Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje:
Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo školy
Faxové čísla školy
Internetová adresa školy
Elektronická adresa školy
Údaje o zriaďovateľovi školy

Vedúci zamestnanci školy:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka,
Pod Vinbargom 3, Bardejov
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
054/472 38 30, 054/488 51 26
054/ 472 24 90
www.habj.sk
skola@habj.sk
Prešovský samosprávny kraj
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Riaditeľka školy
Zástupkyňa RŠ
Zástupkyňa RŠ pre PV
Ekonómka školy

Údaje o Rade školy:

Predseda Rady školy

RNDr. Eva Čajková, PhD.
Ing. Martina Šimcová
Ing. Mária Schaderová
Ing. Helena Ferková
Ing. Zdenka Dziaková

Zástupca ped. zam. školy Bc. Mária Klimkovská
Zástupca neped. zam.
Ing. Helena Ferková
školy
Zástupcovia rodičov
Milan Katuščák

Zástupca žiakov
Zástupca zriaďovateľa:

Vedúci predmetových komisií:

PK slovenského jazyka a
literatúry

Mgr. Mária Maťašová
Monika Jakubašeková
Natália Kolárová
MUDr. Andrej Havrilla
Pavol Ceľuch
Ing. Viliam Holeva
Mgr. Ladislav Magyar
Mgr. Ľubica Michalíková

PK cudzích jazykov
PK spoločensko-vedných
predmetov
PK prírodovedných
predmetov
PK telesnej a športovej
výchovy
PK odbornoekonomických predmetov
PK odborných
gastronomických
predmetov

PaedDr. Miroslava Hasarová
Mgr. Vladimír Gajdošík
RNDr. Jarmila Krumlovská
PaedDr. Renáta Tulejová
Ing. Renáta Akbariová
MVDr. Katarína Vaľková

§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami k 15. 9. 2013
Študijný /učebný
odbor
denné štúdium

6323 6
hotelová
akadémia
6323 K
hotelová
akadémia
6352 6 obchod a
podnikanie
6352 M obchod a
podnikanie
6324 6 man. reg.
cest.ruchu
6324 M man. reg.
cest.ruchu
6329 M 01 ob.
a inf. služby
6444 4 čašníkservírka
6444 K čašníkservírka
6445 4 kuchár
6445 K kuchár
2951 M výživa a
šport
Spolu

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Spolu Spolu
tried žiakov

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.ročník

5.ročník

-

-

-

-

2

44

2

61

2

58

6

163

2

46

2

45

-

-

-

-

-

-

4

91

-

-

-

-

1

18

-

-

-

-

1

18

-

-

0,5

11

-

-

-

-

-

-

0,5

11

-

-

-

-

-

-

1

15

-

-

1

15

0,33

8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

8

0,33

10

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

10

-

-

-

-

0,5

10

1

20

-

-

1,5

30

-

-

0,5

14

-

-

-

-

-

-

0,5

14

1

16

1

21

0,5
-

14
-

1
-

17
-

-

-

1,5
2

31
37

0,33

10

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

10

4

90

4

91

4

86

5

113

2

58

19

438

Priemerný počet žiakov na triedu

23,1

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0
2

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami k 31. 8. 2014
Študijný /učebný
odbor
denné štúdium

6323 6
hotelová
akadémia
6323 K
hotelová
akadémia
6352 6 obchod a
podnikanie
6352 M obchod
a podnikanie
6324 6 man. reg.
cest.ruchu
6324 M man.
reg. cest.ruchu
6329 M 01 ob.
a inf. služby
6444 4 čašníkservírka
6444 K čašníkservírka
6445 4 kuchár
6445 K kuchár
2951 M výživa a
šport
Spolu

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Spolu Spolu
tried žiakov

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.ročník

5.ročník

-

-

-

-

2

43

2

61

2

58

6

162

2

45

2

45

-

-

-

-

-

-

4

90

-

-

-

-

1

18

-

-

-

-

1

18

-

-

0,5

11

-

-

-

-

-

-

0,5

11

-

-

-

-

-

-

1

15

-

-

1

15

0,33

8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

8

0,33

10

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

10

-

-

-

-

0,5

10

1

20

-

-

1,5

30

-

-

0,5

15

-

-

-

-

-

-

0,5

15

1

17

1

20

0,5
-

14
-

1
-

17
-

-

-

1,5
2

31
37

0,33

9

-

-

-

-

-

-

-

-

0,33

9

4

89

4

91

4

85

5

113

2

58

19

436

Priemerný počet žiakov na triedu

23,0

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0
§ 2. ods. 1 d
Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ, údaje o počte a úspešnosti
uchádzačov na prijatie
Študijný/učebný Druh
odbor
štúdia

6323 K
hotelová
akadémia

SOŠ

Dĺžka
štúdia

Počet
plán.
tried

Počet
prihlásených

Úspešní
v prijí
macom
konaní

Zapísaní
v prijímacom
konaní
k 30. 6.
2013

5

2

70

70

44

Počet Pristú
tried pili
k
do 14.
15. 9.
9.
2013 2013

2

2

Počet
žiakov
k 15. 9.
2013

46

3

6329 M 01
obch. a inf.
služby
6352 M obchod
a podnikanie
6324 M
manažment reg.
cest. ruchu
6444 K
čašník-servírka
6445 K kuchár

SOŠ

4

0,5

16

16

9

0,33

1

10

SOŠ

4

0,5

10

10

1

0

0

0

SOŠ

4

0,33

20

20

8

0,33

0

8

SOŠ

4

0,4

13

10

2

0

0

0

SOŠ

4

0,6

32

32

16

1

0

16

2951 M výživa a SOU
šport
6444 H čašník, SOU
servírka
6445 H kuchár SOU

3

0,5

25

25

8

0,33

2

10

3

0,33

0

0

0

0

0

0

3

0,33

0

0

0

0

0

0

2964 H cukrár

3

0,33

0

0

0

0

0

0

SOU

Nenaplnené odbory:

6352 M obchod a podnikanie, 6444 K čašník, servírka
2964 H cukrár, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár

§ 2. ods. 1 e

Počet

Prospeli

tried žiakov spolu

s
VD
vyz.

Neprospeli
ost. spolu

z 1.
z. 2
3
oprav.
pred. pred. a viac skúšky

Neklasifikovaní

Ročník

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v študijných odboroch
so zníž.
stup.
správania
2. 3. 4.

Počet
vymeškaných
hodín
z toho
spolu
neospr.

1.

4

89

89

9

19

61

0

0

0

0

0

0

7 1 0 4439

185

2.

4

92

91

8

6

77

1

0

0

1

0

0

4 0 0 4146

158

3.

4

85

85

5

16

64

0

0

0

0

0

0

2 2 0 4954

213

4.

5

112

111 16

22

73

1

0

0

1

0

0

5 4 1 8338

488

5.

2

58

58

13

35

0

0

0

0

0

0

0 0 0 2617

61

Spolu 19

436

434 48

76 310

2

0

0

2

0

0 18 7 1 24494 1105

10

4

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov
odbor: 6323 K hotelová akadémia
Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ 2RJ

DEJ

OBN

BIO

CHE

MAT TSV

PVY

EPP

TOB

CTB TCJ ADK EKO

I.H

2,65 2,04

-

2,53

-

1,75

2,48

2,09

2,39

2,3

2,83

1,43

2,7

2,78

2,52

1,87

1,64

I.G

2,68 2,41

-

2,33

-

1,75

2,36

1,68

1,95

1,95

2,59

1,5

2,64

2,5

2,36

1,91

1,91

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ 2RJ

DEJ

MAT TSV

NOZ EPP

TOB

II.H

2,9

3,0

-

II.G

2,44 2,41 2,38

OBN

INF

CHE

CTB TCJ ADK EKO

2,33

-

3,0

2,5

2,15

1,85

-

2,85

1,1

2,95

2,4

3,0

-

-

2,95

2,65

2,6

2,5

3,0

2,52

2,08

2,2

-

2,96

1,3

2,76

2,44

2,68

-

-

2,36

2,52

odbor: 6323 6 hotelová akadémia
Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ 2RJ
-

2,71

DEJ

UCT

MAT INF

TSV

EKO ADK KMM PXA

TOB EPP GOR HGM

-

-

-

2,76

1,52

1,29

2,14

2,9

1,57

1,0

2,38

2,38

-

-

III.H

2,29 2,62

III.G

2,82 2,09 3,36

3,0

2,18

-

-

-

3,0

1,77

1,45

2,55

3,23

1,86

1,68

2,73

2,36

-

-

IV.H

2,37

2,0

2,43

-

-

-

2,7

-

1,6

1,21

2,17

-

-

1,4

2,3

-

2,4

2,73

IV.G

2,6

3,0

-

-

3,0

-

1,5

1,46

2,37

-

-

1,37

2,47

-

2,47

2,67

-

2,16 2,91 1,68

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ TEV EKO 2RJ/USP UCT
V.H

2,59 2,22

V.G

3,1

2,4

HGM PRN

NAN GOR MKT

MEG API

NJK ANK 2FJ

-

2,31

-

1,0

2,74

2,75/1,81

1,85

2,41

2,04

2,37

1,85

2,67

2,19

1,63

2,67

2,17

2,0

2,69

2,0

2,13

1,1

3,03

4,0/1,94

2,35

2,68

2,19

2,87

2,35

3,06

2,65

1,61

2,5

2,2

2,83

TSV

SPS

TVZ

EKO ADK CVM ESV

UCT

1,4

2,09

2,64

2,82

3,64

2,91

OBN ERP

UCT ADK BIO

APE

PRN IVP

SLC

SLK SOC TCR

1,28

2,56

1,22

2,22

2,22

2,11

1,28

odbor: 6352 M obchod a podnikanie
Trieda

SJL 1AJ

II.AC

3,0

2,4

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

DEJ

OBN MAT INF

2,0

3,0

3,0

2,67

2,27

2,64

2,82

2,27

2,36

3,0

odbor: 6352 6 obchod a podnikanie
Trieda

SJL 1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

III.A

2,33 1,78

-

2,78

-

-

MAT TSV
3,0

1,71

3,11

3,33

1,5

1,78

2,28

odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
Trieda

SJL 1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

DEJ

OBN BIO

CHE MAT INF

TSV

TSF

EKE BHP

GOR KAZ SLK

I.A

2,25 2,13

-

1,67

-

2,0

2,63

1,63

2,25

1,88

2,13

2,75

2,25

1,88

2,88

1,13

1,75

1,0

1,0

odbor: 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
Trieda

SJL

1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

MAT

TSV

USP

UCT

SLK

PRN

MNZ

KAJ

KNJ

GOR EPR

MKT

API

ASL

HOT KGS

IV.B

2,87

2,64

2,5

2,71

-

3,0

2,67

1,29

1,8

2,87

1,0

2,13

2,87

2,36

1,75

2,73

2,93

1,6

2,07

2,33

3,2

5

2,93

odbor: 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ DEJ OBN BIO CHE MAT INF TSV EKE DPL EIP HOG OTZ SLK ZOB ZAA
I.A

1,8

2,2

-

1,33

3,0

2,1

1,8

2,1

1,9

2,3

1,5

OBN MAT INF

TSV

2,87

2,8

1,54

MAT API

TSV

1,78

2,9

1,5

1,1

2,1

2,2

1,0

2,3

3,4

odbor: 6444 K čašník, servírka
Trieda SJL 1AJ
II.AC

3,13

3,22

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

DEJ

2,33

3,5

2,5

3,2

3,2

3,07

EKO PVY
3,0

3,47

TOB OVY
2,87

1,47

odbor: 6444 4 čašník, servírka
Trieda SJL 1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

OBN INF

EKO PVY

TOB OVY UCT TEC USP

III.Cč

2,8

3,0

2,67

-

2,67

3,43

2,7

2,1

3,1

-

1,33

2,6

2,2

2,1

1,7

2,7

3,0

IV.C

3,15

3,15

3,14

-

-

3,25

3,35

-

2,9

2,15

1,88

3,1

3,25

3,1

1,75

3,15

2,95

DEJ

OBN

BIO

CHE MAT INF

TSV

EKO TEA

SLK PVY

PRN

CTO

-

-

-

2,7

2,6

2,0

CTB

odbor: 6445 K kuchár
Trieda SJL 1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

TEC HTP

OVY

I.F

3,24

3,78

2,88

-

-

-

3,06

2,94

2,76

2,88

2,88

2,24

1,81

3,29

3,18

2,35

3,12

3,0

2,82

1,18

II.F

3,71

3,06

3,5

3,25

3,25

3,67

3,57

2,1

-

-

3,76

2,19

1,81

3,52

-

-

3,48

3,14

-

1,43

OBN

TOB

EKO PVY

TEC

OVY UCT USP

odbor: 6445 4 kuchár
Trieda SJL 1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

TSV

MAT INF

PRN CTO API

REG
III.Ck

3,0

3,17

3,25

-

2,88

3,17

1,46

2,57

2,5

1,21

2,64

3,14

2,86

2,64

1,64

3,29

-

-

-

-

IV.F

3,59

3,4

3,14

3,8

-

3,5

1,24

2,82

3,0

-

2,47

3,24

2,94

3,35

1,94

3,18

2,65

2,82

2,24

2,18

PPB

SRL

SQS

TEA

HOQ

TSV

VDA

1,0

2,44

1,0

2,56

2,56

1,0

3,11

odbor: 2951 M výživa a šport
Trieda SJL

1AJ

1NJ

2RJ

2NJ

CHE

BIO

DEJ

INF

3,0

2,63

3,0

3,0

3,0

3,22

3,11

3,33

1,56

I.A

Spolu
Študijné
odbory

MAT
3,0

EKE OBN
3,11

2,0

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

2,29

2,65

2,35

2,47

2,29

Spolu
priemer
2,41

6

ZDR
2,44

Výsledky externej časti MS a PFIČ MS

ANJ

B1

Počet
žiakov
70

ANJ (opravný)

B1

1

30,00

25,0

6,6

NEJ

B1

38

59,87

40,1

63,1

RUJ

B1

2

45,00

32,5

7,4

SJL

-

110

72,34

55,9

35,5

MAT

-

1

-

6,7

0,2

Predmet

Úroveň

PFIČ
v%
59,29

Úspešnosť EČ
v%
42,0

Percentil
22,0

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Povinné predmety
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk - úroveň B1
Nemecký jazyk - úroveň B1
Ruský jazyk – úroveň B1
Teoretická časť odbornej
zložky
Praktická časť odbornej
zložky

Spolu

1

2

3

4

5

110
70
38
2
110

40
20
9
0
41

32
20
18
0
27

36
26
7
2
28

2
4
4
0
14

0
0
0
0
0

110

46

46

17

1

0

MS
Priemer
nekonali predmetu
0
2,00
0
2,20
0
2,16
0
3,00
0
2,14
0

1,75

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Nemecký jazyk – úroveň B1
Francúzsky jazyk – úroveň
B1

2
2

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

1,5
1,5

7

§ 2. ods. 1 f
Zoznamy študijných a učebných odborov a ich zameranie, ktoré sú
zaradené v zozname študijných a učebných odborov
2951 M výživa a šport
2964 2 cukrár
2964 H cukrár
6323 6 hotelová akadémia
6323 K hotelová akadémia
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
6352 6 obchod a podnikanie
6352 M obchod a podnikanie
6411 4 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod
6421 4 spoločné stravovanie
6442 4 01 obchodný pracovník – potravinársky tovar
6444 2 čašník, servírka
6444 H čašník, servírka
6444 4 čašník – servírka
6444 K čašník – servírka
6445 4 kuchár
6445 K kuchár
6445 2 kuchár
6460 2 predavač
Zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých sa zabezpečuje
výchova a vzdelávanie v hodnotenom školskom roku s uplatňovanými
učebnými plánmi
P.č.
1.

