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

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava 2
02/2102 5911, 0911 291 541
www.beautycare-study.sk
office@beautycare-study.sk
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

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

Meno a priezvisko
Ing. Ľubica Hegerová
Mgr. Elena Rybárová

Ing. Ľudmila Šlapáková
Mgr. Viera Cedulová
Beata Janotková
Anna Huráková
Ing. Michal Grožaj

Rada školy
Rada školy pri SOŠ KaV, 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 14. 4. 2016.
Funkčné obdobie začalo dňom 28. 4. 2016 na obdobie 4 roky.

Členovia rady školy:
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

Kvetoslava Štetinová, Mgr.
Renáta Peťková,Ing.
Anna Huráková
Juraj Kadnár, Mgr.
Eva Mária Harvanová, Ing.
Lukáš Dobrocký
Ľubica Burdzová
Daniela Olenočinová,Mgr.
Tatiana Skronková,Mgr.
Lenka Chandogová
Barbora Ďurčová

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

pedagog. zamestnancov
pedagog. zamestnancov
nepedagog. zamestnancov
zriaďovateľa – BSK
zriaďovateľa – BSK
zriaďovateľa – BSK
zriaďovateľa – BSK
rodičov
rodičov
rodičov
žiakov

Informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2017/2018
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Rada školy v školskom roku 2017/2018zasadala 3x, a to v októbri 2017, vo februári
2018 a v júni 2018.Riešila s vedením SOŠ KaV všetky výchovno - vzdelávacie problémy,
ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka. Rada školy bola neustále informovaná
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v SOŠ KaV. Rada školy na mimoriadnom zasadnutí
súhlasila so zaradením experimentálneho overovania nového učebného odboru 64xx H
barbier exp.a zároveň súhlasila s návrhom na zmenu v sieti v súvislosti so zaradením ďalších
odborov 6362 M kozmetička a vizážistka a 8576 H umelecký parochniar a maskér v SOŠ
KaV. Počas celého školského roka bola Rada školy oboznamovaná s hospodárskymi
výsledkami školy. Schválila plán výkonov pre nasledujúci rok, kritéria pre prijímanie žiakov
do 1. ročníka.
Poslanci za BSK sa zúčastňovali na zasadnutiach Rady školy v menšom počte.
Spolupráca Rady školy s vedením SOŠ KaV bola na dobrej úrovni.

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia:
V školskom roku pracovali v SOŠ KaV tieto predmetové 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 KaV, 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 predmetových 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 KaV a celková prevádzka SOŠKaV.
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 2017/2018
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Ročník
1.
2.
3.
4.
Spolu

Stav k 15. 9. 2017
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
185
8
129
5
74
0
30
1
418
14

Počet
tried
7
7
3
2
19

Počet
tried
7
7
3
2
19

Stav k 31. 8. 2018
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
146
6
112
4
66
0
24
1
348
11

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

226

102

1. ročníka SŠ

Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
101

Počet
prijatých
žiakov

185

Z toho bez
prijímacej
skúšky

128

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník

2.

Počet
prijatých
žiakov
3

3.

1

Z ktorej školy

SOŠ, Piešťanská , Nové Mesto n/Váhom,
SOŠ, Budatínska, Bratislava,
SOŠ, Cintorínska, Nitra
SSOŠ, Trhovisko, Dunajská Streda

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia - triedy, priemer k 31.8.2018
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Trieda
I. KM
I. KO
I. KV
I. KVT
I. VS
II. KM
II. KO
II. KVA
II. KVB
II. VS
III. KA
III. KT
III. KV
IV. KOV
IV. KV
I. KMV
I. PMV
II. KMV
II. PMV
priemer školy:

Priemer
2,53
2,11
1,82
2,15
2,19
2,82
2,20
2,01
2,19
2,10
2,42
2,17
1,95
2,42
2,05
1,45
1,96
1,30
1,68
2,15

Maturitné skúšky
Predmet

Počet ž.
prihlás.M
S

Počet ž.,kt.
konali MS

EČ MS SJL
EČ MS ANJ

49
41
8
49
41
8
49
41
8
64
64
64

45
37
7
45
37
7
29
23
6
44
57
57

EČ MS NEJ

PFIČ MS SJL
PFIČ MS ANJ
PFIČ MS NEJ
ÚFIČ MS SJL
ÚFIČ MS ANJ
ÚFIČ MS NEJ
TČOZ MS
PČOZ MS
Celkom

Počet,kt..
majú
povol.opr.
sk
1
1
1
1
1
1
0
3
0
0
0
6

Úrove
ň

Úspešno
sť
%

_
B1
B1
_
B1
B1

42,86
43,92
43,37

B1
B1

Priemer

61,31
38,65
37,86
2,37
2,65
2,52
1,68
1,49

Priemer za školu: UFIČ MS 1,59
Maturitné skúšky v mimoriadnom období september 2017 absolvovali 4 žiaci.
Úspešní boli 4 žiaci.
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Záverečné skúšky
K záverečným skúškam pristúpilo 23 ž. v riadnom termíne v 2 učebných odboroch.
V 3UO kaderník pristúpilo 17 žiakov v dennej forme štúdia. V 3UO manikér – pedikér
pristúpilo v externej forme 6 žiakov. Úroveň ZS v 3UO kaderník i v 3UO manikér-pedikér
dosiahla vo všetkých častiach dobré výsledky. Výborné výsledky dosiahli žiačky externého
štúdia odboru manikér-pedikér vo všetkých častiach ZS. Všetci zúčastnení žiaci v riadnom
termíne vykonali záverečné skúšky úspešne.

Odbor

Priemer
písomnej
časti ZS

Priemer
prakticke
j časti ZS

Priemer
ústnej
časti ZS

kaderník
manikérpedikér
celkom

1,53
1,00

1,65
1,00

1,53
1,00

Prospelo
s vyzname
naním
poč.ž.
6
6

Prospelo
veľmi
dobre
poč.ž.
9
0

Prospel
o poč.ž.

Nepro
spelo
poč.ž.

