odbornej výchovy a to ukážkami a zručnosťami, ktoré doposiaľ 

nadobudli počas štúdia. 

 

      -    december 2017 

6. Príchod Vianoc do Vysokých Tatier. V  Tenis centre v Tatranskej Lomnici sa  

konala „Vianočná kapustnica a iné dobroty“. Akciu organizovalo  mesto Vysoké Tatry pod 

záštitou pána primátora Ing. Jána Mokoša. Akciu zabezpečovali aj naši žiaci (10 žiakov), odbor 

čašník a hotelová akadémia pod odborným vedením majstra MOV. Akcie sa zúčastnilo prvý deň 

250 a druhý deň 300 hostí. Žiaci mali náročnú prácu počas dvoch dní. Organizátori aj hostia s 

prácou našich žiakov  boli  maximálne spokojní, čo je dobrá vizitkou o práci našej školy. 

7. Dni zdravej výživy v ZŠ Tatranská Lomnica V dňoch 12. - 13. 12. 2017 naši pedagógovia, 

majstri a žiaci pripravili prednášku  „Zdravá výživa“ pre žiakov 1. a 2. stupňa v ZŠ Tatranská 

Lomnica. Pod odborným     vedením majstrov OV a výchovnej poradkyne si pre žiakov ZŠ 

pripravili nápadité hry s odbornými ukážkami na  tému zdravá výživa. Ďalšia časť dňa bola 

venovaná už   konkrétnym ochutnávkam zdravých jedál. 

8.  Vianočná akadémia 20.12.2017. Žiaci a pedagógovia školy pripravili Vianočnú akadémiu, 

ktorej sa zúčastnili predstavitelia okolitých obcí, primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš, 

riaditelia a výchovní poradcovia základných škôl. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani 

bývalí zamestnanci školy, ktorí si zaspomínali na časy minulé. Pozvanie na Vianočnú akadémiu 

prijali aj dôchodcovia z Vysokých Tatier. Celá škola dýchala sviatočnou atmosférou.  Maturanti 

- kuchári predviedli svoje zručnosti ukážkami jedál, pri ktorých sa skutočne zbiehali slinky. 

Žiaci študijného odboru čašník, servírka si pripravili slávnostné tabule. Budúci kuchári aj 

čašníci osvojené vedomosti a zručnosti prezentovali ako súčasť praktickej maturitnej skúšky. 

Zároveň predviedli, že na svoje budúce povolanie sú  skutočne pripravení. Neostalo však len 

pri ukážkach, stoly sa prehýbali pod dobrotami. Vianoce by snáď už neboli ani  Vianocami bez 

tradičných medovníčkov, ktoré priamo pred hosťami zdobili žiaci. Taktiež predviedli svoje 

zručnosti aj estetické cítenie ukážkami carvingu (vykrajovanie do ovocia a zeleniny). V 

priestoroch školy to rozvoniavalo flambovanými palacinkami, podávali sa miešané nealko 
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drinky z rúk šikovných barmanov. Nechýbali ani kysnuté koláče, pagáče a samozrejme hostia 

si mohli pochutnať aj na tradičnej vianočnej kapustnici.  

- január 2018 

9. Junior GastroBidvest cup 2017/2018 – účasť na najprestížnejšej medzinárodnej súťaži 

odbornosti Českej republiky v Brne. Školu reprezentoval študent študijného odboru kuchár. Za 

predvedené zručnosti, znalosti a tvorivosť sme získali striebornú  medailu. 

10. V dňoch 25. až 27. 1. 2018 sa v Bratislave na výstava Danubius gastro 2018 konala súťaž 

Junior cup 2018 v príprave a podávaní kávy. Po prvý krát sa tejto súťaže zúčastnila aj naša 

škola. Súťaž pozostávala z viacerých disciplín: prípravy 2 x Espressa, 2 x Capucino a 2 x volny 

nápoj, a to všetko v priebehu 10 minút. Z celkového počtu 32 súťažiacich sme získali chváli 

hodné 5. miesto. 

