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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, 02/50 26 16 51, 0911 291 541
02/55 42 16 14
www.beautycare-study.sk
office@beautycare-study.sk

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

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
prevádzkarka, vedúca úseku

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

Rada školy
Rada školy pri SOŠ Svätoplukova 2, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 25 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 26. 2. 2007 Funkčné
obdobie začalo dňom 26. 2. 2007 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy:
P. č. Meno a priezvisko

1.

Kvetoslava Štetinová,
Mgr.
2. Zdeňka
Lukáčová,Mgr.
3. Anna Huráková
4. Baxa Miroslav
5. Harvanová Eva Mária,
Ing.
6. Flašíková-Beňová
Monika, Mgr., PhDr.
7. Zemanová
Anna,
RNDr.
8. Mária Kárová
9. Plaštiaková Jana
10. Orsolya Valacsiová
11. Andrea Pajerová

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

predseda

pedagog. zamestnancov

podpredseda

pedagog. zamestnancov

tajomník
člen
člen

nepedagog. zamestnancov
zriaďovateľa – BSK
zriaďovateľa – BSK

člen

zriaďovateľa – BSK

člen

zriaďovateľa – BSK

člen
člen
člen
člen

rodičov
rodičov
rodičov
žiakov

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010
V minulom roku Rada školy zasadala 3x, a to vo február v júni a v októbri.Rada školy riešila
s vedením SOŠ všetky výchovno- vzdelávacie problémy, ktoré sa vyskytli, v priebehu
školského roka. Rada školy bola neustále informovaná o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
Základné identifikačné údaje o škole:
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Bola oboznamovaná počas roka s hospodárskymi výsledkami školy. Rada školy schválila
plán výkonov pre nasledujúci rok, kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka, bola
nápomocná pri riešení otvorenia experimentálneho ŠO kaderník-vizážista. Poslanci za BSK
a miestneho zastupiteľstva sa nezúčastňovali na zasadnutiach Rady školy. 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, MK odborných predmetov odevných, MK odborných predmetov kaderníckych,
MK odborných predmetov kozmetických, MK odborných predmetov manikérsko –
pedikérskych a MZ vychovávateľov. Ďalšími poradnými orgánmi riaditeľa bola porada
vedenia SOŠ pedagogické rady a rodičovská rada, škodová komisia a inventarizačná
komisia.
PK, MK, 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, MK, MZ.
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 za školský rok 2009/2010
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 , Bratislava

Ročník

Počet tried

Stav k 15. 9. 2009
Počet žiakov Z toho
integrovaných

Počet tried

Stav k 31. 8. 2010
Počet žiakov Z toho
integrovaných

8

182

0

8

16

0

7

152

0

7

142

0

4

86

0

4

82

0

1

25

0

1

25

0

20

445

0

20

413

0

1.
2.
3.
4.
Spolu
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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

Počet
prihlásených
žiakov

Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku

171

0

1. ročníka SŠ

Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
156

Počet
prijatých
žiakov

97

Z toho bez
prijímacej
skúšky

97

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:

Ročník

Počet prijatých
žiakov

2.
3.
4.

0

Z ktorej školy

0

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia - triedy, priemer

Trieda

Priemer

I. KA
I. KV
I. M
I. KO
I. VKA
I. VKB
I. VS
I. PM
II. KA
II. KB
II. M
II. KO
II.Š
II. VK
II. VS
III. KA
III. KB
III. KM
III. KO
IV. KO

3,00
2,33
2,99
2,28
2,59
2,33
2,23
1,51
2,61
2,67
2,93
2,60
3,08
2,43
1,89
2,68
2,53
2,83
2,46
2,57

4

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

66
29
36
66
29
36

65
28
36
65
29
36

-

B1
B1
B1
B1

51,83
47,93
51,62
62,85
45,17
38,75

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

66
29
36
66
66

64
28
36
64
65

4
3
1
-

B1
B1
-

-

2,71
2,890
3.08
2,23
1,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom
resp. priemer

66

64

9

49,69

2,42

V mimoriadnom skúšobnom období september 2009 maturitné skúšky vykonalo úspešne 9 žiakov
z desiatich, priemer bol 3,12 a v mimoriadnom termíne február 2010 bola úspešná 1 žiačka, priemer
bol 4,00.

Záverečné skúšky
K záverečným skúškam pristúpilo 88 ž. v 3 učebných odboroch. V 3UO kaderník 60 ž.,
priemer písomnej časti ZS 1,36, priemer ústnej časti ZS 1,80, priemer praktickej časti ZS
1,68, PV 24 ž., PVD 15 ž., P 20 ž. V 3UO manikér - pedikér pristúpilo 23 ž., priemer
písomnej časti ZS 1,68, priemer ústnej časti ZS 1,73, priemer praktickej časti ZS 2,00, PV
6 ž., PVD 7 ž., P 10 ž. . V 3UO krajčír pristúpilo 5 ž., priemer písomnej časti ZS 2,60,
priemer ústnej časti ZS 2,20, priemer praktickej časti ZS 2,60, PV 1 ž., PVD 0 ž., P 4 ž.
Celkovo PV 31 ž., PVD 22 ž., P 32 ž. Všetky žiačky vykonali ZS úspešne. Úroveň ZS
dosiahla v písomnej a v ústnej časti veľmi dobré výsledky v 3UO kaderník, 3UO manikérpedikér a priemerne v 3 UO krajčír. Veľmi dobré výsledky dosiahli žiaci praktickej časti ZS
v 3UO kaderník.
Celkový prospech
Trieda
3. KA
3. KB
3. MR
Spolu
%

PV
10
14
7
31
35,23

PVD
9
6
7
22
25,00

P
12
9
14
35
39,77

N
0
0
0
0
0

Hodnotenie bolo objektívne a komplexné. Žiačky vykonali záverečné skúšky v riadnom
termíne úspešne, dve žiačky robili záverečné skúšky v mimoriadnom termíne.
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2009/2010
Trieda

I. KA
I. KV
I. M
I. KO
I. PM
I. VKA
I. VKB
I. VS
II. KA
II. KB
II. M
II. KO
II. Š
II. VK
II. VS
III. KA
III. KB
III. KM
III. KO
IV. KO

Študijný odbor, zameranie

6456 2 kaderník
6425 4 kaderník – vizážista
( experiment )
6424 2 manikér – pedikér
6446 4 kozmetik
6446 4 kozmetik
6426 4 vlasová kozmetika
6426 4 vlasová kozmetika
6426 4 vlasová kozmetika
6423 4 starostlivosť o ruky a nohy
(experiment-úspešné ukončený a zavedený
do siete od 1.9.2010)
6456 2 kaderník
6456 2 kaderník
6424 2 manikér – pedikér
6446 4 kozmetik
3178 0 výroba konfekcie
6426 4 vlasová kozmetika
6426 4 vlasová kozmetika
6423 4 starostlivosť o ruky a nohy
(experiment-úspešné ukončený a zavedený
do siete od 1.9.2010)
6456 2 kaderník
6456 2 kaderník
6456 2 kaderník
6424 2 manikér – pedikér
6446 4 kozmetik
6446 4 kozmetik

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Odborný zamestnanec
Z toho:
- školský psychológ
Počet nepedagogických
Z toho:
- špeciálny pedagóg*
- upratovačky, vrátnici, údržbár
- škol. kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci

66
49
42
7 ( bez DPŠ)
7
1
1
16
0
10
0
6
66

Spolu počet zamestnancov SŠ
6

49
Z toho pedagogických
Zoznam učiteľov a ich aprobácia:

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia v škole - v PP na dobu neurčitú
Por.
č.
1.