2
0

0
0

12

9

2

0

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2017/2018
Trieda
I. KV
I.KVT
I. KO
I. KM
I. VS

II. KVA
II. KVB
II. KO
II. KM
II. VS

III. KV
III. KT
III. KA
IV. KV
IV. KOV

Študijný odbor, zameranie
6425 K kaderník – vizážista
6425 K kaderník – vizážista
6422 K telová kozmetika (experiment)
6446 K kozmetik
6456 H kaderník
6424 H manikér – pedikér
6426 L vlasová kozmetika
6423 L starostlivosť o ruky a nohy
6422 N telová kozmetika (experiment)
6446 N kozmetik
6425 K kaderník – vizážista
6425 K kaderník – vizážista
6446 K kozmetik
6456 H kaderník
6424 H manikér – pedikér
6426 L vlasová kozmetika
6423 L starostlivosť o ruky a nohy
6422 N telová kozmetika (experiment)
6446 N kozmetik
6425 K kaderník – vizážista
6446 K kozmetik
6422 K telová kozmetika (experiment)
6456 H kaderník
6425 K kaderník – vizážista
6446 K kozmetik
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I. PMV

II.PMV

I. KMV
II. KMV

6425 K kaderník – vizážista
6426 L vlasová kozmetika
6425 N kaderník – vizážista
6446 N kozmetik
6426 L vlasová kozmetika
6425 N kaderník – vizážista
6446 N kozmetik
6456 H kaderník
6424 H manikér – pedikér
6456 H kaderník
6424 H manikér – pedikér

6422 K telová kozmetika (experiment). Experimentálne overovanie ukončené ako neúspešné
rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
7.marca pod číslom 2018/3792:3-10E0 k 31.8.2018.
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy k 30.06.2018

Zamestnanci školy spolu

55 + 3 dohody

Počet pedagogických

40

Z toho:
- kvalifikovaní

40

- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Odborný zamestnanec
Z toho:

0
0
0

- školský psychológ
Počet nepedagogických

0
15 + 3 dohody

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

10
0
5
55 + 3 dohody

Z toho pedagogických

40

Zoznam pedagogických a odborných zamestnancov a ich aprobácia:
Zoznam učiteľov
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Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19
20.
21.
22.
23
24.

Priezvisko, meno, titul, funkcia
Bagiová Darja, Ing., tr.uč.
DrančakováSvetlana, Mgr.,MD
Eckhardtová Renáta, akad.mal.,tr.uč.
Főldešiová Viera, Ing., tr.uč
Hegerová Ľubica, Ing., R SOŠ
Matloňová-Kleinová Jana, Mgr.,VP
tr. uč.
Kritikos Barbora, Mgr., RD
Krutilová Anna, Ing., tr.uč.
Lukáčová Zdeňka, Mgr., tr.uč.
Mgr. Petronela Polecová tr. uč.
Mgr. Zuzana Popelková tr. uč.
Peťková Renáta, Ing., tr.uč.
Rédliová Margita, Mgr.,tr. Uč.
Rybárová Elena, Mgr., ZR TV
Sarková Zuzana, RNDr., tr. uč.
Sporinská Soňa, Mgr.
Šaušová Jarmila, Mgr., tr. uč.
Štefková Zlata, Mgr.
Šefčíková Andrea, Mgr.,
Šlapáková Ľudmila, Ing., ZR PV
Vážna Zuzana, Ing.
Vengerová Eva, Mgr., tr.uč.
Veselská Blanka, PaedDr., tr.uč.
Vidiečanová Mária, Ing.,tr. uč.

Aprobácia
Tech.- prof.predmety
SJL, DEJ
Výtv.umenie,reštaurátor
EKO, INF
TEX,ODEV, INF
OP, M-P

Kvalifkovanosť
K
K
K
K
K
K

TEV
EKO
NEJ, RUJ,TEV
ANJ
ANJ, NOS
CHE
BLGJ, ANJ, NAV
SJL, ESV
MAT,FYZ,
NEJ
SJL, VYV
SJL-DEJ
SJL, NEJ
CHE
CHE, INF
TEV, VkO
NEJ, TEV
OP

K,RD
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K,RD
K
K
K
K
K

Zoznam majstrov OV
Por.
číslo
1.

Priezvisko, meno, titul, funkcia
BerčačinBronislava, Ing., MOV

2.

Cedulová Viera, Mgr., hl. MOV

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gallé Jana, MOV
Gbelská Alžbeta, Ing., MOV
Levická Katarína, MOV
Juhásová Eva, Bc. , MOV RD
Ihnátová Božena, MOV
Karabínová Mária,MOV
Krivosudská Jana, MOV,
Mierna Katarína, MOV
Motyčková Emília, Bc., MOV
Remšíková Michaela, Mgr., MOV
Štetinová Kvetoslava, Mgr., MOV
Vygodová Karina,Mgr., MOV

Aprobácia
kaderník,
kozmetik
krajčír
kozmetik, telová kozmetika
kozmetik, telová kozmetika
kaderník, kozmetik
kozmetik
kozmetik
kozmetik
kaderník
krajčír, kozmetik
kaderník, kozmetik
kaderník,kozmetik
kaderník, kozmetik
kaderník, kozmetik
kaderník
kozmetik

Kvalifikovanosť
K
K
K
K
K
K,RD
K
K
K
K
K
K
K
K
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Zoznam vychovávateľov v ŠI (školský internát) pri SOŠKaV
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.

Priezvisko, meno, titul, funkcia

Aprobácia

Janotková Beata, vedúca vych. ŠI
Kollárová Margita vychovávateľka
Hindická Katarína, Mgr.,
vychovávateľka
Skronková Tatiana, Mgr.,
vychovávateľka

vychovávateľstvo
vychovávateľstvo
vychovávateľstvo

Kvalifikovanosť
K
K
K

žurnalistika, vychovávateľstvo

K

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

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2017/2018:
Predmet
Spolu : 36

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
0

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2017/2018
Forma vzdelávania

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2.
atestácie pedagogických a odborných
zamestnancov
Vzdelávanie vedúcich pedagogických
zamestnancov
Adaptačné vzdelávanie pre začínajúceho
pedagogického zamestnanca

Počet
vzdelávanýc
h
2
1
2

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo pokračuje
začalo

1

1

1
2
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Orientačný beh v telesnej a športovej výchove
na základných a stredných školách
Národná sústava kvalifikácií a Národný
kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR
Pomaturitné kvalifikačné štúdium
VŠ 2.stupeň
Spolu

1

1

3

3

1
2
12

8

1
2
4

Zamestnanci SOŠ KaV sa zúčastnili priebežne počas šk. r. 2017/2018 týchto
školení a seminárov :
ekonomický úsek a R SOŠKaV: ochrana osobných údajov, verejné obstarávanie, Vema

teoretický úsek:
Ing. R.Peťková a Ing. D. Bagiová sa zúčastnili odborného seminára“Možnosti využitia
zdieľaných a vzdelávacích materiálov prostredníctvom bezplatných cloudových služieb“. Ing.
D. Bagiová sa zúčastnila školenia koordinátorov hlavného merania medzinárodnej štúdie
PISA 2018
praktický úsek::
3x Roland – nové prípravky vlasovej kozmetiky, farbenie, strihy;2x BES – nové
strihy, farbenie, styling, 1xškolenie Alwaves zamerané na produkty vlasovej kozmetiky,
2x školenie Redken zamerané na farbenie, strihy a produkty vlasovej kozmetiky,
2x Framesi- nové prípravky vlasovej kozmetiky, farbenie, strihy; 1x školenie zamerané na
ošetrenie pleti francúzskou kozmetikou Mary Cohr, Asociácia FISY- Praha ( Pavel Filandr,
Jakub Syllte ) školenie pre pedagógov IMAGE – MAKER, zamerané na najnovšie trendy vo
farbení, strihaní a úprave vlasov, vizážistike, štylistike a etikety obliekania a pod..

