Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2014/2015
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:

Údaje o Rade školy:

Vedúci predmetových komisií:

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
RNDr. Eva Čajková, PhD.
Zástupkyňa RŠ
Ing. Martina Šimcová
Zástupkyňa RŠ pre PV
Ing. Mária Schaderová
Ekonómka školy
Ing. Helena Ferková
Predseda Rady školy
Ing. Zdenka Dziaková
Zástupca ped. zam. školy Bc. Mária Klimkovská
Zástupca neped. zam.
Ing. Helena Ferková
školy
Zástupcovia rodičov
Monika Jakubašeková
Milan Katuščák
Ladislav Stachura
Zástupca žiakov
Natália Kolárová
Zástupca zriaďovateľa
MUDr. Andrej Havrilla
Pavol Ceľuch
Ing. Viliam Holeva
Mgr. Ladislav Magyar
PK slovenského jazyka a Mgr. Ľubica Michalíková
literatúry
PK cudzích jazykov
PaedDr. Miroslava Hasarová
PK spoločensko-vedných Mgr. Vladimír Gajdošík
predmetov
PK telesnej a športovej
PaedDr. Renáta Tulejová
výchovy a
prírodovedných
predmetov
PK odbornoIng. Renáta Akbariová
ekonomických predmetov
PK odborných
gastronomických
MVDr. Katarína Vaľková
predmetov

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami k 15. 9. 2014
Študijný /učebný

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Spolu

Spolu

odbor

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

denné štúdium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.ročník

5.ročník

-

-

-

-

-

-

2

45

2

59

4

104

2

38

2

45

2

45

-

-

-

-

6

128

-

-

-

-

-

-

1

18

-

-

1

18

-

-

-

-

0,5

11

-

-

-

-

0,5

11

0,5

9

0,33

8

-

-

-

-

-

-

0,83

17

0,5

9

0,33

10

-

-

-

-

-

-

0,83

19

-

-

-

-

-

-

0,5

10

-

-

0,5

10

1

17

-

-

0,5

15

-

-

-

-

1,5

32

6445 4 kuchár

-

-

-

-

-

-

0,5

14

-

-

0,5

14

6445 K kuchár

0,5

14

1

17

1

20

-

-

-

-

2,5

51

0,5

14

0,33

10

-

-

-

-

-

-

0,83

24

5

101

4

90

4

91

4

87

2

59

19

428

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

2951 M výživa a
šport
Spolu

Priemerný počet žiakov na triedu

22,5

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0

2

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami k 31. 8. 2015
Študijný /učebný

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

Spolu

Spolu

odbor

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

tried

žiakov

denné štúdium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4.ročník

5.ročník

-

-

-

-

-

-

2

43

2

59

4

102

2

36

2

44

2

43

-

-

-

-

6

123

-

-

-

-

-

-

1

18

-

-

1

18

-

-

-

-

0,5

11

-

-

-

-

0,5

11

0,5

9

0,33

8

-

-

-

-

-

-

0,83

17

0,5

10

0,33

9

-

-

-

-

-

-

0,83

19

-

-

-

-

-

-

0,5

10

-

-

0,5

10

1

17

-

-

0,5

14

-

-

-

-

1,5

31

6445 4 kuchár

-

-

-

-

-

-

0,5

14

-

-

0,5

14

6445 K kuchár

0,5

13

1

17

1

20

-

-

-

-

2,5

50

0,5

11

0,33

9

-

-

-

-

-

-

0,83

20

5

96

4

87

4

88

4

85

2

59

19

415

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

2951 M výživa a
šport
Spolu

Priemerný počet žiakov na triedu

21,8

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0
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§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ, údaje o počte a úspešnosti
uchádzačov na prijatie
Študijný/učebn Druh
ý odbor

štúdi

Dĺžka

Poče

Počet

štúdia

t

prihlá-

í

v prijí-

plán.

sených

v prijí

macom

ma-

konaní

k

. 9.

com

k 30. 6.

15.