Študijný, učebný odbor
6323 6 hotelová akadémia pre 5. ročník

Uplatňovaný učebný plán
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – hotelová
akadémia
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2.

6323 6 hotelová akadémia pre 2. – 4.
ročník

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – hotelová
akadémia
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom

3.

6323 K hotelová akadémia pre 1. ročník

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – hotelová
akadémia II
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013
pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1.
septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom

4.

6352 6 obchod a podnikanie pre 2. - 3.
ročník

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Podnikanie
v obchode a cestovnom ruchu – obchod a
podnikanie
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom

5.

6324 6 manažment reg. cest. ruchu pre 4. Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
ročník
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Podnikanie
v obchode a cestovnom ruchu – manažment
regionálneho cestovného ruchu
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom

6.

6324 M manažment reg. cest. ruchu pre
1. ročník

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Podnikanie
v obchode a cestovnom ruchu – manažment
regionálneho cestovného ruchu II
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013
pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1.
septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom

7.

6329 M 01 obchodné a informačné
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
služby – medzinárodné obchodné vzťahy a organizácia, obchod a služby
pre 1. ročník
Školský vzdelávací program: Medzinárodné
podnikanie
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013
pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1.
septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom

8.

6444 4 čašník-servírka pre 2. – 4. ročník

Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:

9

Gastronomické a hotelové služby – čašník,
servírka 4
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom

9.

6445 4 kuchár pre 2. – 4. ročník

Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc
prvým ročníkom

10.

6445 K kuchár pre 1. ročník

Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program: Výživa a šport
– zdravý životný štýl
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013
pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1.
septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom

11.

2951 M výživa a šport pre 1. ročník

Štátny vzdelávací program: 29
Potravinárstvo
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4
II
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013
pod číslom 2013-762/1735:1-925 s účinnosťou od 1.
septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom

§ 2. ods. 1 g
Údaje o počte zamestnancov a plnení
pedagogických zamestnancov školy
Pracovný pomer

TPP
DPP
z toho so zníženým
úväzkom
ZPS
Na dohodu

Počet učiteľov

Počet
majstrov

33
3
4
2

kvalifikačného

predpokladu

Počet spolu

8
1

Počet
nepedagogických
zamestnancov
21
2
-

-

2
1

2
3

62
5
5
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov
Počet

kvalifikovaní nekvalifikovaní

Poznámka

spolu

37

1

38

Majstrov
OV

8

-

8

- iné ako požadované
vzdelanie

Učiteľov

Predmety vyučované nekvalifikovane
Počet tried
5
3
1
7
6
2
1
1
1
1
1
2
2

Predmet
PRN
BIO
SOC
KMM, SLK, KAZ
TOB, CTB
TCJ
DPL
EIP
TVZ
SRL
SQS
INF
API

Počet hodín týždenných
1
1
2
1
3
5
1
1
2
1
2
2
1

§ 2. ods. 1 h
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Forma vzdelávania

Počet absolventov

Počet študujúcich

1. atestácia

22

-

2. atestácia

3

-

DPŠ

24

-

Bakalárske štúdium – MOV

8

-

Vysokoškolské štúdium
Špecializačné inovačné štúdium :
Národné projekty ESF
Priebežné vzdelávanie MPC
Špecializačné kvalifikačné
štúdium
Štúdium manažmentu

38

-

41
2

19
-

4

-

Doktorandské štúdium

2

-
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§ 2. ods. 1 i

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Prehľad o účasti žiakov na súťažiach a olympiádach
Názov súťaže

Počet
žiakov

Hviezdoslavov Kubín
Poviem ti básničku
Vansovej lomnička
Andraščíkov literárny Bardejov
Olympiáda ANJ
Olympiáda NEJ
Popoludnie s cudzími jazykmi
Súťaže v oblasti telovýchovy
a športu
Olympiáda ľudských práv
Matematická olympiáda PANGEA
Matematický klokan
Gastronomické súťaže
SOČ
Junior Achievement Slovensko
Maturita v knižnici
Súťaž v písaní na PC
Zdravotnícka súťaž
Súťaž v digitálnej fotografii

24
18
11
7
12
13
19
169

Okresné
Obvodné
kolo
6
2
2
2
2
2
97

20
34
8
93
5
2
18
26
10
25

2
5
2
7
10
4

Krajské kolo Národné kolo Medzinárodné
kolo
1
1
20

2

-

1
5
2
-

4
1
-

4
-

Aktivity školy a reprezentácia školy na verejnosti
I. ODBORNÉ:
1. Prezentačné akcie
a) v Ľudovej jedálni
b) v priestoroch školy
c) mimo priestorov školy
2. Súťaže
a) olympiády
b) odborné gastronomické
c) odborné ekonomické
d) matematické
e) športové
f) kultúrne
3. Kurzy (pre žiakov)
4. Hospodársky týždeň
5. Junior Achievement Slovensko
6. Besedy a prednášky
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II. PROGAGAČNÉ
1. Publikačná činnosť
2. Informačno-propagačné ponuky
3. Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné materiály
4. Webová stránka školy
5. Fotodokumentácia
6. Kronika
7. Deň otvorených dverí
III. CHARITATÍVNE
1. Zbierky
2. Návštevy
3. Darovanie krvi
IV. KULTÚRNE
1. Múzy – hudobno-poetická skupina
2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení
3. Tematické exkurzie
4. Výtvarné a fotografické práce
5. Návštevy výstav, múzeí

I. ODBORNÉ
1. Prezentačné akcie
a) V Ľudovej jedálni:
- Dni zručnosti – Vianočná výstavka „Vianočné pele mele “ deň zručnosti a Veľkonočné vandrovanie
- Barmanský kurz
- Deň otvorených dverí
- Akcia „Mikuláš v Ľudovej jedálni“
- Slávnostné rodičovské združenie pre rodičov III.AC a III.F
b) v Jedálni Pod Vinbargom
- Bardkontakt
- Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
- Predvianočný rout pre rodičov a priateľov IV.H, IV.G,
- Banket pre rodičov a priateľov III.H, III.G
- Slávnostné rodičovské združenie pre rodičov – podávanie
kávy a dezertu I. H, I. G
13

-

Deň otvorených dverí
svadby
stužkové slávnosti
plesy
recepcie
slávnostné akcie
školské reprezentačné akcie
školský ples
výstava slávnostných tabúľ

c) V priestoroch školy
- dňa 19. 11. 2013 zrealizovalo OZ Šanca pre pečeň a COV
Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove odbornú
prednášku na tému Ochorenie pečenie. Stravovanie mladých
ľudí s MUDr. M. Belovičovou, za účasti pedagogických
zamestnancov, žiakov školy a verejnosti (iné školy, laici) na
veľmi dobrej úrovni.
- študenti študijného odboru 2951 M výživa a šport
zorganizovali dňa 5. 12. 2013 medzitriedny Mikulášsky turnaj,
na veľmi dobrej úrovni, na 1. mieste sa umiestnilo družstvo
III.C triedy, 2. miesto IV.F trieda, 3. a 4. miesto patrilo I.A
a V.H triede
- dňa 28. 2. 2014 sa konal medzitriedny volejbalový turnaj
žiakov školy, spojený s akciou „Zober loptu nie drogy“,
zúčastnilo sa 16 družstiev (povinnosťou bolo zabezpečiť 2
študentky v družstve), organizátorom bola I.A trieda
študijného odboru výživa a šport a PK TSV, s veľmi dobrým
ohlasom u žiakov, umiestnenia:
1. miesto družstvo V.H triedy
2. miesto družstvo IV.C triedy
3. miesto družstvo III.C triedy
- dňa 20. 3. 2014 sa uskutočnil workshop finančnej
gramotnosti pre žiakov základných škôl bardejovského okresu
(10 škôl, 30 žiakov). Študenti študijných odborov manažment
regionálneho cestovného ruchu a obchodné a informačné
služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy
zorganizovali pre deviatakov po druhýkrát deň finančnej
gramotnosti. Spoločne sa učili plánovať a hospodáriť s
peniazmi, sporiť, investovať a požičiavať. Na začiatku
stretnutia sa deviataci oboznámili so základnými pojmami
finančného trhu. Odborníci z praxe im jednoduchou formou
vysvetľovali rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou, učili
ich správne zaobchádzať s platobnou kartou, ako si zakladať
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-

-

účet v banke, aký význam má cestovné poistenie, ktoré je
potrebné na krytie rôznych nebezpečenstiev na cestách. Svoje
finančné vedomosti si deviataci neskôr overovali pri tvorbe
osobného finančného plánu rodiny, pričom vychádzali z
pripravenej prípadovej štúdie. Pri vypracovaní plánu mohli
využívať pomoc "finančných poradcov", ktorými boli
študenti študijných odborov manažment regionálneho
cestovného ruchu a obchodné a informačné služby so
zameraním
na
medzinárodné
obchodné
vzťahy.
Najúspešnejšou základnou školou bola Základná škola
sídl.Vinbarg.
- V dňoch 26.- 27.3.2014 sa v Hotelovej akadémii Jána
Andraščíka konala medzinárodná súťaž v príprave kávy
Bardejovský barista 2014. Odborným garantom súťaže bol
Michal Křižka - barista SCAE 1. a 2.stupňa, člen európskej
asociácie SCAE. Do súťaže sa prihlásilo 15 študentov z 8
stredných škôl zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Súťaž pod
dozorom 6 komisárov prebiehala v dvoch kategóriach :
príprava espressa a príprava cappuccina. Celkové výsledky:
1. miesto František VAŠÁK, HA Spišská Nová Ves
2. miesto Jaroslav JURKOVSKÝ, HA Prešov
3. miesto Katarína FINDUROVÁ, HA SNV
najlepšie espresso: Katarína FINDUROVÁ, HA SNV
najlepšie cappuccino: Kristína KALINIČOVÁ, SŠ
Svidník
cena garanta: Dominik ŠMAJDA, SŠ SVIDNÍK
Z 15 účastníkov medzinárodnej súťaže sa naši
zástupcovia umiestnili takto: 4. miesto J. Hankovský (V.G
trieda), 6. miesto M. Bariliková (I.G trieda) 8. miesto K.
Popovcová (II.H trieda), 9. miesto D. Ištoňová (II.H trieda).
- Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014
- Rolandove hry, prezentácia školy formou stánku počas
Rolandových hier, zároveň vybraní - 4 žiaci zapojení do
súťaže počas Rolandových hier
Deň otvorených dverí
Imatrikulácia prvákov
Deň učiteľov
PK ekonomických predmetov pre žiakov ZŠ zorganizovala
workshop zameraný na zisťovanie finančnej gramotnosti –
zúčastnilo sa ho 10 škôl bardejovského okresu s pozitívnym
ohlasom nielen žiakov ale aj pedagógov
Volejbalový a florbalový turnaj pre žiakov ZŠ a SŠ
Slávnostné rodičovské združenie s podávaním kávy
a múčnika
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d) Mimo priestorov školy
- pri príležitosti Dňa učiteľov si dňa 28.3. 2014 z rúk ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča
prevzalo 91 pedagógov z celého Slovenska medaily a
ďakovné listy sv. Gorazda - ocenenie z rúk ministra Čaploviča
si prevzala aj Mgr. Ľubica Michalíková za tvorivú
pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté v odbornom
vzdelávaní.
- v dňoch 28. 4. – 30. 4. 2014 sa študentky I.A triedy MRCR
Viktória Kravčíková, Bianka Petrušková a Gréta Polónyiová
sa zúčastnili 22. ročníka prezentačnej výstavy výrobkov
žiakov stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 2014, v
kategórii TOP DESTINÁCIA, ktorá sa konala pod záštitou
ŠIOV v priestoroch Agrokomplexu v Nitre
- dňa 4. mája 2014 sa žiačka I.A (MOV) triedy M. Hanišová
zúčastnila regionálneho kola súťaže Makovická struna, získala
2. miesto
- odborná prednáška pre pracovníčky LD Družba (Dubivská,
Kačmaríková)
- slávnostné prijatie študentov prvých ročníkov na mestskom
úrade v Bardejove a imatrikulácia študentov (I.A, I.G, I.H,
I.F) a realizované aktivity žiakmi III.A,
- Akcie v Poľsko – slovenskom dome
- ukážky miešania nápojov, príprava miešaných nápojov a free
style v reštauračných zariadeniach v Bardejove a v
Bardejovských Kúpeľoch
2. Súťaže
a) Olympiády
- Olympiáda v nemeckom jazyku sa konala 11. decembra 2013.
Zúčastnilo sa jej 13 žiakov 1. až 5.ročníka v dvoch vedomostných
úrovniach. Porotu tvorili a odpovede hodnotili učitelia nemeckého jazyka
na tejto škole, Mgr. Mária Mudrová, Mgr. Anna Bačová, Mgr. Marcela
Jevčáková. Úlohy pre súťažiacich pozostávali z posluchu textu s
porozumením, čítania textu a konverzácie na zadanú tému. Výsledky
súťaže:
Kategória 2A:
1. miesto – Soňa Dzurušová II.G
2. miesto – Patrik Furmanek II.AC, Beáta Koncová II.G
3. miesto – Erika Kormaníková II.G
Kategória 2B:
1. miesto – Róbert Dubovec V.G
2. miesto – Róbert Rusinko IV.G
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3. miesto – Marek Kendra IV.F
Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa dňa 13. decembra 2013
zúčastnilo 12 žiakov. Študenti merali svoje sily v dvoch kategóriách: 2A a
2B.
Najlepšie výsledky v kategórií 2A dosiahli:
1. miesto Alexandra Štefanovová I.A
2. miesto Eva Ševcovová I.G
3. miesto Erika Kormaníková II.G
Najlepšie výsledky v kategórií 2B dosiahli:
1. miesto Ľudmila Mihaľová V.G
2. miesto Martina Hrivňáková V.G
3. miesto Miloš Novotný V.G
- Víťazi prvých miest postúpili na obvodné kolo olympiády v ANJ
a NEJ, ktoré organizovala naša škola.
- dňa 16. 1. 2014 HAJA usporiadala 24. ročník obvodného kola
olympiády v anglickom jazyku – pre obvod BJ, SĽ. Počet zapojených
študentov 28, v štyroch kategóriách, žiaci HAJA sa neumiestnili na
popredných miestach,
- dňa 24. 1. 2014 mala HAJA usporiadať 24. ročník obvodného kola
olympiády v nemeckom jazyku – pre obvod BJ, SĽ, SK, SP. Počet
zapojených študentov v jednotlivých kategóriách (troch) nedosiahol
10, preto sa OK konala v Prešove, žiak Róbert Dubovec V.G sa
umiestnil na 1. mieste v kategórii 2B a postúpil do krajského kola,
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 2. 2014 v Poprade, bez výrazného
umiestnenia.
- Olympiáda ľudských práv (školské kolo) sa konala 9. 12. 2013,
zúčastnilo sa jej 20 žiakov, umiestnenie:
1. miesto Petra Mattová II.G
2. miesto Dominika Pangrácová II.G
3. miesto Ivana Lepáková II.G
Žiačka Petra Mattová postúpila na krajské kolo olympiády ľudských
práv, bez výrazného umiestnenia.
- dňa 24. 4. 2014 sa konala okresná súťaž „Maturita v knižnici“ pod
záštitou Únie žien a okresnej knižnice Dávida Guttgesela
v Bardejove, družstvo žiačok III.A triedy získalo 2. miesto. Súťaž bola
zameraná na oblasti história Bardejova, SJL, Geografie.