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Údaje o aktivitách organizovaných školou :
Celoročné súťaže:
- najlepšie výchovnovzdelávacie výsledky prospech a dochádzku dosiahla trieda : I.KV
- najlepšie športovkyne : Karin Rigoová II. KVB a Katarína Poláková I. KM
- najaktívnejší žiaci: SkronkaAshley- IV. KV, I.KV Lukovičová , I.KVT Juhoszová,
I.KO Krajčoviechová, I. KM Šablicová, II. KVA Ochabová, II KVB Bačová, II.KO
Frézová, II KM Borarosová, III. KV Vojtechovská, III KT Szabadszállásiová, I. VS
Blahušová,
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-

Športové súťaže:
školské kolo vianočný stolnotenisový turnaj, turnaj vo vybíjanej, frollbal,

-

Branné podujatia:
účelové cvičenie 1, 2, 3, 4 a Samostatný kurz na ochranu života a zdravia,
lyžiarsky výcvik ( výber žiakov),
kurz letných pohybových aktivít v prírode
plavecký výcvik základný a zdokonaľovací

Súťaže záujmovo – umeleckej činnosti a odborné súťaže:
V rámci výpočtovej techniky sa uskutočnila súťaž – prezentácia v Power-pointe:
zúčastnilo sa 39 žiakov najúspešnejšie boli žiačky Rigová Karina II. KVB, Šimková Katarína
II.KO, Polinová Monika II. KVA
V predmete SJL sa žiaci zapojili do školskej súťaže o najlepšiu slohovú prácu :
1. miesto získali :Vanesa Kollárová III.KV a Kristína Krajčoviechová I. KO
2. miesto Viktória Gordíková III. KV
3. miesto Katarína Šimková II. KO a Ľubomír Chmár II. KVB
Kvízy:
Kvíz anglického jazyka sa uskutočnil v prvých a druhých ročníkoch v študijných
odboroch. Kvízu z ANJ sa zúčastnilo 56 žiakov. Účelom kvízu bolo motivovať žiakov
k aktívnemu rozvíjaniu svojich jazykových kompetencií a rečových zručností. Najúspešnejší
žiaci boli Fojtíková Karin- trieda I. KV a Schwarzová Laura z triedy II. KVA.
Besedy a prednášky:
Prednášky v rámci Dňa primárnej prevencie : Preventívne interaktívne prednášky spojené s
diskusiou: s p. policajtkou – násilie, s p. Zbortekovou z CPPPAPBA – zvládanie stresu a
záťaže, s p. Benkovičom z CPPPAPBA – sexuálna prevencia, s p. Šipošovou – láska medzi
ľuďmi, sex, s p. Lehockým z ACET SR – Facebook a jeho pravá tvár, s p. Polláková z ACET
SR – Sex, AIDS, vzťahy, s p. Smatana z ACET SR – domáce násilie, s p. Botlíkovou zo
Slovensko bez drog – závislosti, s p. Bobčekom zo Slovensko bez drog – závislosti, s p.
Skačanovou z Bratislavskej arcidiecéznej charity – stop obchodovaniu s ľuďmi, s p.
Kollárovou z OZ Vagus – bezdomovci, s p. Drobný a Aless z Kyberšikanovanie.sk –
kyberšikana, skutočný príbeh Aless, s p. Kleinovou – správna výživa.
Beseda so spisovateľkou (vnučkou básnika R. Dilonga) Denisou Fulmekovou, uskutočnila sa
prednáška na tému Extrémizmus- pre žiakov prvých ročníkov, prednáška pracovníčok
z Úradu práce soc. vecí a rodiny, cyklus besied v spolupráci s CPP „ Kariérne poradenstvo“
pre 3. ročníky študijných odborov.

Exkurzie a školské výlety :
Exkurzia
Viedeň- výber žiakov
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Návštevy výstav:
-

Jesenná a jarná Interbeauty Bratislava – všetky triedy,
Interbeauty Praha – súťažiaci žiaci a modely
Bibliotéka – zúčastnili sa triedy I.KV,I.VS,I.KO,II.VS,III.KV, II. KM
Bienále ilustrácii detských kníh – triedy II. KO, III. KV, III. KT, I.VS
Mesiac fotografie II. KVB, III. KV
Návšteva výstavy v galérii III. KV, II. KM, III. KT

Iné kultúrno – náučné podujatia:
Európsky deň jazykov, II. KVA, II. KVB, Akadémia vzdelávania I. VS, II. VS,
Prehľad historického centra Bratislavy I.KVA, I.KVB, Festival slobody II. KVA, II. KVB,
Noc výskumníkov- I. KV, II. KO, II. KVA, Výchovné koncerty „ Doktor zdravie „ a Všetko
a inak“ zúčastnili sa žiaci prvých a druhých ročníkov, návšteva podujatia organizovaného
BSK- TECH DAY – triedy I. KM, I. KV, I. VS
Iné podujatia :
Liga proti rakovine - Deň narcisov, zbierka Hodina deťom-, zbierka Úsmev ako
dar,, Imatrikulácia žiakov 1. ročníkov, Deň otvorených dverí, Deň Európy 2018 II. KVB, III.
KT, III.KV, Deň primárnej prevencie, Vianočná charitatívna burza na pomoc chorým deťom
organizovaná neziskovou organizáciu LIFESUPPORT,
Škola bola vybraná do medzinárodného testovania PISA 2018, škola spolupracuje
s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave pri zabezpečovaní odbornej pedagogickej praxe
študentov PDF UK , EKO- top film- I. VS, I. KV, I.KM, Návšteva prírodovedného múze, I.
KVT, II. KO , návšteva Starej radnice- historické centrum Bratislavy- III. KV, II. KVB, I.
KVT, návšteva hudobno- výchovného koncertu „Svet peňazí“- II. KVA, II. KVB, I. VS, III.
KA, PROFESIA DAYS- III. KV, III. KT návšteva Slovenského národného múzea II. KVB,
II. KO , III. KV, III. KT, návšteva Botanickej záhrady, návšteva Mestského múzea II. KVA,
II. KVB, II. KO ,I. KVT, Návšteva bank II. VS,