      -     február 2018 

 11. Deň zdravej výživy spojený s prezentáciou SOŠ Horný Smokovec -  Dňa 12.02.2018   si 

naši pedagógovia, majstri a žiaci pripravili prednášku o zdravej výžive pre žiakov 2. stupňa v 

ZŠ Tajovského  a ZŠ Dostojevského v Poprade. Okrem prednášky si žiaci základných škôl 

mohli vypočuť informácie o našej škole, dozvedeli sa o študijných a  učebných odboroch, ktoré 

ponúkame, či ochutnať rôzne dobroty  pripravené priamo u nich v škole. Dozvedeli sa 

o moderných technologických úpravách, otestovať kombinácie rôznych zdraviu prospešných 

surovín. Sme radi, že aj touto formou sme od prezentovali našu školu 

a obohatili  ostatných informáciami o racionálnej výžive. 

 

      -     marec 2018 

12. Projektový deň - Cudzie kuchyne. V rámci tematického celku ,,Medzinárodná 

gastronómia" žiaci odboru kuchár-kuchárka  pod vedením MOV pripravili a prezentovali štyri 

cudzie kuchyne. Zážitkový deň, ktorý prebiehal  formou projektového vyučovania už od 

začiatku naznačoval, že výsledky práce žiakov budú zaujímavé. Pripravovali, typické národne 

predjedlá, polievky, hlavné jedlá a dezerty. Grécka, Francúzska, Japonska a Talianska. Každý z 

nich mohol ochutnať, či porovnať rozdiely národných zvyklostí a kultúr medzinárodných 

kuchýň. Následne prebehla diskusia, kde žiaci diskutovali na danú tému a výsledky svojej práce 

sebakriticky zhodnotili.                                                 

13. V dňoch 26. 03. a 27. 03. 2018 sa konal 5. ročník someliérskej súťaže Vitis Tropheé 

Junior 2018 v Modrom Kameni. Odbornej súťaže sa po prvý krát zúčastnili aj naši dvaja žiaci. 

Okrem nich sa súťaže zúčastnilo ďalších 25 žiakov z 15 škôl. Súťaž pozostávala z troch časti. 

V prvej časti sa preverovali vedomosti súťažiacich formou písomného testu. V druhej časti sa 

hodnotila senzorika vína. Treťou súťažnou disciplínou bolo dekantovanie červeného vína v 

časovom limite 7 minút. Naši žiaci zvládli všetky disciplíny, ktoré stihli v stanovenom časovom 

limite a boli úspešní. Súťaž bola obohatená aj o prezentáciu spojenú s degustáciou vín. Každý 

žiak bol odmenený diplomom za účasť a dostal krásnu karafu s logom súťaž. 

 

           - apríl 2018 

14. Dňa 20.04.2018 sa v Námestove uskutočnila posledná tohtoročná baristická súťaž. 

Odbornej a čoraz zaujímavejšej súťaže v  príprave  a podávaní kávy, zložení mlynčeka a 

príprave kávového nápoja sa zúčastnilo 26 súťažiacich talentov z celého Slovenska. Našu školu 

reprezentovali dvaja žiaci. Obaja súťažiaci sa na súťaž zodpovedne pripravovali pod vedením 

MOV. Pripravovali nápoj WATER MELON a osviežujúci nápoj FRUIT S ORIEŠKAMI. 

Svojou prácou a skúsenosťami oslovili nielen porotu, ale všetkých návštevníkov odbornej 

súťaže. Z každej baristickej súťaže organizovanej Academy of Cofeé si súťažiaci zbierajú  body 

a najlepší majú možnosť vycestovať do Brazílie. 
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           -  máj 2018 

15. Tatranský kuchár 2018.  Naši žiaci boli opäť úspešní na XVII. ročníku Jarnej 

gastronomickej výstavy, ktorá sa konala 09.05.2018 vo Vysokých Tatrách. V rámci výstavy 

prebiehala aj súťaž Tatranský kuchár kde sme získali druhé miesto. 

16. Slávnostná recepcia III. HA pre rodičov žiakov. Žiaci 3.Ha triedy, odbor hotelová 

akadémia dňa 15.05.2018 pripravili slávnostnú recepciu pre svojich rodičov v krásnom 

prostredí ,,Školy v prírode - Detský raj "v Tatranskej Lesnej. Spolupráca rodičov a školy je 

mimoriadne významná súčasť života našej školy. Žiaci mali možnosť prezentovať a preukázať 

svoje zručnosti, ktoré u nás počas štúdia nadobudli. 