b) Odborné – gastronomické
- Eurocup 2013 v dňoch 22. – 23. 10. 2013, 21. ročník medzinárodnej
barmanskej súťaže Juniorov v Prešove, družstvo Hotelovej akadémie
Jána Andraščíka sa umiestnilo v II. (striebornom) pásme na 7. mieste,
Laura Adamčinová (IV.G) sa umiestnila v II. (striebornom) pásme na
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17 mieste, Daniela Jajková (IV.H) sa umiestnila v I. (zlatom) pásme na
9. mieste a zároveň získala ocenenie „najúspešnejší reprezentant PSK
mimo ocenených“
Zistenia: úroveň súťaže sa zvyšuje z roka na rok, vyššie požiadavky
kladené na odborné vedomosti žiakov ako aj na výrobu a prípravu
pomôcok, stolovanie.
- Asociácia Barmanov Slovenskej republiky a Nestville Park v
Hniezdnom (Nestville Distillery) zorganizovali dňa 29. 10. 2013
Alternative Cup 2013 – I. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže,
súťažiace Adamčinová IV.G, Fornadeľová III.H, vyhodnotenie – bez
umiestnenia v silnej konkurencii
- dňa 1.4.2014 sa zúčastnili študenti školy súťaže "Veľká noc na
poľskom stole" v poľskej Debici. V konkurencii poľských a
ukrajinských žiakov sa naši zástupcovia umiestnili na výbornom 2.
mieste. Ich veľkonočná hrudka, veľkonočný chrbát, tradičná paska či
sladké tvarohové košíčky zachutili všetkým, odbornú porotu
nevynímajúc.
- 29. 4. 2014 súťaž v dekoratívnom vyrezávaní do ovocia a zeleniny –
Carpatia Carving Cup 2014 vo Svidníku – zúčastnili sa žiačky
Vašičkaninová III.H – umiestnila sa na 1. mieste v zlatom pásme v
dvoch kategóriách, Chudíková V.H v bronzovom pásme
c) Odborné – ekonomické
- dňa 25. 2. 2014 sa konalo školské kolo súťaže v písaní na PC:
I. kategória (I.A, II.H, II.G), začínajúci žiaci – zúčastnených 16
žiakov, kritériám súťaže vyhovelo 10 prác, 6 prác bolo vyradených,
umiestnenie:
1. miesto Knapová Daniela
I.A
2. miesto Holodová Patrícia
I.A
3. miesto Dubravcová Terézia
I.A
II. kategória (II.A, III.A, III.H, III.G, IV.H, V.G), pokročilí žiaci –
zúčastnených 11 žiakov, kritériám súťaže vyhovelo 10 prác, 1 práca
bola vyradená, umiestnenie:
1. miesto Ivančo Ján
III.G
2. miesto Fornadeľová Miriama
III.H
3. miesto Derner Jakub
IV.H
- Školské kolo SOČ sa konalo dňa 27. 2. 2014, obe práce odborná
komisia odporučila do krajského kola. zúčastnili sa v rámci práce
Zborovský hrad študentky I.A triedy Knapová a Sobeková Foľtová, v
rámci práce Mladí pátrači študenti III.A triedy Jančušová,
Semanišinová, Tarasovič.
- dňa 28. 3. 2014 sa v Prešove konalo krajské kolo SOČ, obe práce
odborná komisia zhodnotila a ocenila:
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-

-

-

-

- 4. miesto práca Zborovský hrad študentky I.A triedy Knapová a
Sobeková Foľtová, odbor 08 - Hoteliérstvo, gastronómia a cestovný
ruch
- 2. miesto práca Mladí pátrači študenti III.A triedy Jančušová,
Semanišinová, Tarasovič, odbor 14 - Tvorba učebných pomôcok,
didaktické technológie.
Študentka Marcela Jančušová postúpila do celoslovenského kola SOČ,
ktoré sa uskutoční dňa 22. – 24. 4. 2014 v Starej Ľubovni (Stredná
odborná škola, Jarmočná 108).
dňa 23. 4. 2014 sa konalo celoštátne kolo SOČ v Starej Ľubovni,
zúčastnili sa ho žiaci III.A triedy
- kategória Učebné pomôcky: M. Jančušová, K. Semanišinová,
P. Tarasovič – bez umiestnia
Junior Achievement,
súťaž Môj nápad pre región, ktorej
vyhlasovateľom je Junior Achievement Slovensko, nezisková
vzdelávacia organizácia v oblasti podnikateľského, ekonomického
a finančného vzdelávania prostredníctvom praktických vzdelávacích
programov - dňa 13. mája 2014 sa žiačky 1. A triedy odboru
manažment regionálneho cestovného ruchu – Daniela Knapová a
odboru medzinárodné obchodné vzťahy Patrícia Holodová zúčastnili
krajského kola súťaže Môj nápad pre región, z ktorého si so svojím
nápadom odniesli víťazné 1. miesto. Krajské kolo, ktorého
organizátorom je organizácia Junior Achievement Slovensko,
prebiehalo v Prešove. Víťazky so svojím nápadom s názvom
Zborovský hrad na dlani postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa
bude konať v Banskej Bystrici.Junior Achievement,
17. 6. 2014 - Junior Achievement, Môj projekt pre región celoslovenské kolo, Banská Bystrica, Daniela Knapová, Patrícia
Holodová, s projektom Zborovský hrad na dlani, neumiestnili sa.
Žiačky v rámci súťaže vytvorili a zrealizovali nápad s názvom
Zborovský hrad na dlani - ktorý prebiehal s podporou finančných
prostriedkov nadácie Orange - Školy pre budúcnosť. Žiačky vytvorili
vlastné propagačné materiály, spolupracovali s občianskym združením
pre záchranu Zborovského hradu, navrhli mobilnú aplikáciu a vlastné
piktogramy, ktoré umiestnili v propagačných materiáloch, navrhli
trasu prehliadky zrúcaniny hradu. Zrealizovali výstup na Zborovský
hrad pre žiakov 2. ročníka 5. ZŠ s MŠ, v rámci ktorého pripravili
animačné aktivity pre deti

d) Matematické (prírodovedné)
- matematická olympiáda Pangea – celoslovenská súťaž. Matematická
olympiáda pre stredné školy. Zúčastnili sa jej študenti 1., 2. a 3.
ročníkov. Nezískali však potrebný počet bodov na postup do
medzinárodného kola.
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- matematický klokan – celoslovenská súťaž, zúčastnilo sa 8 študentov
z 1. a 2. ročníka. Neumiestnili sme sa medzi 20 % najlepších
riešiteľov. Žiaci dostali diplomy za účasť.
- dňa 11. 4. 2014 s konalo pod záštitou SČK Bardejov školenie
zdravotníkov škôl pre poskytovanie prvej pomoci (Tulejová),
v mesiaci jún sa konala územná súťaž Slovenského červeného kríža –
umiestnenie 1. miesto – tím IV.H triedy
e) Športové
September 2013
•
05.09.2013 - Účelové cvičenie pre II. ročníky
II.AC,II.H,II.G,II.F
•
06.09.2013 - Účelové cvičenie pre I. ročníky
I.A, I.H,I.G,I.F
Október 2013
•
02.10.2013 - OK v cezpoľnom behu /3.miesto – družstvo
dievčatá, Lenka Štefancová, Ivana Lepáková,
Gabriela Bereščáková/
•
11.10.2013 - Prednáška s horským vodcom Jánom
Fabiánom pre I.A triedu
•
15.10.2013 - „Ligy stredoškolákov v streľbe zo vzduchovej
pušky
•
17.10.2013 - 2.ročník SŠ v halovom futbale dievčat o „ Pohár
riaditeľa GLS“
•
29.10.2013 - Vysokohorská turistika / Vysoké Tatry –
vodopád Skok / I.A, IV.H, IV.G
November 2013
•
06.11.2013 - OK v badmintone chlapcov a dievčat SŠ
•
15.11.2013 - OK vo futsale chlapcov SŠ / naša organizácia/ 3.miesto
•
18.11.2013 - OK vo florbale chlapcov SŠ – 1.miesto /postup
na KK/
•
25.11.2013 - OK v stolnom tenise chlapcov SŠ
•
26.11.2013 - OK v stolnom tenise dievčat SŠ
•
29.11.2013 - volejbalový turnaj PSK v Poprade / Tulejová/
December 2013
•
05.12.2013 - Medzitriedny futsalový turnaj žiakov HA o
„Pohár riaditeľky HA“ 1.miesto: III.C, 2.miesto:
IV.F, 3.miesto: I.A
20

•

Vysledky „Streleckej ligy“ po dvoch kolách: Laura Adamčinová
– 2.miesto, Natália Kolárová - 3.miesto, Marcela Jančušová –
9.miesto. Družstvo – 2.miesto

Január 2014
Február 2014

28.02.2014 – Medzitriedny volejbalový turnaj MIX VOLEJBAL
Marec 2014

21.03.2014 – OK v basketbale chlapcov SŠ

27.03.2014 – OK v basketbale dievčat SŠ /neúčasť/

27.,28. a 31.03 – KOŽaZ pre III.ročníky

28.03.2014 – OK v hádzanej – 1.miesto

28.03.2014 – KK vo florbale chlapcov – 4.miesto

31.03.2014 – OK vo volejbale dievčat SŠ – 7.miesto
Apríl 2014

04.04.2014 – OK vo volejbale chlapcov

04.04.2014 – ÚC pre II.AC,II.F

11.04.2014 – KK v hádzanej chlapcov SŠ – 2.miesto

16.04.2014 – OK vo futbale chlapcov SŠ – 2.miesto
Máj 2014
Jún 2014

03.06.2014 – OK v atletike SŠ chlapcov a dievčat :
Matúš Jankov – 1.miesto v behu na 110 m prek.,
1.miesto v skoku do diaľky,
1.miesto v hode oštepom

