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Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
Fax:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:
Zriaďovateľ:

Stredná odborná škola
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava 2
02/55 42 16 14, 0911 291 541
02/55 42 16 14

Zriaďovateľ:
Adresa:
Telefónne číslo:
Fax:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25
0911 677 464 ; 02/48264151;
02/48264386

www.beautycare-study.sk
office@beautycare-study.sk

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

www.region-bsk.sk
predseda@region-bsk. sk

Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
riaditeľka školy
zástupca riaditeľky školy pre TV
zástupca riaditeľky školy pre PV
hlavná majsterka OV
vedúca vychovávateľka ŠI
ekonómka, vedúca úseku
prevádzkar, vedúci úseku

Meno a priezvisko
Ing. Ľubica Hegerová
Mgr. Elena Rybárová, RNDr. Zuzana Sarková
Ing. Ľudmila Šlapáková
Bc. Viera Cedulová
Beata Janotková
Anna Huráková
Ing. Michal Grožaj

Rada školy
Rada školy pri SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 17. 4. 2012. Funkčné obdobie začalo dňom 10. 5. 2012 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy:
Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1. Kvetoslava Štetinová,
Mgr.
2. Zdeňka Lukáčová,
Mgr.
3. Anna Huráková
4. Juraj Kadnár, Mgr.
5. Eva Mária Harvanová, Ing.
6. Tatiana Komárová
7. Tatiana Tomášková
8. Anna Bosáková
9. Zuzana Tomšíková

predseda

pedagog. zamestnancov

podpredseda

pedagog. zamestnancov

tajomník
člen
člen

nepedagog. zamestnancov
zriaďovateľa – BSK
zriaďovateľa – BSK

člen
člen
člen
člen

zriaďovateľa – BSK
zriaďovateľa – BSK
rodičov
rodičov

P.
č.
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10. Orsolya Valacsiová
11. Soňa Šišková

člen
člen

rodičov
žiakov

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014
V minulom roku Rada školy zasadala 3x, a to v októbri 2013, februári 2014 a v júni 2014.
Rada školy riešila s vedením SOŠ všetky výchovno - vzdelávacie problémy, ktoré sa vyskytli, v priebehu školského roka. Rada školy bola neustále informovaná o výchovnovzdelávacích výsledkoch v SOŠ. Bola oboznamovaná počas roka s hospodárskymi výsledkami školy. Schválila plán výkonov pre nasledujúci rok, kritéria pre prijímanie žiakov do 1.
Ročníka a návrh nového experimentálnoho učebného odboru kozmetik. Poslanci za BSK sa
zúčastňovali v menšom počte na zasadnutiach Rady školy. Od 21. 02. 2014 zastupiteľstvo
BSK po prerokovaní materiálov delegovali nových zástupcov BSK do príslušných škôl
a rady školského zariadenia. Spolupráca Rady školy s vedením SOŠ bola na dobrej úrovni.
Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia:
V školskom roku pracovali v SOŠ tieto predmetové, metodické komisie a metodické združenie : PK jazykov, PK spoločensko-vedných predmetov, PK prírodovedných predmetov, PK
odborných predmetov kaderníckych, PK odborných predmetov kozmetických, PK odborných
predmetov manikérsko – pedikérskych a MZ vychovávateľov. Ďalšími poradnými orgánmi
riaditeľa bola porada vedenia SOŠ, pedagogické rady a rodičovská rada, škodová komisia,
inventarizačná komisia a prijímacia komisia.
PK a MZ zasadali 5-krát do roka. Hodnotili výchovno-vyučovacie výsledky počas šk. roka,
plnenie tematických plánov a učebných osnov, vypracovanie projektov na základe výzvy MŠ,
riešili a zabezpečovali prípravu maturitných a záverečných skúšok a akcie v rámci PK.
V metodických komisiách pracovali spoločne majstri odbornej výchovy a učitelia odborných
predmetov, čím sa prelínala a zabezpečovala nadväznosť teoretickej a praktickej výučby. Na
predmetových komisiách sa riešila problematika vyučovania jednotlivých predmetov so zameraním na metodiku a odbornosť daného predmetu. Metodické združenie vychovávateľov
sa zaoberalo záujmovou činnosťou žiakov v ŠI. Komisie sa počas školského roka riadili
plánmi práce. Na poradách vedenia sa riešili otázky a úlohy výchovno-vyučovacieho procesu,
finančná problematika SOŠ a celková prevádzka SOŠ. Na pedagogických radách sa riešili
predbežné, polročné a koncoročné dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky žiakov zamerané na prospech, dochádzku a správanie. Na rodičovských radách sa preberala problematika
jednotlivých tried z hľadiska výchovno-vyučovacích výsledkov, spolupráca tých prevádzok,
ktorých vlastníci sú rodičia našich žiakov a pod., sponzorstvo, námety a pripomienky rodičov.

Počet žiakov školy v školskom roku 2013/2014
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 , Bratislava
Stav k 15. 9. 2013

Stav k 31. 8. 2014

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných

1.

6

135

1

6

119

1

2.

6

136

2

6

119

2

3.

4

98

1

4

93

0

4.

2

0

2

49

0

50

Počet tried

Počet žiakov

Z toho integrovaných
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Spolu

18

419

4

18

380
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Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov o prijatie
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:
Do ročníka

1. ročníka SŠ

Počet prihlá- Počet žiakov,
sených žiakov ktorí konali
prijímaciu
skúšku
80
159

Počet úspeš- Počet prija- Z toho bez
ných žiakov tých žiakov
prijímacej
v prijímacom
skúšky
konaní
112
34
80

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník

Počet prijatých
žiakov

Z ktorej školy

0

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia - triedy a skupiny, priemer
Trieda

Priemer

1. KA
1. KM
1. KV
1. KOV
1. VS
1. PMV
2. KM
2. KT
2. KVA
2. KVB
2. VS
2. PMV
3. KM
3. KT
3. KVA
3. KVB
4. KOV
4. KV
Skupina
1.2 KADEX
Skupina
1.3 KADEX
Skupina

2,47
2,98
2,12
2,45
2,59
1,48
2,84
2,50
2,22
2,08
2,83
1,92
2,27
2,37
2,35
2,41
2,63
2,28
1,29
1,35
1,0
4

2.2 KADEX
Maturitné skúšky
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predmet

Počet ž.
prihlás. MS

Počet ž., kt
konali MS

Počet, kt. majú Úroveň
povol. opr. sk.

Úspešnosť
%

Priemer

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EČ MS SJL
EČ MS ANJ
EČ MS NEJ
PFIČ MS SJL
PFIČ MS ANJ
PFIČ MS NEJ

78
51
27
78
51
27

74
47
27
74
47
27

ÚFIČ MS SJL
ÚFIČ MS ANJ
ÚFIČ MS NEJ
TČOZ MS
PČOZ MS

78
53
25
84
84

54
32
21
58
78

1

B1
-

B1
B1

2
1

B1
6
1
-

B1
B1
-

48,93
34,20
23,58
58,88
43,09
45,37
-

2,83
2,90
2,90
2,31
1,79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom
84
78
Priemer za školu: PFIČ: 47,13 UFIČ MS 2,31
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Maturitné skúšky v mimoriadnom období september 2013 konalo 14 žiakov, celkové
a čiastkové skúšky konalo 7 žiakov, opravné konalo 7 žiakov. Úspešných bolo 12 žiakov.
Povolená opravná skúška dvom žiačkam na obdobie február 2014.
Záverečné skúšky
K záverečným skúškam pristúpilo 23 ž. v riadnom termíne v 2 učebných odboroch. V 3UO
kaderník pristúpilo v dennej forme štúdia 16 žiakov a v externej forme 2 žiaci. Priemer písomnej časti ZS 2,33, priemer ústnej časti ZS 2,33, priemer praktickej časti ZS 1,77, PV 3
žiaci, PVD 4 žiaci, P 11 žiakov. V 3UO manikér – pedikér pristúpilo 5 žiakov, priemer písomnej časti ZS 2,2 priemer ústnej časti ZS 1,6, priemer praktickej časti ZS 2,2, PV 2 žiaci
a P 3 žiaci. Úroveň ZS v 3UO kaderník i v 3UO manikér-pedikér dosiahla vo všetkých
častiach dobré výsledky. Výborné výsledky dosiahli žiaci externého štúdia odboru kaderník
vo všetkých častiach ZS.
Celkový prospech
Trieda
3. KM
2.2 KADEX
Spolu
%