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila:
Súťaže záujmovo – umeleckej činnosti a odborné súťaže :
Škola sa zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN s počtom
32žiakovv kategórii Kadet 012 a 13 žiakov v kategórii Junior 034. Najúspešnejšie boli žiačky
z triedy I. KV Kollárová Vanda a Pavelková Natália, Jarinová Adriana z I. KO , Bazalová
Katarína II. KVB. V kategórii Kadet a Ďurčová Barbora z trieda III. KT z kategórie Junior
patrí medzi úspešných riešiteľov. Žiaci sa zapojili do projektu „Vráťme knihy do škôl“
Zúčastnili sme sa odborných súťaží v dekoratívnom líčení a v účesovej tvorbe, ktoré
sa konali v rámci výstavy Interbeauty ( jeseň, jar) v Bratislave, ďalej to boli Súťaž Skills
Slovakia- o Zlaté nožnice, Bratislava, Majstrovstvá ČR Glamour-Kúzlo krásy – Sušice,
Medzinárodné majstrovstvá – Koruna kreativity 2018- Praha, Súťaž mladých kaderníkov –
Ústi nad Labem – Vodní královna, Súťaž v Nitre- Folk nevesta,Beauty Cup – Domažlice
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2018, Súťaž Vlasy, Vizáž Cup - Trenčín, Súťaž Junior HairStar, Junior Nail Art Star –
Interbeauty Praha, Súťaž v účesovej tvorbe na tému Baroko – Kežmarok.
Výstavy :
Interbeauty Bratislava – jesenná a jarná výstava, Deň župných škôl-Avion,škola sa na
týchto výstavách prezentovala formou propagačného stánku.
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

Regionál
ne kolo

Umiestnenie
Krajské Celoslove
kolo
nské kolo

Medzinárodné súťaže
Názov súťaže
Umiestnenie
Matematický
KLOKAN–
účasť 45 žiakov

úspešný riešiteľ
Ďurčová47,5%

SOŠKaV sa zúčastnila výstav Interbeauty v Bratislave jesenná a jarnáčasť,kde sa
prezentovali profesie kaderník, kaderník-vizážista, kozmetik a manikér vo výstavnom
stánku.Okrem výstav sme sa zúčastnili súťaží, ktoré sa konali v rámci
výstavInterbeautyBratislava, SúťažSkills Slovakia- o Zlaté nožnice, Bratislava,
Medzinárodné majstrovstvá – Koruna kreativity 2018 - Praha,Súťaž mladých kaderníkov –
Ústi nadLabem – Vodní královna,Súťaž v Nitre- Folk nevesta,Beauty Cup – Domažlice
2018,Súťaž Junior Hair Star, Junior nail Art Star – Interbeauty Praha.
Na týchto súťažiach naši žiaci získali tieto ocenenia:

Úspechy študentov v školskom roku 2017/2018
Meno

Umiestnenie

Skronka Julianna

1.miesto

Regasková Natália

1.miesto

Katonová Viktória

1.miesto

Sopúchová
Dominika

2.miesto

Habiňáková Maria

2.miesto

Názov a kategória súťaže

Vizáž roka 2017- študenti, téma
Pablo Picasso a iní umelci - finále
Interbeauty jeseň 2017 -Nail Art v
kategórii Tip-box
Interbeauty jeseň 2017 -Junior Hair
Star - Výroba vlasovej ozdoby
Interbeauty jeseň 2017 - Zlaté ruky Majstrovstvá SR v kategórii Prírodné
nechty
Interbeauty TROPHY 2017 - súťaž v
účesovej tvorbe „Módny večerný

Dátum
a miesto
konania
06.10.2017,
Bratislava
06.10.2017,
Bratislava
06.10.2017,
Bratislava
06.10.2017,
Bratislava
06.10.2017,
Bratislava
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Orelová Žaneta

2.miesto

Gábrišová Lucia

2.miesto

Lešniaková Jana

3.miesto

Kančiová Natália

3.miesto

Múčka Patrik

1.miesto

Skronka Julianna

2.miesto

Vojtechovská
Martina

3.miesto

Regásková Natália

3.miesto

Juhosová Kitti a
Gabrišová Romana

2.miesto

Tamašiová Simona
a Mesárošová
Karin

2.miesto

Skronka Julianna

1.miesto,absolútny
víťaz súťaže

Vojtechovská
Martina

2.miesto

Regásková Natália

2.miesto

Mesárošová Karin

3.miesto

Gábrišová Lucia

1.miesto

Komárová
Dominika

1.miesto

Múčka Patrik

1.miesto

Hlaváčová Laura

1.miesto

Juhosová Kitti

3.miesto

Mesárošová Karin

3.miesto

Habiňáková Mária

1.miesto

účes“
Interbeauty jeseň 2017 -Nail Art v
kategórii Tip-box
Vizáž roka 2017- študenti, téma
Pablo Picasso a iní umelci - finále
Interbeauty jeseň 2017 -Junior Hair
Star - Výroba vlasovej ozdoby
Interbeauty jeseň 2017 - Majstrovstvá
SR v make-upe
Zlaté nožnice 2017 - súťaž v
účesovej tvorbe, téma Pánsky strih dospelý
Zlaté nožnice 2017 - súťaž v
dekoratívnej tvorbe, téma Víla dospelý
Zlaté nožnice 2017 - súťaž v
účesovej tvorbe, téma Svadobný účes
- študent
Zlaté nožnice 2017 - súťaž v
účesovej tvorbe, téma Trend cut študent
Glamour, kouzlo krásy Maj strovstvá
Českej republiky v tímoch 2017
„Súťažný make-up“
Glamour, kouzlo krásy Majstrovstvá
Českej republiky v tímoch 2017
„Harmónia, farebná extravagancia –
fúkaná“
Finále Majstrovstiev Českej
republike KORUNA KREATIVITY
2018 - Art make-up , Módny ateliér
John Galliano
Finále Majstrovstiev Českej
republike KORUNA KREATIVITY
2018 - Dámsky spoločenský účes bez
obmedzenia
Finále Majstrovstiev Českej
republike KORUNA KREATIVITY
2018 - Dámsky strih a styling bez
obmedzenia
Harmónia farebnej extravagancie /
fúkaná bez obmedzenia
Interbeauty Trophy 2018 - Súťaž v
dekoratívnom líčení, téma Haute
couture make-up
Majstrovstvá SR v maľovaní na telo Body Art 2018, téma Atlantída,
stratené svety
Interbeauty Trophy 2018 – Barber
Battle, téma Klasický pánsky strih
Beauty cup - Pánsky strih a styling,
téma Hollywood 21. storočia
Beauty cup - dekoratívna kozmetika,
make-up, téma Hollywood 21.
storočia
Beauty cup - , Dámsky strih a styling,
téma Hollywood 21. storočia
Súťaž mladých kaderníkov, Téma Vodní královna