Meno, titul, funkcia
Bagiová Darja, Ing., tr.uč.

2.
3.
4

Drančáková Svetlana, Mgr.,tr.uč.
Dvorská Alena, Mgr., tr.uč.
Eckhardtová Renáta, akad. mal

5.
6.

Fıldešiová Viera, Ing., RD
Hegerová Ľubica, Ing., R SOŠ

7.
8
9.

Hodasová Jana, Mgr., tr.uč, + VP
Jurkovičová Katarína, Mgr., tr.uč.
Kamenský Richard, Mgr., tr.uč.

10.
11.
12.
13.

Kordošová Ľubica, Mgr., tr.uč.
Koscelníková Eva, Mgr.,tr.uč.
Krutilová Anna, Ing., tr. uč.
Lukáčová Zdeňka, Mgr., tr. uč.

14.

Miklíková, Helena, Mgr., DPN

15.
16.

Peťková Renáta, Ing., tr.uč.
Rédliová Margita, Mgr.

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

Rybárová Elena, Mgr., ZR TV
Sarková Zuzana,RNDr., ZR TV ,
Šaušová Jarmila, Mgr., tr. uč.
Šlapáková Ľudmila, ZR pre PV
Urbanská Zlatica, RNDr., tr. uč.
Vážna Zuzana, Ing., Ing.

Aprobácia

Kvalifikovanosť
Uč.techn.profe K
sijných
predmetov

SJL - DEJ
TEV
výtv. umenie -

reštaurátor

EKN, INF
TEXODEV,INF
PED-ošetr.
ANJ-EST
PSY,VYV,
ANJ
CHEM, BIO
ETV-VYV

EKN
NEJ,
RUJ,TEV
OBN-DEJ,
ETV
CHE
BLGJ,ANJ,
NAV
SJL, ESV
MAT,FYZ,
SJL, VYV
CHEM
MATCHEM
CHEM- INF

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia v škole - v PP na dobu určitú
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno, titul, funkcia
Gabáni Viktor, Mgr.
Fehérová Alžbeta, PaedDr., tr.uč.
Hladká Zdenka, Ing.
Mrázová Ivana, Mgr,, tr.uč.
Mancová Alica, Mgr., tr.uč.

Aprobácia

Kvalifikovanosť
NOS-DEJ
K
NEJ,RUJ-TEV K
EKN
N
NEJ-SJL
K
NEJ,RUJ-TEV K

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dohodu
Por.
č.
1.

Meno, titul, funkcia
0

Aprobácia
0

Kvalifikovanosť
0
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Zoznam majstrov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dobu neurčitú
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Meno, titul, funkcia
Berčačin Bronislava,
Ing.,MOV, RD
Biloruská Lucia, MOV
Cedulová Viera, Bc.,
hl.majster OV
Chudá Andrea, MOV
Galléová Jana, MOV
Gutléberová Kristína,
Bc.,MOV
Gbelská Alžbeta, Ing.,
MOV
Horváthová Eva, MOV
Ihnátová Božena, MOV,
RD
Karabínová Mária,
MOV, RD
Kerepecká Andrea,
MOV, RD
Krivosudská Jana,
MOV,
Mierna Katarína, MOV
Motyčková Emília, Bc., MOV
Remšíková Michaela
Stroková Miroslava, Ing.,
MOV
Szabová Erika, MOV
Štetinová Kvetoslava, Mgr., MOV
Uheríková Monika,
MOV, RD
Vidiečanová Mária, Ing.,
hl. majster OV
Walová Viera, MOV

Aprobácia
kaderník

Kvalifikovanosť
K
N

kozmetik
krajčír
kozmetik
manik-pedik
krajčír
kozmetik
kozmetik

K
K

kaderník

K

kozmetik
kozmetik

N
K

kaderník

K

kozmetik

K

krajčír,
kozmetik
kaderník
kaderník
kaderník
kaderník

K
K
K
N
K

krajčír
kaderník
krajčír

K
K
K

K
K

manik.pedik K
krajčír
kaderník
K

Zoznam majstrov, ktorí pôsobia na škole – v PP na dobu určitú
Por.
č.
1.
2.
3.
4.

Meno, titul, funkcia
Macejová Monika,MOV
Mittendorferová
Alžbeta,MOV
Šedivá Viera, MOV
Vygodová Karina, MOV

Aprobácia
kaderník
kozmetik

Kvalifikovan
-nosť
N
K

kozmetik
kaderník

K
N

Zoznam majstrov, ktorí pôsobia na škole – v PP na dohodu
Por.
č.
1.

Meno, titul, funkcia
0

Aprobácia
0

Kvalifikovanosť
0
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Zoznam vychovávateľov, ŠI (školský internát), ktorí pôsobia pri SOŠ
Por.
č.

Meno, titul, funkcia

Aprobácia

1.

Janotková Beata,vedúca DM

2.

Kollárová Margita
vychovávateľka
Mgr.Katarína Hindická
vychovávateľka

3.

vychovávateľstvo
vychovávateľstvo
vychovávateľstvo

Kvalifikovanosť
K
K
K

K – kvalifikovaný učiteľ, MOV, vychovávateľ
N – nekvalifikovaný učiteľ, MOV, vychovávateľ

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2009/2010:
Predmet
Anglický jazyk
Informatika
Zdravoveda
Dermatológia
Spolu :

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
1 uč., počet hod. : 5
2 uč., počet hod. : 4
2 uč., počet hod. : 4
1 uč., počet hod. : 3
Fyzicky 5 uč.,
16 hodín , t. j. 3,0 % na TV

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok
2009/2010

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

DPŠ
Ďalšie vzdelávanie
učiteľov základných
a stredných škôl
v predmete
informatika
VŠ štúdium
Príprava ved. zamest.
Modernizácia
vzdelávania
Tvorba školských
vzdelávacích
programov
Kvalifikačné štúdium
Adaptačné
vzdelávanie
Spolu
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Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
0
5
2