Tomáš Loziňák – 2.miesto vo vrhu guľou,
2.miesto v skoku do výšky

Mário Koscelník – 3.miesto v behu na 100 m

Ivana Lepáková – 2.miesto v behu na 1500 m
3.miesto štafeta 4X100 m

10.06.2014 – ÚC pre II.H, II.G

13.06.2014 – KK v atletike/Prešov/

Matúš Jankov – 1.miesto v behu na 110 m prek.,

18.06.2014 – MS v atletike /Nové Zámky/

Matúš Jankov – 3.miesto v behu na 110 m prek.,

20.06.2014 – futbalový turnaj dievčat GIRLS FOOTBALL
CUP /4.miesto/
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f) Kultúrne
- študenti sa rozlúčili so starým
kalendárnym rokom výborne
pripraveným programom - Vianočná akadémia, ktorý zorganizovala
Mgr. Gracová so žiakmi končiacich ročníkov,
- dňa 13. 2. 2014 sa konal školský ples študentov Hotelovej akadémie
Jána Andraščíka v Bardejove, organizátormi bola III.A trieda v rámci
predmetu Aplikovaná ekonómia pod vedením Mgr. Gracovej, s veľmi
dobrým ohlasom u študentov
- dňa 27. 2. 2014 sa konalo v HOS Bardejov obvodné kolo Vansovej
Lomničky, zúčastnili sa dve žiačky s pekným umiestnením: v kategórii
próza Simona Varešinská (V.G) na 2. mieste, v kategórii poézia
Martina Hrivňáková (V.G) trieda na 1. mieste, postúpila na krajské
kolo, ktoré sa konalo dňa 8. marca 2014 v Sabinove, bez výrazného
umiestnenia
- dňa 26. 3. 2014 sa v CVČ Bardejov konala recitačná súťaž pre
žiakov ZŠ a SŠ „Poviem ti básničku“, umiestnenie:
1. miesto Ľudmila Mihaľová (V.G) trieda
2. miesto Monika Fecková (IV.G) trieda
- 1. 4. 2014 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín,
zúčastnilo sa ho 24 študentov z takmer všetkých tried školy. V
kategórii poézia súťažilo 20 žiakov a v kategórii próza 4 žiaci. Úroveň
prednesu bola tradične veľmi dobrá. Texty boli rôznorodé a
primerané, jazyková kultúra takmer dokonalá. Recitátori potešili aj
umeleckým podaním, vhodnou úpravou zovňajšku a kultivovaným
vystupovaním. Odborná porota, ktorá posudzovala ich výkony
pracovala v zložení: PhDr. A. Duhanová, Mgr. Ľ. Michalíková a Mgr.
Katarína Rubická, PhD.
Výsledky próza:
1. miesto Martina Hanišová (II.G)
2. miesto Simona Dubňanská (II.H)
3. miesto neudelené
Výsledky poézia:
1. miesto Martina Hrivňáková (V.G)
Ľudmila Mihaľová (V.G)
2. miesto Slávka Vošková (III.C)
Monika Fecková (IV.G)
3. miesto Martina Paňková (II.F)
Miroslava Balamutová (I.A)
- 10. 4. 2014 sa konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v HOS
v Bardejove, kde sa žiačky umiestnili na 2. nepostupovom mieste
- v rámci "Popoludnia s cudzími jazykmi" prebehla na škole dňa
14.4.2014 súťaž v prednese poézie v anglickom a nemeckom jazyku.
Ako spestrenie si prítomní vypočuli aj nesúťažné ukážky prednesu v
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ruskom a francúzskom jazyku. Trojčlenná porota zložená z
pedagógov školy určila toto poradie:
Výsledky - nemecký jazyk:
1. miesto Beáta Kačmárová (V.G)
2. miesto Martina Zakuťanská (I.G)
3. miesto Miroslav Kandravý (V.G)
Výsledky - anglický jazyk:
1. miesto Monika Fecková (IV.G)
2. miesto Matúš Kravec (III.C)
3. miesto Marcela Jančušová (III.A)
- Príprava študentov na súťaž: Andraščíkov literárny Bardejov, HA JA
Bardejov, 2 žiaci, okresné kolo, Dominika Šivecová – V.H, Dominika
Švrlingová II.G, Erika Kormaniková II.G, Mikuláš Fečo II.G, Marcela
Jančušová III.A, Natália Kollárová III.A, vyhodnotené 25.10. 2013, v
ktorom Dominika Šivecová – V.H obsadila 2. miesto v próze.
3. Kurzy
- v čase od 25. 11. 2013 do 29. 11. 2013 sa konal barmanský kurz v ĽJ
pre žiakov II.G triedy (20 žiakov), II.H triedy (8 žiakov), II.F triedy (2
žiaci). Výukou ich viedli lektori- členovia Slovenskej barmanskej
asociácie Milan Šefc, predseda Sekcie tatry a Ján Šuchta, viceprezident
SkBA. lektori učili študentov nielen miešať nápoje, ale odovzdávali im
aj svoje bohaté skúsenosti v oblasti barmanstva, ktoré nadobudli
doma i v zahraničí. Absolventi kurzu si osvojili všetky techniky
miešania aj zdobenia alkoholických a nealkoholických koktejlov.
Úspešní absolventi po záverečnej skúške získali medzinárodný
certifikát, ktorý platí vo všetkých členských krajinách IBA a rozširuje
im možnosti uplatnenia sa v oblasti gastronómie.
- dňa 21. 1. 2014 sa na HAJA konal kurz animátora cestovného ruchu
pod vedením Slava Pačutu, zúčastnilo sa ho 27 žiakov, ktorí získali
zároveň certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, boli zaradení do
databázy animátorov spoločnosti Stageman, ktorí sa môžu uchádzať v
budúcnosti o voľné pracovné miesta,
- dňa 18. 2. 2014 sa uskutočnila v rámci Sprievodcovského kurzu
písomná časť skúšky, zúčastnilo sa 7 žiakov, dňa 24. 2. 2014 sa konala
ústna časť, ktorou sa tento kurz ukončil, sedem absolventov získalo
osvedčenie sprievodcu cestovného ruchu s celoštátnou platnosťou,
ktorý je platný so získaným vysvedčením o maturitnej skúške
- v dňoch 25. - 26. 3. 2014 sa uskutočnil baristický kurz pod vedením
Michala Křižka - baristu SCAE lev. 1 a 2, lektora Pražského
kulinářskeho institutu. Kurz bol rozdelený do teoretickej časti, kde
študenti získali poznatky o pestovaní, spracovaní a príprave kávy. V
praktickej časti si študenti precvičili prípravu espressa a cappuccina.
Vyvrcholením kurzu bola baristická súťaž. Celkovo sa kurzu
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zúčastnilo 25 žiakov prevažne odboru hotelová akadémia, ale
zastúpenie tu mali aj študenti odboru čašník a servírka a obchod a
podnikanie.
- v dňoch 27. 3. – 31. 3. 2014 sa konal Kurz ochrany života a zdravia
pre žiakov 3. ročníkov (III.A, III.H, III.G, III.C) podľa
organizačného zabezpečenia a podľa učebných osnov KOŽaZ na
veľmi dobrej úrovni
- jednoduché a podvojné účtovníctvo na PC – 22 úspešných žiakov
V.H, V.G získalo certifikát KROS v programe Omega za úspešne
vykonanú maturitnú skúšku v tomto programe.
4. Hospodársky týždeň
- celý týždeň od 16. 12. 2013 do 20. 12. 2013 prebiehal Hospodársky
týždeň pod vedením metodičky MPC PO Ing. Heleny Harausovej,
PhD. pre žiakov III.A triedy (17 žiakov) s dobrým ohlasom u žiakov
5. Junior Achievement Slovensko
- Aplikovaná ekonómia - on line ekonómia, III.A študijného odboru
obchod a podnikanie, certifikáty pre 12 študentov
- Krúžok podnikanie v cestovnom ruchu – 2 žiačky, I. A triedy, Patrícia
Holodová, Daniela Knapová získali certifikáty za prácu v tomto
programe
6. Besedy a prednášky (aj s odborníkmi z praxe)
- 19. 9. 2013 sa konala prezentácia zahraničnej praxe vo Švajčiarsku za
účasti prof. Patúša z EF UMB v Banskej Bystrici a dvoch
švajčiarských predstaviteľov (školy a hotela) pre II.H, II.G, III.A
- Alzheimerova choroba 18. 9. 2013 II.AC, IV.C, IV.F trieda, 30. 9.
2013 III.A trieda,
- 24. 9. 2013 na tému psychosociálny tréning II.G trieda,
- 27. 9. 2013 na tému Nelátkové závislosti - II.F trieda, III.C (11. 10.
2013), I.F a I.A (4. 11. 2013)
- zrealizovaná prednáška s pracovníčkou banky Ing. Jurašiovou na tému
RPMN pre triedy V.H, V.G, III.A, II.AC OaP
- uskutočnené besedy v II.F (11. 10. 2013) Šikanovanie,
- II.AC OaP a II.G (14. 10. 2013) Trestná zodpovednosť mladých s
pracovníkom polície p. Valkučákom,
- II.H, II.G, II.AC (14. 10. 2013) beseda so spisovateľkou v Okresnej
knižnici Dávida Gutgessela Bardejov,
- I.H, I.G (15. 10. 2013) a I.A, I.F (17. 10. 2013) Adaptačný výcvik,
- Profesijná orientácia študentov III.A a III.C (23. 10. 2013), IV.G (24.
10. 2013), IV.H (25. 10. 2013),
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- Empatia, cesta k pochopeniu druhých v II.AC, II.H (28. 10. 2013)
- Bez fajčenia v IV.G a IV.C triede (28.11.2013).
- dňa 28. 11. 2013 sa konala prednáška na tému Animácia voľného času
pre žiakov IV.B, I.A MRCR, III.A, II.AC OaP, III.H, III.G pod
vedením spoločnosti Stageman, animátora Stanislava Pačuta,
prezentácia práce animátorka s možnosťou účasti na kurze a získanie
osvedčenia animátora
- pre študentov IV.H a IV.G triedy sa uskutočnil Odborný seminár o
pive dňa 6. 11. 2013, „Kultúra pitia piva“
- 19. 11. 2013 prezentácia zahraničnej praxe Tecoma – Grécko a
Cyprus pre študentov III.G a IV.H triedy
- dňa 22. 1. 2014 sa v II. H triede uskutočnila beseda na tému
šikanovanie, ako aj psychosociálny výcvik Vzťahy v triede dňa 30. 1.
2014,
- dňa 24. 1. 2014 sa s pracovníčkou RÚVZ p. Mullerovou uskutočnila
beseda v triede II.Fa I.G na tému Hygiena dievčat, chlapcom z I.G a
II.F bol v tom čase premietnutý informačný film o hygiene chlapcov
- dňa 24. 2. 2014 sa uskutočnil v IV.G triede psychosociálny výcvik
zameraný na upevňovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi v triede
- dňa 4. 2. 2014 sa uskutočnila prednáška so žiakmi končiacich ročníkov
so zástupcami PU v Prešove, fakulty manažmentu, dňa 26. 2. 2014 so
zástupcami Poľskej vysokej školy - pre žiakov končiacich ročníkov,
ktorí majú záujem o štúdium na VŠ
- dňa 14. 3. 2014 sa v triede II.H a II.G uskutočnila beseda s
pracovníkmi policajného zboru Bardejov – „Kriminalita mládeže“ a
dňa 17. 3. 2014 v I.A triede s p. Valkučákom
- dňa 21. 3. 2014 sa v I.F a I.H triede uskutočnila beseda na tému
„Riešenie odpadov a ochrana vôd.“
- dňa 31. 3. 2014 sa uskutočnila beseda v I.A, I.H, I.G triede na tému
protipožiarna ochrana s p. Chmurovičom
- dňa 16. 4. 2014 sa uskutočnila beseda v I.A a II.AC triede na tému
Krása propagovaná v médiách s pracovníčkou CPPPaP – p. Benka
Rybárová
- dňa 23. 4. 2014 sa konali besedy na tému Ochrana lesov v I.A a I.F
triede s pracovníkom CVČ p. Žákom,
- dňa 24. 4. 2014 sa konala beseda v V.H, III.C, III.F s pracovníčkami
OZ My mamy – domáce násilie, násilie páchané na ženách
- pracovníci pivovaru Topvar – Výroba, čapovanie piva, sanitácia
pivného zariadenia
- s pracovníčkami RÚVZ - AIDS, Racionálna výživa
- Múzeum vín v Prešove (III.C Čuláková)
- Prednáška (5.2.2014) s členmi CPPaP o ADHD a poruchách
správania pre pedagogických zamestnancov
25

- Beseda so spisovateľkou (Záhradníková) – 14. 10.2013 –
prezentovanie a interpretácia ľúbostnej poézie zbierky Srdce na tanieri
– beseda organizovaná PK SJL v spolupráci s Knižnicou D.
Guttgesela v priestoroch knižnice, účasť žiakov II.H, II.G, II.AC
- beseda o holokauste p. Bogoľ, správca židovskej synagógy –
židovská kultúra, tradície, zvyky – I. ročníky – I.AC, I.F, I.H, I.G
- regionálna politika EÚ, p. Jarina – komunitná nadácia
- regionálne dejiny – kostol – gotická kultúra, radnica
- Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
- Beseda na tému Sebahodnotenie a sebadôvera - 3.H, 6.11.2013
- Duševné zdravie a riešenie stresu.
- „Médiá a ich vplyv na sebaúctu mladých ľudí“.
- „Kriminalita a delikvencia mladistvých“ - stretnutie žiakov 1. ročníka s
príslušníkmi PZ a justície k trestnej činnosti v okrese Bardejov
- Patologické hráčstvo. /predchádzanie vzniku závislostí /
- Závislosť na počítačích, mobilných telefónoch a nakúpovaní
/predchádzanie vzniku závislostí /.
- Život nie je náhoda ale voľba
- Poruchy prijmu potravy / predchádzanie anorexii a bulímii/
- preventívno - bezpečnostná akcia „Čisté školy“ – zameraná na zistenie
situácie na úseku drogovej kriminality mládeže, jej eliminácia a
prevencia na tomto druhu trestnej činnosti, pomocou špeciálne
vycvičených služobných psov PZ – vstup do IV.H a II.A triedy –
negatívne zistenie,
- k Svetovému dňu výživy,
- k Týždňu zdravia,
- k Svetovému dňu nefajčenia,
- k Týždňu boja proti drogám,
- S tebou a o tebe pre žiačky 1 roč. so zdravotnou sestrou,
- o Pohlavných chorobách a Dospievaní s pracovníčkami RÚVZ,
- židovská synagóga - I.A, I.F, I.H, I.G
- dejiny Bardejova – regionáne dejiny – II.AC, II.F, II.H, II.G
- Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- Týždeň boja proti stresu - besedy o rizikách dospievania a o podpore
duševného zdravia,
- Dni zážitkového učenia – Halloween s halloweenskou výzdobouzvyky a tradície v anglicky hovoriacich krajinách, sviatok sv. Patrika