PV
3
2
5
21,74

PVD
4
0
4
17,39

P
14
0
14
60,87

N
0
0
0
0

Hodnotenie bolo objektívne a komplexné. Žiaci vykonali záverečné skúšky v riadnom termíne úspešne.
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2013/2014
Trieda

1. KV
1. KOV
1. KA
1. KM
1. VS

1. PMV

2. KVA
2. KVB
2. KT
2. KM
2. VS
2. PMV
3. KVA
3. KVB
3. KT
3. KM
4. KV
4. KOV
Skupina
1.2 KADEX
Skupina
1.3 KADEX
Skupina

Študijný odbor, zameranie

6425 K kaderník – vizážista
( experiment )
6446 K kozmetik
6425 K kaderník – vizážista
( experiment )
6456 H kaderník
6456 H kaderník
6424 H manikér – pedikér
6426 L vlasová kozmetika
6423 L starostlivosť o ruky a nohy
6446 K kozmetik
6426 L vlasová kozmetika
6425 K kaderník – vizážista
( experiment )
6422 K telová kozmetika
( experiment )
6425 K kaderník – vizážista
( experiment )
6425 K kaderník – vizážista
( experiment )
6446 K kozmetik
6422 K telová kozmetika
( experiment )
6456 H kaderník
6424 H manikér – pedikér
6426 L vlasová kozmetika
6423 L starostlivosť o ruky a nohy
6446 N kozmetik
6426 L vlasová kozmetika
6425 4 kaderník – vizážista
( experiment )
6425 4 kaderník – vizážista
( experiment )
6446 4 kozmetik
6422 4 telová kozmetika
( experiment )
6456 2 kaderník
6424 2 manikér – pedikér
6425 4 kaderník – vizážista
( experiment )
6446 4 kozmetik
6425 4 kaderník – vizážista
( experiment )
6456 H kaderník
6456 H kaderník
6456 H kaderník
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2.2 KADEX

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní

63
45

- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Odborný zamestnanec
Z toho:
- školský psychológ
Počet nepedagogických
Z toho:

2
0
1

- upratovačky, vrátnici, údržbár, elektr.
- školská kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci
Spolu počet zamestnancov SŠ
Z toho pedagogických

10
0
7
63
45

/2 dohody/

43

1
17 /2 dohody/

Zoznam pedagogických a odborných zamestnancov a ich aprobácia:
Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia v škole – v PP na dobu neurčitú
Por.č Priezvisko, meno, titul, funkcia
.

1.

Bagiová Darja, Ing., tr.uč.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Butkovská Mária, RNDr., tr.uč.
Drančaková Svetlana, Mgr., tr.uč.
Eckhardtová Renáta, akad.mal.,
tr.uč.
Főldešiová Viera, Ing.
Guľvasová Simona, Mgr., tr.uč.
Hegerová Ľubica, Ing., R SOŠ

8.
9.
10.
11.
12.

Jeňová Lucie, Mgr., tr.uč.
Kleinová Jana, Mgr.,VP, tr.uč.
Kritikos Barbora, Mgr., MD
Krutilová Anna, Ing., tr.uč.
Lukáčová Zdeňka, Mgr., tr.uč.

13.
14.
15.
16.

Majthényiová Andrea, Mgr.
Peťková Renáta, Ing., tr.uč.
Piatniková Adela, Mgr.art.,tr.uč
Rédliová Margita, Mgr., tr.uč.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rybárová Elena, Mgr., ZR TV
Sarková Zuzana, RNDr., ZR TV
Sporinská Soňa, Mgr., tr.uč.
Šaušová Jarmila, Mgr., tr. Uč.
Šefčíková Andrea, Mgr., tr.uč.
Šlapáková Ľudmila, Ing., ZR PV

Aprobácia

Kvalifikovanosť

Tech.- prof. K
predmety
MAT, BIO
K
SJL, DEJ
K
Výtv.umenie, K
reštaurátor
EKN, INF
SJL, ANJ
TEX,ODEV,
INF
BIO, CHE
OP, M-P
TEV
EKN
NEJ,
RUJ,TEV
PSY, ANJ
CHE
VYV
BLGJ, ANJ,
NAV
SJL, ESV
MAT,FYZ,
NEJ
SJL, VYV
SJL, NEJ
CHE

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
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23.
24.
25.

Vážna Zuzana, Ing.
Vengerová Eva, Mgr., tr.uč.
Veselská Blanka, PaedDr., tr.uč.

CHE, INF
TEV, VkO
NEJ, TEV

K
K
K

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia v škole – v PP na dobu určitú
Por.č Priezvisko, meno, titul, funkcia
.

Aprobácia

Kvalifikovanosť

Zoznam odborných zamestnancov, ktorí pôsobia v škole – v PP na dobu určitú
Por.č Priezvisko, meno, titul
.

1.

Alakšová Lucia, Mgr.,

Kvalifikovanosť
Šk. psychológ

K

Zoznam majstrov OV, ktorí pôsobia v škole – v PP na dobu neurčitú
Por.č Priezvisko, meno, titul, funkcia
.

1.

Berčačin Bronislava,Ing., MOV

2.

Cedulová Viera, Bc., hl. MOV

3.

Chudá Andrea, Bc. MOV

4.
5.

Galléová Jana, MOV
Gbelská Alžbeta, Ing., MOV

6.
7.
8.
9..

Juhásová Eva, Bc.MOV
Ihnátová Božena, RD
Karabínová Mária,MOV
Krivosudská Jana, MOV,

10.

Mierna Katarína, MOV

11.

Motyčková Emília, Bc., MOV

12.

Remšíková Michaela, MOV

13.

Štetinová Kvetoslava,Mgr., MOV

14.

Walová Viera, MOV

15.

Vidiečanová Mária, Ing., RD

16.

Vygodová Karina, MOV

Aprobácia

kaderník,
kozmetik
krajčír
kozmetik
man.-ped,
kozmetik,
krajčír
kozmetik
kaderník,
kozmetik
kozmetik
kozmetik
kaderník
krajčír,
kozmetik
kaderník,
kozmetik
kaderník,
kozmetik
kaderník,
kozmetik
kaderník,
kozmetik
kaderník,
kozmetik
krajčír.
Man.-ped
kozmetik.
kaderník
kozmetik

Kvalifikovanosť

K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K

Zoznam majstrov OV, ktorí pôsobia v škole – v PP na dobu určitú
Por.č
.

1.

Priezvisko, meno, titul, funkcia

Šedivá Viera, MOV

Aprobácia

kozmetik

Kvalifikovanosť

K
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2.
3.

Hagarová Dalia, Mgr., MOV
Kališová Martina, MOV

kozmetik
kaderník

N
N

Zoznam vychovávateľov v ŠI (školský internát), ktorí pôsobí pri SOŠ
Por.č
.

1.
2.
3.