1

1

0

0

4
3

2
2

1
1

1
0

5

0

0

5

3

0

0

3

13

0

0

13

3

3

0

0

39

8

7

24
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SOŠ sa zúčastnilo priebežne počas šk. r. 2009/2010 týchto školení a seminárov :
za ekonomický úsek a R SOŠ – „Personálna práca a odmeňovanie v školstve“, 10.9.2009,
organizátor Akadémia vzdelávania, Grosslingova 4, Bratislava, účasť Ing. Ľubica Hegerová
Helena Žemlová, Adriana Šandulová-Rechtová; PhDr. Jarmila Kačániová, CSc. – „III. Celoslovenská konferencia koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení v SR“, 20.21.10.2009, organizátor: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Levická 40, 949 01 Nitra, účasť PhDr. Jarmila Kačániová, CSc.; „Ochrana osobných údajov“
s osvedčením, 19.10.2009, organizátor: KONZEK plus. Landauova 26, 844 34 Bratislava,
účasť Helena Žemlová; „Inventarizácia majetku a záväzkov podľa novej metodiky
účtovníctva vo verejnej správe“, 4.11.2009, organizátor: PROEKO BA, s.r.o., Strmý vŕšok
18, 841 06 Bratislava, účasť Anna Huráková, Jarmila Filová; „Dane z príjmov zo závislej
činnosti“, 17.12.2009, organizátor: DOMENA, Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra, účasť
Helena Žemlová; „ZP – zmeny účinné od 1.3.2010“, 28.4.2010, organizátor: DOMENA,
Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra, účasť Helena Žemlová; „Rozhodnutie o správnom konaní
pri výkone štátnej správy v školstve a školskej samospráve“, 4.5.2010, organizátor:
Academia istropolitana, Karloveská 64, 840 02 Bratislava, účasť RNDr. Zuzana Sarková;
„Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – novelizácia k 1.4.2010“,
8.6.2010, organizátor: EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, účas Anna
Huráková.
za teoretický úsek Školenie predsedov PMK, Maturita 2010, školenie Moderný učiteľ,
Seminár k problematike výučby lyžovania, Interaktívne vzdelávanie, Školenie k MS
o ukončovaní štúdia na strednej škole, Rozvíjanie emocionálnej inteligencie
a komunikačných zručnosti, Funkčné školenie, vzdelávanie v rámci projektu Modernizácia
vzdelávacieho procesu na stredných školách, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov anglického
jazyka a atestácie pedagogických zamestnancov, Kurz prvej pomoci,
za praktický úsek - za kadernícky úsek : 2x Alwaves – strihy, farbenie, melírovanie,
vlasová kozmetika , 1x
Schwarzkopf - nové prípravky, farbenie; 2 x Trinity – farbenie,
melírovanie, 1 x Maxima – nové prípravky vlasovej kozmetiky, farbenie, melírovania;
za kozmetický úsek : 1x Primavera – líčenie; 1x Avon, prípravky a líčenie; 2x Ústav
lekárskej kozmetiky; 1x Europartners - kozmetické ošetrenie, depilácia, ošetrenie pomocou
kozmetických prístrojov; úsek manikúry – pedikúry; 1x Reflexná masáž; 1x Mediped –
suchá pedikúra.