06.10.2017,
Bratislava
06.10.2017,
Bratislava
06.10.2017,
Bratislava
06.10.2017,
Bratislava
30.11.2017,
Bratislava
30.11.2017,
Bratislava
30.11.2017,
Bratislava
30.11.2017,
Bratislava
6.12.2017,
Sušice
6.12.2017,
Sušice
16.1.2018,
Praha
16.1.2018,
Praha
16.1.2018,
Praha
16.1.2018,
Praha
9.2.2018,
Bratislava
9.2.2018,
Bratislava
10.2.2018,
Bratislava
6.3.2018,
Domažlice
6.3.2018,
Domažlice
6.3.2018,
Domažlice
20.3.2018,
Ústi nad
Labem
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Juhosová Kitti

3.miesto

Súťaž mladých kaderníkov, Téma Vodní královna

Nagyová Vanesa

1.miesto

Vlasy vizáž - Premena

Králová Adela

2.miesto

Vlasy vizáž - Premena

Juhoszová Kitti

3.miesto

Vlasy vizáž - Premena

20.3.2018,
Ústi nad
Labem
23.3.2018,
Trenčín
23.3.2018,
Trenčín
23.3.2018,
Trenčín

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Vzdelávacie poukazy

Termín
začatia
realizácie
projektu
2004

Termín
ukončenia
realizácie
projektu
prebieha

Kultúrne poukazy
2006
IES,
medzinárodné apríl 2007
certifikáty, Brno

prebieha
projekt
prebieha

Overovanie
2010
experimentálneho
4ročného
študijného
odboru telová kozmetika

ukončené

Skúšky
na
overenie 2013
odbornej spôsobilosti

trvá

2012

trvá

Národný projekt
Profesijný a kariérový
rast pedagogických
zamestnancov

Výsledky

V roku 2017/2018 na škole pracovalo 12
krúžkov. Krúžky boli zamerané na umenie,
zdravý životný štýl, kultúru a históriu.
Škola je zaradená do
certifikácie IES rating BB

medzinárodnej

Overovanie prebieha na našej škole ako
jedinej v SR

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, pánsky kaderník - holič.
Osvedčenie o úplnej kvalifikácii slúži ako
doklad, na základe ktorého môže osoba
požiadať
o vydanie
živnostenského
oprávnenia v danom odbore.
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
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notebookov.

Švajčiarsko-slovenský
projekt, Odborné
vzdelávanie a príprava
pre trh práce.

2016

Národný projekt „Duálne 2017
vzdelávanie a zvýšenie
atraktivity a kvality
OVP“
2018

2017

Cieľ projektu: Posilniť rozvoj spolupráce
medzi jednotlivými subjektmi odborného
vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ,
profesijná alebo stavovská organizácia,
sektorová rada pre odborné vzdelávanie
a prípravu, stredná odborná škola.

trvá

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávanie
a prípravy reflektujúc na potreby trhu práce.
ŠIOV

2018

Nadobúdanie nových zručností priamo
v kaderníckom salóne a zdokonaľovanie sa
v jazykovej príprave v nemeckom jazyku.
Projekt financovala škola zo svojich
prostriedkov a tiež samotní žiaci.
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Národný projekt
English GO

2017

trvá

Projekt MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC,
ktorého cieľom je jednoducho a zdarma
rozšíriť a obohatiť možnosti
výučby anglického jazyka na stredných
školách s podporou didaktických
prostriedkov, digitálneho obsahu, online
cvičení a pod. Vzdelávacie materiály v rámci
tohto projektu sú sprístupnené na
vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Erasmus+

Európsky týždeň
odborných zručností

Deň Európy

Deň jazykov

2018

2019

2017

2017

2018

26.9.2017

Projekt s názvom „Mobilitou k úspešnému
podnikaniu“, výmenná stáž v Rige, Lotyšsko.
Projektu sa zúčastní 14 žiakov a 2 osoby ako
pedagogický dozor. Kľúčoví zamestnanci,
ktorí sú zapojení do prípravy a do realizácie
tohto projektu majú opakované skúsenosti a
zodpovedne rozdelené úlohy. Projektový
partner, s ktorým sme sa dohodli na
vzájomnej spolupráci je RSaF technická
škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti so
zapájaním sa do medzinárodných projektov.
Celková výška grantu je 29 078,- €.
Je iniciatívou Európskej komisie, ktorej
cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného
vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu
kvalitných zručností a pracovných miest.
Škola bola v rámci národnej súťaže
vyhodnotená
medzi troma najlepšími
podujatiami na Slovensku, odmena 500 €.
9. mája 2018 sme oslávili Deň Európy čo je
rovnaký dátum ako deň oficiálneho
založenia Európskej únie. Oslava prebiehala
v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí,
bol to deň prijemnej atmosféry, zábavy pre
všetky
vekové
kategórie,
spojený
s programom, ktorý obohatil vedomosti
o Európskej únii. Z našej školy sa zúčastnilo
53 žiakov.
Európsky deň jazykov bol vyhlásený radou
Európy .Oslavujeme ho 26. septembra .Tento
deň je oslavou jazykovej rôznorodosti
kontinentu
s viac ako 200 európskymi
jazykmi. Deň oslavujem z dôvodu veľkej
rôznorodosti jazykov v Európe, podporiť
kultúrnu
a jazykovú
rôznorodosť,
a motivovať ľudí, aby sa učili cudzie jazyky.
Z našej školy sme sa tejto akcie zúčastnili
s dvoma triedami.
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Ďalšie informácie:
SOŠKaV 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
-

Výsledky kontrol z nadriadených orgánov
V školskom roku 2017/18 nebola v SOŠKaV vykonaná kontrola z nadriadených orgánov .