Priezvisko, meno, titul, funkcia

Aprobácia

Janotková Beata,vedúca vych. ŠI

vychovávateľstvo
Kollárová Margita vychovávateľka
vychovávateľstvo
Hindická Katarína, Mgr., vychováva- vychovávateľka
teľstvo

Kvalifikovanosť

K
K
K

K – kvalifikovaný učiteľ, MOV, vychovávateľ
N – nekvalifikovaný učiteľ, MOV, vychovávateľ
MD – materská dovolenka
RD – rodičovská dovolenka

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2013/2014:
Predmet
Anglický jazyk
Občianska náuka
Informatika
Etická výchova
Zdravoveda
Psychológia
Psychológia a spoločenská výchova
Spolu :

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
1 uč., počet hod. : 3
1 uč., počet hod.: 1
1 uč., počet hod. : 6
1 uč., počet hod. : 4
1 uč., počet hod.: 3
1 uč., počet hod. : 6
1 uč., počet hod. : 4
Fyzicky 6 uč.,
27 hodín ,
t. j. 5,05 % na TV
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok
2013/2014

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

VŠ štúdium
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove
Netradičné náčinie
v školskej telesnej
a športovej príprave
Netradičné pohybové
hry v školskej telesnej
výchove a voľnočasových aktivitách
Prípravné atestačné
vzdelávanie pre II.
atestáciu
Adaptačné vzdelávanie
Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí
a žiakov v ŠVVZ
Prípravné atestačné
vzdelávanie pre I. atestáciu
Multimédia a internet v
práci pedagogického
zamestnanca

4

Riešenie konfliktných
situácií v školách
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností
Zvládanie záťaží v
školskom prostredí rozvoj relaxačných
zručností pedag. zamestnanca
Pomaturitné kvalifikačné štúdium
Spolu

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
4

1

1

1

1

2

2

4
2

4
2

1

1

5

5

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4
29

4
10

14

5
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SOŠ sa zúčastnilo priebežne počas šk. r. 2013/2014 týchto školení a seminárov :
za ekonomický úsek a R SOŠ – seminár: PaM – účasť Žemlová, seminár „Verejné obstaráva-

nie“, účasť Ing. Grožaj, Huráková, seminár „Zákon o ochrane osobných údajov“, účasť
Žemlová, RNDr. Sarková, Papová, seminár „Odborná správa dokumentov:, účasť Žemberová,
za teoretický úsek – seminár „Zákon o ochrane osobných údajov“ – účasť Sarková, seminár
ANJ zameraný na moderné metódy používania CJ v odbornom vyučovaní organizované
BSK – účasť Mgr. Rédliová, Metodický deň učiteľov náboženskej výchovy- účasť M. Rédliová, Obrázky vo výučbe ANJ- príprava na ústnu MS- účasť Rédliová, Majthényiová, Čítanie a hry môžu byť zábavné – účasť Guľvasová, Majthényiová, Rédliová , mikrosemináre
k učebnici Genau a Direkt –Sporinská Lukáčová, Veselská
za praktický úsek – za kadernícky úsek : 4x Roland – nové prípravky vlasovej kozmetiky,
farbenie, strihy; 1x Berryvel – nové strihy, farbenie, styling, Školenie strihov zamerané na
nové trendy, za kozmetický úsek: Mary Cohr – predvádzanie kozmetického prístroja na ošetrenie a omladzovanie tváre a dekoltu, BTL – predvádzanie kozmetického prístroja na odbúravanie tukov, Školenie Roso Cosmetics s taliánskym kaderníkom - Rosario Greco, Školenie firmy
BES, Školenie s kaderníkom B.Gröhlingom, Školenie zamerané na vlasovú kozmetiku MON Platin,
Školenie - farbenie color tyčinkou - USA kozmetika, Bella štúdio – školenie pre kozmetičky –

ošetrenie kometikou Ericson, 1x Avon, prípravky a líčenie; 1x Oriflame – prípravky
a líčenie, 1x Ústav lekárskej kozmetiky; 1x Tascha-prípravky, 1x kozmetické prípravky firmy -417, úsek manikúry – pedikúry: 3x Tascha-prípravky. MOV sa zúčastnili kreatívnych
kurzov: Výroba parfumov a mydiel.

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných školou :
Celoročné súťaže : najlepšia trieda na škole 2.KVA ,najlepšia športovkyňa Michaela Hanušová trieda 2.KVB, najaktívnejší žiaci TV: J. Šarmírová, E. Kopásková, M. Macháčková
1. KA, Meszárosová , N.Černáková 3. KVB, S.Križanová, A: Hrotková,- 2. KT, K. Horváthová-2.KM, B. Vonyiková, S. Hricová 2. KVB, V. Vančíková, E. Čipelová, D.Kastlerová,
D. Lančaričová- 1. KV
Športové súťaže : , školské kolo :Silná ruka , turnaj vo volejbale, turnaj vo vybíjanej,
Branné podujatia : účelové cvičenie 1, 2, 3, 4 a samostatný kurz na ochranu človeka a prírody, lyžiarsky výcvik ( výber žiakov), plavecký výcvik pre 1. ročníky.
Súťaže záujmovo – umeleckej činnosti a odborné súťaže : medzinárodná matematická súťaž školské kolo - KLOKAN zapojilo sa 14 študentov, , v rámci výpočtovej techniky sa
uskutočnila súťaž – prezentácia v Power Pointe zapojilo sa 85 žiak,ov boli vybrané najlepšie
práce týchto žiakov: Dujsíková 1.KV Vadkertiová- 1.KOV, Lovászová-2.Kva, Okoličányiová 2.KVB, Trčková 2.KM, Lesová 2.KT, Zbudilová 3.KVA, Špirková 3.KVB, Fedorová
3.KT. V predmete SJL – súťaž o najlepšiu slohovú prácu 1.miesto Marianna Kmentová z 2.
KVA, 2. Miesto Soňa Šištíková- z 2. KVA, 3. Miesto Dominika Sedláková a Adriana Mészárosová z 3. KVB , výtvarná súťaž „ Prečo som na svete rád – žiaci tried 2. KT, 1. KM,
Kvízy : kvíz z nemeckého jazyka sa uskutočnil v prvých a druhých ročníkoch študijných
a učebných odborov. Na základe triednych kôl boli úspešní žiaci z prvých a druhých ročníkov: Illešová Kristika 1. KOV, Privrelová Kristína 1. KOV, Strečková Natália 2. KT, Slatinová Kristína 2. KVB, Kremská Adriána
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3. KVB, Švarbová Kristína 2. KVBv
Kvíz z anglického jazyka: na základe triednych kôl boli úspešní žiaci : Pavlovičová Kristína
2. KM, Kovácsyová Iveta 2. KM, Kozsichová Viktória 2. KM, Pešková Laura 1. KV,
Jánska Dominika 2. KT, Veldšmídová Katarína 1. KV.
Školské rozhlasové relácie : z dôvodu zastaralej techniky nevyužívame rozhlas na relácie,
ale všetky výsledky z podujatí zverejňujeme na školských nástenkách.
Besedy a prednášky : v rámci Protidrogového dňa:
- s policajtmi z KDIPZ (4osoby) – vodičské preukazy, ako sa stať príslušníkom PZ,
- s policajtmi s protidrogového (2osoby) – protidrogová tematika,
- s p. Brichtom z CVPP – drogy,
- s p. Onderovou z CVPP – alkohol, marihuana,
- s p. Kleinovou – prednášky zo zdravovedy,
- s psychologičkou našej SOŠ p. Stanislavovou – oboznámenie sa s činnosťou psychologičky
v SOŠ pre 1. Ročníky,
- s p. Bartoň – protidrogová témetika
- s abstinujúcimi alkoholikmi (4osoby) – príbehy zo života abstinujúcich alkoholikov
- s rádovou sestrou – príbeh zo života rád. Sestry,
- s abstinujúcimi narkomanmi NASLOVAKIA (4osoby) – príbehy zo života abs. Narkomanov,
- s OZ VAGUS (2osoby) – rozprávanie o živote ľudí, ktorí stratili domov.
Na teoretickom vyučovaní vo všetkých triedach prebehli prednášky „ Ľudská sexualita- jej
dizajn a zmysel“ , Príprava na manželstvo a rodičovstvo“ prednáška o Darcovstve krvi –
triedy 1. VS, 3. KM.
-beseda S tebou a o tebe
-prednáška organizovaná ÚPSVaR
-prednáška o potrebe darcovstva krvi
-prednáška ku zbierke Úsmev ako dar
-kariérne poradenstvo
Exkurzie a školské výl. Výlety : Akadémia vzdelávania- triedy 2. VS, 4. KV, exkurzia do
Viedne výber žiakov, zájazd do Oswienčimu, Európske informačné centrum- 2.KT návšteva
Slavína 2.KVA, 2. KVB,,Exkurzie do kaderníckych, kozmetických a manikérskych – pedikérskych salónov; návšteva predajne umeleckých potrieb-1.VS, 2.KT,
návštevy výstav – v Bratislave podľa aktuálnej ponuky, Výstava fotografie -2. KM., Interbeauty účasť celá škola, JUVYR – 1. A 2. Ročníky, návšteva výstavy Bibliotéka, výstav DESIGNWEEK-trieda 3. KM, 3. KVB, výstava Umenie a príroda stredovekej Európy- 2. KVA,
2. KVB, 3. KVB, Slovenský impresionizmus- triedy 2. KM, 3. KVB, 3. KVA, Bienále ilustrácii – 1. VS, 1. KM., 4. KV
návštevy – História mesta Bratislavy, návšteva Dopravného múzea návšteva Slovenského národného múzea 1.VS, Chemický jarmok- 1. VS, 3. KVA, návšteva Národnej rady 3.
KVA, Profesia Days- 2. VS, návšteva Mestského múzea- 1.KOV, 2. KVB, Múzeum Janka
Jesenského- 2. VS, návšteva div. Predstavenia LUDUS-Poďme, čaká nás auto -1.KOV 1.
KV, 1. VS, Istropolis- výchovný koncert, filmové predstavenie „ Cesta života“- 2. KM, filmové predstavenie – Dom Kultúry Nivy- triedy teoretického vyučovania, div. Predstavenie
v anglickom jazyku „Jack a Joe „- 3.KVA, 4.KV, 4.KOV, 2. VS, div. Predstavenie „Tomu
ver“ -1.KOV, 1.KV, 2.KVA, 2. KVB, 3. KM, návšteva Botanickej záhrady,