2014

konaní

2014

9.

a

tried

Úspešn Zapísaní Poče Prist

Počet

úpili

žiakov

tried do 14

k 15. 9.

t

2014

2014
6323 K
hotelová

3A

5

2

55

54

37

2

1

38

3A

4

0,33

18

16

9

0,33

1

9

3A

4

0

0

0

0

0

0

0

3A

4

0,33

28

12

10

0,33

0

9

3A

4

1,0

33

29

17

1

1

17

3A

4

1,0

39

37

15

0,33

0

14

3C

3

0,33

21

16

10

0,33

4

14

3C

3

0

0

0

0

0

0

0

6445 H kuchár

3C

3

0

0

0

0

0

0

0

2964 H cukrár

3C

3

0

0

0

0

0

0

0

akadémia
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
2951 M výživa a
šport
6444 H čašník,
servírka

Nenaplnené odbory: 6352 M obchod a podnikanie
2964 H cukrár, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár
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§ 2. ods. 1 e

Ročník

Počet

Prospeli
s

tried žiakov spolu

vyz.

Neprospeli

VD ost. spolu

z 1.

z. 2

3

oprav.

pred. pred. a viac skúšky

Neklasifi-kovaní

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v študijných odboroch
so zníž.

Počet

stup.

vymeškaných

správania

hodín

2.

3. 4.

z toho

spolu

neospr.

1.

5

97

96

11 22 63

1

1

0

0

0

0

0

0 0 6401

32

2.

4

87

87

9

17 61

0

0

0

0

0

0

4

3 0 5415

249

3.

4

88

87

7

11 69

1

0

0

1

0

0

9

2 0 4395

294

4.

4

85

84

7

14 63

1

0

0

1

0

0

1

3 0 5439

211

5.

2

59

59

6

21 32

0

0

0

2

0

0

0

0 0 3510

124

Spolu 19

416

413 40 85 288

3

1

0

2

0

0

14 10 0 25160

910

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov
odbor: 6323 6 hotelová akadémia
Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ 2RJ

TSV

INF

-

1,18

1,43

2,1

-

1,38

1,77

1,68

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ TSV EKO

USP

UCT HGM PRN

NAN GOR MKT MEG API NJK ANK

-

IV.H

2,62 2,76

IV.G

2,64 2,36 3,27 2,36 2,82

V.H

2,48 1,93

V.G

2,9

-

-

2,38

-

2,38

-

GOR EKO

UCT HGM TOB

PXA

-

-

-

-

-

2,81

2,62

2,62

2,48

1,05

-

-

-

-

-

2,59

2,86

2,41

2,68

1,27

-

-

-

-

-

1,0

2,59

1,76

2,21

2,31

2,17

3,17

2,0

2,45

2,45

1,24

2,0

2,05

-

2,64 2,63 2,91 1,68 1,25

2,4

2,13

3,03

2,63

2,53

3,13

1,7

2,53

2,43

1,53

2,13

2,79

-

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

2,32 2,58

-

2,5

-

2,71

2,68

1,32

2,21

2,26

2,74

1,13

2,53

2,16

2,37

1,58

1,74

-

-

I.G

2,89 2,72

-

2,71

-

4,0

2,83

2,5

2,17

2,56

2,94

1,28

2,94

2,67

2,78

2,61

1,83

-

-

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

DEJ

OBN

INF

NAN

MAT TSV PVY

EPP

PXA CTB TCJ ADK EKO

KMM

TOB

II.H

2,48 2,67

-

2,82

-

2,0

2,33

2,19

1,52

3,05

2,62

1,19

2,67

2,43

-

2,57

1,9

3,05

2,33

II.G

2,0

2,52

-

2,47

-

2,83

2,17

1,91

1,87

2,91

2,61

1,39

2,26

2,35

-

2,87

1,78

2,61

2,61

III.H

2,78 3,06

-

2,73

-

3,0

1,44

-

2,0

-

3,06

1,18

-

2,39

1,22

2,67

-

2,83

2,94

III.G

2,64 2,94 2,63

2,6

2,38

2,5

1,52

-

2,0

-

2,6

1,29

-

2,64

1,32

2,72

-

2,76

2,68

odbor: 6352 M obchod a podnikanie
Trieda SJL 1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