Priestorové a materiálno – technické podmienky
Priestorové a materiálno-technické podmienky na teoretickom úseku:
Vo všetkých triedach na teoretickom vyučovaní sú nainštalované dataprojektory,
triedy sú vybavené moderným školským nábytkom, v dvoch triedach je nainštalovaná
interaktívna tabuľa a na celej škole je prístupné pripojenie na internet.
Máme vybudovanú
triedu pre praktickú výučbu kozmetických materiálov.
V SOŠKaV je posilňovňa pre potreby žiakov a zamestnancov, ktorá sa využíva v rámci
školského vyučovania TSV 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.
Na všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch sa využívajú pomôcky hlavne :
notebooky, tablety, video, CD prehrávač, mapy, časopisy, encyklopédie, slovníky,
denná tlač, počítače, náčinie, náradie na TSV, modely ľudských orgánov. 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.
Priestorové a materiálno-technické podmienky na úseku praktického vyučovania.
Vo všetkých študijných a učebných odboroch sú podmienky pre odborný výcvik na
praktickom vyučovaní na veľmi dobrej úrovni.
V 3UO kaderník , 2NŠ vlasová kozmetikaa 4ŠO kaderník-vizážistasú 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 a L´Oréal.
Využíval sa program pre účesovú tvorbu cez počítač, vlásenkárstvo a nadpájanie vlasov
mušličkovou a keratínovou metódou v rámci VVP a na prezentácií na výstavách. V 4ŠO
kaderník-vizážista bola dielňa vybavená novým zariadením. V rámci švajčiarskeho projektu,
do ktorého bola škola zapojená bol úsek kaderníctva doplnený novými prístrojmi
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a pomôckami v zmysle normatívu. Bola vybudovaná nová učebňa kozmetiky. Ďalej bola
vybudovaná nová učebňa barbier, slúžiaca pre výučbu žiakov a tiež ako pánsky salón, kde sa
okrem strihania pánov realizuje úpravy brady, fúzov a pod.
V 4ŠO kozmetik sú dielne vybavené moderným kozmetickým zariadením,
kozmetickými prístrojmi a prípravkami (hlavne ultrazvukové prístroje, infražiariče, lampy
s lupami, ozonizéry, masážne prístroje, naparovače, parafínové vaničky, prístroje na
depiláciu, 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. Veľký záujem zo strany
zákazníčok je i o lymfodrenážnu masáž prístrojom Lymphastim, o ošetrenie prístrojom
Exilis,
ktorý
sa
využíva na obnovenie kolagénu tvárovej časti a na formovanie postavy, prístroj CatioVital sa
využíva na duálnu ionizáciu a na liftingové ošetrenie pleti a iné kozmetické prístroje.
Žiaci pracujú s prípravkami firmy Ryor, MaryCohr, IB Cosmetic a Damita. Žiaci sa v rámci
odborného výcviku venovali zdokonaľovaniu v dekoratívnom líčení na rôzne príležitosti.
V 4ŠO telová kozmetika, 3 UO manikér – pedikér a 2NŠ starostlivosť o ruky a nohy sú
zrekonštruované dielne vybavené modernými pomôckami a prístrojmi (najmä prístroj na
suchú pedikúru, sterilizátory, biostimuly, masážne vaničky, parafínové vaničky, pedikérske
kreslá, manikérske stolíky a stoličky), prípravkami na dezinfekciu rúk a nôh, prípravkami
na kúpele nôh, masážnymi prípravkami a pod. Veľký záujem zo strany zákazníčok bol
o pedikúru a manikúru i masáže.

Priestorové a materiálno-technické podmienky v školskom internáte.
V Školskom internáte /ŠI/poskytujeme ubytovanie pre 132 žiačok SOŠ KaV, iných
stredných škôl. Bunkový systém 2. a 3. posteľových izieb so sprchovacím kútom na každej
bunke. Izby sú vybavené skriňami, váľandami, nočnými stolíkmi, poličkami, stolmi so
stoličkami, chladničkami, stolnými lampičkami. Celý školský internát je pokrytý WIFI.
Spoločenská miestnosť je vybavená plazmovým televízorom s Magiom, so sedačkami.
Zriadená je posilňovňa s posilňovacími strojmi a s televízorom. Na 5. poschodí je
v prevádzke práčovňa so sušiarňou, k dispozícii sú štyri pračky pre všetkých ubytovaných.
Na 4. a 5. poschodí sú k dispozícii 2 kuchynky, vybavené mikrovlnnými rúrami, elektrickými
pieckami, rýchlovarnými kanvicami a kuchynským riadom. K dispozícii je žehliareň a
vysávač.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
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Správa o hospodárení za rok 2017
Výnosy z transferov na rok 2017 z hlavnej činnosti (SOŠ + ŠI) boli 1 004 770 €. Tržby
z predaja služieb za uvedené obdobie boli vo výške 111 803 € a boli použité na rozpočtom
nezabezpečené náklady na výchovno-vzdelávací proces (zo stredísk praktického vyučovania
54 329,- €, za ubytovanie 57 474,- €). Celkom príjmy z hlavnej činnosti boli 1 237 380,15 €.
Na osobné náklady (mzdy, odvody, soc. náklady) zamestnancov sme použili 906 257,- € a na
prevádzku 319 388,- €, z toho náklady na energie boli 67 025,- €.
Celkové náklady boli vo výške 1 225 645 €.
Za obdobie hospodárskeho roka 2017 sme vykázali za hlavnú činnosť zisk 11 735 €.
V hospodárení v podnikateľskej činnosti bol za uvedené obdobie vytvorený zisk po zdanení
vo výške 3 797,69 €. Celkové výnosy boli vo výške 48 677,27 €, celkové náklady boli vo
výške 43 789,30 €.
Celkový hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 15 532,45 €
Priebežné hospodárske výsledky za 1-4/2018.
Upravený rozpočet na rok 2018 je 981 133 € pre SOŠ KaV a 104 705 € pre Školský internát
pri SOŠ. Tržby z predaja služieb(salóny a ubytovanie na ŠI) za obdobie 5. mesiacov sú vo
výške 15 769 €.
Náklady za hlavnú činnosť za obdobie 5. mesiacov sú vo výške 400 506,- €, z toho ma
mzdové náklady bolo použité 328 618 €.
V prevádzke na energie sme vynaložili 20 134 €, na nákup materiálu 8 968 € a na úhradu
služieb 31 861 €.
Tržby za poskytnuté služby v podnikateľskej činnosti sú vo výške 29 063 €. Náklady v
podnikateľskej činnosti sú vo výške 11 491 €.
Bola vykonaná vnútorná kontrola dodržiavania platnej legislatívy ako aj interných smerníc
za rok 2017. Výsledky sú uvedené v Správe o vykonaní vnútornej kontroly v SOŠ KaV za
rok 2018.
V správe sa konštatuje, že pri vnútornej kontrole boli zaznamenané len nedostatky, ktoré nie
sú závažného charakteru, ale sú neustále sa opakujúce (neúplne podklady na mzdy,
neodovzdanie operatívnej evidencie a pod.)
Platobná disciplína odberateľov (prenájom priestorov) je na dobrej úrovni a úhrady sú
pripisované v prospech nášho účtu načas a v správnej výške.
Základná finančná kontrola v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a finančnom audite s o zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti finančných operácii alebo ich častí pre ich uskutočnením bola
vykonávaná v súlade s platnou legislatívou a nebolo zistené pochybenie.