12

Iné podujatia : Deň narcisov, Úsmev ako dar, Deň modrého gombíka, Nezábudky, Imatrikulácia žiakov 1. roč, Deň otvorených dverí, zbierka Liga za duševné zdravie, Festival slobody- 1. KV, 1. KOV, EKO- top film- 1.KV, 1.KOV, 3. KVA, Európsky deň jazykov- 3.KT,
3. KVB, 1. VS, vychádzka na Slavín, návšteva podujatia DIGIGirlz- organizované Microsoft
Slovensko , Prezentácia školy s poskytnutím vizážistických a kaderníckych služieb pre firmu Italy Fashion Model, prezentácia školy v rámci BSK v OC – Avion Bratislava, prezentácia školy v Galérii Tranzit v spolupráci s ČR. Návšteva vedeckého centra ATLANTIS Science center
Poskytovanie kaderníckych, manikérskych a pedikérskych služieb – Škola pre sluchovo postihnutých, Domovy sociálnych služieb Integra a Lepší svet a DSS Červený kríž.
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:
Športové súťaže : účasť na okresnom kole – Silná ruka 2013 žiačka Veronika Soudna získala druhé miesto a Bianka Miháliková získala 3. miesto, Bowlingová liga mládeže BSK,
Súťaže záujmovo – umeleckej činnosti a odborné súťaže : SOČ – krajské kolo- práca
Ľubice Stanickej a Petronely Vitekovej na tému Detský domov ako súčasť života dieťaťa- získala mimoriadne ocenenie Súťaž v dekoratívnom líčení, v účesovej tvorbe
a v nechtovom dizajne na výstave Interbeauty jesenná a jarná časť – Majstrovstvá SR
a medzinárodné majstrovstvá v manikúre prírodných nechtov, súťaž zručnosti v odbore
kozmetik, kaderník a manikér na výstave JUVYR, ktorej sme boli aj spoluorganizátorom,
Česko-slovenská súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe Kalibr cup 2014 v Lanškroune, súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe Naj Retro Nevesta v Nitre, Zlaté zrcadlo
v Domažliciach – ČR, Juniorský pohár veletrhů v účesové tvorbe v Prahe, celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe Cena mesta Pezinok,
Majstrovstvá SR v účesovej tvorbe
a dekoratívnom líčení – Nové Zámky.
Výstavy : Interbeauty Bratislava – jesenná a jarná časť, JUVYR, Mladý tvorca – Nitra,
Ďalšie informácie:
- všetky uvedené akcie vhodným spôsobom dopĺňali učivo a podporovali výchovnovzdelávací proces školy, prezentáciou na verejnosti škola dávala do povedomia informácie o výchovno-vzdelávacom procese, informovala verejnosť a žiakov základných škôl o poskytovanom vzdelaní na našej škole a podmienkach štúdia.
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach:
Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie
Regionál- ne
kolo

Krajské kolo Celoslovenské kolo

Medzinárodné súťaže
Názov súťaže

Umiestnenie
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1.Silná ruka

2.miesto
V.Soudna

3.miesto
B.Miháliko
va
2.Matematický Dujsíková Jana
Klokan
45%
účasť 14 žiakov Čipeľová Erika
41%
Pavlíková Martina 40,8%

Naša SOŠ sa zúčastnila výstav Interbeauty v Bratislave jarná a jesenná časť a Juvyr, kde sa
prezentovali profesie kaderník, kaderník-vizážista, kozmetik a manikér-pedikér vo výstavnom stánku. Okrem výstav sme sa zúčastnili súťaží, ktoré sa konali v rámci výstav Interbeauty a Juvyr, ale i Svadba & Beauty v Nitre, Kalibr cup v Lanškroune, Zlaté zrcadlo
v Domažliciach v ČR, Beauty Trenčín, Majstrovstvá SR v Nových Zámkoch a Cena mesta
Pezinok v Pezinku. Na týchto súťažiach naši žiaci získali tieto ocenenia:
Meno