17. Slávnostne otvorenie školy v prírode Detský raj 24.05.2018. Nielen svojimi zručnosťami, 

ale aj zaujímavým folklórnym vystúpením sa naši  žiaci spolu podieľali na slávnostnom 

znovuotvorení školy v prírode Detský raj. Žiaci miešali zaujímavé drinky, flambovali palacinky, 

či ovocie. Hostia si mohli pochutnať na domácich koláčikoch a zaujímavých ovocných 

dezertoch. Slávnostný raut pripravovali žiaci pod vedením skúsených majstrov odbornej 

výchovy. 

 

Okrem konkrétne uvedených akcií,  sme počas celého školského roka v jednotlivých hoteloch 

vo Vysokých Tatrách prezentovali našu SOŠ hotelová pri zabezpečovaní rôznych 

spoločenských, kultúrnych, politických, firemných a iných podujatí vo Vysokých Tatrách. 

 

j) Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená : 

 

1.    SOŠ hotelová Horný Smokovec je zapojená do projektu „ EPANIL“  - Spoločné európske  

princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania 

a informálného učenia v rámci celoživotného učenia -  program Leonardo da Vinci. 

Hlavným cieľom projektu je uľahčiť prístup dospelých k ďalšiemu vzdelávaniu 

prostredníctvom identifikácie, hodnotenia a uznávania výsledkov ich neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia. 

2.     SOŠ hotelová Horný Smokovec je pilotnou školou v rámci štátnej výskumno-vývojovej 

úlohy „ Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“. Cieľom výskumu je zhodnotenie 

doterajšieho stavu poskytovaných vedomosti a informácii v oblasti výživy a zdravia mládeže. 

     V tomto smere prebehla diagnostika oblasti výživy a zdravia v súčasne platných učebných 

dokumentoch vo všetkých študijných a učebných odboroch a súčasne sa hľadalo optimálne 

riešenie na implementáciu týchto poznatkov na všetky typy SOŠ . Odborná skupina, ktorej sme 

členmi, vytvorila učebné osnovy voliteľného predmetu  „ Zdravý spôsob života“. 

Učebné osnovy sú spracované na modulovom základe, kde poznatky žiakom sú 

sprostredkované prostredníctvom príručky určenej žiakom. 

3.     SOŠ Horný Smokovec sa zapojila do  projektu Višegrádskeho fondu  „Višegradská 

gastronomie – stretneme sa v spoločnej kuchyni“. Stretnutie odborných škôl  pripravujúcich 

žiakov na povolanie v oblasti gastronómie a jeho realizácia bola v  Českých Budějoviciach, 

v rámci tradičného podujatia Gastrofest České Budějovice. V rámci projektu  sa predstavila 

gastronómia jednotlivých krajín Vyšehradskej štvorky,  účastníci si vymenili informácie 

a odprezentovali kuchárske techniky, recepty a postupy prípravy tradičných národných jedál 

a krajových špecialít. Súčasťou  bola aj beseda o národných  zvyklostiach. Následne sa 

uskutočnilo spoločné predstavenie krajových špecialít širokej verejností. Účastníci sa zúčastnili 

spoločnej študijnej večere na tému česká národná kuchyňa. 

4. SOŠ hotelová Horný Smokovec je zapojená do projektu „Rozvoj stredného odborného 

vzdelávania“, ktorého strategickým cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania 

a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov. Hlavnými cieľmi 

aktivít je obsahová prestavba s využitím inovovaných foriem a metód výučby, prepojenie 
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vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe a podpora kariérneho poradenstva na SOŠ za účelom 

orientácie žiaka na potreby praxe. 

     

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole: 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy : 

 

Škola zabezpečuje teoretické vyučovanie v dvoch budovách, z toho jedna je v majetku 

zriaďovateľa a druhá je majetkom mesta Vysoké Tatry, škola ju má v dlhodobom prenájme. 

Vlastná budova je po celkovej rekonštrukcii vo výbornom stave. Fasáda budovy školy bola 

zateplená a došlo tiež k rekonštrukcii kancelárskych priestorov. Sociálne zariadenia v celej 

budove sú po rekonštrukcii v dobrom stave, zodpovedajú hygienickým požiadavkám.  