SOC OBN MAT

IVP

TSV

APE

BIO

ERP ADK CZT

PRN UCT SLK TOH

III.AC 2,64

3,0

2,57

2,0

3,33

2,27

2,09

1,6

1,91

1,64

2,64

2,36

3,2

2,18

2,82

3,36

2,36

3,0

5

1,18

3,18

odbor: 6352 6 obchod a podnikanie
Trieda SJL 1AJ
IV.A

1NJ

2NJ

2AJ

-

2,06

-

3,11 2,33

2RJ MAT TSV
-

2,39

USP

ERP

UCT

SLC

FIA

PUI

PRN

IVP

GOR KAJ PGK TCR

1,94

3,44

2,28

2,39

3,0

2,61

2,39

1,67

2,56

TSV

TSF

EKE BHP GOR KAZ SLK ADK

1,0

2,28

2,61

2,22

odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
Trieda SJL 1AJ UCT 2NJ

TSQ

2RJ

DEJ

OBN

BIO

CHE MAT

PXV MKT
I.A

2,11 2,33

II.A

2,25

2,0

INF
API

DEK

-

1,4

-

2,25

1,56

1,0

1,0

1,67

2,56

1,11

1,0

1,67

1,44

1,78

1,44

1,11

1,0

2,0

2,75

1,67

1,63

2,0

2,75

1,88

1,75

2,0

2,88

1,63

1,5

2,13

2,63

1,88

-

-

-

2,25

odbor: 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
Trieda SJL 1AJ IVT 2NJ 2RJ DEJ OBN BIO CHE MAT
PXV KDR
2,1

-

1,0

2,71

INF

TSV EKE DPL

MKT

EIP HOG OTZ SLK ZOB ZAA
UCT

I.A

2,5

1,7

1,0

1,0

1,9

2,3

1,1

1,25

1,4

II.A

2,22 2,11 1,78 1,67 3,17 2,22

1,78

1,56

1,44

2,78

2,11

1,0

2,78

1,6

SKQ

1,1

2,2

2,1

1,0

2,2

3,1

2,89

2,0

2,78

1,0

2,33

3,33

odbor: 6444 K čašník, servírka
Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ DEJ OBN CHE SLK BIO MAT INF TSV EKO PVY TOB OVY HTP TEA 2AJ 2NJ
2RJ
I.C
III.AC

2,94 3,17 2,83
3,0

3,75 2,83

TEC UCT

3,5

2,81

2,06

2,69

1,94

1,63

2,75

1,88 1,47

2,53

2,88

2,53

7,71

2,88

2,47

-

-

-

3,5

2,71

-

-

-

3,21

2,29 1,55

3,0

2,86

2,86

1,43

3,07

3,21 2,67 3,25

INF

MAT

API

TSV EKO

PVY

TOB

OVY

UCT

TEC

USP

-

3,5

2,5

1,38

3,3

3,3

1,7

3,1

3,2

2,7

INF

TSV

EKO TEA

odbor: 6444 4 čašník, servírka
Trieda

SJL

1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

IV.C

3,6

3,14

3,33

-

3,33

3,86

OBN

PRN CTO

CTB
3,2

2,8

2,4

2,2

odbor: 6445 K kuchár
Trieda SJL

1AJ

1NJ

1RJ

DEJ

OBN

BIO

CHE MAT

SLK

PVY TEC HTP OVY ADX PXV

I.F

3,62

3,45

-

3,5

3,15

3,08

2,54

3,0

2,62

1,77

1,46

3,15

2,92

1,92

3,0

3,0

3,15

1,46

-

-

II.F

3,29

3,63

3,11

-

3,35

3,0

-

-

3,0

-

1,8

2,76

-

3,12

3,24

3,18

-

1,94

3,18

2,94

PRN CTO

API

TOB

odbor: 6445 4 kuchár
Trieda SJL

1AJ

1NJ

2NJ

2AJ

2RJ

TSV

OBN MAT

INF

TOB EKO PVY

TEC OVY UCT

USP

III.F

3,8

3,38

3,75

3,38

3,25

3,75

1,85

3,5

3,55

2,2

3,5

3,6

3,35

3,25

1,6

3,7

-

-

-

-

IV.C

3,5

3,33

3,75

-

3,38

3,33

1,42

2,5

2,86

-

3,07

2,93

3,36

3,0

1,79

2,71

2,86

2,93

1,43

1,93

REG
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odbor: 2951 M výživa a šport
Trieda SJL