26

II. PROPAGAČNÉ
1. Publikačná činnosť
- v miestnej a regionálnej tlači
- v Bardejovských novostiach:
- Svetový deň cestovného ruchu/Prax voSvajčiarsku
- Študujte odbor, ktorý má budúcnosť /Študentom sa otvára svet
v cestovnom ruchu
- Čo mi dáva Deň otvorených dverí? /Zamyslenie sa študentky
Hotelovej akadémie J. Andraščíka
- Animátor – povolanie 21.storočia /Vzdelávanie v oblasti
cestovného ruchu a hotelierstva
- Vianoce sú zas, práve tu a práve teraz /Podoby Vianoc na
strednej škole
- 5. Reprezentačný ples sa vydaril
- Po dvoch rokoch opäť veľký úspech Hotelovej akadémie Jána
Andraščíka, október 2013
- Certifikát animátora na Hotelovej akadémii J. Andraščíka
- Bardejovský barista – medzinárodná súťaž
- Hotelová akadémia Jána Andraščíka voňala kávou
- Workshop finančnej gramotnosti
- Ocenenie prevzaté z rúk ministra školstva
- Dobrých učiteľov si pamätáme
- Zlato a bronz v dekoratívnom vyrezávaní ovocia
- Top trieda na výlete
- Bardejov očami mladých
- Zborovský hrad na dlani
- Keď ide o život
2. Informačno-propagačné ponuky
študijné a učebné odbory našej školy
- nové študijné odbory našej školy (výživa a šport, medzinárodné
obchodné vzťahy)
- Brožúra – charakteristika učebných a študijných odborov
- propagačné tabule na DOD
- ponuka Ľudovej jedálne a Jedálne Pod Vinbargom
- Reklama Hotelovej akadémie J. Andraščíka
3. Informačné, slovné a fotodokumentačné propagačné materiály
(Reklamné letáky o škole)

27

- Podklady do BTV o besede: Cestovný ruch, prax vo Švajčiarsku
Bardejovských novostiach
- Pozvánka na DOD v Bardejovských novostiach
- Pozvánka na Prednášku s lekárom v CVČ v
- Spolupráca na Vianočnom blahoželaní HAJA
- tvorba prezentačného CD pre žiakov ZŠ
- inovovaná brožúra o štúdiu na Hotelovej akadémii J. Andraščíka
v slovenskom jazyku
- inzeráty o odboroch školy
- školský časopis „Hotelieri“
4. Webová stránka školy – www.habj.sk
- je pravidelne dopĺňaná novými informáciami
5. Fotodokumentácia
- z uskutočnených akcií fotodokumentáciu zabezpečuje Mgr. Kvetoslava
Čuláková
(otvorenie školského roka 2013/2014, prednáška
o cestovnom ruchu,
Andraščíkov literárny Bardejov, Eurocup 2013, Alternatív cup 2013, DOD,
Somelierska súťaž – šk. kolo, Prednáška o animačných službách, charitatívne
zbierky( Biela pastelka, Červená stužka), prednáška o pive, prednáška s
MUDr. Belovičovou, Barmanský kurz, Rout IV.H, IV.G, Vianočná výstava
v ĽJ, Vianočná akadémia, Olympiády v NEJ, ANJ, Animatorský
kurz,
olympiády – školské obvodové kolo NEJ, ANJ, olympiády – obvodové
kolo ANJ, animátorský kurz, súťaž v písaní na stroji, Prednes poézie v CJ,
školské kolo SOČ, seminár o pive, banket III. H,G, Deň učiteľov, praktické
MS IV.C, IV.F, praktické MS „Poľovnícke Halali“ - V.H, praktické
MS
„Garden party“ - V.G, veľkonočný výstava v ĽJ, rozlúčka s maturantmi,
slávnostné rodičovské združenie I.H,G, nové priestory - jedáleň Pod
Vinbargom
6. Kronika
- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Katarína Rubická, PhD.
- Otvorenie školského roka 2013/2014, Ocenenie Ing. Márie Schaderovej,
zástupkyne pre praktické vyučovanie, plaketou Jána Ámosa Komenského
Sophia pro regione – učiteľ múdrosti, Prednáška prof. Ing. Petra Patúša,
PhD. z Univerzity Mateja Bela a zástupcov švajčiarskej školy Swiss
School of Tourism and Hospitality v meste Passugg, Prednáška o
finančnej gramotnosti, Ďalší ročník súťaže Andraščíkov literárny
Bardejov, Tradičné jesenné exkurzie do Osvienčimu, na Duklu a
mníchovský Októberfest, Úspech našich študentiek v súťaži v
cezpoľnom behu, Zaujímavá prednáška horského vodcu Jána Fabiána,
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Na Eurocupe 2013 sme sa umiestnili v zlatom a striebornom pásme,
Premiéra našich barmaniek na súťaži Alternative cup v Nestville
Hniezdne, Vysokohorská túra študentov na tatranské pleso nad
vodopádom Skok, Tradičné školenie o pive, jeho druhoch a spôsoboch
čapovania, Slávnostná imatrikulácia, Školský medzitriedny turnaj vo
futsale, Úspech v súťaži vo floorbale, Prednáška doc. MUDr.
Belovičovou, PhD. na tému Choroby pečene a nesprávne stravovanie
mládeže“, Školské kolo olympiády ľudských práv, anglického a
nemeckého jazyka, Vianočná výstava zručností, Obvodné kolá olympiád
v anglickom a nemeckom jazyku, Riaditeľke školy, RNDr. Eve Čajkovej,
PhD., bola udelená Cena primátora za zásluhy a rozvoj mesta Bardejov,
5. reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Na
novembrovú prednášku o animácii voľného času nadviazal animátorský
kurz, Cena primátora pre riaditeľku školy RNDr. Evu Čajkovú, PhD..,
Valentínsky školský ples, Bankety 3. G a 3. H triedy, Školská súťaž v
písaní na stroji, Školské kolo SOČ, Medzitriedny turnaj Mix-volley, Deň
finančnej gramotnosti, Baristický kurz, Medzinárodná súťaž Bardejovský
barista, Malá medaila sv. Gorazda pre Mgr. Ľubicu Michalíkovú, Školské
kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Športové
úspechy žiakov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Úspech našich
žiakov v poľskej Debici, Praktické maturitné skúšky hotelierov, Veľká
noc v Ľudovej jedálni, Popoludnie s cudzími jazykmi, Víťazstvo našich
žiačok v súťaži Carpatia Carving Cup 2014, Deň otvorených dverí

- pri príležitosti dňa učiteľov bola z rúk ministra školstva Dušana
Čaploviča dňa 28. 3. 2014 udelený pamätný list Mgr. Ľubici Michalíkovej
prínos a prácu v školstve,
- pri príležitosti oceňovania pedagóg a žiak PSK 2014 bola z rúk predsedu
Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Chudíka 23. 6. 2014 ocenená
MVDr. Katarína Vaľková – ved. PK gastronomických predmetov,
medailou Sophista pro Regione za mimoriadne aktivity a prínos pre
školu.

Vysielanie v školskom rozhlase:
Pamätný deň holokaustu, Zbierka Biela pastelka, Európsky deň cudzích
jazykov, Svetový deň srdca, Medzinárodný deň starších osôb, Svetový
deň úsmevu, Svetový deň duševného zdravia, Deň bielej palice, Svetový
deň výživy, Svetový deň osteoporózy, Svetový deň slobody, Svetový deň
diabetu, Deň boja za slobodu a demokraciu, Medzinárodný deň bez
fajčenia, Svetový deň televízie, Svetový deň boja proti AIDS, Deň
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ľudských práv, Deň vzniku SR, Európsky deň ochrany osobných údajov,
Svetový deň mobilu, Deň pre bezpečnejší internet,
Deň zaľúbených,
Medzinárodný deň materinského jazyka, Medzinárodný
deň
žien,
Svetový deň vody, Deň učiteľov, Svetový deň zdravia, Deň narcisov –
boja proti rakovine, Deň Zeme, Svetový deň kníh a autorských práv,
Veľká noc – tradície a zvyky,
Svetový deň slobody tlače, Deň
Slnka, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň Európy, Deň matiek, Svetový
deň rodiny, Svetový deň masmédií, Medzinárodný deň mlieka, Týždeň
modrého gombíka - Zbierka UNICEF, Medzinárodný deň detí, Svetový
deň životného prostredia, Deň otcov
7. Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii J. Andraščíka
- prezentácia študijného odboru manažment regionálneho cestovného
ruchu, obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
– podnikateľských aktivít a vyučovacích predmetov, Hospodárskeho
týždňa, Aplikovanej ekonómie, vyučovania účtovníctva na PC,
- prezentácia nových študijných odborov (výživa a šport, obchodné
a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy),
- prezentácia gastronomických aktivít barmanov, kuchárov, čašníkov,
študentov odboru hotelová akadémia,
- prezentácia zahraničnej praxe a otvorených vyučovacích hodín
z anglického a nemeckého jazyka,
- ukážky z činností krúžkov: somelierskej súťaže, dekoratívne vyrezávanie
do ovocia a zeleniny, hravé jazykové cvičenia
- sprievodcovské slovo manažérov regionálneho cestovného ruchu,
- naši hostia: žiaci ZŠ, rodičia a priatelia školy, absolventi našej školy,
- barmanská šou komentovaná sprievodným slovom hotelierov,
- ukážky slávnostného stolovania, zručnosti pri stole hosťa, ochutnávky,
ukážky carvingu, flambovanej kávy, športových priestorov a športových
aktivít žiakov školy.

III. CHARITATÍVNE
1. Zbierky:
- Biela pastelka v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
- pre chorých na AIDS – Červená stužka
- pre nášho adoptívneho chlapca Joela z Indie
- Deň narcisov
- Deň belasého motýľa – pre postihnutých svalovou atrofiou
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- Modrý gombík
2. Návštevy
- Domovy sociálnych služieb: Alia, Dúha
- Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
3. Darovanie krvi
- žiaci V.H,V.G,IV.H,IV.G darovali krv v rámci Vianočnej študentskej
a Valentínskej kvapky krvi a v nevyhnutných prípadoch.

IV. KULTÚRNE
1. Múzy – hudobno-poetické zoskúpenie:
- Vystúpenie na vernisáži vianočnej výstavy v HOS
- Imatrikulácia : príprava piesní, nácvik sľubu a úvodnej básne, Mestský
úrad Bardejov
- Jednota dôchodcov – vystúpenie pri príležitosti výročnej schôdze
- Vianočné koledy –vystúpenie na vernisáži vianočnej výstavy v HOS
- príprava kultúrneho programu na školské akcie – imatrikulácia, DOD,
slovenské a francúzske piesne
- podieľali sa na rôznych slávnostných otvoreniach svojim kultúrnym
programom
- s vianočným programom vystúpili v zariadení ALIA (ústav sociálnej
starostlivosti) a pre Úniu nevidiacich a slabozrakých,
- tradične zrealizovali sériu vystúpení na Radničnom námestí pod
názvom Koledy spod brány, Hornoosvetové stredisko – vianočné
trhy.
2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:
- 18. 12. 2013 sa študenti I.H a I.G triedy zúčastnili vianočného
programu v ZUŠ pod názvom „Ligotavý svet“.
- študenti sa po vyučovaní dňa 19. 12. 2013 rozlúčili so starým
kalendárnym rokom výborne pripraveným programom - Vianočná
akadémia, ktorý zorganizovali Mgr. Antónia Gracová so žiakmi
končiacich ročníkov
- návšteva divadelných predstavení:
2. 12. 2013 V.H, V.G, IV.C, II.H Móric Beňovský
3. 12. 2013 III.C a IV.B, II.F, IV.F, IV.H Móric Beňovský
9. 12. 2013 I.H a II.AC Chrobák v hlave
11. 12. 2013 IV,G, III.H, I.A Pokrvní bratia
12. 12. 2013 III.A a II.G Zločin a trest
16. 12. 2013 I.G a III.G Svedectvo krvi
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- dňa 18. 3. 2014 sa žiaci zúčastnili edukačného predstavenia NEBO –
PEKLO, ktoré sa konalo v ZUŠ M. Vileca v Bardejove, učinkujúci
študenti VŠMU BA
- dňa 16. 4. 2014 sa žiaci I.A, I.H, I.G, I.F, III.A, III.H zúčastnili
bezpečnostno – preventívneho projektu pod názvom „Si mladý,
neumieraj zbytočne“, ktorý organizovala SPŠ Bardejov v ŠH Bardejov
- dňa 20. 5. 2014 sa žiaci IV.H a IV.G zúčastnili divadelného
predstavenia v CVČ Bardejov „Jánošík“
- dňa 28. 5. 2014 sa študenti školy zúčastnili výchovného koncertu
Bezsvedomie
- „Tri v tom“ v ŠD Košice
3. Tematické exkurzie:
- Osvienčim – II.AC, II.H, II.G, II.F
- Dukla – Svidník – Vojenské múzeum – 2. ročníky – II.AC, II.H. II.G,
II.F
- - 9. 10. 2013 sa v CVČ Bardejov konalo otvorenie putovnej výstavy
„Voda je život“ s možnosťou návštev študentov
- tematická exkurzia Eurocup 2013 žiakov IV.H, IV.G, II.H, II.G triedy
(23. 10. 2013)
- dňa 29. 10. 2013 tematická exkurzia I.A triedy – Štrbské pleso,
vodopády, s veľmi dobrým ohlasom u žiakov
- dňa 6. 12. 2013 sa I.A trieda, študijný odbor MRCR a IV.B trieda
zúčastnili odbornej tematickej exkurzie do Košíc s cieľom návštevy
gastronomických zariadení
- dňa 10. 12. 2013 sa triedy III.H, III.G, II.H, IV.C, IV.G zúčastnili
tematickej exkurzie do Kežmarku, ktorú usporiadala HA v Kežmarku
pri príležitosti vianočného obdobia, pod názvom „Vianočné trhy“
- dňa 10. 4. 2014 sa žiaci III.A, V.H a I.A MRCR triedy zúčastnili
tematickej exkurzie do Košíc – letisko a návšteva hotelových a
gastronomických zariadení mesta Košice (Vaľková, Dziaková,
Michalčinová)
- dňa 23. 4. 2014 III.H a IV.G trieda zúčastnili tematickej exkurzie do
Tatier
- 19. 5. 2014 – tematická exkurzia Tokajská vínna cesta (III.H, III.G)
- LD Bardejovské Kúpele, hotel Ozón,
- zariadenia SS s cieľom spoznať rôzne druhy pivného zariadenia,
- hypermarkety a predajne mäsa s cieľom rozpoznať druhy mäsa
a mäsových výrobkov,
- do Mníchova – Októberfest
- do Bratislavy a Viedne
- Archív – II.A
- exkurzia do úpravovne vôd v Bardejove
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-

exkurzia do kogeneračnej kotolne
Židovské suburbium
cestovné kancelárie v Bardejove
TIK Bardejov
predajňa JOKER Bardejov
Zlatníctvo Golden Island, Radničné námestie
rekreačné a kongresové hotely - hotel Yasmin, Bankov – Košice a
okolie,
Elektrotechnický tovar, miesto: obchody s elektronikou v Bardejove
(Elsatex, Okay )
12. 6. - 14. 6. 2014 - účasť na výlete do Krosna v rámci projektu
„Vychutnaj si pohraničie“
Bardejovská radnica
Bazilika sv. Egídia
Prírodovedné múzeum
drevené kostolíky – Hervartov, Krivé
exkurzia do predajne UĽUV a TIK v BJ
Šarišské múzeum – ikony
Mestské hradobné opevnenie
návšteva Pamätníka vo Svidníku a Vojenského múzea vo Svidníku
v židovskej synagóge
do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela.