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Na obdobie daného školského roku si SOŠKaV stanovila tieto priority :
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1. Využívať kapacitu priestorov SOŠKaVna výchovno-vyučovací proces.
Túto úlohu SOŠKaV splnila.
Škola využila kapacitu priestorov pre 19 tried s počtom žiakov 421, čo predstavuje
plné využitie priestorov.
2. Zavedenie nových učebných a študijných odborov .
Túto úlohu SOŠKaV zabezpečila.
Nový experimentálny odbor 4ŠO kaderník - vizážista, ktorého sme autormi, sa začal
overovať na našej škole od 1. 9. 2009 bol úspešne ukončený k 1.9.2016.
Vypracovali sme nový experimentálny 4ŠO telová kozmetika, ktorý nám bol schválený,
overovanie začalo 1. 09. 2011 a rozhodnutím MŠVVaŠ SR bol ukončený neúspešne.
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 v školskom roku 2017/2018 sa vzdelávalo 12 pedagógov, t. j. 20 %, (VŠ, kvalifikačné, aktualizačné, inovačné vzdelávanie). Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali
odborných podujatí, školení, seminárov organizovaných Metodicko - pedagogickým
centrom, ŠIOV- om, BSK, školení kaderníckych, kozmetických a manikérsko- pedi
kérskych 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 SOŠKaV.
SOŠKaV 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 KaV.
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 využívajú odborné jazykové učebne vybavené didaktickou
technikou.
7. Finančne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces a bezproblémový chod školy. SOŠ KaV
ako štátna príspevková organizácia, jeho hlavné zdroje financovania VVVP plynú zo
štáneho 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, skúšky odbornej spôsobilosti, formou sponzorstva z radov
rodičov a podnikateľov formou finančného príspevku, projekty. Ďalšie zdroje financií
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školy pokrývajú rozpočtom nezabezpečené náklady na chod SOŠ KaV, 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.
Žiaci a majstri z Pardubíc zase v rámci projektu Erasmus + absolvovali stáž v našich
salónoch. So SOŠ obchodu a služieb Prievidza spolupracujeme na projekte overovania
experimentálneho 4ŠO kaderník-vizážista.
9. Rozvoj informačných zručností žiakov a zamestnancov.
V školskom roku 2017/2018sa pokračovalo v skvalitňovaní softvérového vybavenia školy
a výkonnejšej wifi siete, nakúpené boli nové projektory na výučbu a pre zamestnancov
školy skenery.

10. Propagovať školu.
Propagácia školy prebiehala formou účasti na rôznych súťažiach, výstavách,
návštevou ZŠ, v médiách, web stránkou, Facebook profilom, boli vydané propagačné
materiály - kalendár, propagačná brožúra. Propagáciou v médiách TV JOJ, Markíza,
STV 1, TV Ružinov a v printových médiách MY Záhorie, Trnavké noviny, Estetika,
Pravda, Učiteľské noviny a na sociálnych sieťach a internetových médiách.
11. Zlepšiť (VVV) výchovno-vzdelávacie výsledky:
Dosiahnutý prospechový priemer školy bol 2,15. Maturitné skúšky 2018 mali dobrú
úroveň v EČ a PFIČ aj UFIČ. Z počtu 45 maturantov robí opravnú EČ a PFIČ MS 3
žiaci. Na ústnej MS z počtu 44 žiakov boli iba 3 žiaci neúspešní. Praktickú MS s počtom
žiakov 57 a TČOZ s počtom žiakov 44 zvládli všetci maturanti úspešne.
Na ZS pristúpilo o 8 žiakov menej v porovnaní s minulým školským rokom. Záverečné
skúšky zvládli všetci žiaci.
12. Plniť plán úloh SOŠ KaV na školský rok 2017/2018.
Tento bol splnený.
13.Zlepšovanie materiálnych podmienok vyučovania a ubytovania.
Tento bod sa plní.
Škola sa snaží získavať mimorozpočtové príjmy v hlavnej aj podnikateľskej činnosti
hlavne na chod prevádzky a obnovu inventáru, pomôcok, priestorov. V školskom roku
2017/18 škola zo svojich vlastných príjmov zabezpečila nákup náradia a pomôcok,
zariadenia na praktické vyučovanie, nábytok do manikérsko-pedikérskeho salónu.
V sume 19 819 € bol zrekonštruovaný salón na 2. poschodí na výučbu pánskych účesov
a barberstva , vizážistický salón, kozmetická a kadernícka dielňa.
14. Zapojiť sa do projektu certifikácie IES.
Projekt prebieha. Expertná komisia fy IES Londýn, pobočka Brno, po posúdení
výsledkov školy, potvrdila našej škole rating BB-kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej
profesionálnej úrovni. O certifikáty zo strany žiakov je záujem. Najlepší absolventi
získavajú certifikát zdarma.
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15. Pripravovať absolventov s dobrým uplatnením sa na trhu práce.
Cieľ splnený. Nezamestnanosť absolventov školy sa v poslednom období výrazne
znížila. V školskom roku 2015/16 a 2016/2017 zo 188 absolventov boli evidovaní na
úradoch práce v máji 2018 3 absolventi, t.j. 1,6 % ( zdroj CVTI SR) . Percento
uplatnenia sa našich absolventov na pracovnom trhu 98,4 % možno hodnotiť ako
vynikajúce.
16. Pripraviť absolventov pre vyšší stupeň vzdelávania.
Cieľ sa plní priebežne. Zo 74 absolventov, 20 absolventov bolo prijatých na ďalšie
nadstavbové a pomaturitné štúdium, t.j. 27, 3 %.
17. Intenzívne spolupracovať so zamestnávateľmi za účelom propagácie školy, jej
dobrých výsledkov v oblasti odborných zručností, prenos inovatívnych postupov do
školského vzdelávania, zviditeľnenie možností zamestnania a uplatnenia absolventov
a celkovej prepojenosti školy s praxou, rozbehnúť duálne vzdelávanie. Tento cieľ sa darí
napĺňať. Škola úzko spolupracuje so zamestnávateľmi, v školskom roku 2017/18
prebiehalo
duálne vzdelávanie v odbore kaderník so zamestnávateľom fy Klier,
s ktorým máme podpísanú už zmluvu a zamestnávateľ uzatvoril s 2 žiakmi učebnú
zmluvu
.
Ďalej pripravujeme duálne vzdelávanie s ďalšími zamestnávateľmi. Škola zabezpečuje
praktické vyučovanie časti žiakov hlavne končiacich ročníkov u zamestnávateľov.
V školskom roku absolvovalo praktické vyučovanie 79 žiakov u 44 zamestnávateľov.
Spolupráca so zamestnávateľmi je veľmi dobrá a prínosná pre všetkých zúčastnených.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
Silné stránky :
-