I.F
II.A

1AJ

1NJ

2RJ

CHE

2NJ

BIO

APC

PXV

INF

DEJ

MAT

EKE OBN

PPB

SRL

API

SQS

TEA

HOQ
ZZS

TSV

VDA

ZDR

TVZ

BAM

2,91

2,91

-

3,75

3,14

2,45

1,91

2,82

1,82

2,45

2,82

2,64

1,0

1,09

1,0

2,18

2,64

1,0

2,91

2,55

3,11

2,88

3,0

3,5

2,4

2,56

2,44

2,89

2,67

3,11

3,33

2,44

1,0

1,22

1

2,78

2,56

1,0

2,56

1,56

VWS

2,44

Spolu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2,67

5. ročník

Spolu
priemer

Študijné

2,20

2,38

2,60

2,48

2,27

2,39

odbory

Výsledky externej časti MS a PFIČ MS
Počet

PFIČ

Úspešnosť EČ

žiakov

v%

v%

B1

63

62,62

53,86

59,6

NEJ

B1

35

61,14

48,34

75,4

RUJ

B1

2

42,5

40,0

36,3

SJL

-

100

71,46

46,36

40,5

Predmet

Úroveň

ANJ

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
Povinné predmety
Predmet
Spolu 1
2
3

4

5

99
37 30 30
2
0
Slovenský jazyk a literatúra
62
18 20 18
6
0
Anglický jazyk - úroveň B1
38
9
12 14
0
0
Nemecký jazyk - úroveň B1
2
0
1
1
0
0
Ruský jazyk – úroveň B1
99
30 35 30
4
0
Teoretická časť odbornej
zložky
100
43 42 14
1
0
Praktická časť odbornej
zložky
Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
2
2
0
0
0
0
Nemecký jazyk – úroveň B1
1
1
0
0
0
0
Ruský jazyk – úroveň B1

Percentil

MS
Priemer
nekonali predmetu
1
1,97
1
2,19
0
2,14
0
2,5
1
2,08
0

1,73

1,0
1,0
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§ 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 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 H čašník, servírka
6444 4 čašník – servírka
6444 K čašník – servírka
6445 4 kuchár
6445 K kuchár
6445 H kuchár
6460 H predavač
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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 3. – 5.
ročník

Uplatňovaný učebný plán
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 2010-9878/21211:3-913
s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým
ročníkom

2.

6323 K hotelová akadémia pre 1. – 2.
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

3.

6352 6 obchod a podnikanie pre 3. - 4.
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 2010-9878/21211:3-913
s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým
ročníkom

4.

6324 M manažment reg. cest. ruchu pre
1. – 2. 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

5.

6329 M 01 obchodné a informačné
Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika
služby – medzinárodné obchodné vzťahy a organizácia, obchod a služby
pre 1.- 2. 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

6.

6444 4 čašník-servírka pre 3. – 4. ročník

Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – čašník,
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servírka 4
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa
15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3-913
s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým
ročníkom

7.

6444 K čašník-servírka pre 1. ročník

Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – čašník,
servírka 4 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

8.

6445 4 kuchár pre 3. – 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 2010-9878/21211:3-913
s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým
ročníkom

9.

6445 K kuchár pre 1. – 2. ročník

Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby
Školský vzdelávací program:
Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4
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

10.

2951 M výživa a šport pre 1.- 2. ročník

Štátny vzdelávací program: 29
Potravinárstvo
Školský vzdelávací program: Výiva a šport
– zdravý životný štýl
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 kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Pracovný pomer
Počet učiteľov
Počet
Počet
Počet spolu
majstrov
nepedagogických
zamestnancov
33
8
23
64
TPP
3
3
DPP
3
3
6
z toho so zníženým
úväzkom
1
1
ZPS
3
3
6
Na dohodu
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov
Počet