Umiestnenie

Názov a kategória súťaže

Dátum a miesto konania

Paulína Chudjáková

1.miesto

Interbeauty jeseň 2013 – Súťaž
v účesovej tvorbe – Biedermaier

4.10.2013 Bratislava

Paulína Chudjáková

2.miesto

Interbeauty jeseň 2013 – Súťaž
v účesovej tvorbe – pánska kategória

4.10.2013 Bratislava

Alica Bartalošová

3.miesto

Interbeauty jeseň 2013 – Súťaž
v účesovej tvorbe – Žiarivá jeseň

4.10.2013 Bratislava

Xénia Gnaľová

1.miesto

Interbeauty jeseň 2013 – Súťaž
v účesovej tvorbe – Žiarivá jeseň

4.10.2013 Bratislava

Lenka Lednická

1.miesto

Interbeauty jeseň 2013 – Súťaž
v účesovej tvorbe – pánska kategória

4.10.2013 Bratislava

Miriam Mikovicsiová

1.miesto

Interbeauty jeseň 2013 – Súťaž
v účesovej tvorbe – Nevesta

4.10.2013 Bratislava

Paulína Mendlová

3.miesto

Interbeauty jeseň 2013 – Manikúra prírodných nechtov

4.10.2013 Bratislava

Anna Hrotková

1.miesto

Juvyr 2013 – Nail Art – Orient

29.11.2013 Bratislava

Naďa Galbová

3.miesto

Juvyr 2013 – Nail Art – Orient

29.11.2013 Bratislava

Andrea Zbudilová

1.miesto

Svadba&Beauty – Naj Retro Nevesta –
vizážistika

24.1.2014 Nitra

Veronika Porubská

3.miesto

Svadba&Beauty – Naj Retro Nevesta –
Vizážistika

24.1.2014 Nitra
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Marianna Balážová

3.miesto

Interbeauty jar 2014 – Súťaž
v dekoratívnej kozmetike – Garden party

14.2.2014 Bratislava

Andrea Zbudilová

3.miesto

Interbeauty jar 2014 – Súťaž
v dekoratívnej kozmetike – Purple wedding

14.2.2014 Bratislava

Paulína Chudjáková

1.miesto

Interbeauty jar 2014 – Súťaž v účesovej
tvorbe – Purple wedding

14.2.2014 Bratislava

Patrik Knotek

1.miesto

Interbeauty jar 2014 – Súťaž v účesovej
tvorbe – Crazy School

14.2.2014 Bratislava

Alexandra Klubalová
Dominika Gažovičová
Anna Hrotková

1.miesto – tím Interbeauty jar 2014 – Tímová práca –
Žiarivé plesanie

15.2.2014 Bratislava

Paulína Chudjáková
Dominika Mäsiarová
Marianna Balážová

2.miesto – tím Interbeauty jar 2014 – Tímová práca –
Žiarivé plesanie

15.2.2014 Bratislava

Veronika Rybárová

Postup na
Juniorský pohár veletrhú
v Prahe

Kalibr cup 2014 – Znamenie zverokruhu

6.2.2014 Lanškroun ČR

Paulína Chudjáková

1.miesto

Zlaté zrcadlo súťaž v účesovej tvorbe –
Maturitný ples

5.3.2014 Domažlice ČR

Veronika Rybárová

Objav roka

Beauty Trenčín – súťaž bodyart – Tajom- 21.3.2014 Trenčín
stvo

Veronika Rybárová

1.miesto

Majstrovstvá SR v účesovej
a dekoratívnej tvorbe – Bodypainting

13.4.2014 Nové Zámky

Paulína Chudjáková

1.miesto

Cena mesta Pezinok 2014 – Medzinárodná súťaž v účesovej tvorbe – Ples
v opere

16.5.2014 Pezinok

Matúš Čefo

1.miesto

Cena mesta Pezinok 2014 – Medzinárodná súťaž v účesovej tvorbe – Zlatá
klasika

16.5.2014 Pezinok

Patrik Knotek

2.miesto

Cena mesta Pezinok 2014 – Medzinárodná súťaž v účesovej tvorbe – Zlatá
klasika

16.5.2014 Pezinok
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Projekty, do ktorých je škola zapojená
Termín zaTermín
Výsledky
čatia reali- ukončenia
zácie prorealizácie
jektu
projektu
Vzdelávacie poukazy 2004
prebieha
Kultúrne poukazy
2006
prebieha
IES,
medzinárodné apríl 2007 projekt pre- Škola je zaradená do medzinárodnej cercertifikáty, Brno
bieha
tifikácie IES rating BB

Názov projektu

Infovek

2005

projekt pre- zvyšovanie PC
bieha
a pedagógov

zručnosti

žiakov

Projekt Leonardo
jún 2013
da Vinci IVT pre žiakov –Lipsko, SRN

október
2013

projekt realizovaný v septembri –októbri
2013, formou 3-týždňovej odbornej stáže
v rámci ktorej žiaci mali možnosť získať nové odborné a jazykové kompetencie a tým lepšie uplatnenie na trhu práce,
účasť 14 žiakov a 2 pedagógovia

Projekt Leonardo
jún 2013
da Vinci IVT pre žiakov- Londýn, UK

október
2013

projekt realizovaný v septembri –októbri
2013, formou 3-týždňovej odbornej stáže
v rámci ktorej žiaci mali možnosť získať
nové odborné a jazykové kompetencie
a tým lepšie uplatnenie na trhu práce,
účasť15 žiakov a 2 pedagógovia

Projekt Leonardo
jún 2013
da Vinci IVT pre žiakov- Pardubice, ČR

október
2013

projekt realizovaný v septembri –októbri
2013, formou 3-týždňovej odbornej stáže
v rámci ktorej žiaci mali možnosť získať
nové odborné a jazykové kompetencie
a tým lepšie uplatnenie na trhu práce,
účasť 8 žiakov a 1 pedagóg

Projekt Leonardo da
Vinci, transfer inovácií

2015

projekt sa realizuje v rokoch 2013-2015
za spolupráce s partnermi z Česka, Fínska, Anglicka. Cieľom projektu je zostavenie doplnkových učebníc s podporou
elearningového vyučovania angličtiny
a nemčiny pre oblasť kaderníctva
a kozmetiky pre fínske, české
a slovenské odborné školy. Testovali
sme učebnice pre 1.roč., v škole sa uskutočnil medzinárodný workshop a konferencia k projektu. Od septembra 2014 už
prebieha výučba podľa nových učebníc
a testovanie učebníc pre ďalšie ročníky.

August
2013
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Modernizácia vzdelá- október
vania
2009

2013

Tvorba školských
september
vzdelávacích prog- 2009
ramov

prebieha

Projekt Hair Net

2010

trvá

kadernícke rady a inštruktáž internetových zdrojov pre národné a európske
odborné vzdelávanie) prenos inovácií
z UK na Slovensko, Bulharsko, Rumunsko v rámci LDV , hlavným partnerom
je Univerzita v Manchestri ,UK.

Projekt Education

september
2010

prebieha

Firma L´Oreal v spolupráci so Spoločenstvom kaderníkov a
vizážistov Slovenska – realizuje vzdelávanie vybraných našich žiakov pre svoje
najlepšie salóny, uplatnenie zaškoleného
absolventa v prestížnych salónoch firmy
L´Oreal
aktívne využitie voľného času športovými aktivitami

Podpora mimo vyu- január 2008 prebieha
čovacích pohybových
aktivít
škôl
a školských zariadení
BSK
Overovanie
experi- 2009
trvá
mentálneho 4-ročného
študijného odboru kaderník – vizážista

škola získala 5 notebookov, 2 projektory
a 8 PC

Na projekte sa podieľa ako ďalší partner
SOŠ obchodu a služieb Prievidza.

Overovanie
experi- 2010
mentálneho 4-ročného
študijného odboru telová kozmetika

trvá

Overovanie prebieha na našej škole ako
jedinej

Vzdelávanie dospe- 2011
lých.

trvá

Škola vypracovala programy pre ďalšie vzdelávanie dospelých v kurzoch
kaderník, manikér-pedikér, vizážista,
kozmetik, vlasová kozmetika. K týmto
programom bola škole udelená v roku
2012 akreditácia MŠVVaŠ SR.

Skúšky na overenie 2013
odbornej spôsobilosti

trvá

Škole bolo MŠVVaŠ SR udelené
oprávnenie na vykonávanie skúšky na
overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie v odboroch
kaderník, manikér, pedikér, vizážista,
kozmetik, vlasová kozmetika. Osvedčenie o úplnej kvalifikácii slúži ako
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doklad, na základe ktorého môže osoba
požiadať o vydanie živnostenského
oprávnenia v danom odbore.

Národný projekt Pro- 2012
fesijný a kariérový
rast pedagogických
zamestnancov

Erasmus plus

Jún 2014

trvá

Cieľom NP PKR je vytvoriť a rozvíjať
efektívny systém kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pedagogických a odborných zamestnancoch v súlade so zákonom
o pedagogických a odborných zamestnancoch
a v súlade
s aktuálnymi
a perspektívnymi potrebami vedomostnej
spoločnosti. Škola získala 6 notebookov.

2015

projekt bude zrealizovaný v septembri
–novembri 2014, formou 3-týždňovej
odbornej stáže do Anglicka, Nemecka
a Česka, zúčastní sa 41 žiakov a 6 pedagógovia

Ďalšie informácie:
SOŠ v rámci projektu IES, ktorá združuje školy s medzinárodnou certifikáciou, naďalej spolupracuje s udržaným ratingom v kategórii BB. V tomto projekte bude škola naďalej pokračovať s cieľom získania vyššej pozície v rámci ratingového hodnotenia.

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2013/2014 v SOŠ bola vykonaná tematická školská inšpekcia na organizáciu a priebeh prijímacieho konania. Nedostatky neboli zistené. ŠŠI riešila námietku voči
hodnoteniu na ÚFIČ MS. ŠŠI vyhodnotila námietku ako neopodstatnenú.

Výsledky kontrol z nadriadených orgánov
V školskom roku 2013/14 bola v SOŠ vykonaná kontrola z nadriadených orgánov a to:
Hygienická previerka vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Bratislave zameraná na hygienický štandard školy a školského internátu. Kontrola zistila tieto nedostatky:
- Opotrebované a netesniace okná, z toho vyplývajúca tepelná nepohoda, zatekanie,
vlhnutie a opadávanie maľovky pod oknami, hluk z komunikácie, okná sa nedajú
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umývať zvnútra nakoľko sa rozpadávajú, neboli umývané už 7 rokov. O výmenu
okien škola žiada BSK už 10 rokov, ale nič sa nerieši.
- Celkový záver kontroly- čisté a udržiavané priestory.
Kontrola financovania a priebehu projektu Leonardo da Vinci IVT vykonaná Slovenskou
akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu
- Bez nedostatkov