4. Výtvarné a fotografické práce
- účasť na vianočnej výstave ikebán „Čaro vianoc“ v Centre voľného
času,
- Realizácia projektu MV SR k prevencii drogových závislostí „Prečo
som na svete rád/rada“, zapojených 13 žiakov: Michaela Uhrinková
„Dobro a zlo“ - kresba, Karolína Mlynaričová „Žijeme len raz“ kresba, Lenka Štefancová “Voľba je na Tebe“ - kresba, Mariana
Vojteková “Hra o život“ - kresba, Petra Caleková “Život“ fotomontáž, Michaela Adamuščinová a Nikola Štafuriková “ Život je
krásny“ - koláž, Simona Dubňanská - “Radosť zo života“ - kresba,
Ivana Kunstová “Detskými očami“ - koláž, Slávka Vošková “Safari“ maľba, Katarína Miškaninová “Miluj život ! „ - kresba+koláž,
Michaela Ištoňová “Život“ - fotomontáž
- Bardejov v minulosti a dnes (výstava fotografií)
- Miluj život a nie drogu ( výtvarná výstava)
- Medzinárodné digitálne fotografie (výstava fotografií)
5. Návštevy výstav, múzeí
- Prírodovedné múzeum – I.H, I.C
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Radnica, kostol – I.F, I.G, II.A
Židovskej synagógy
Návšteva baziliky sv. Egídia
Šarišské múzeum, Bardejovské Kúpele
Návšteva radnice, Múzea ikon
Návšteva výstav v Poľsko-slovenskom dome
Návšteva baziliky – veže – prednáška o Bardejove
Bardejov v minulosti a dnes (výstava fotografií)
Miluj život a nie drogu ( výtvarná výstava)
Poľsko-slovenský dom – porušovanie ľudských a občianských práv –
film – II.C, I.F, II.H
- Veľkonočná výstava
-

6. Nástenné noviny a panely
- Tradičné atribúty Vianoc
- Gastroakcie
- Európsky deň jazykov
- Oktoberfest
- Vianoce po anglicky
- Halloween
- Jeseň
- Zima, Zimné športy
- Valentín v nemeckom jazyku
- Svetový deň výživy
- Imatrikulácia
- Medzinárodný deň študenstva – práva dieťaťa
- Rasizmus
- Vzory pracovných zmlúv
- Prevencia voči rasizmu, xenofóbii, intolerancii
- Obchodovanie s ľuďmi, Domáce násilie
- Mesiac úcty k starším
- Holokaust
- Deň boja za slobodu a demokraciu , znášanlivosť medzi národmi
- Svetový deň detí
- Medzinárodný deň tolerancie
- „Týždeň boja proti drogám“
- „Žite aktívne a zdravo“
- „Drogu nie“
- Študentská kvapka krvi
- 1.december-Svetová deň boja proti HIV/AIDS
- Červená stužka

34

- „Čas pokoja“ – vianočné zvyky , darčeky, životné hodnoty, výzdoba
tried.
- „Etické desatoro“
- 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka (vývin
materinského jazyka od príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu po súčasnosť)
- Propagácia výsledkov recitátorských úspechov
- Deň Zeme – zostavené z textov a fotografií žiakov 1.G
- Svetový deň vody - z textov a fotografií žiakov školy
- Glória in excelsis Deo - školské nástenné noviny v areáli školy
zostavené z výtvarného diela žiačky D. Dinisovej
- Propagácia a realizácia účasti na výtvarnej súťaži PREČO SOM NA
SVETE RÁD
- Gastroakcie - školské nástenné noviny propagujúce úspechy na
gastronomických súťažiach
- Imatrikulácia - realizácia oficiálnej časti imatrikulácie v obradnej sieni
Mestského úradu v Bardejove
- Dať srdce na tanier – organizácia a realizácia účasti žiakov na besede
so spisovateľkou p. Záhradníkovou v OK D. Gutgessela
- Vianočná výstava HOS – spievanie kolied na vernisáži
- Reklama Hotelovej akadémie j. Andraščíka v BTV
- ku Dňu Zeme a mesiac lesov
- ku svetovému Dňu životného prostredia
- energetický deň v Prešovskom kraji
- Zdravá výživa, zdravý životný štýl, obezita
- výročie príchodu Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu
- Valentín
- Jarné zvykoslovie
- Deň otcov
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§ 2. ods. 1 j
Údaje o zrealizovaných projektoch
A. Návrhy projektov

Názov projektu

Dátum
podania
žiadosti

1.

Zborovský hrad na
dlani

Október
2014

2.

Odpoj sa!

Október
2013

Uzdravme svet
3.

Program
„Prispôsobenie sa
zmene klímy –
prevencia povodní
a sucha“

Žiadaná
suma
EUR

Schválená
suma
EUR

Nadácia Orange

1 450 €

1 450 €

Nadácia Orange

1 450 €

-

39 776 €

27 484 €

Vyhlasovateľ výzvy

Úrad vlády SR
apríl 2013

(Finančný mechanizmus
Európskeho hospodárskeho
priestoru a štátneho rozpočtu
SR)

1. Odpoj sa!
Autori predloženého projektu si stanovili prvotný cieľ, ktorým je pomoc pri
zdokonaľovaní zručností žiakov v práci s informačno-komunikačnými technológiami a
kritickom posudzovaní a efektívnom využívaní informácií šírených prostredníctvom
internetu.
Sekundárne je naším cieľom motivovať žiakov k vytváraniu kritického postoja voči
používaniu sociálnych sietí.
Realizátormi projektu sú študenti a učitelia strednej odbornej školy, preto jeho cieľom je aj:
podpora tvorivosti, iniciatívnosti a aktivity žiakov,
vytváranie priestoru pre aktívnu účasť na vyučovaní a formovaní jeho obsahu
aj formy,
zatraktívnenie vyučovacieho procesu tvorbou vlastných - netradičných
didaktických pomôcok.
Prijímateľmi projektu sú aj deti základných a materských škôl, preto mal projekt vo
vzťahu k nim najmä cieľ vyvolať u nich záujem o to, ako užitočne/neužitočne trávia svoj
voľný čas, ak ho vypĺňajú sledovaním nevhodného obsahu na PC/internete, prípadne
aktivitami vyplývajúcimi z používania PC.
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A. Realizácia projektov
Názov a cieľ projektu

Obdobie realizácie projektu

1.

Catering and hospitality mobility
across Europe

apríl 2014 – august 2014

2.

Inovácia školských vzdelávacích
programov Hotelovej akadémie
Jána Andraščíka v Bardejove

február 2014 – júl 2015

3.

Zborovský hrad na dlani

december 2013 – jún 2014

Uzdravme svet
4.

Program „Prispôsobenie sa
zmene klímy – prevencia
povodní a sucha“

júl 2014 – júl 2016

1. Catering and Hospitality Mobility Across Europe
Projekt, ktorý škola predložila v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da
Vinci dáva žiakom Hotelovej akadémie možnosť zdokonaliť získané a nadobudnúť nové
odborné gastronomické vedomosti, zručnosti a skúsenosti pobytom v krajine, ktorá je nám
kultúrne, historicky aj geograficky vzdialená. Projekt je spracovaný v spolupráci s agentúrou
Destination English Ltd na Malte a reaguje na nevyhnutnosť zvyšovania kvalifikácie v
záujme lepšieho uplatnenia absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Štrnásť
študentov odboru hotelová akadémia sa v dvoch turnusoch v letných mesiacoch 2014 zúčastní
odbornej stáže v hotelových a pohostinských zariadeniach na ostrove Malta v pozíciách
kuchár, čašník - servírka a recepčný. Potenciálni účastníci absolvujú výber na základe
transparentne stanovených kritérií. Pobytom v zariadeniach cestovného ruchu v oblasti s
dlhodobou tradíciou získajú žiaci možnosť konfrontovať svoju doterajšiu odbornosť. Počas
štyroch týždňov budú žiaci zdokonaľovať všeobecné, odborné aj jazykové kompetencie
podľa vopred vypracovaného plánu stáže. Plán, vypracovaný zúčastnenými partnermi,
vychádza z požiadaviek školského vzdelávacieho programu pre hotelovú akadémiu a zároveň
odráža potreby praxe v gastronomických a hotelových službách. Každá skupina bude
pracovať pod vedením tútora, povereného prijímajúcou stranou (pracovník - odborník na
gastronómiu s pedagogickými skúsenosťami). Monitorovanie napredovania žiakov bude
zabezpečené učiteľom odborných predmetov, ktorý ako zástupca vysielajúcej organizácie
bude sprevádzať žiakov počas celého pobytu.
Pridanou hodnotou mobility každého žiaka bude zdokonalenie komunikačných schopností v
anglickom jazyku.
Každý účastník mobility získa jej absolvovaním Europass - mobility, účastnícky certifikát a
osvedčenie o absolvovaní praxe.
Europass - mobility vytorí pre všetkých účastníkov vysielajúca organizácia spoločne so
školou. V Europasse budú zhrnuté relevantné informácie o pracovných skúsenostiach,
získaných zručnostiach a zvýšenej kvalifikácii.
Účastnícky certifikát bude potvrdením absolvovania stáže s krátkym slovným hodnotením
splnenia jednotlivých cieľov mobilty u každého účastníka.
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Osvedčenie o absolvovaní praxe vydá každému účastníkovi prijímajúca organizácia. Spolu s
účastníckym certifikátom bude potvrdením pre účely uznania absolvovania povinnej praxe
ako podmienky pre napredovanie v štúdiu v Hotelovej akadémii.
Všetky získané doklady môžu zvýhodniť ich držiteľa na trhu práce pri uchádzaní sa o
zamestnanie.
Účastníkmi projektu sa môžu stať študenti tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru
hotelová akadémia po splnení týchto kritérií:
1. vek minimálne 18 rokov,
2. úspešné absolvovanie najmenej troch ročníkov štúdia v odbore hotelová akadémia,
prípadne čašník - servírka. Absolvovanie troch ročníkov tohto študijného odboru vytvára
veľmi dobré teoretické základy z tých odborných gastronomických predmetov, ktoré sú
predpokladom pre úspešné zvládnutie výrobných činností a servisu. Žiak počas štúdia získava
odborné vedomosti a zručnosti z predmetov technológia prípravy pokrmov, technika obsluhy
a potraviny. Štvrtý ročník štúdia je zameraný na rozvoj manažérskych zručností a zároveň na
získavanie komplexnejšieho pohľadu na gastronómiu, napríklad aj štúdiom geografie
cestovného ruchu a spoločenskej komunikácie. Absolventi troch resp. štyroch ročníkov štúdia
spĺňajú osobnostné aj odborné predpoklady pre účasť na stáži v zahraničí,
3. zvládnutie komunikácie v anglickom jazyku hodnotené priemernou známkou počas štúdia
do 2,0.
2. Inovácia školských vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v
Bardejove
Škola po ukončení realizácie projektu bude vo vyučovacom procese uplatňovať moderné
vyučovacie metódy a spôsoby, ktoré povedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy
tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba bude
orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca), hlavne pri
riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Dôležitú úlohu v rámci modernej
výučby zohráva aj možnosť poskytovania priestoru žiakom na vytvorenie vlastného názoru
založeného na osobnom úsudku. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni
inovovaných učebných osnov jednotlivých predmetov v rámci príslušných študijných
odborov a podporené vytvorením inovovanej metodickej príručky pre učiteľa, inovovanými
učebnými materiálmi pre žiaka ako aj potrebnou didaktickou technikou a ďalších učebných
pomôcok potrebných pre názorné ukážky a osvojenie si praktických odborných skúseností
žiakov.
Realizácia projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít:
1. Analýza a inovácia školských vzdelávacích programov jednotlivých študijných
odborov – tak, aby odzrkadľovali potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti,
vrátane tvorby a zabezpečenia podkladov pre učiteľa ako aj tomu zodpovedajúcich
didaktických a učebných pomôcok a učebných materiálov pre žiaka.
2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – psychosociálny výcvik učiteľov, ktorý
im umožní lepšie zvládnuť náročnú úlohu učiteľa.
3. Zborovský hrad na dlani
Projekt bol zameraný na zatraktívnenie vyučovacieho procesu, tvorbu netradičných učebných
pomôcok a turistických sprievodcov, podporu tvorivosti, talentu a iniciatívy žiakov,
podnecovanie záujmu o študovaný odbor a región v ktorom žijú. Autormi aj realizátormi
všetkých pomôcok aj aktivít boli študenti odborov manažment regionálneho cestovného ruchu
a obchodné a informačné služby. Prijímateľmi boli študenti stredných škôl, deti základných
škôl a turisti – návštevníci obce a hradu. Projekt okrem tvorivosti a zatraktívnenia učenia