Druhá budova sa postupne rekonštruuje zo strany vlastníka - Mesta Vysoké Tatry.  Materiálno- 

technické podmienky školy sa neustále vylepšujú. Do učebne prípravy jedál bol zakúpený 

kuchynský robot s príslušenstvom, do učebne stolovania bola zakúpená umývačka riadu. 

Športový kabinet sa vybavil ďalším drobným novým športovým náradím. 

 

Na teoretické vyučovanie bolo k dispozícii 15 učební, z toho 4 boli odborné učebne, 2 na 

predmety Informatika, 1 na vyučovanie  Stolovania resp. Techniky obsluhy a 1 na vyučovanie 

Technológie resp. Techniky prípravy pokrmov. V dvoch učebniach sa nachádza interaktívna 

tabuľa. 

 

Na vyučovanie TEV bola  k dispozícii miestnosť na gymnastiku a stolný tenis. Ostatné priestory 

na TEV sa nachádzajú v externých priestoroch školy, t.j. jedno viacúčelové ihrisko 

s futbalovými bránkami na malý futbal + basketbalové koše a trávnatá plocha, ktorá sa využíva 

na volejbal bedminton a iné športové aktivity.  

 Možnosť vykonávať hodiny TEV bola aj v areáli ZŠ Pod Lesom v Dolnom Smokovci, tiež 

bola poskytnutá možnosť využitia telocvične podľa harmonogramu ZŠ.  Materiálne bola škola 

vybavená v rámci finančných možností na veľmi dobrej úrovni.   

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy, a    

      to: 

 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka : 

Škola obdržala na rok 2017 bežné výdavky vo výške  856 970,- €, z toho nenormatívne vo 

výške 9 703,- eur. Kapitálové výdavky  boli vo výške  121 959,01  € .   

 

2. o príspevkoch na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   

    školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť : 

Škola neobdržala žiadne uvedené príspevky . 

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia   

    v členení podľa financovaných aktivít :    

Škola obdržala na rok 2017 finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo  výške  2 970,-  € 

Bolo vytvorených päť záujmových útvarov (krúžkov) v rámci vzdelávacích poukazov -      

zdravotnícky, seminár ANJ, seminár NEJ, krúžok SJ, počítačový a krúžok športovej 

všestrannosti. 

Uvedené prostriedky boli  použité na personálne a materiálne zabezpečenie činnosti krúžkov. 
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4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít: 

Škola neobdržala žiadne uvedené príspevky . 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Škola neobdržala žiadne iné uvedené príspevky . 

 

n)  cieľ , ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok, 

a vyhodnotenie jeho plnenia : 

Ciele, ktoré si škola určila o koncepčnom rozvoji školy na šk. rok 2017/2018: 

Zvýšiť kvalitu vyučovania cudzích jazykov (ANJ a NEJ) z dôvodu aplikácie cudzieho jazyka 

v rámci OVY (návštevnosť zahraničných turistov vo V. Tatrách), venovať sa informatike 

a aplikovanej informatike prepojením učiva z TV na OVY, naučiť žiakov aplikovať poznatky 

na OVY v rámci objednávok hosťa (učebňa STO, TOB). 

Využívané boli 2 učebne IKT, z ktorých jedna bola zariadená z fondov v rámci MVP 

financovaných z EÚ a neustále sa obnovuje. 

1. Postupne preškoľovať pedagogických pracovníkov v oblasti práce a využitia IKT 

2. Vyškoliť ďalších učiteľov na získanie certifikátu pre PŠMK a PPMK 

3. Zlepšiť materiálno – technické podmienky pre vyučovanie a prevádzku školy. 

 

Škola bola vybavená novou IKT technikou, 2x interaktívna tabuľa a 5x NTB pre jednotlivé 

predmetové komisie. V oblasti športu bol postupne dokupovaný drobný športový materiál 

(lopty, bedmintonové rakety, stolnotenisové rakety, florbalové hokejky, dresy, činky...). 

 

 

o)  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

      a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení : 

 

     Škola dosahovala dobré výsledky v oblasti reprezentácie v športových súťažiach na úrovni 

okresu v rámci svojich možností, na výbornej úrovni školu reprezentoval zdravotnícky krúžok 

na rôznych aktivitách a súťažiach. 