Priestorové a materiálno – technické podmienky
Priestorové podmienky na teoretickom úseku sú veľmi dobré. Jazykové a učebne informatiky sú dobre vybavené. Z dôvodu delenia predmetov sme vytvorili dve nové triedy pre menší počet žiakov. Vybudovali sme triedu pre praktickú výučbu materiálov. V SOŠ je vybudovaná posilňovňa pre potreby žiakov a zamestnancov SOŠ, ktorá sa využíva v rámci školského vyučovania TEV i v rámci mimo vyučovacích aktivít, 2 učebne výpočtovej techniky sú
zmodernizované a zariadené tak, aby v jednej mohol prebiehať učebný proces pre celú triedu
a druhá je vhodná pre jednu skupinu žiakov v triede , jazykové laboratórium s interaktívnou
tabuľou a notebookmi a jazyková učebňa s tabletmi sa využíva na vyučovanie cudzích jazykov.
Materiálno-technické podmienky - učebné pomôcky sa využívajú na odborných a všeobec. predmetoch a to hlavne : notebooky, tablety, video, CD prehrávač, internet, mapy,
časopisy, encyklopédie, slovníky, denná tlač, počítače, náčinie, náradie na TEV, modely
ľudských orgánov, rysovacie potreby na matematiku. Vybavenie jednotlivých predmetov
na vyučovanie pomôckami je na veľmi dobrej úrovni. Pravidelne každý rok sa objednávajú
knihy cez ADREM. Školská knižnica je vybavená počítačovou technikou, a priebežne rozširujeme knižničný fond odbornou aj krásnou literatúrou. Vo všetkých triedach na teoretickom
vyučovaní sú nainštalované dataprojektory. LAN sieť do knižnice, elektrina a elektrická
sieť a internet, 15 monitorov, 2 PC do novej počítačovej učebne, triedy sú vybavené moderným školským nábytkom. V dvoch učebniach je nainštalovaná interaktívna tabuľa a v jednej
jazykovej učebni máme tablety.
Chýbajúce učebnice :učebnice z odborných predmetov pre študijný odbor kaderník-vizážista
učebnica ortopédia, slovenské vydanie učebnice Technológia pre odbor kozmetik, odborná
literatúra s tematikou vizážistiky, učebnice Psychológie zamerané pre odbory osobných služieb,
ktoré vo veľkej miere komunikujú so zákazníkom.
Zastaralé, nevyhovujúce učebnice : 0
Splnenie cieľov z plánu SOŠ, PK, : Niektoré úlohy z plánu PK neboli splnené z dôvodov
organizačných, pre nezáujem žiakov, ostatné úlohy vyplývajúce z plánu SOŠ a PK boli splnené.
Vo všetkých študijných a učebných odboroch sú podmienky pre odborný výcvik na praktickom vyučovaní na veľmi dobrej úrovni.
V 3UO kaderník a v 2NŠ vlasová kozmetika sú dielne a salón vybavené modernými pomôckami, prípravkami a technikou (kadernícke panely, stoličky, umývadlá, sušiace helmy, žehličky, hrebene, kulmy, fény, kefy, infražiariče, climazón, cvičné hlavy). Kadernícky salón
a kadernícke dielne boli vybavené novým zariadením. Žiačky pracovali s prípravkami firmy
Schwarzkopf, Allwaves, L´oréal, Schubert´s a Broaer. Využíval sa program pre účesovú
tvorbu cez počítač, vlásenkárstvo a nadpájenie vlasov mušličkovou a keratínovou metódou
v rámci VVP a na prezentácií na výstavách.
V 4ŠO kaderník-vizážista bola dielňa vybavená novým zariadením.
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V 4ŠO kozmetik sú dielne vybavené moderným kozmetickým zariadením, kozmetickými
prístrojmi a prípravkami (hlavne infražiariče, lampy s lupami, peelinngové kefy, ultrazvukové prístroje, ozonizéry, masážne prístroje, naparovače, parafinové vaničky, prístroje na depiláciu a epiláciu, Bioptronová lampa s farebnou kolorimetrou na svetelnú terapiu, New Face
Lift na vyhladzovanie vrások, kozmetické ležadla, stoličky a stolíky). Využívajú sa kozmetické prístroje ako SCIN – SCRUBBER na ultrazvukový peeling a prístroj na diagnostiku
pleti. Veľký záujem zo strany zákazníčok je i o lymfodrenážnu masáž prístrojom, kde sme
prístroj DIGI PRESS nahradili novým modernejším prístrojom Lymphastim, prístroj Exilis,
ktorý sa využíva na obnovenie kolagénu tvárovej časti a na formovanie postavy, prístroj Catio Vital sa využíva na duálnu ionizáciu a na liftingové ošetrenie pleti a iné kozmetické prístroje. Žiaci pracujú hlavne s prípravkami firmy Ryor, Mary Cohr, IB Cosmetic, Damita –
Jusami, Julia. Žiaci sa v rámci odborného výcviku venovali zdokonaľovaniu dekoratívneho
líčenia na rôzne príležitosti. 4 ŠO kozmetik a 3UO kaderník sú vybavené videom
a kazetami s najnovšími technologickými postupmi, ktoré môžu MOV využiť pri výučbe na
odbornom výcviku.
V 3 UO manikér – pedikér sú dielne vybavené modernými pomôckami a prístrojmi (hlavne
prístroj na suchú a mokrú manikúru a pedikúru, sterilizátory, biostymuly, masážne vaničky,
parafinové vaničky, pedikérske lehátka, manikérske stolíky a stoličky), prípravkami na dezinfekciu rúk a nôh, prípravkami na kúpele nôh, masážnymi prípravkami a pod. Veľký záujem zo strany zákazníčok bol i o pedikúru a manikúru. Praktické vyučovanie bolo doplnené
novým zariadením v kaderníckom salóne, novými prístrojmi v kozmetike a v manikúrepedikúre.
V Školskom internáte /ŠI/ je bunkový systém 2. a 3. posteľových izieb so sprchovacím
kútom na každej bunke. Izby sú vybavené skriňami, váľandami, perinákmi, poličkami
stoličkami, chladničkami, stolnými lampičkami. V ŠI je plne využívaná počítačová miestnosť s internetom, pre žiačky ubytované v ŠI. Celý školský internát je pokrytý WIFI.
Spoločenská miestnosť je vybavená plazmovým televízorom s Magiom, DVD –
prehrávačom. Na 5. poschodí je v prevádzke práčovňa so sušiarňou, k dispozícii sú dve
pračky pre všetkých ubytovaných. Na 4. a 5. poschodí sú k dispozícii 2 kuchynky, vybavené
mikrovlnnými rúrami, rýchlovarnými kanvicami a kuchynským riadom. Školský internát má
k dispozícii výkonný vysávač Philips. V spoločenskej miestnosti sme vymenili 4 poškodené
kreslá. Aj v tomto škol. roku bola zakúpená nová posteľná bielizeň a deky. Na 5. poschodí
boli vymaľované bunky, všetky kúpeľne, vymenené šatníkové skrine.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Správa o hospodárení za rok 2013
Výška upraveného rozpočtu na rok 2013 z hlavnej činnosti (SOŠ + ŠI) bola 968 198,61 € .
Výnosy spolu boli vo výške 1 264 002 €. Vlastné výnosy za uvedené obdobie (zo stredísk
praktického vyučovania, za ubytovanie, certifikáty, LDV a ost.) boli vo výške 135 393 € a
boli použité na rozpočtom nezabezpečené náklady na výchovno-vyučovací proces.
Na osobné náklady (mzdy, odvody) zamestnancov sme použili 898 053 € a na prevádzku 364
904. Z toho náklady na energie boli 100 680 €. Náklady celkom na hlavnú činnosť za
rok 2013 boli 1 262 957 €.

Za obdobie hospodárskeho roka 2013 sme vykázali za hlavnú činnosť zisk
vo výške 1 044,66 €.
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V hospodárení v podnikateľskej činnosti bol za uvedené obdobie vytvorený zisk po zdanení
vo výške 5 275,61 €. Celkové výnosy boli vo výške 31 900 €, celkové náklady boli vo výške
26 624 €.