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
Celoročné súťaže : najlepšia trieda na škole I.KO, 2.VS, IV.KO najlepší športovca/kyňa
M.Hargaš I.VKA, Jana Nemcová I.KO, najaktívnejší žiaci TV: Kathy Jánošovská , Martina
Vincenová I.KO, Lukáš Mráz II.KA Najaktívnejší žiaci PV : Simona Brigantová II. VK,
Adam Chalupa II VK, Martina Kališová I.VKA , Polat Elalmis 1.VKA Jana Chovaniaková 2.
KO, Dominik Mikulčák III. KA, Lucia Sabová III. KB, Zuzana Mundiová III. KA, Katarína
Krajčovičová IV. KO, Kristína Danisová IV. KO, Mário Kršák II. VK, Martina Balážiová
III.KM, Simona Slafkayová III.KB, Lenka Bilková I.KV, Barbara Kukanová IV.KO,
Cziráková Michaela I.VKA, Darina Jeřábková III.KA, Martina Husáková III.KM, Edita
Karaszová I.VKA,Lukáš Mráz II.KA, Lucia Gregorová II.KA O najčistejšiu a
najestetickejšiu izbu v ŠI – 511/2 (Stančeková, Sofková), 511/3 (Studeničová, Maťúšová,
Balážiová), 512/3 (Kubištová, Pohančeníková), v ŠI najaktívnejšia žiačka – Katarína
Kubištová I.VK
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Športové súťaže : všestrannej pohybovej zdatnosti, súťaž „Silná ruka“, medzitriedny turnaj
vo volejbale víťazom sa stali žiačky II. ročníkov, turnaj vo vybíjanej medzi triedami víťazom
sa stali triedy I. ročníkov. Jana Nemcová , Katarína Palkovičová, Veronika Ralbovská .
Branné podujatia : účelové cvičenie 1, 2, 3, 4 a samostatný kurz na ochranu človeka a prírody, plavecký výcvik pre 1. ročníky.
Súťaže záujmovo - umeleckej činnosti a odborné súťaže : medzinárodná matematická
súťaž školské kolo- KLOKAN; triedna súťaž z chémie v triede III.KO – najlepšie vedomosti
preukázali žiačky Kirthová, Fitošová, Karová a Kanisová; súťaž z výpočtovej technikyprezentácia v Power Pointe – najúspešnejšími žiačkami boli: Plaštiaková I.KV, Legendyová
I.KV, Zemánková II. KA, Balážová, Slaušeková I. KO, Žaludná II.M ; v predmete SJLsúťaž o najlepšiu slohovú prácu – Veronika Chmúrová I.KO, 1.miesto M. Kochanová III.KA,
2. miesto J. Chovaniaková II.KO, 3. miesto A. Lukácsová III. KB; Olympiáda ľudských
práv; školské kolo SOČ; matematická súťaž Génius Logicus; školské kolo - karnevalové
účesy u žiačok 1. roč. a uskutočnenie prehliadky jednotlivých účesov, súťaž zručnosti pre
4ŠO KOZ všetky ročníky, školská súťaž večerné účesy.
Kvízy : kvíz z nemeckého jazyka, kde prvé miesto získala Gabriela Lembach I.KO a Viktória
Csenkeyová II.KO , kvíz z anglického jazyka 1. miesto získali dvojice L:Mráz - Fetije
Salieva II. KA a L. Csibová- P. Šikulová IV.KO. Kvíz v ŠI – „Poznaj svoje mesto“.
Školské rozhlasové relácie : Deň Zeme, Marec- mesiac knihy, Deň matiek, Deň narcisov,
k výročným udalostiam a pamätným dňom, k významným udalostiam a aktuálnym
problémom a k výročiam slovenských spisovateľov.
Besedy a prednášky : v rámci Protidrogového dňa: prednáška lektora z CVPP -téma Drogy,
prednáška kňaza- Ľudské hodnoty, prednáška s policajtom- Kriminalita, šikanovanie, drogy,
prednáška šk. psychologa na tému Duševné zdravie, ´prednáška s gynekologičku, prednáška
na tému Nový cestný zákon, doprava. Pracovníčky UPSVR na besede pomohli žiakom pri
výbere zamestnania a možnostiach ďalšieho vzdelávania, prednáška pracovníčok z NBS
a VUB o využívaní bankových produktov a finančnej gramotnosti žiakov, prednáška
s príslušníkmi polície na tému Šikanovanie a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, prednáška s kozmetickými firmami RYOR, Damita, Europartners, Temperance, Avon,
Matys, Oriflame, Ústav lekárskej kozmetiky, účasť na odborných seminároch, odborné
prednášky spojené s praktickou ukážkou pre žiačky 3UO KAD a NŠ VK, beseda
s právnikom na upevnenie právneho vedomia mladých ľudí, beseda s lekárom na tému
„AIDS, sexualita a vzťahy“, prednáška „Plánované rodičovstvo, prednáška s pracovníkmi
Úradu práce a soc. vecí a rodiny, beseda s pracovníkmi z banky, prednáška „Drogy a ich
následky“ na TV, školenie „Mikromasáž očného okolia“, prednáška s lekárom plastickej
chirurgie, s kožnou lekárkou na tému „Pohlavné choroby“, prednáška v ŠI - „Životné
prostredie a ekológia“ , prednáška v ŠI - „Kto chce byť zlý, lepší nebude“ , prednáška na
tému biostimul, ukážky z divadelného líčenia spojené s besedou, ukážky líčenia firmy Dior
spojené s prednáškou; prednášky firmy Temperance spolu s ukážkami, ukážky thajskej
masáže a dekratívneho líčenia firmy Primavera, ukážky a školenie dekoratívneho líčenia
firmy Le Ren a Anvit, prednášky so Štátnym zdravotným ústavom z oblasti výchovy
k manželstvu a rodičovstvu.
Exkurzie a školské výlety : exkurzie – TV ortopedická klinika a ortopedické pomôcky
I.VS, II. M, exkurzia do Múzea polície v Bratislave trieda I.VS, návšteva Zoologickej
záhrady, Botanickej záhrady trieda I.KO, I.VS, Akadémia vzdelávania, VÚB - bankovníctvo,
Vianočné trhy I.VS, II. VK, III.KO, exkurzia do Viedne výber žiakov z triedy I.KO, I.KV,
II.KB, II.KO, III.KA –exkurzia do Osvienčimu výber žiakov z triedy I.KA, II.KA, III. KA
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III.KB, III.KO, IV.KO, SNM - prehliadka minerálov II.KO, ekologická vychádzka
Devínska Kobyla, Devín, exkurzie do kaderníckych, kozmetických a manikérskychpedikérskych salónov;
návštevy výstav - v Bratislave podľa aktuálnej ponuky, kadernícko, kozmetická
a manikérsko pedikérska výstava v Madride,
Mesiac fotografie – Pamiatky mesta
Bratislavy, Bibliotéka- II. VK, II.VS, III. KO I. KA, I. KO , Interbeauty Bratislava,
Interbeauty Praha triedy I. KA, I.KV, I. KO,I.M, II. KB, III. KB, III. KM, I. VKA, I. VKB,
I.VS, II. VK, II. VS, I.M, II.KA, II.M, III.KO, Bienále ilustrácií- II.VS, I.KA, III.KA,
III.KO, I.VS, II.KO I. VKA, II.KO, Slovenská národná galéria I.VKB, 1.KV, II. KA,
výstava - Svadba v rámci súťaže Rolandov hrebeň – Bardejov, Mladý tvorca Nitra; JUVYR
–III. KB, O. KV, II. KB, III. KM, I. M, I. KO, III. KO, výstava moderného umenia trieda
II.KB ,výstava v SNG- Renesancia -trieda I.KV, I.KA, I. VKA, II. KO, I. KO;
návštevy - predajne s anglickou literatúrou, medzinárodného veľtrhu Incheba , architektúra
mesta Bratislavy, Eko-top film – trieda I. KO, Múzeum J. Jesenského v Bratislave I. VKA, I.
VS, Univerzitná knižnica v Bratislave- III. KO, návšteva Múzea polície trieda I.VS,
návšteva finančnej inštitúcie , návšteva Národnej rady III. KA, návšteva centra CVV trieda
I.M, Dopravného múzea., návšteva Goetheho inštitútu, architektúra mesta BA trieda
III.3.KM , NBS- II. M, II. KA, I.VS, III. KO, I. VKB, výstava SPP- triedy I.M, II. KO,
III.KA, I. VKA , I. KA, výstava textilného dizajnu – trieda II. VK;
návštevy predajní a veľkoskladov - kaderníckych, manikérskych, pedikérskych, kozmetických, krajčírskych 1.roč.. 2.roč., 3.roč.; do ústavu Lekárskej kozmetiky.
Iné podujatia : Deň narcisov, Úsmev ako dar, Imatrikulácia žiakov 1. roč, posedenie pri
stromčeku; Deň otvorených dverí , návšteva filmového predstavenia Jánošík, Európsky deň
jazykov, Deň belasého motýľa;
návštevy - základných škôl spojené s propagáciou UO a ŠO, domova dôchodcov na
Pažítkovej ul., na Sklenárovej ul., na Podjavorinskej ul. a v Diagnostickom ústave v Trnávke s poskytnutím kaderníckych služieb, Integry a Lepší svet s poskytnutím kaderníckych
služieb a pedikérskych.

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Športové súťaže :
Atletické preteky- Zo školských lavíc do atletickej Haly Elán- výber žiakov z triedy: I.KO,
I.KV, I.M, II.KA, II. KB.
Súťaže záujmovo - umeleckej činnosti a odborné súťaže : Krajské kolo SOČ – zúčastnila
sa žiačka Kathy Janošovská z triedy I.KO získala 5. miesto. Celoslovenská súťaž v
dekoratívnom líčení, v účesovej tvorbe a v nechtovom dizajne na výstave Interbeauty 2009,
celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnom líčení –Rolandov hrebeň a Golden
Rose – Bardejov 2009, súúťaž zručnosti v odbore kaderník na výstave JUVYR, kadernícka
súťaž Pierot Cup v rámci výstavy Interbeauty Bratislava 2010, Kalibr Cup 2009 –
Lanškroun, Prvá česko-slovenská súťaž v Trenčíne.
Besedy a prednášky : prednášky v CVPP;
Výstavy : kadernícka, kozmetická a manikérsko-pedikérska výstava v Madride, Interbeauty
2009 a 2010 v Bratislave, JUVYR 2009, Interbeauty 2010 v Prahe, Rolandov hrebeň –
Bardejov.
Iné podujatia : Liga proti rakovine – Deň narcisov, Deň belasého motýľa, Úsmev ako dar ,
podujatie Dúhový Pride- verejná debata pre stredné školy, Bibliotéka, Bienále ilustrácií,
filmové predstavenie Jánošík.
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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
Medzinárodná súťaž v
mat. KLOKAN