kvalifikovaní nekvalifikovaní

Učiteľov
Majstrov OV

38
8

1
-

spolu

Poznámka
- iné ako požadované vzdelanie

39
8

Predmety vyučované nekvalifikovane
Počet tried
1
2
5
2
8
2
6
3
4
2
2
1
2
2
4

Predmet
DEK
BIO
PRN
SOC, BHP
KMM, SLK, KAZ
PXV
TOB, CTB
TCJ
TSV
DPL, EIP
KDR, SKQ
TVZ, CTZ, BAM
PPB
ZDR
INF, TEA

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

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

Počet absolventov

Počet študujúcich

1. atestácia

22

-

2. atestácia

4

-

DPŠ

23

-

Bakalárske štúdium – MOV

8

-

Vysokoškolské štúdium

39

-

Národné projekty ESF

6

-

Priebežné vzdelávanie MPC

35

25

Špecializačné kvalifikačné

2

-

Štúdium manažmentu

4

-

Doktorandské štúdium

2

-

Špecializačné inovačné štúdium :

štúdium
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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

Okresné

Krajské

Národné

Medzinárodn

žiakov

Obvodné

kolo

kolo

é kolo

kolo
Hviezdoslavov Kubín

38

6

-

-

-

O slove písanom i tlačenom

18

2

-

-

-

Vansovej lomnička

11

2

-

-

-

Recitál

19

2

-

-

-

Olympiáda ANJ

14

2

-

-

-

Olympiáda NEJ

12

2

-

-

-

Popoludnie s cudzími jazykmi

16

-

-

-

-

Súťaže v oblasti telovýchovy

141

87

19

2

-

Olympiáda ľudských práv

18

-

1

-

-

Matematická olympiáda

24

-

-

-

-

Matematický klokan

9

-

-

-

-

Gastronomické súťaže

97

-

-

7

5

SOČ

2

2

2

1

-

Junior Achievement Slovensko

2

2

-

-

-

Maturita v knižnici

25

5

-

-

-

Súťaž v písaní na PC

32

-

-

-

-

Zdravotnícka súťaž

10

10

-

-

-

Súťaž v digitálnej fotografii

24

4

-

-

-

a športu

PANGEA

Aktivity školy a reprezentácia školy na verejnosti
I. ODBORNÉ:
1. Prezentačné akcie
a) v Ľudovej jedálni
b) v priestoroch školy
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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
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. Melody – hudobno- spevácke zoskupenie
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: dňa 4. 12. 2015 Vianočná výstavka, dňa 25. 3. 2015 sa
konala výstavka veľkonočných jedál spojených s ochutnávkou v
Ľudovej jedálni „“Vôňa a chuť Veľkej noci“
- Barmanský kurz
- svadby
- stužkové slávnosti
- plesy
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- recepcie
- slávnostné akcie
- školské reprezentačné akcie
- výstava slávnostných tabúľ
b) v Jedálni Pod Vinbargom
- Bardkontakt
- Deň otvorených dverí
- svadby
- stužkové slávnosti
- plesy
- recepcie
- slávnostné akcie
- školské reprezentačné akcie
- výstava slávnostných tabúľ
- Predvianočný rout pre rodičov a priateľov IV.H (10. 12. 2014), IV.G
(16. 12. 2014)
- Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (23. 1.
2015)
- dňa 25. 3. 2015
- banket pre rodičov a priateľov III.H triedy, dňa 31. 3. 2015 banket
III.G triedy
- dňa 12. 2. 2015 sa konal školský valentínsky ples študentov
Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, organizátormi
bola III.AC trieda v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pod
vedením Mgr. Gracovej, s veľmi dobrým ohlasom u študentov
- dňa 15. 5. 2015 sa konala rozlúčka žiakov končiacich ročníkov IV.A,
IV.C, V.H, V.G so školou
- rodičovské združenie začínajúcich prvých ročníkov
- Slávnostné rodičovské združenie pre rodičov – podávanie kávy a
dezertu I. H, I. G
c) V priestoroch školy
- Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
- PČ OZ MS – Apríl – mesiac lesov V.G, Noc na lodi Qeen Mary
V.H, Príprava menu a zručnosti IV.F a slávnostné tabule a zručnosti
IV.C
- Konferencia spojená s recepciou – projekt Modré školy (zástupcovia
z Nórska)
- seminár „Kultúra pitia piva“ 23.10.2014
- MUDr Peter Minárik – Výživa športovcov, výživa stredoškolákov
II.A, verejnosť
- dňa 12. 03. 2015 sme privítali žiakov 12 základných škôl. Študenti
študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a
obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné
obchodné vzťahy zorganizovali pre deviatakov po tretíkrát deň
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finančnej gramotnosti. Na začiatku stretnutia sa deviataci oboznámili
so základnými pojmami finančného trhu, ktoré im jednoduchou
formou vysvetlili odborníci zo Všeobecnej úverovej banky p. Miriam
Gmiterová a p. Viera Naďová a z Tatrabanky p. Darina Gajdárová.
Vysvetlili im rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou, učili ich
správne zaobchádzať s platobnou kartou, ako si zakladať účet v
banke, aký význam má v živote človeka poistenie. Svoje finančné
vedomosti si deviataci neskôr overovali hravou formou v podobe
rozprávok a doplňovačiek a pri tvorbe finančného plánu rodiny,
pričom vychádzali z pripravenej prípadovej štúdie. Najúspešnejšou
základnou školou bola ZŠ Hertník. na druhom mieste sa umiestnila
ZŠ Kurima a tretie miesto obsadila ZŠ Zborov.
- Rolandove hry, prezentácia školy formou stánku počas Rolandových
hier
- Deň otvorených dverí
- Imatrikulácia prvákov
- Deň učiteľov
- Slávnostné rodičovské združenie s podávaním kávy a múčnika
d) Mimo priestorov školy
- dňa 16. 5. 2015 sa konala Makovická struna – regionálne kolo v
Krivom, študentka Lucia Hanišová získala 1. miesto v súťaži
interpretov ľudových piesní, postupuje do vyššieho kola, ktoré sa
bude konať v decembri 2015
- ocenenie Žiak PSK 2015 si dňa 15. 6. 2015 z rúk predsedu PSK
MUDr. Chudíka prevzala žiačka IV.A triedy Katarína Semanišínová,
program tohot odovzdávania cien zabezpečovalo hudobné zoskupenie
Melody
- odborná prednáška pre pracovníčky LD B. Kúpele „Obsluha pri stole
hosťa“ (Kačmaríková)
- Obsluha prezidenta Kisku na Spojenej škole J.Henischa
- slávnostné prijatie študentov prvých ročníkov na mestskom úrade v
Bardejove a imatrikulácia študentov (I.A, I.G, I.H, I.C, I.F) a
realizované aktivity žiakmi III.AC,
- 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
- Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa dňa 8.12.2014 zúčastnilo 14
žiakov. Študenti súťažili v dvoch kategóriách 2A a 2B, kde preukázali svoje
vedomosti a zručnosti. Súťažiaci boli otestovaní nielen z gramatických
aspektov jazyka, ale museli preukázať aj svoje komunikačné zručnosti v
dialógu s komisiou či pri opise obrázku.
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Najlepšie výsledky v kategórií 2A dosiahli:
1. miesto Eva Ševcovová II.G
2. miesto Michal Čornanič I.H
3. miesto Lukáš Katinger I.G
Najlepšie výsledky v kategórií 2B dosiahli:
1. miesto Jakub Derner V.H
2. miesto Daniela Verbová V.H
3. miesto Nikola Dreveňáková IV.H
- Olympiáda v nemeckom jazyku sa konala 9. decembra 2014. Školského kola
sa zúčastnilo 12 žiakov 1. až 5. ročníka v dvoch vedomostných úrovniach.
Úlohy pre súťažiacich pozostávali z posluchu textu s porozumením, čítania
textu , popisu obrázka a konverzácie na zadanú tému. Po úspešnom priebehu v