-

Najlepšia stredná odborná škola v Bratislavskom kraji, 6. na Slovensku, z pohľadu
zamestnávateľov 2015
duálne vzdelávanie
stabilný pedagogický zbor
kvalifikovanosť a odbornosť učiteľov a MOV
zapájanie sa do projektov
záujem o odborné stáže v zahraničí pre žiakov aj absolventov v rámci programu
Leonardo da Vinci, Erasmus+
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 ,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
prežiakov do jednotlivých firiem za účelom skvalitnenia výchovno-vyučovacích
výsledkov
pestrosť služieb zákazníkom
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-

priberanie nových odborov podľa dopytu na trhu
možnosť nadstavbového štúdia
výhodná poloha budovy SOŠ KaV 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 priebežne zlepšovať a zmodernizovať priestory SOŠ KaV
zrekonštruovanie školy, výmena okien , zateplenie, vyregulovanie kúrenia, oprava
a zateplenie strechy
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 :
-

Vzdelávacie poukazy
Kultúrne poukazy
Erasmus+
Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
English GO
Deň jazykov
Deň Európy
Vráťme knihy do škôl

Príležitosti :
Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
-

-

škola vytvára veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov. Triedy a odborné učebne
nateoretickom vyučovaní a dielne a salóny na odbornom výcviku sú vybavené
modernýmzariadením, výpočtovou technikou, najmodernejšími prístrojmi
škola je zaradená do projektu IES s ratingom BB, naši absolventi majú možnosť po
ukončení štúdia získať medzinárodný certifikát.

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.
Nedostatok kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov.
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Opatrenia:
-

Venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom.
Zlepšiť spoluprácu s rodičmi.
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 priestupky a porušovanie školskému
poriadku.
Jednotný postup vyučujúcich pri uplatňovaní výchovných opatrení.
Naďalej sa zapájať do projektov Erasmus+ a iných, hľadať ďalšie možnosti financovania
školy, uskutočňovať návštevy medzinárodných a tuzemských výstav, propagovať školu.
Pokračovať v spolupráci so zamestnávateľmi, základnými a vysokými školami.

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Z celkového počtu 74 absolventov za šk. rok 2017/2018 bolo prijatých na pomaturitné
štúdium a na nadstavbové štúdium 20 žiakov. Nezamestnanosť absolventov v máji 2018 za
posledné dva roky 1,6 %. Počet absolventov nastupujúcich do praxe bol 54. Škola dlhodobo
preukazuje veľmi dobré výsledky v uplatniteľnosti absolventov školy.

Ďalšie informácie o škole:
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:
Vyhovujúce.
Voľnočasové aktivity školy:
Posilňovňa, Aerobic, Zdravý životný štýl - kalanetika, Fotografia v dnešnom svete, Cieľom
týchto záujmových útvarov 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
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Vzájomné vzťahy sú založené prevažne na vzájomnej pomoci, niektorí rodičia veľmi
ochotne spolupracujú so školou, sú v telefonickom kontakte, navštevujú školu. 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
Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave.

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.

V odbore kaderník a kaderník-vizážista spolupracujeme najmä s týmito prevádzkami :
Salón FrisőrKlier, KDRKO, Michal Roháč Toni&Guy, Kaderníctvo DEINA, Salón krásy LS,
Pavlo Rochnyak – Paviel, Kaderníctvo Alexis, Kaderníctvo Aneta, Marta Michaleová
kaderníctvo a holičstvo, Barber Shop Sidepart, Kaderníctvo Kitti, MWS – Lucia Gregorová,
Michaela Hairstyle, Kaderníctvo Ján Molnár, Ateliér Hair&Beauty, Kaderníctvo Dominika
Zemanová, Štúdio krásy Pierot, Salón Strokoway, Hair salón Polat Elalmis, salón
Lekarthairdressing,
Ďalej spolupracujeme s firmami L´oréal, Schwarzkopf, Beautiful od ktorých nakupujeme
kadernícky materiál a zároveň nám poskytujú odborné školenia. V zahraničí spolupracujeme
s Asociáciou FISY- Praha ( Pavel Filandr, Jakub Syllte ), ktorí nám poskytli školenie pre
žiakov Step by step-najnovšie tredy a školenie pre pedagógov IMAGE – MAKER, zamerané
na najnovšie trendy vo farbení, stihaní a úprave vlasov, vizážistike, stylistike a etikety
obliekania a pod. Nadviazali sme i spoluprácu s rakúskou Viedňou s firmou head Quarters,
ktorí mali záujem o našich žiakov hlavne z odboru kaderník – vizážista. Žiaci sa tu
zdokonaľovali i v kaderníckej odbornej terminológie v nemeckom jazyku.

V odbore kozmetik spolupracujeme najmä s týmito kozmetickými prevádzkami :
Mary Cohr, Kozmetický salón Belex, SalónMédea, Kozmetický salón Fler´s, Štúdio D.I,
Salón Butterfly, Look štúdio, Salón Šarm, Salón krásy LS,

V odbore manikér-pedikér a telová kozmetika spolupracujeme najmä s prevádzkami :
Centrum medicinálnej pedikúry, Odborná pedikúra nopp&nopp med, Salón Elena
Pajdlhauserová, Salón Medea a PediGold, centrum, s.r.o, Profesionálna pedikúra,
Medpedi Silvia, Nails&Wellness, Manicure express, Centrum pedikúry a podológie,
Marianna-manikúra-pedikúra, Lussi- pedikúra a manikúra, Pedikúra Katka,
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SOŠKaV je členom Spoločenstva kaderníkov, kozmetikov, vizážistov, manikérov a pedikérov
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.

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2017/18
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Ing. Ľubica Hegerová, Ing. Ľudmila Šlapáková, Mgr. Elena Rybárová, Mgr. Viera Cedulová,
Beata Janotková, Mgr. Kvetoslava Štetinová, Sisi Indriel, Anna Huráková.

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 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 Z. z.
3. Koncepcie školy na roky 2017-2022
4. Plánu práce školy SOŠ KaV na školský rok 2017/2018
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a metodických
združení
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ KaV, Svätoplukova 2, Bratislava
7. Ďalších podkladov : ekonomická agenda za hospodársky rok 2017 a 1-4/2018.
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Prerokované v pedagogickej rade
Výsledky o výchovno-vzdelávacej činnosti boli prerokované na pedagogickej rade dňa
31.augusta 2018.
Stanovisko rady školy
Rada školy pri Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava
odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej odbornej školy
kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava schváliť Správu o výsledkoch a
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.
Prerokované v Bratislave dňa 17.10.2018
Mgr. Kvetoslava Štetinová
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 2017/2018.

V Bratislave dňa 31.10.2018

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
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