Medzinárodná súťaž
Génius Logicus

Umiestnenie
Regionálne kolo

Krajské
kolo

Celoslovenské kolo

Medzinárodné súťaže
Názov súťaže

Umiestnenie

KLOKAN
Bilková 45,8%
účasť 20 žiakov Šikulová 45%
Kališová 43%
Kastlová 49,2%
Legendyová
45%
Kožuchová 45%
účasť 11 žiakov L:Mráz 85 %

Medzinárodná súťaž
Austrian Cup 2010

Ladies Creative

Medzinárodná súťaž
Austrian Cup 2010

Ladies Technical 2. miesto

Medzinárodná súťaž
Austrian Cup 2010
Interbeauty 2009

Ladies Hair by
Night
účesová tvorba
účasť 10 žiakov
Denný nositeľný
účes
účasť 1 žiak
účesová tvorba
Technická kateg.
účasť 1 žiak
Svadobný účes
účasť 1 žiačka
Denný účes-dosp
účasť 1 žiak
Manikúra
prírpodných
nechtov
účasť 3 žiaci
účesová tvorba,
Kráľovná disko
účasť 4 žiaci
Pánske účesy,
účasť 2 žiaci

Interbeauty 2009

Interbeauty 2009

Interbeauty 2009
Interbeauty 2009
Interbeauty 2009

Rolandov hrebeň –
Bardejov 2009
Rolandov hrebeň –
Bardejov 2009

2. miesto

3. miesto

1. miesto

1. miesto

3. miesto
1. miesto
3. miesto

2x 1. miesto
2x 2. miesto
2. a 3. miesto
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Rolandov hrebeň –
Bardejov 2009

účesová tvorba 3. miesto
Ples v opere
účasť 1 žiačka
účesová tvorba 3. miesto
Technická kateg.
účasť 1 žiak
Golden Rose

Rolandov hrebeň –
Bardejov 2009
Golden Rose
Bardejov
2 žiaci
JUVYR 2009

kadernícka
súťaž,
účasť
2 žiaci

Pierot Cup
Bratislava
Kalibr Cup
Lanškroun

Pierot Cup
účasť 4 žiaci
Kalibr Cup
účesová tvorba
Dekor. líčenie
účasť 3 žiaci
Svadobný účes
účasť 3 žiaci
Denný nositeľný
účes
1 žiak
Technická kateg. 1x 2. miesto
účasť 2 žiaci
Dekor. líčenieKvetinová smršť
účasť 1 žiačka

Prvá Česko-slovenská
súťaž Trenčín

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Termín začatia
realizácie projektu
Vzdelávacie poukazy
2004
Kultúrne poukazy
2006
Spolupráca so ZSŠ apríl 2006
Prešov
IES,
medzinárodné apríl 2007
certifikáty, Brno

Infovek

2005

Termín ukončenia
realizácie projektu
prebieha
prebieha
projekt prebieha
projekt prebieha

projekt prebieha

Výsledky

V šk. r. 2008/09 sa
výmena nerealizovala
Škola je zaradená do
medzinárodnej certifikácie IES rating B
zvyšovanie PC zručnosti žiakov a pedagógov
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Projekt Leonardo
da Vinci pre žiakov

jún 2010

september 2010

projekt bol úspešne
zrealizovaný v rámci,
ktorého žiaci majú
možnosť
získať
pracovnú pozíciu po
skončení štúdia
projekt bol úspešne
zrealizovaný,
absolventi
získali
lepšiu
možnosť
uplatnenia sa na trhu
práce

Projekt Leonardo
jún 2010
da
Vinci
pre
absolventov

august 2010

Modernizácia
vzdelávania

október 2009

prebieha

škola
získala
notebookov,
projektory a 8 PC

Tvorba školských
vzdelávacích
programov

september 2009

prebieha

prebieha

Ďalšie
vzdelávanie september 2009
učiteľov základných
a stredných
škôl
v predmete
informatika

jún 2010

škola
získala
projektor a notebook,
zvýšenie
IKT
zručností

ZUWINBAT

prebieha

spolupráca
s viedenskými
školami

prebieha

aktívne
využitie
voľného
času
športovými aktivitami

máj 2010

Podpora
január 2008
mimovyučovacích
pohybových aktivít
škôl
a školských
zariadení BSK

5
2

Ďalšie informácie:
SOŠ v rámci projetku IES, ktorá združuje školy s medzinárodnou certifikáciou, naďalej
spolupracuje s udržaným ratingom v kategórii B. V tomto projekte bude škola naďalej
pokračovať s cieľom získania vyššej pozície v rámci ratingového hodnotenia.
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Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2009/2010 boli vykonané Školským inšpekčným centrom v Bratislave
v dňoch 15.10. do 16. 10. 2009 na SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava, 2 tematické inšpekcie
pod. č. 1032/2009-2010 predmet ŠI „Stav a úroveň uplatňovania výchovy k ľudským právam
v strednej odbornej škole“ a pod. č. 1033/2009-2010 predmet ŠI „Pripravenosť škôl na
riešenie problematiky šikanovania v strednej odbornej škole. Záver inšpekcie konštatoval, že
prioritou školy je orientácia rozvíjať vedomosti a zručnosti žiakov zapájaním sa do mnohých
profesijných súťaží, kde žiaci dosahujú pekné výsledky, k silným stránkam školy patrí
ponuka zmysluplných aktivít na trávenie voľného času žiakmi (krúžková činnosť, účasť na
odborných súťažiach), čo prispieva k prevencii šikanovania. Danej problematike sa venuje
náležitá pozornosť. Závažné nedostatky sa nevyskytli.