38

priniesol možnosť rozvíjať komunikatívne schopnosti dôležité pre ľudí pracujúcich
v službách. Toto sme realizovali zorganizovaním výletu na hrad s animačnými aktivitami pre
deti a prezentáciou vytvorených elektronických a tlačených sprievodcov hradom na obecnom
úrade v Zborove, členom Združenia na záchranu Zborovského hradu, cestovnej kancelárii
Prameň a Turistickej informačnej kancelárii v Bardejove. Vytvorená aplikácia je po jej
stiahnutí do mobilného telefónu dostupná verejnosti a bedeker o hrade majú k dispozícii vo
väčšom množstve spolupracujúci partneri.
Ciele a aktivity projektu
• dôkladnejšie spoznať primárnu ponuku cestovného ruchu v Bardejove a jeho okolí,
• vyzdvihnúť najvýznamnejšie atraktivity – podstatné pre rozvoj cestovného ruchu,
• poznať a popísať históriu Zborovského hradu a Makovického panstva,
• vytvoriť zaujímavý a netradičný propagačný materiál pre dospelých aj deti,
• zmapovať úroveň poznania regiónu medzi stredoškolskou mládežou.
4. Uzdravme svet, Program „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
Projektový zámer rieši problematiku zvýšenia povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia
sa zmene klímy.
- Návrh a dizajn vhodných opatrení prostredníctvom adaptačných opatrení na zmenu klímy
v školských areáloch: Zeleň okolo nás – úprava okolia školy – priečelie, trávnik
s parkoviskom, kvetináče, lavičky. na školskom dvore realizácia aktivity „Náučná preliezka“
– vytvorenie dažďovej záhrady, tône – odvod dažďovej vody zo žľabov a zvodov, prívod do
dažďovej záhrady.
- Vypracovanie osnov pre všetkých študentov v každej triede: Zriadiť dve multimediálne
učebne – počítač, interaktívna tabuľa, reproduktory, lavice, stoličky, tlačiareň na vyučovanie
environmentálnej výchovy. Vybaviť triedy bielymi tabuľami – „krieda nie je eko“ – škodí
nášmu zdraviu, namaľovať interiér školy ekologickými farbami. Prezentovanie vlastných
projektov – výrova elektrickej energie a druhy elektrárni (ktorá je lepšia a prečo?). Tvorba
referátov a prezentácií – voda, les, pôda, Ako si zachovať zdroje potravy? „Vplyv dopravy na
životné prostredie“ – konferencia s diskusiou. Ekotriedna kniha – koluje po triedach a každý
deň sa do nej robí zápis a získavajú sa zelené body za rôzne ekoveci – napr. vlastná fľaša na
vodu, recyklovateľný obal na desiatu, ovocie so sebou, pešo alebo na bicykli do školy –
percentá sa premenia na deň voľna strávený vonku nejakou ekoaktivitou. Nosné témy osnov:
Význam triedenia odpadu, Odpad – pohľad do prírody, Zem – modrá planéta, Ochrana
prírody.
- Výchovno-vzdelávacie aktivity: webová stránka s environmentálnou tematikou. Deň bez
papiera v škole – žiadne kopírovanie, žiadne čítanie z kníh, zavretá školská knižnica –
študenti na konci dňa sumarizujú, či im papier chýbal, alebo či a ako sa dal nahradiť.
Ekopiknik – študenti si zorganizujú predĺženú prestávku – piknik na školskom dvore, každý si
musí priniesť ekostravu v ekoobaloch. Po konzumácii obaly správne roztriediť do
separovaných kontajnerov. Vytvoriť nástenné obrazy, pracovné listy vo fólii – čo je
environmentálna výchova, ako triediť odpad.
- Sprievodné podujatia: Beseda s lesníkom (info o VŠ lesníckej Zvolen – jediná svojho
druhu), voda a jej ochrana, separácia odpadu. Súťaž Pyramída znečistenia – ekohry, družstvá,
odmeny. Študenti si vyrobia akési „občianske preukazy“ pre rastliny nachádzajúce sa
v budove školy – do kvetináča zapichnú kartičku s informáciou o tom, ako sa má daná rastlina
zalievať, aké stanovište potrebuje, kvetináče s rastlinami na oknách školy. Žiaci si rozšíria
slovnú zásobu na tému ekológia prostredníctvom pesničiek zameraných na túto tému: napr.
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Michael Jackson – Heal the world (uzdravme svet), za domácu úlohu budú mať vyhľadať
piesne s touto tematikou a formou vlastnej prezentácie v angličtine oboznámiť spolužiakov so
zisteniami (poprípade zložiť vlastnú ekopieseň). Študenti píšu báseň
- pomocou
brainstormingu nakumulujú slovnú zásobu so životným prostredím, vytvoria toľko veršov,
koľko študentov je na škole, báseň bude umiestnená vo vestibule školy. Súťaž o najlepšie
logo životného prostredia – toto by mohlo byť vyhlásené pre časopis alebo pre nejakú
organizáciu v meste. Tvár našej prírody – výtvarná súťaž, „Les – pľúca našej planéty“ –
svetový deň lesov, Prírodovedný viacboj „Čo prezrádza strom“ – zábavno – súťažné
popoludnie, Environotázniky – kvíz venovaný problematike znečisťovania ovzdušia, vody
a pôdy.

Iné projekty
Vzdelávacie poukazy
Stredoškolské štipendiá

§ 2. ods. 1 k
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
- negatívny. V školskom roku 2013/2014 nevykonala ŠŠI inšpekčnú činnosť na škole.
§ 2. ods. 1 l
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Pod Vinbargom 3 v
Bardejove.
Kapacita školy:
Školský manažment:
Kancelária riaditeľky školy,
Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy TV,
Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy PV,
Kabinet pre výchovnú poradkyňu.
Pedagogickí zamestnanci školy:
Zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,
Kabinety pre učiteľov cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry,
ekonomických a gastronomických predmetov, spoločenskovedných predmetov,
informatiky
Sociálne zariadenie.
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Nepedagogickí zamestnanci školy:
Kancelária pre sekretariát,
Kancelária ekonómky,
Kancelária personálneho a mzdového oddelenia,
Kancelária učtovníčok,
Kancelária správcu,
Miestnosť s odkladacím priestorom,
Kotolňa,
Vzduchotechnika,
Archív.
Ďalšie priestory:
Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne,
Sklad učebníc,
Sklad učebných pomôcok,
Sklad inventára, strojov a zariadení,
Sklad materiálov, surovín a polotovarov,
Knižnica.
Makrointeriéry:
Objekt hlavnej školskej budovy
Ľudová jedáleň – zariadenie praktického vyučovania
Budova na ulici 29. augusta
Objekt hlavnej školskej budovy – Pod Vinbargom 3, Bardejov (súčasť školy)
Recepcia
Školský blok:
Vyučovacie interiéry
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (15)
Jazykové laboratórium
Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie informatiky (2)
Kabinety Slovenského jazyka a literatúry, ekonomických
spoločenskovedných predmetov, informatiky, cudzích jazykov

predmetov,

Blok nová prístavba:
Zborovňa
Multimediálna učebňa
Učebňa informačno – komunikačných technológií
Učebne techniky obsluhy (2)
Učebne technológie prípravy pokrmov (2)
Knižnica
Kabinet odborných gastronomických predmetov (2)
Sklad inventára, strojov a zariadení (2)
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9. Šatne
10. Sociálne zariadenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Blok turistická ubytovňa:
Kancelárie školského manažmentu a nepedagogických zamestnancov
Sociálne zariadenia
Kancelária výchovného poradcu
Klasické triedy / - učebne pre teoretické vyučovanie (5)
Učebne pre vyučovanie cudzích jazykov (2)
Učebňa techniky obsluhy
Učebne ADK (2)
Šatne
Ubytovacie izby pre turistov (100 osôb)
Športová hala (telocvičňa, posilňovňa, šatne a hygienické zariadenia)
Jedáleň a kuchyňa
Odborná učebňa techniky obsluhy
Odborná učebňa technológie
Hygienické zariadenia
Kotolňa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zariadenie pre praktické vyučovanie Ľudová Jedáleň, ul. 29. augusta, Bardejov
(10 min od školy):
Kabinety pre MOV
Viacúčelová miestnosť (pre žiakov, MOV, rodičov a iných)
Odborné cvičné triedy
Kotolňa
Dielňa
Cvičná kuchyňa
Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary
Hygienické zariadenia
Malá telocvičňa – pohybové štúdio (so sociálnym zariadením – WC, sprchy)

1.
2.

Budova na ulici 29. augusta:
Odborné učebne
Prenajaté priestory na podnikateľské účely

Vyučovacie exteriéry
1. Ihrisko s umelým trávnikom
2. Viacúčelové ihrisko
3. Atletická dráha
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Zmluvné pracoviská
1. Hotel Bardejov
2. Hotel Šariš
3. Bardejovské kúpele, a.s.
4. Liečebné domy v Bardejovských Kúpeľoch
5. Bašta Caffe
6. Gurmán
7. Cactus
Učebné pomôcky používané na zabezpečenie výučby:
- mapy – geografické, dejepisné, jazykové,
- magnetofóny s CD prehrávačom,
- videá,
- meotary,
- datavideoprojektory,
- počítače,
- reštauačný inventár a zariadenie, ponukové a flambovacie vozíky,
- odborná literatúra a časopisy.
Potrebné a pripravované:
- špecifický inventár na praktické vyučovanie,
- vybavenie ďalších učební didaktickou technikou – dataprojektor, prístup na
internet,
- notebooky a projektory pre predmetové komisie,
- inštruktážne a odborné učebne na teoretické a praktické vyučovanie
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§ 2. ods.1 m
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti (správa o hospodárení)
tvorí Prílohu Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení

§ 2. ods. 1 n
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský
rok 2013/2014 a vyhodnotenie jeho plnenia
- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových
komisií
1. Odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie
prvej kvalifikácie
- splnený
- výchovu a vzdelávanie v prvých až piatych ročníkoch sme realizovali
podľa schválených školských vzdelávacích programov:
- Gastronomické a hotelové služby – hotelová akadémia,
- Gastronomické a hotelové služby – hotelová akadémia II,
- Gastronomické a hotelové služby – čašník, servírka 4,
- Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4,
- Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4 II,
- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – obchod
a podnikanie,
- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – manažment
regionálneho cestovného ruchu,
- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – manažment
regionálneho cestovného ruchu II,
- Medzinárodné podnikanie,
- Výživa a šport - zdravý životný štýl
ktoré vychádzali zo Štátnych vzdelávacích programov (63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia,
obchod a služby II, 29 Potravinárstvo) v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- pripravili sme tematické výchovno – vzdelávacie plány pre všetky
ročníky v súlade s POP na šk. rok 2013/2014 v jednotlivých
predmetoch.
- pri zvyšovaní úrovne v oblasti vzdelávania a výchovy sme rešpektovali
pedagogické dokumenty, cieľové požiadavky, štandardy učiva
- implementovali sme prvky Národného štandardu finančnej
gramotnosti pre klasifikáciu vzdelávania ISCED 3 a zapracovali sme
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-

-

-

-

-

ich do tematických výchovno – vzdelávacích plánov
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
žiakov na MS pripravujeme v súlade s koncepciou novej MS a
v súlade s cieľovými požiadavkami a požiadavkami na MS,
vyučovacie hodiny boli inovované modernými metódami s využitím
IKT a masmédií - internet, tlač, televízne programy a postoj žiakov
k jednotlivým témam,
podporovali sme rozvoj ekonomických a podnikateľských schopností
pri výučbe ekonomických predmetov v rámci zavádzania IKT:
- sa vyučovalo cez internet - MOODLE
- vyučovalo sa formou e-learningu
- vyučovalo sa jednoduché a podvojné účtovníctvo a účtovanie
v programe ALFA, OMEGA, OLYMP poskytnutím
demoverzie od firmy KROS
- realizoval sa hotelový a gastronomický softwér AGNIS,
- v rámci záujmovej činnosti sa študenti zapojili do kurzu online
ekonomika – (E- learning EKO)
študenti boli zapojení do vzdelávacieho programu aplikovaná
ekonómia neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko
podporovali sme vyučovacie metódy, ktoré prepájajú učenie so
životom (projektové vyučovanie, odborné prednášky s pracovníkmi
bánk: bezhotovostný platobný styk, III. pilier dôchodkového
zabezpečenia, HACCP),
podporovali sme samostatnú a tvorivú prácu študentov: - zadávali
sme študentom tematické práce, projekty, ktoré samostatne
prezentovali a vyhodnotili
zrealizovali sme výskumy formou dotazníkov zamerané na zisťovanie
kvality výučby a tvorivosti v práci učiteľa. Vyplnené dotazníky sme
vyhodnotili a prijali opatrenia pre skvalitnenie výchovno –
vzdelávacieho procesu.