     Účasť na oblastných a okresných podujatiach – cezpoľný beh (3. miesto družstiev D),  futsal 

(2. miesto družstiev D), florbal (3. miesto družstiev D). Je nutné pripomenúť, že naša žiačka 

Barbora Kocúrová úspešne reprezentovala Slovensko na MS 2017 vo florbale v Bratislave (5. 

miesto). 

      Zúčastnili sme sa testovania i-Bobor (2 žiaci sa umiestnili v rámci SR na popredných 

miestach) i medzinárodného testovania PISA 2018. 

 

     Nedostatkom vo vyučovaní telesnej výchovy bolo to, že škola nemá vlastnú telocvičňu 

a problém sme riešili využívaním zariadení iných organizácii, resp. využívaním športového 

areálu ZŠ Pod Lesom v Dolnom Smokovci, tiež vlastnou miestnosťou pre nenáročné cvičenia, 

posilňovňu VPS V. Tatry a externými priestormi školy (viacúčelové ihrisko a trávnatá plocha). 

 

Zapájame sa do rôznych národných a medzinárodných súťaží odbornosti v odboroch čašník, 

kuchár, barman a barista, kde sa často umiestňujeme na medailových pozíciách.       

     Výhodou je aj organizácia  odbornej výchovy v špičkových hoteloch vo Vysokých Tatrách 

a Poprade, pod pedagogickým vedením majstrami odbornej výchovy v živej prevádzke,  čo sa 

odzrkadľuje v dosahovaných zručnostiach a vedomostiach  žiakov počas štúdia i po ukončení 

štúdia. 
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p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

     pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium : 

 

     Zamestnanosť a pokračovanie v štúdiu absolventov za šk. rok 2017/18 je 95% ná, pričom 

ponuka voľných pracovných miest priamo na úradoch práce vysoko prevyšuje počet 

neumiestnených absolventov. 

     Z absolventov študijných odborov v školskom roku 2017/2018, 15-ti žiaci si podali 

prihlášky na štúdium na vysoké školy, z absolventov učebných odborov z našej školy sa do 

nadstavbového štúdia prihlásilo 7 študentov-absolventov na iné školy. 

 

2)  Ďalšie informácie  : 

 

 a) voľno časové aktivity školy : 

     Vo voľno časových aktivitách pracovalo v školskom roku 2017/2018 päť záujmových 

útvarov, ktorých poskytovateľom bola naša škola prostredníctvom pedagogických 

zamestnancov. Žiaci mali prístup po ukončení školy do učebne Informatiky, ostatných učební 

i vonkajších telovýchovných priestorov školy. 

 

b) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom : 

Škola veľmi pozitívne hodnotí bezplatné poskytovanie stravy žiakom zo strany niektorých 

zmluvných organizácií. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ  

v Hornom Smokovci za školský rok sú tieto prílohy: 

 

 

Príloha č. 1 - Rozpis upraveného rozpočtu za rok 2017 

Príloha č. 2 - Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2017 

Príloha č. 3 - Komentár k Výkazu k Správe o hospodárení za rok 2017 

Príloha č. 4 - Ročná účtovná závierka za rok 2017 
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Prerokovanie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ hotelová 

Horný Smokovec za školský rok 2017/2018 

v Pedagogickej rade  SOŠ hotelová v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry  : 

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ  Horný Smokovec, bola 

prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady  školy dňa  24.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 

                                                                                       RNDr. Peter Slančo 

                                                                                       riaditeľ SOŠ 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Strednej odbornej škole hotelovej v Hornom Smokovci, Vysoké 

Tatry, k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ Horný 

Smokovec  za školský rok 2017/2018 : 

 

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ Horný Smokovec, bola 

predložená na rokovanie rady  školy dňa 03.10.2018.   

Členovia rady obsah správy berú na vedomie a s obsahom  súhlasia. 

 

 

 

 

 

                                                                                 .................................................. 

                                                                                       Ing. Marián Foltinský 

                                                                                        predseda rady školy 
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Stanovisko zriaďovateľa školy: 

 

 

 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno -

vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ hotelová Horný Smokovec za šk. rok 

2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ............................................................... 

                                                                                                    PaedDr. Ján Furman 

                                                                                                        vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