Priestorové a materiálno – technické podmienky
Priestorové podmienky na teoretickom úseku sú veľmi dobré. Jazykové a počítačové
učebne sú veľmi dobre vybavené. Z dôvodu delenia predmetov sme vytvorili dve nové
triedy pre menší počet žiakov. V SOŠ bola vybudovaná posilňovňa pre potreby žiakov
a zamestnancov SOŠ, ktorá sa využíva v rámci školského vyučovania TEV i v rámci mimo
vyučovacích aktivít, na každej hodine EV sa využíva odborná učebňa EV a NV, 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.
Materiálno-technické podmienky - učebné pomôcky sa využívajú na odborných a
všeobec. predmetoch a to hlavne : video, CD prehrávač, internet, mapy, časopisy,
encyklopédie, slovníky, denná tlač, počítače, náčinie, náradie na TEV, meotary, modely
ľudských orgánov, rysovacie potreby na matematiku postery. Vybavenie jednotlivých
predmetov na vyučovanie pomôckami je na veľmi dobrej úrovni. Pravidelne každý rok sa
objednávajú knihy cez ADREM. V rámci projektu elektronizácia a revitalizácia školskej
knižnice sme mohli doplniť knižničný fond a vybaviť knižnicu modernou počítačovou
technikou. V priebehu školského roka boli zabezpečené ďalšie učebné pomôcky :
dataprojektory, notebooky, interaktívna tabuľa,
LAN sieť do knižnice, elektrina
a elektrická sieť a internet, 15 monitorov, 2 PC do novej počítačovej učebne, školský
nábytok.
Chýbajúce učebnice : NEJ pre I.roč. SŠ, II. roč. SŠ, III. roč. SŠ 20 ks, IV. roč. SŠ -20 ks
Nemecká konverzácia pre SŠ.
Zastaralé, nevyhovujúce učebnice : 0
Splnenie cieľov z plánu SOŠ, PK, MK,MZ : všetky 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). Žiačky pracovali
s prípravkami firmy Schwarzkopf, Allwayes, Broaer, Trinity. Využíval sa program pre
účesovú tvorbu cez počítač, vlásenkárstvo a nadpájenie vlasov mušličkovou a keratínovou
metódou v rámci VVP, v krúžkovej činnosti a na prezentácií na výstavách.
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V 4ŠO kozmetička 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, bioptrón s farebnou kolorimetrou, new face lift na
vyhladzovanie vrások, kozmetické lehátka, stoličky a stolíky).Využíval sa biostimulačný
laser Maestro a v salóne i laser LASOCARE LLLT, ktorý je vyhľadávaný u zákazníčok,
najmä s problematickou pleťou. Ďalej sa využívali i ďalšie kozmetické prístroje ako SCIN –
SCRUBBER na ultrazvukový peeling. Veľký záujem bol zo strany zákazníčok
i o kozmetický prístroj DIGI PRESS na lymfodrenáž a iné kozmetické prístroje. Žiaci
pracovali hlavne s prípravkami firmy Ryor, IB Cosmetic, Damita. Žiaci i v rámci odborného
výcviku sa venovali zdokonaľovaniu dekoratívneho líčenia na rôzne príležitosti. 4 ŠO
kozmetička 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 a hlavne o gélové nechty a dekoráciu nechtov. Žiaci
sa oboznámili i s najnovšími technológiami úpravy nechtov aj v rámci krúžkovej činnosti.
Využíval sa aj prístroj TANLINE pomocou, ktorého nástrekom sa dá dosiahnúť opálenie
celého tela a zároveň tento nástrek má i liečivé účinky na pokožku. V 3UO krajčír a v 2UO
výroba konfekcie sú dielne vybavené šijacími strojmi i žehliacou technikou. O krajčírske
služby vo forme zákazkového šitia je veľký záujem, nakoľko prevádzok tohto typu je
v Bratislave málo. Praktické vyučovanie bolo doplnené novými stoličkami, kreslami
a vaničkami v kozmetike, cvičnými hlavami fénmi, kufríkmi pre kaderníčky, tabuľami,
školským nábytkom, fotoaparátom.
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, a stolovými lampami, chladničkami. V ŠI je plne využívaná počítačová
miestnosť s internetom, ktorú sme doplnili o 2 počítače, pre žiačky ubytované v ŠI. V tomto
školskom roku sme dokúpili do spoločenskej miestnosti plazmový televízor so stolíkom.
Zriadili sme v ŠI práčovňu (kúpili sme novú práčku a sušiaky), ktorú využijú všetci
ubytovaní v ŠI. Interiér izieb bol doplnený o nové posteľné prádlo a kúpeľňové závesy
a rolety.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Správa o hospodárení za rok 2009
Výška upraveného rozpočtu na rok 2009 pre SOŠ bola 839.947 €, z toho mzdy a odvody
zamestnancov 726.613 € a prevádzka 113.366 €. Vlastné výnosy za uvedené obdobie zo
stredísk praktického vyučovania sú 47.039,46 € a boli použité na rozpočtom nezabezpečené
náklady na výchovno-vyučovací proces. Náklady na spotrebu materiálu boli 76.314,78 €, na
spotrebu elektriny 17.001,77 € na spotrebu tepla 52.541,67 €, na spotrebu vody a stočné
6.526,08 €, čo je na spotrebu energie spolu 76.069,52 €. . Náklady celkom na prevádzku
a mzdy a odvody za rok 2009 pre SOŠ boli 972.153,80 €.

Za hodnotené obdobie SOŠ zaznamenala zisk v hospodárení hlavnej
činnosti školy vo výške 7 783,53 €.
Príspevky na prevádzkovanie Školského internátu pri SOŠ na daný rok boli vo výške
35.318 €, z toho na mzdy a odvody zamestnancov 30.585 € a na prevádzku ŠI 4.733 €.
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Vlastné výnosy – tržby za ubytovanie boli vo výške 25 692,69 € a boli použité na
nezabezpečené náklady na mzdy a odvody a prevádzku DM. Náklady na energie, spotrebu
materiálu a mzdové náklady boli vo výške 58 610,75 €.
Za hodnotené obdobie ŠI zaznamenal zisk v celkovej výške 2 399,94 €.
V hospodárení v podnikateľskej činnosti bol za uvedené obdobie vytvorený zisk po
zdanení vo výške 2.117,17 €. Celkové výnosy boli vo výške 18 745,39 €, celkové náklady
boli vo výške 16 944,60 €.
Celkový hospodársky výsledok za rok 2009 je zisk vo výške 12.300,64 €.