2. Umožniť žiakovi získať kompetencie
- ovládať aspoň cudzí jazyk, naučiť sa správne identifikovať
a analyzovať problémy, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé umelecké,
psychomotorické schopnosti, získať a posilňovať úctu k ľudským právam
a základným slobodám, pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej
spoločnosti, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, naučiť sa
kontrolovať a regulovať svoje správanie, získať všetky informácie o právach
dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
-plní sa
- v študijných odboroch, ktoré majú učebný plán vypracovaný podľa SVP
z roku 2010 sa realizuje povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov, podľa
ŠVP z roku 2013 len v študijných odboroch ŠVP 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
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- rozvíjali sme schopnosti nadaných a talentovaných žiakov v týchto
oblastiach:
- v rámci obvodu Bardejov – Stará Ľubovňa sme boli organizátormi
obvodného kola olympiád z poverenia OÚ – olympiády v ANJ
- účasť žiakov v školskom a obvodnom kole v olympiáde v ANJ, NEJ
- účasťou žiakov na zahraničnej praxi študentov na Cypre, v Nemecku
a na Malte v rámci mesačných stáži 14 študentov – Projekt Catering
and Hospitality Mobility Across Europe (Leonardo)
- olympiáda ľudských práv (školské kolo, krajské kolo)
- účasť v súťažiach (barmanských, v písaní na stroji, v matematike, recitácii,
vo
fotografických,
športových,
odborných
ekonomických
a gastronomických, ...)
- v krúžkovej činnosti (pracovalo 29 krúžkov)
- organizácia a účasť na športových súťažiach.
- v športovej oblasti – zorganizovali sme obvodné kolo v atletike
3. Posilnenie výchovnej funkcie školy
prístupom žiakov ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno časovým
aktivitám, motiváciou k učeniu, podporovaním špecifických záujmov,
vytváraním vzťahu k základným ľudským hodnotám.
- priebežne sa plní
Plnili sme úlohy implementácie národného plánu výchovy k ľudským právam a
úlohy implementácie protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy, multikultúrnej výchovy - besedami,
nástennými novinami, výstavami žiackych prác (koláže, letáky, reklamy),
prednáškami v školskom rozhlase, exkurziami, medzipredmetovými vzťahmi
v tematicko výchovno – vzdelávacích plánoch, učebných osnovách a realizáciou
aktivít v mimoškolskej činnosti.
Zrealizovali sme prieskum o šikanovaní žiakov, užívaní legálnych a nelegálnych drog
a o dodržiavaní ľudských práv.
4. Viesť dôsledne stratégiu školy
s prihliadnutím na: prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích
programov, posilnením úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijným
a osobným rozvojom, podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka /
propagáciou a popularizáciou školy.
-plní sa
- tvorba nových ŠkVP pre študijné odbory – 6329 M 01 obchodné
a informačné služby – MOV, 2951 M výživa a šport, reevidovanie ŠkVP,
tvorba nových školských vzdelávacích programov podľa ŠVP platných od
roku 2013 pre odbory hotelová akadémia, kuchár, manažment regionálneho
cestovného ruchu
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-

vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania a podpora účasti
pedagogických zamestnancov na vzdelávacích aktivitách
- vypracovanie štruktúry kariérových pozícií
- podpora talentu u žiakov – umožnenie – účasť v rôznych súťažiach,
zahraničnej praxi, spolupráca s partnerskými školami
- aktivity na propagáciu a popularizáciu školy: DOD, RZ pre rodičov a účasť
na RZ žiakov 9. ročníkov ZŠ
5. Zabezpečiť, aby sa škola stala otvorenou inštitúciou
pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej
a spoločenskej činnosti.
- plní sa
- spolupráca s Radou rodičov, Radou školy organizovaním: Dni zručnosti pre
verejnosť, aktivity v ĽJ pre verejnosť, organizáciou školského plesu a 5.
reprezentačného plesu Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
6. Sústavne zlepšovať a dopĺňať vybavenie školy a modernizovať výučbu
-priebežne sa plní
Škola sa zapojím do projektov Leonardo – výmenné pobyty pre študentov, Modré
školy a Inovácia školských vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána
Andraščíka v Bardejove sústavne snaží o modernizáciu výučby a dopĺňanie
materiálno –technického zabezpečenia školy, v tomto školskom roku sme naďalej
implementovali inovačné metódy s využitím IKT:
- na interaktívnych tabuliach počas vyučovacích hodín CUJ, MEG, NPO,
NAN, NOZ, EPP, TOB, EKO, HGM, MAT, CVM a daľších
- e – learningovej aplikácie Moodle
- účtovníckeho programu Omega, Alfa a Olymp od firmy Kross
- ATF Profi - All Ten Fingers (písanie všetkými desiatimi). Tento program sa
aplikuje na predmete administratíva a korešpondencia :
- výučbový program, program na zdokonaľovanie presnosti a rýchlosti písania,
výučba základnej práce s textom, vyhodnotenie presnosti a rýchlosti písania
podľa metodiky, klasifikácia výsledného textu
- lekcie členené na hmaty, celé slová, zložité vety, súvislý text, okamžité
grafické a zvukové označenie chýb, odborne spracované texty z učebnice
Administratíva a korešpondencia – v budúcnosti zriadenie odbornej učebne
ADK na PC.
Začiatkom školského roka sa dokončila rekonštrukcia a modernizácia
telocvične a šatní pri telocvični, úprava okolia školy – zrekonštruované
átrium. Projektom Inovácia školských vzdelávacích programov sme
reevidovali učebné osnovy jednotlivých predmetov o doplnenie moderných
vyučovacích metód a foriem práce, ktoré predpokladá vybavenie predmetov
didaktickou technikou. Projektom Modré školy sa začala postupná
rekonštrukcia vonkajšieho okolia školy a športového areálu.
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§ 2. ods. 1 o
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
záujem
uchádzačov
o štúdium
(predpoklad naplnenia prvých ročníkov),
komplexnosť školy a jej poloha (škola,
stravovacie zariadenie, športový areál),
kvalita a skúsenosť pedagogických
zamestnancov,
zabezpečenie
odborného
výcviku
v kmeňových
a zmluvných
gastronomických zariadeniach
záujem
podnikateľských
subjektov
o absolventov študijného odboru,
nízke % nezamestnanosti našich
absolventov v odboroch kuchár, čašník,
cukrár a pomerne vysoká úspešnosť
prijatia absolventov študijných odborov
pre štúdium na VŠ,
záujem žiakov o získavanie jazykovej
spôsobilosti hlavne v nemeckom a
anglickom jazyku, čo umožňuje žiakom
bezproblémovú komunikáciu v cudzích
jazykoch
v zahraničí
(zahraničná
odborná prax),
veľmi dobré meno a tradícia školy
v regióne,
atraktivita školy,
vysoký stupeň kvalifikácie učiteľov,
práca učiteľov aj žiakov s dostupnými
IKT s využitím moderných metód
a foriem vyučovania,
vysoká praktická odborná úroveň žiakov
našich
odborov
a schopnosť
ich
zapojenia do rôznych druhov podujatí,
účasť pedagógov na vzdelávacích
podujatiach
a záujem
o samovzdelávanie,
rozvinutá spolupráca so školami na
medzinárodnej úrovni,
spolupráca s bankovými, kultúrnymi,
vzdelávacími,
zdravotníckymi
a správnymi inštitúciami a subjektmi
tretieho sektora pri organizovaní besied,
prednášok, prezentácii,
zapojenosť zamestnancov aj študentov
v aktivitách súvisiacich so získavaním
mimorozpočtových
prostriedkov
prostredníctvom grantov.

Slabé stránky
nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu
odborných
učební
a telocvične,
nedostatočná vybavenosť moderných
jazykových učební a iných odborných
učební,
nedostatok
kvalifikovaných
pedagogických
zamestnancov
vyučujúcich cudzie jazyky,
nižšia vedomostná úroveň
žiakov
prichádzajúcich zo ZŠ,
nedostatok učební a didaktickej techniky
pre
realizáciu
IKT
v odborných
predmetoch,
nižší záujem žiakov o vyučovanie FRJ
a RUJ,
nedostatok, resp. neexistencia učebníc
pre niektoré odborné predmety,
pasívny prístup študentov a rodičov
k dosahovaniu
lepších
študijných
výsledkov, k dochádzke žiakov na
teoretické vyučovanie a odborný výcvik,
nevhodné priestory pre vykonávanie
niektorých
mimovyučovacích
aktivít
(školská knižnica, barmanský krúžok
a iné záujmové krúžky).
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Príležitosti
bezproblémové uplatnenie absolventov
školy v gastronomických zariadeniach
v Bardejove alebo mimo mesta prípadne
regiónu,
dobré uplatnenie našich absolventov
v zahraničných
gastronomických
prevádzkach (kontakty sa vytvárajú počas
žiackych odborných praxí),
fungujúce
partnerstvo
s podobnými
školami doma a v zahraničí (SRN, Poľsko,
Francúzsko, SK – Humenné, Prešov,
Kežmarok),
dobrá
a funkčná
spolupráca
so
zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ
a ŠIOV
ako
predpokladu
dobrých
koncepčných a poradenských služieb,
zosúladenie
odbornosti
žiakov
s požiadavkami trhu práce na základe
analýz podnikateľských subjektov,
zvýšenie kvality prípravy žiakov na
budúce povolanie a štúdium,
diverzifikácia študijných odborov z dôvodu
posilnenia konkurenčných schopností
školy,
zvýšenie úrovne zapojenia do programov
medzinárodnej
spolupráce
v rámci
projektov,
možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov
v projektoch ESF, podpora kariérneho
rastu aj konkurencieschopnosti školy,
možnosti vykonávania praxe žiakov
študijných
odborov
v cudzojazyčnom
prostredí,
dobrá
spolupráca
školy
so
zastupiteľstvom mesta a zefektívnenie
foriem prezentácie sa školy v regióne
i v zahraničí.

Riziká
nedostatok finančných prostriedkov na
obnovu a prevádzku školy,
nízka
vedomostná
úroveň
prichádzajúcich žiakov zo základných
škôl,
nízka
priemerná
mzda
v oblasti
gastronómie,
hotelierstva,
obchodu
a cestovného ruchu,
slabá spolupráca s rodičmi z dôvodu ich
pasívneho
prístupu
k školskej
problematike,
pokles
počtu
žiakov
v budúcich
populačných ročníkoch,
rast počtu konkurenčných stredných škôl
v regióne (cirkevné a súkromné školy),
zmena hodnotových priorít spoločnosti,
kríza rodiny, nezáujem rodičov o štúdium
svojich deti,
rastúce výchovné problémy žiakov
z dôvodu vysokého počtu rodičov
zamestnaných v zahraničí.
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§ 2. ods. 1 p
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Celkový

V študijných

počet

odboroch: 110

študujúci na VŠ

23

v zamestnaní

59

evidovaní na ÚPSVaR

28

študujúci na NŠ

0

v zamestnaní

0

evidovaní na ÚPSVaR

0

absolventov
školy:
110
V učebných
odboroch: 0

Najvyšší záujem a úspešnosť prijatia na VŠ majú žiaci študijného odboru:
- manažment regionálneho cestovného ruchu – 33,3 %,
- hotelová akadémia – 25,9 %.
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§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity: 430 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch,
ktoré boli realizované na škole

Názov krúžku
Abeceda sprievodcu cestovného ruchu
Administratíva a korešpondencia – zdokonalenie
výkonu
Baristický krúžok
Barmanský krúžok – free style
Barmanský krúžok
Dekoratívne vyrezávanie ovocia a zeleniny
Ekonomika v hoteli
Historický krúžok
Internet klub
Knihovnícky krúžok
Komunikácia v nemeckom jazyku
Krúžok umeleckého prednesu
Matematický krúžok
Matematika pre prvákov
Maturita z AJ
Maturita z AJ s úsmevom
Maturita z nemeckého jazyka bez stresu
Mediálny krúžok
Podnikanie v cestovnom ruchu
Podnikanie v praxi
Príprava na maturitnú skúšku zo slovenského
jazyka
Príprava slávnostného pohostenia
Ruský jazyk
Spoločensko – historický krúžok
Strelecký krúžok
Športový krúžok
Účtovníctvo v programe Omega
Viac ako peniaze
Základy ekonomiky v hoteli
Základy účtovníctva

Počet prihlásených
žiakov
8
10
24
19
29
24
12
25
13
12
10
10
9
17
16
15
13
17
7
8
11
14
9
9
12
27
22
15
19
13
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§ 2. ods. 2 c
Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca s rodičmi
Zúčastňujú sa zasadnutí Rady školy. V rámci zasadnutí Rady rodičov sa
zúčastňuje vedenie školy, na ktorých rodičov informuje o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch žiakov, krúžkovej činnosti, o zahraničnej praxi, mimoškolskej činnosti
a aktivitách na odbornom výcviku, o technickom vybavení školy, o družobných
stykoch s ostatnými školami v zahraniční, o riešení výchovných problémov,
o ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi na ich zdravý telesný a psychický vývin,
o stravovaní žiakov a pod.
§ 2. ods. 2 d
Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú
Spolupráca školy a verejnosti
Vedenie školy a pedagogickí pracovníci spolupracujú hlavne s organizáciami
v rámci mesta a okresu. Táto spolupráca je vzájomná. Týka sa hlavne týchto oblasti:
- pri príprave projektov, pri prevencii žiakov pred škodlivými vplyvmi, pri
organizovaní kultúrnych vystúpení, pri charitatívnych činnostiach, pri
skrášľovaní prostredia a pod.,
- spolupráca s podnikateľskou verejnosťou pri organizovaní praxe
a odbornom výcviku.
Organizácie, s ktorými škola najčastejšie spolupracovala
Bardejovské kúpele a.s., MsÚ, OÚ, HOS, MsKS, Domovy sociálnych služieb
- Alia a Dúha, NsP, SČK, Únia nevidiacich a slabozrakých, Regionálna liga proti
rakovine, RÚVZ, RV a PS, Centrum poradensko-psychologických služieb,
Centrum voľného času, podniky v rámci odbornej praxe žiakov a pod.
Bardejov 22. septembra 2014
RNDr. Eva Čajková, PhD.
riaditeľka školy
Správa prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa: 23. septembra 2014
Prílohy:
1. Správa o hospodárení za rok 2013
2. Vyjadrenie Rady školy
3. Stanovisko zriaďovateľa
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Príloha č. 1
Správa o hospodárení za rok 2013 - Výkaz k správe, Súvaha, Výsledovka
a Komentár k Správe o hospodárení.
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Príloha č. 2

Rada školy pri Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

Bardejov, 23. 9. 2014

Vyjadrenie Rady školy pri Hotelovej akadémii J. Andraščíka
Rada školy pri Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove prejednala
správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2013/2014 dňa 23. septembra 2014 a súhlasí s obsahom uvedenej
správy.

Ing. Zdenka Dziaková
predseda Rady školy
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Príloha č. 3

Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

Prešov, ..............................

Stanovisko zriaďovateľa
Odbor školstva PSK
sc h vaľ uj e
Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Hotelovej akadémii Jána
Andraščíka v Bardejove za školský rok 2013/2014.

S pozdravom

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