Celkový hospodársky výsledok za rok 2013 je zisk vo výške +6 320,27 €
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Na obdobie daného školského roku si SOŠ stanovilo tieto priority :
1. Využívať kapacitu priestorov SOŠ na výchovno - vyučovací proces. Túto úlohu SOŠ
splnilo. Využilo kapacitu priestorov pre 18 tried s počtom žiakov 419, čo predstavuje plné
využitie priestorov.
2. Zavedenie nových učebných a študijných odborov .Túto úlohu SOŠ zabezpečilo. Nový experimentálny odbor 4ŠO kaderník - vizážista, ktorého sme autormi, sa začal overovať na našej škole od 1. 9. 2009. Vypracovali sme nový experimentálny 4ŠO telová
kozmetika, ktorý nám bol schválený, overovanie začalo 1. 9. 2011.
3. Učiteľ, majster OV, vychovávateľ rozhodujúci činiteľ vo výchove a vzdelávaní.
Všetci učitelia spĺňali podmienku kvalifikovanosti. Vedenie školy podporuje vzdelávanie
pedagógov a maximálne vychádza v ústrety pedagógom v ďalšom štúdiu. Celkom študovalo v školskom roku 2013/2014 29 pedagógov, t. j. 64,44 %, (VŠ, DPŠ, kvalifikačné, aktualizačné, inovačné).
Všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali odborných podujatí, školení, seminárov
oraganizovaných Metodicko - pedagogickým centrom mesta Bratislavy, Ústavom informácií a prognóz školstva na projektoch z Európskeho soc. fondu, ŠIOV- om, Inštitútom vzdelávania, BSK, školení kaderníckych, kozmetických a manikérsko-pedikérskych
firiem a ďalšími. Všetci pedagógovia dbali v celom VVP na výchovnú a vzdelávaciu zložku, a tak jednotne pôsobili a motivovali žiakov k dosiahnutiu dobrých výchovno - vyučovacích výsledkoch v rámci spolupráce v pedagogickej trojke.
4. Zachovanie komplexnosti výchovy a vzdelávania SOŠ. SOŠ je komplexná škola, ktorá
zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania.
Absolvent tejto školy tak získava teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré môže
flexibilne využívať v praxi a zároveň je pripravený na praktický život.
5. Zmena obsahu učiva vo všetkých predmetoch. Zvlášť v odborných predmetoch boli tematické plány upravené a to novými poznatkami, trendmi a technologickými postupmi vo všetkých učebných a študijných odboroch, s využitím novej techniky z praxe na
podmienky SOŠ.
6. Ovládanie cudzích jazykov. Za týmto účelom boli zvýšené hodinové dotácie v zmysle
ŠVP. Za účelom dosiahnutia dobrých výchovno-vyučovacích výsledkov dané predmety
vyučujú kvalifikovaní učitelia, boli zabezpečené učebnice z nemeckého a anglického jazyka, pri vyučovaní sa využíva odborná učebňa jazykov a jazykové laboratórium s didaktickou technikou.
7. Finančne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a bezproblémový chod školy. SOŠ
ako štátna príspevková organizácia, jeho hlavné zdroje financovania VVVP plynú zo
štátneho rozpočtu. Nakoľko nám zriaďovateľ neprideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v plnej výške v zmysle normatívu, je veľmi náročné zabezpečiť
bezproblémový chod školy. Škola si vytvára ďalšie zdroje financovania , ktorými sú tržby z prevádzok kaderníctva, kozmetiky, manikúry - pedikúry, z podnikateľskej činnosti - prenájom priestorov, formou sponzorstva z radov rodičov a podnikateľov formou finančného
príspevku, projekty. Ďalšie zdroje finan. školy pokrývajú rozpočtom nezabezpečené ná21

klady na chod SOŠ, nákup učebných pomôcok, školského nábytku, kaderníckeho,
kozmetického a manikérsko - pedikérskeho materiálu do salónov a dielní, údržby priestorov a budovy školy a i.
8. Spolupráca so zahraničnými a tuzemskými školami. V školskom roku sme zrealizovali projekt Leonardo da Vinci pre 37 žiakov školy v odboroch kaderník, kozmetik, vlasová kozmetika a starostlivosť o ruky a nohy spolu s majsterkami odborného
výcviku a vyučujúcimi NEJ a ANJ absolvovali 3 - týždňovú stáž v salónoch a prevádzkach
kaderníctiev a kozmetik v Lipsku, SRN , Londýne v Anglicku a v Pardubiciach, ČR na
Strednej odbornej škole chemickej. Žiaci z Pardubíc zase v rámci projektu LDV IVT absolvovali stáž v našich salónoch. So SOŠ obchodu a služieb Prievidza spolupracujeme
na projekte overovania experimentálneho 4ŠO kaderník-vizážista a realizujeme vzájomné výmenné návštevy odborných učiteľov a majstrov. So Súkromnou strednou odbornou školou Gasmo, sme realizovali projekt PČOZ MS v hoteli Carlton Radison Blue v
Bratislave.
9. Rozvoj informačných zručností žiakov a zamestnancov.V šk. roku 2013/2014 bola dobudovaná internetová sieť v SOŠ, skvalitnená IKT nákupom nových PC , notebookov
a vybavená učebňa jazykov tabletmi.
10. Propagovať školu. Propagácia školy prebiehala formou účasti na rôznych súťažiach,
výstavách, návštevou ZŠ, v médiách, web -stránkou, boli vydané propagačné materiály
minidiár, kalendár a propagačná brožúrka, propagáciou v médiách TV JOJ,Markíza,
STV 1, TV Ružinov a v printových médiách MY Záhorie, Estetika, Pravda, Učiteľské
noviny.
11. Zlepšiť (VVV) výchovno - vzdelávacie výsledky. Tento cieľ sa nám podarilo splniť
čiastočne. Na ústnych MS 2014 boli výsledky za jednotlivé predmety lepšie oproti MS
2012/2013, z TČOZ a PČOZ MS boli výsledky podobné ako na MS 2012/2013 . Výsledky v EČ MS boli slabšie v ANJ o 22,34% ,SJL o 0,83% , NEJ 4,92% a z PFIČ MS
bola úspešnosť lepšia v SJL a ANJ oproti PFIČ MS v roku 2012/2013.
Na ZS pristúpilo o 33 žiakov menej v porovnaní s minulým šk. rokom a celkove výsledky boli na nižšej úrovni v 3 UO kaderník a manikér - pedikér, kde dosiahnutý prospechový priemer v písomnej časti sa zhoršil o 0,04%; priemer v ústnej časti bol o lepší
o 0,23% a v praktickej časti lepší o 0,05%. Na ZS vo všetkých odboroch spolu prospelo
s vyznamenaním o 13,96% žiakov menej ako v minulom školskom roku.
12. Plniť plán úloh SOŠ na školský rok 2012/2013. Tento bol splnený.
13. Zlepšovanie materiálnych podmienok vyučovania a ubytovania. V roku 2013 sme dokúpili váľandy, šatníkové skrine, vymaľovali sme, dokúpili vankúše, prikrývky
a nové povlečenie, pokračovala výmena PVC podláh, zakúpili sme nový nábytok aj
kadernícke pulty. V tomto školskom roku sme zakúpili do vyučovacieho procesu aj tablety a bola vybudovaná a zariadená nová učebňa materiálov rekonštrukciou bývalej jedálne. Ďalej bol zrekonštruovaný kozmetický salón, podlahy na schodisku.
14. Zapojiť sa do projektu certifikácie IES. Projekt prebieha. Expertná komisia fy IES
Londýn, pobočka Brno, po posúdení výsledkov školy, potvrdila našej škole rating BBkvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. O certifikáty zo strany žiakov je záujem.
15. Pripravovať absolventov s dobrým uplatnením sa na trhu práce. Cieľ splnený. V šk.
roku 2013/2014 z 207 absolventov za posledné dva školské roky bolo evidovaných na
úradoch práce 19 absolventov (zdroj UPSVaR) aj to len v období 2-3 mesiacov. Percento uplatnenia sa našich absolventov na pracovnom trhu 90,82 % možno hodnotiť
ako dobré, aj keď v posledných rokoch zhoršujúce. Hlavným dôvodom ťažšieho uplatnenia našich absolventov v posledných rokoch, nie sú slabé zručnosti alebo ekonomická
situácia, ale fakt, že zamestnávatelia „zamestnajú“ absolventa len na živnosť. Pričom
o absolventov v našich odboroch je stály dopyt.
16. Pripraviť absolventov pre vyšší stupeň vzdelávania. Cieľ sa plní priebežne. Zo 105
absolventov, 27 absolventov bolo prijatých na ďalšie štúdium NŠ a 6 na VŠ, t.j. 34,65 %.
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
Silné stránky :
- kvalifikovanosť a odbornosť učiteľov a MOV
- zapájanie sa do projektov
- odborné stáže v zahraničí pre žiakov aj absolventov v rámci programu Leonardo da Vinci
- žiaci vykonávajú humánnu činnosť návštevou v domovoch dôchodcov s poskytovaním kaderníckych a pedikérskych služieb
- žiaci úspešne reprezentujú školu na okresných, krajských, celoslovenských
a zahraničných súťažiach v odborných zručnostiach
- škola sa veľmi dobre prezentuje na celoslovenských výstavách Interbeauty, Rolandov hrebeň, JUVYR, Mladý tvorca, čím je známa pre žiakov Bratislavského kraja a celej SR
- škola zabezpečuje odborné exkurzie v tuzemsku a v zahraničí ako i účasť na výstavách pre
žiakov do jednotlivých firiem za účelom skvalitnenia výchovno-vyučovacích výsledkov
- pestrosť služieb zákazníkom a priberanie nových odborov podľa dopytu na trhu - možnosť
nadstavbového štúdia
- výhodná poloha budovy SOŠ v blízkosti autobusovej stanice a zástavky MHD
- propagácia školy prostredníctvom webovej stránky a rôznych propagačných materiálov
- akcie, ktoré vybavuje a spolufinancuje škola pre zamestnancov a žiakov
- snaha vedenia školy zmodernizovať priestory SOŠ
- prístup učiteľov na internet
- dobrý pracovný kolektív
- získanie certifikátu IES
- dobré materiálne vybavenie školy na TV aj PV- kadernícky, manikérsky-pedikérsky, kozmetický salón a masérsky salón v budove školy
- Školský internát – ubytovanie
- pestrosť ponúkaných odborov
- čisté prostredie, dôkladná čistota tried, kabinetov a ostatných priestorov školy.
Zapájanie sa do projektov