priateľskej a milej atmosfére sa na stupne víťazov nakoniec postavili títo
úspešní jazykoví olympionici:
Kategória 2A:
1. miesto – Vanesa Stašeková I.A
2. miesto – Marek Stach II.H
3. miesto – Martina Zakuťanská II.G
Kategória 2B :
1. miesto – Jakub Derner V.H
2. miesto – Mária Moravcová V.G
3. miesto – Róbert Rusinko V.G
- Víťazi prvých miest postúpili na obvodné kolo olympiády v ANJ a NEJ, bez
výrazného umiestnenia.
- Olympiáda ľudských práv – sa konala 8. 12. 2014, zúčastnilo sa jej 18 žiakov,
umiestnenie:
1. miesto Dubňanská Simona III.H
2. miesto Popovcová Karin III.H
3. miesto neudelené
Žiačka Simona Dubňanská postúpilae na krajské kolo olympiády ľudských
práv, bez umiestnenia.
- dňa 13. 1. 2015 mala HAJA usporiadať 25. ročník obvodného kola olympiády
v nemeckom jazyku – pre obvod BJ, SĽ, SK, SP. Avšak pre nízky počet
prihlásených súťažiacich sa olympiáda konala v Prešove. Žiaci HAJA (Derner
V.H, Stašeková I.A) sa neumiestnili na popredných miestach
- dňa 15. 1. 2015 mala HAJA usporiadať 25. ročník obvodného kola olympiády
v anglickom jazyku – pre obvod BJ, SĽ. Počet zapojených študentov v
jednotlivých kategóriách nedosiahol 10, preto sa OK konala v Prešove, žiaci
školy (Derner V.H, Ševcovová II.G) sa neumiestnili na popredných miestach.
- dňa 26. 5. 2015 sa konala súťaž v okresnej knižnici Dávida Guttgesella
Bardejov „Maturita v knižnici“, súťaž bola zameraná na oblasti histórie
Bardejova, SJL, geografie, umiestnenia družstiev stredných škôl:
1. Gymnázium Leonarda Stockela
2. Cirkevné gymnázium sv. Jána Bosca v Bardejove
3. Hotelová akadémia Jána Andraščíka (družstvo žiačok III.G triedy:
Kormaníková, Koncová, Lepáková, Štefancová, Rešetárová)
4. Súkromné gymnázium
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5. Gymnázium – Spojená škola Juraja Henisha
b) Odborné – gastronomické
- Eurocup 2014 v dňoch 21. – 22. 10. 20134 22. ročník medzinárodnej
barmanskej súťaže Juniorov v Prešove, družstvo Hotelovej akadémie Jána
Andraščíka sa umiestnilo v II. (striebornom) pásme na 9. mieste, Laura
Adamčinová (V.G) sa umiestnila v I. (zlatom) pásme na 10. mieste a zároveň
získala ocenenie „Miss Eurocup 2014“, Miriama Fornadeľová (IV.H) sa
umiestnila v II. (striebornom) pásme na 17. mieste.
Zistenia: úroveň súťaže sa zvyšuje z roka na rok, vyššie požiadavky kladené
na odborné vedomosti žiakov ako aj na výrobu a prípravu pomôcok,
stolovanie.
- dňa 26.11.2014 sa na pôde Hotelovej akadémie Jána Andraščíka konal 5.
ročník somelierskej súťaže. Je to školská súťaž, v ktorej si svoje zručnosti
overia študenti 3. ročníka odboru hotelová akadémia v príprave a servírovaní
rôznych druhov nápojov. Súťažilo sa v troch disciplínach:
a) príprava flambovanej kávy
b) príprava miešaných nápojov
c) otváranie šumivého a červeného vína.
Víťazi somelierskej súťaže :
Absolutný víťaz - Ivana Lepáková III.G
Príprava flambovanej kávy - Dominika Ištoňová III.H
Príprava miešaného nápoja – Beáta Koncová III.G
Otváranie vína- Erika Kormaniková – III. G
Svoje zručnosti študenti odprezentovali pred verejným publikom, hlavne
učiteľov a žiakov základných škôl, ktorí navštívili deň otvorených dverí na
našej škole.
- dňa 18.2.2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka konala súťaž v
príprave kávy Bardejovský barista 2015. Súťažilo v nej 12 baristov z piatich
slovenských odborných škôl zameraných na gastronómiu.