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 20 tried s počtom žiakov 445, čo predstavuje plné
využitie priestorov.
2. Zavedenie nových učebných a študijných odborov v šk. r. 2009/10.Túto úlohu SOŠ zabezpečilo. 2 ŠO pre NŠ starostlivosť o ruky a nohy bol v šk. roku 2009/10 úspešne ukončený a od 1. 9. 2010 zavedený do siete škôl. Nový experimentálny odbor 4ŠO kaderníkvizážista, ktorého sme autori, sa začal overovať na našej škole od 1. 9. 2009. Vypracovali sme nový experimentálny 4ŠO telová kozmetika, ktorý nám bol schválený na overovanie od 1. 9. 2010.
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 pedagógov v ďalšom štúdiu. Celkovo študovalo v školskom roku 2009/2010 39 pedagógov, t. j.79,36 %, (VŠ, DPŠ, kvalifikačné, inovačné a adaptačné vzdelávanie).
Všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali odborných podujatí , školení, seminárov
poriadaných metodicko - pedagogickým centrom mesta Bratislavy, Ústavom informácií
a prognóz školstva na projektoch z Európskeho soc. fondu, ŠIOV-om, Inšt. 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 do 30 % a to novými poznatkami, trendmi a technologickými
postupmi vo všetkých učebných a študijných odboroch, s využitím novej techniky z praxe na podmienky SOŠ v 3. - 4. ročníkoch. V 1. a 2. ročníkoch prebiehalo vzdelávanie v
nových ŠkVP.
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, vybavená jazykovým laboratóriom a didaktickou technikou.
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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, krajčírstva, z
podnikateľskej činnosti - prenájom priestorov, formou sponzorstva z radov rodičov a
podnikateľov formou finančného príspevku, projekty. Ďalšie zdroje finan. školy
pokrývajú rozpočtom nezabezpečené náklady 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. Škola spolupracuje so ZSŠ Prešov v oblasti výmeny odborných zručností a vedomostí formou výmeny žiakov. V školskom roku sme zrealizovali projekt Leonardo da Vinci pre absolventov školy. 10 absolventov v odboroch kaderník, kozmetik a vlasová kozmetika a starostlivosť o ruky a nohy
spolu s majsterkou odborného výcviku absolvovali mesačnú stáž v salónoch a prevádzkach kaderníctiev a kozmetik v Lipsku, SRN. Škola spolupracuje s viedenskými školami
formou výmenných návštev v rámci projektu ZUWINBAT. So SOŠ obchodu a služieb
Prievidza spolupracujeme na projekte overovania experimentálneho 4ŠO kaderník-vizážista.
9. Rozvoj informačných zručností žiakov a zamestnancov.V šk. roku 2009/2010 bola dobudovaná internetová sieť v SOŠ na úseku praktického vyučovania a v ŠI, skvalitnená
IKT nákupom nových PC a notebookov na všetky úseky a tiež získaním použitých PC od
rôznych inštitúcií.
10. Propagovať školu. Propagácia školy prebiehala formou účasti na rôznych súťažiach,
výstavách, návštevou ZŠ, v médiách, web-stránkou, ktorá bola zrekonštruovaná.
11. Zlepšiť (VVV) výchovno - vzdelávacie výsledky. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť
najmä na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS), kde priemerná
známka bola zo SJL lepšia o 0,32, z NEJ lepšia 0,43, z TČOZ lepšia a z praktickej časti
OZ MS boli výsledky približne rovnaké ako na MSA 2008/2009.. Výsledky v EČ MS
(externej časti maturitnej skúšky) boli lepšie z SJL o 4,74%, ANJ o 18,12%, NEJ
o 15,19%, z písomnej časti MS z NEJ lepšie o 7.% a ANJ o 0,73%. Za školu bola
úspešnosť celej maturity lepšia o 0,10%. Dosiahnutý prospechový priemer školy bol
2,55, čo je o dve desatiny lepší ako v minulom školskom roku.
Na ZS sme dosiahli výrazne lepšie výsledky v 3 UO kaderník, kde dosiahnutý
prospechový priemer v písomnej časti sa zlepšil o 0,55; priemer v ústnej časti o 0,35
a v praktickej časti o 0,31. Na ZS vo všetkých odboroch spolu prospelo s vyznamenaním
o 11,55% viac žiakov ako v minulom školskom roku 2008/2009.
12. Plniť plán úloh SOŠ na školský rok 2009/2010. Tento bol splnený.
13. Zlepšovanie materiálnych podmienok vyučovania a ubytovania. V škol. roku 2009/10
bol zakúpený nový školský nábytok, notebooky 33 ks, Wi-fi sieť na prvom poschodí, internet v celej budove, hardwer pre server, pre ŠI : 25 ks vaľandy,1 ks tlačiareň, 11 ks stolov a 44 stoličiek, paplóny vankúše a návlačky, nové podlahy, vymaľovanie na 4. a 5.
posch., projekt LDV PLM 10 absolventov, a projekt LDV IVT 15 žiakov v NemeckuLipsko, softvér na vyuč. NJ Lang Master, knihy, slovníky, rekonštrukcia šatní na prízemí.
14. Zapojiť sa do projektu certifikácie IES. Projekt prebieha. Expertná komisia fy IES
Londýn, pobočka Brno, po posúdení výsledkov školy, pridelila našej škole rating B.O
certifikáty so strany žiakov je záujem.
15. Pripravovať absolventov s dobrým uplatnením sa na trhu práce. Cieľ splnený. V šk.
roku 2008/2009 zo 141 absolventov boli evidovaní na úradoch práce 15 absolventov
aj to len v období 2-3 mesiacov. Percento uplatnenia sa našich absolventov na
pracovnom trhu 90 % možno hodnotiť ako veľmi dobré a dokazuje veľmi dobrú úroveň
prípravy žiakov na povolanie v našom SOŠ.
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16. Pripraviť absolventov pre vyšší stupeň vzdelávania. Cieľ sa plní priebežne. Zo 141
absolventov, 42 absolventov bolo prijatých na ďalšie štúdium NŠ, VŠ, t.j. 29,8 %.

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
ZUWINBAT
Modernizácia vzdelávania
Tvorba školských vzdelávacích programov
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika
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
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teoretickom vyučovaní a dielne a salóny na odbornom výcviku sú vybavené moderným
zariadením, výpočtovou technikou, najmodernejšími prístrojmi;
- na praktickom vyučovaní sa využíva sa najnovšia technológia a prípravky;
- škola je zaradená do projektu IES s ratingom B, naši absolventi majú možnosť po ukončení
štúdia získať medzinárodný certifikát.
Slabé stránky :
- do prvých ročníkov prichádzajú žiaci s nedostatočnou disciplínou a slabými vedomosťami
- učiteľ je zaťažený nadmernou administratívou
- 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 141 absolventov za šk. r. 2008/2009 bolo prijatých na VŠ 3-ja žiaci, na
pomaturitné štúdium a na nadstavbové štúdium 38 žiakov. Evidovaných na úrade práce bolo
celkom 15 absolventov. Počet absolventov nastupujúcich do praxe bol 85. Škola každý rok
oslovuje Úrady práce v Bratislavskom kraji ohľadne evidencie absolventov evidovaných na
úradoch. Veľmi zlá je spolupráca s bratislavskými úradmi práce. Úrady práce Pezinok,
Malacky, Senec nám každý rok na požiadanie zasielajú počty evidovaných absolventov ako
aj voľné miesta v požadovaných odboroch, v ktorých pripravujeme žiakov na povolanie.
Voľné miesta sú vo všetkých odboroch najviac v odbore krajčír a výroba konfekcie (šička).
Absolventi pri prijímaní do pracovného pomeru sú znevýhodnení, nakoľko niektoré 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 pracovalo 5 krúžkov :
Internetový krúžok, krúžok Aerobic, krúžok Zdravotný štýl, kalanetika; Filmový krúžok,
krúžok Kreatív.
Cieľom týchto krúžkov bolo vyplniť voľný čas žiakom a odpútať ich od negatívnych javov,
ktoré sa dejú v spoločnosti.
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Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom
V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnili 3 stretnutia rodičov s pedagogickými
zamestnancami. Na septembrovom stretnutí bola účasť rodičov dobrá, v decembri a v apríli
slabá. Spoluprácu s rodičmi možno hodnotiť ako dobrú u bezproblémových žiakov, slabú
u problémových žiakov. Rodičia na vyzvania učiteľa reagujú len sčasti, na pozvanie do školy
sa často nedostavia, neoznamujú načas neprítomnosť dieťaťa. Príčinou býva väčšinou
zaneprázdnenosť, neochota rodiča riešiť problémy s dieťaťom a v neposlednom rade aj
samotné problémové správanie rodiča.
Škola vo svojich salónoch poskytuje svoje služby pre širokú verejnosť a tieto služby využíva
i mnoho rodičov našich žiakov. Škola pracuje so základnými školami, kde žiakom približuje
profesie, ktoré sa učia na našej škole.