Infovek
Vzdelávacie poukazy
Kultúrne poukazy
Leonardo da Vinci
Projekt Leonardo da Vinci, transfer inovácií
Modernizácia vzdelávania
Tvorba školských vzdelávacích programov
Projekt mimovyučovacích pohybových aktivít škôl a školských zariadení BSK.
Príležitosti :
Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov

- škola vytvára veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov. Triedy a odborné učebne na
teoretickom vyučovaní a dielne a salóny na odbornom výcviku sú vybavené moderným
zariadením, výpočtovou technikou, najmodernejšími prístrojmi
- škola je zaradená do projektu IES s ratingom BB, naši absolventi majú možnosť po ukončečení štúdia získať medzinárodný certifikát.
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Slabé stránky :
- do prvých ročníkov prichádzajú žiaci s nedostatočnou disciplínou a slabými vedomosťami
- z finančných dôvodov nie je možnosť častejšie sa zúčastňovať na medzinárodných súťažiach a výstavách
- napriek snahe pedagógov školy, rodičia žiakov neprejavujú dostatočnú aktivitu a záujem
o štúdium svojich detí.
Riziká :
- z dôvodu absencie žiaka v škole, klesá jeho vedomostná úroveň, žiaci majú slabé vôľové
vlastnosti a nevedia si vážiť poskytované možnosti vzdelania
- zo strany niektorých rodičov je slabá spolupráca so školou
- stále pretrváva podhodnotené postavenie učiteľa v spoločnosti a nízke finančné ohodnotenie
v porovnaní s inými profesiami.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Z celkového počtu 132 absolventov za šk. rok 2012/2013 bolo prijatých na VŠ 6 žiakov, na
pomaturitné štúdium a na nadstavbové štúdium 27 žiakov. Evidovaných na úrade práce bolo
celkom 33 absolventov, t.j. 32,67 %. Počet absolventov nastupujúcich do praxe bol 90. Škola
každý rok oslovuje Úrady práce v Bratislavskom kraji ohľadne evidencie absolventov evidovaných na úradoch, zároveň nám každý rok na požiadanie zasielajú počty evidovaných absolventov ako aj voľné miesta v požadovaných odboroch, v ktorých pripravujeme žiakov na
povolanie. Absolventi pri prijímaní do pracovného pomeru sú znevýhodnení, nakoľko firmy
žiadajú minimálne 1 rok praxe v danom odbore.

Ďalšie informácie o škole:
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Vyhovujúce.
Voľnočasové aktivity školy
V rámci vzdelávacích poukazov na SOŠ pracovali 3 krúžky :
Internet, Aerobic, Zdravý životný štýl kalanetika. Cieľom týchto krúžkov bolo vyplniť voľný
čas žiakom a odpútať ich od negatívnych javov, ktoré sa dejú v spoločnosti.
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Vzájomné vzťahy sú založené prevažne na vzájomnej pomoci, niektorí rodičia veľmi ochotne
spolupracujú so školou, sú v telefonickom kontakte, navštevujú školu. Využívame spoluprácu je so školskou psychologičkou . Na výchove vzdelávania sa podieľali v spolupráci so školou aj tieto inštitúcie :
- Centrum poradenstva a prevencie na Drieňovej ulici v Bratislave
- Policajný zbor Mojmírova ul. v Bratislave
- Úrad verejného zdravotníctva
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- Rád Saleziánov
- Metodické centrum, Ševčenkova 11, BA - poskytuje pedagógom bohatú ponuku rôznych
foriem školení a vzdelávania
- Resocializačný ústav v Bratislave
- Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave.
-Exam testing, spol. s.r.o.
-Planéta vedomosti, UNICEF
-Microsoft Slovakia
Škola spolupracuje s rôznymi prevádzkami v rámci daných profesií aj s firmami,
ktoré organizujú odborné školenia a prednášky pre našich žiakov, kde sa žiaci oboznamujú s najnovšími prípravkami a ich aplikáciou ako i najnovšími trendmi práce v daných odboroch.
Spolupracujeme hlavne s týmito kaderníckymi prevádzkami :
SALÓN Butterfly, Kadernícky salón JANES, Kaderníctvo a Holičstvo na Paríčkovej ul., Renelook, Salón Gentlemans World , Salón krásy Susan, Štúdio krásy Pierot, Kaderníctvo Les
Palisades, Účesové štúdio JÁDE, Vlasové štúdio ANAIS.
Ďalej spolupracujeme s firmami L´oréal, Schwarzkopf, Beautiful, Broaer, od ktorých nakupujeme kadernícky materiál a zároveň nám poskytujú odborné školenia.
Spolupracujeme hlavne s týmito kozmetickými prevádzkami :
Bella štúdio, Štúdio D.I, Salón Butterfly, Look štúdio, Marry Cohr. Naše SOŠ je členom
Spoločenstva KKVMP.
V rámci kozmetiky a manikúry-pedikúry spolupracujeme s firmami Slovrempo, Damita, Ryor, IB cosmetic, Tasha, BTL, Mary Cohr, od ktorých nakupujeme materiál pre kozmetiku
a manikúru-pedikúru. Tieto firmy nám poskytujú školenia zamerané na novinky týkajúce sa
materiálov a ošetrení nimi.

Opatrenia:
Zlepšiť spoluprácu s rodičmi.
Venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom.
Motivovať žiakov k lepším výsledkom v prospechu a k zlepšeniu dochádzky a správania.
Vyžadovať od žiakov pravidelnú, systematickú prácu.
Nezľavovať zo základných požiadaviek vo VVP.
Vyučovací proces realizovať podľa školského vzdelávacieho programu.
Zlepšiť fyzickú kondíciu u žiakov - na hodinách TEV, na plaveckom aj lyžiarskom kurze.
Pestovať dobré medziľudské vzťahy.
V škole vytvárať pre žiakov aj učiteľov priaznivú klímu a humánne prostredie.
Oceniť prácu učiteľa, ohodnotiť jeho aktivity finančne aj slovne.
Uskutočňovať poznávacie zájazdy - prínos pre vzdelanie.
Dôsledne a jednotne pristupovať k postihom za porušovanie a priestupky voči školskému
poriadku.
Jednotný postup vyučujúcich pri uplatňovaní výchovných opatrení.
Naďalej sa zapájať do projektov LDV a iných, hľadať ďalšie možnosti financovania školy,
uskutočňovať návštevy medzinárodných a tuzemských výstav, propagovať školu.
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