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. Dobrá spolupráca 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
- 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
Škola spolupracuje s množstvom rôznych prevádzok v rámci daných profesií aj s firmami,
ktoré organizujú rôzne školenia a prednášky pre našich žiakov, kde sa žiaci oboznamujú s
najnovšími prípravkami a ich aplikáciou ako i najnovšími trendmi práce v daných odboroch.
Zamestnanci a majitelia jednotlivých prevádzok sa zúčastňujú ako odborníci z praxe na záverečných a maturitných skúškach na našej škole.
Spolupracujeme hlavne s týmito kaderníckymi prevádzkami :
- Štúdio krásy PIEROT, „Paviel“ HAIRDRESSER SALON, Igor Novosad Hair Design,
Salón MEDEA STYL, FRISÖR KLIER, Kaderníctvo HAERLINE, Účesové štúdio Perfekt,
Kaderníctvo a Holičstvo na Paríčkovej ul., Kadernícke štúdio – HAIR FASHION,
ÚČESOVÉ ŠTÚDIO PERFEKT, TRIFAN FIT CLUB, Štúdio D. I., s. r. o., Salón krásy
Susan, IN ZONE, Štúdio D. I. , Kaderníctvo Tereza, Kaderníctvo HAIR City, Salón krásy
Prestige, Salón Denisa, Salón Ellen, Kaderníctvo Marco, Salón Marika, Kaderníctvo Clear,
Kaderníctvo Marta, Salón Paradise, Kaderníctvo Jadran.
Spolupracujeme hlavne s týmito kozmetickými prevádzkami :
- Salón MEDEA, Salón „S“, Salón JARKA, TRIFAN FIT CLUB, Salón IMPRESSION,
Salón DÉLOS, Salón Dominika Bratislava, BARBARA „K“, Štúdio „M“, spol. s. r. o. .
Naše SOŠ je členom Spoločenstva kaderníkov, kozmetiky SR.
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Opatrenia:
Zlepšiť spoluprácu medzi pedagógmi a majstrami OV.
Triedni učitelia musia užšie spolupracovať 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.
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/20100

Prehľad absencie školy za celý školský rok 2009 / 2010
1.ročník
Trieda

M+Ž

M

Ž

Abs

Abs/1

Oh

Oh/1

Nh

Nh/1

I.KA
I.M
I.KV
I.KO
I.VKA
I.VKB
I.VS
I.PM

27
20
28
24
24
14
14
13

3
1
0
0
2
0
0
0

24
19
28
24
22
14
14
13

8317
5921
5916
4011
4538
1590
2158
-

308,04
296,05
211,29
167,13
189,08
113,57
154,14
-

8050
4737
5749
3209
4391
1551
2150
-

298,15
236,85
205,32
133,71
182,96
110,79
153,57
-

267
1184
167
802
147
39
8
-

9,89
59,20
5,96
33,42
6,13
2,79
0,57
-

Spolu

164

6

158

32451

197,87

29837

181,93

2614

15,94

M+Ž

M

Ž

Abs

Abs/1

Oh

Oh/1

Nh

Nh/1

II.KA
II.KB
II. M
II.Š
II.KO
II.VK
II.VS

26
23
17
13
23
20
20

3
0
0
0
0
2
0

23
23
17
13
23
18
20

5032
4577
3301
3497
3819
2618
3077

193,54
199,00
194,18
269,00
166,04
130,90
153,85

4839
4216
3100
3396
3704
2485
2883

186,12
183,30
182,35
261,23
161,04
124,25
144,15

193
361
201
101
115
133
194

7,42
15,70
11,82
7,77
5,00
6,65
9,70

Spolu

142

5

137

25921

182,54

24623

173,40

1298

9,14

M+Ž

M

Ž

Abs

Abs/1

Oh

Oh/1

Nh

Nh/1

III.KA
III.KB
III.KM
III.KO

22
21
22
17

1
0
2
0

21
21
20
17

3788
4200
4925
4069

172,18
200,00
223,86
239,35

3767
4097
4877
4017

171,23
195,10
221,68
236,29

21
103
48
52

0,95
4,90
2,18
3,06

Spolu

82

3

79

16982

207,10

16758

204,37

224

2,73

M+Ž

M

Ž

Abs

Abs/1

Oh

Oh/1

Nh

Nh/1

25

0

25

2835

113,40

2786

111,44

49

1,96

78189

189,32

74004

179,19

4185

10,13

2.ročník
Trieda

3.ročník
Trieda

4.ročník
Trieda
IV.KO

Spolu za
celú
školu

413 14 399
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Ing. Ľubica Hegerová, Ing. Ľudmila Šlapáková, Mgr. Elena Rybárová, RNDr. Zuzana Sarková, Beata Janotková, Mgr. Kvetoslava Štetinová, Adriana Šandulová-Rechtová, Anna Huráková, Helena Žemlová

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcie školy na roky 2007-2011
4. Plánu práce školy SOŠ na školský rok 2009/2010
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických komisií, predmetových
komisií a metodických združení
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ, ŠI, Svätoplukova 2, Bratislava
7. Ďalších podkladov : záujmová činnosť v SOŠ, ŠI v šk. roku 2009/2010
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Prerokované v pedagogickej rade
Výsledky o výchovno-vzdelávacej činnosti boli prerokované na pedagogickej rade dňa 1. júla
2010.

Stanovisko rady školy
Rada školy pri Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2, Bratislava odporúča Bratislavskému
samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2,
Bratislava schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2009/2010.
Prerokované dňa 14.10. 2010.

Kvetoslava Štetinová, Mgr.
meno a priezvisko – predseda RŠ

Stanovisko zriaďovateľa
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2,
Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za
školský rok 2009/2010.

V Bratislave dňa

Ing. Pavol Frešo
predseda
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