Organizátorom baristickej súťaže je Hotelová akadémia Jána Andraščíka, v
tomto roku prebiehal jej druhý ročník v kategórii Junior, kde sa udeľuje zlaté,
strieborné a bronzové pásmo. V zlatom pásme sa udeľuje prvé, druhé a tretie
miesto a zvláštnou cenou je cena garanta súťaže. Garantom súťaže bol Michal
Křižka, barista SCAE stupňa 1 a 2 a člen európskej asociácie SCAE, ktorý
zároveň hodnotil súťažiacich ako technický komisár. Ďalšími členmi poroty
boli štyria chuťoví komisári: Ľ. Štalmach - Gran café v Bardejove, D. Marcin Kaviareň Bašta Caffé v Bardejove, T. Chovanec - Tomis café v Bardejove, P.
Šmigala - Collegium cafe bar & restaurant v Prešove.
Hodnotiace kritériá sú stanovené podľa štandardov kritérií svetových súťaží.
Hodnotí sa chuťová kvalita pripravených nápojov: vyváženosť chuti, harmónia,
horkosť a aróma, charakter nápoja. Hodnotí sa prezentácia nápoja, baristická
technika a osobné vystupovanie. Hodnotí sa majstrovstvo súťažiaceho, znalosti
o káve v podobe vedomostného testu, kreativita a komunikatívnosť
súťažiaceho. Pozornosť je venovaná detailom. Všetky zásady prípravy kávy na
najvyššej úrovni predviedol Patrik Varga z Hotelovej akadémie Prešov, ako
druhý v poradí Patrik Tribus a tretí Alojz Dinis, obidvaja z Hotelovej akadémie
J. Andraščíka. Cenu garanta súťaže získal víťaz Patrik Varga.
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- 29. 4. 2015 súťaž v dekoratívnom vyrezávaní do ovocia a zeleniny – Carpatia
Carving Cup 2015 vo Svidníku – zúčastnili sa žiačky Vašičkaninová (IV.H) –
umiestnila sa na 1. mieste v zlatom pásme v dvoch kategóriách, Hermanovská
(II.G) umiestnila sa na 1. mieste v bronzovom pásme v silnej konkurencii
- 11. 6. 2015 sa konala v Rimavskej Sobote medzinárodná someliérska súťaž,
účasť žiačky Martiny Zakuťanskej, umiestnila sa na 3. mieste
c) Odborné – ekonomické
- dňa 3. 3 2015 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Daniela Knapová a Patrícia
Holodová prezentovali svoju prácu "Zborovský hrad na dlani", s ktorou
postúpili do krajského kola. Dňa 27. 3. 2015 sa v krajskom kole prehliadky
SOČ umiestnili na 2. postupovom mieste, celoslovenské kolo sa uskutočnilo
dňa 22. – 24. 4. 2015 v Piešťanoch. Daniela Knapová a Patrícia Holodová
úspešne prezentovali svoju prácu "Zborovský hrad na dlani", s ktorou sa
umiestnili na 2. mieste.
- dňa 6. 3. 2015 sa konala súťaž v písaní na PC, táto súťaž pozostáva z 10
minútového odpisu textu na presnosť a rýchlosť. Prebehla v dvoch kategóriach.
Spolu si v oboch kategóriach zmeralo sily 32 študentov.
I. kategória : I.A, II.H, II.G
1.Semanišínová Eva I.A
2.Novotný Lukáš I.A
3.Maťašová Timea I.A
II.kategória : II.A, III.A, III.H, III.G, V.H
1.Derner Jakub V.H
2.Knapová Daniela II.A
3.Dubňanská Simona III.H
- dňa 29. 4. 2015 odoslaná práca „Potulky s Katkou“ do celoslovenskej súťaže
Cena Michala Bosáka, bez umiestnenia medzi prvými piatimi určenými na
vyhodnotenie a obhajobu
d) Matematické (prírodovedné)
- dňa 9. 6. 2015 sa uskutočnila pod záštitou SČK zdravotnícka súťaž, školu
reprezentovalo družstvo II.H triedy, bez výrazného umiestnenia
- dňa 16.6.2015 v rámci projektu "Výživné myšlienkové mapy" kreslili naši
študenti odboru výživa a šport (I.F) v MŠ na Nábrežnej ulici s deťmi
pestrofarebné myšlienkové mapy. Problematika zdravej výživy je v dnešnej
spoločnosti často diskutovanou témou. V Hotelovej akadémii Jána Andraščíka
v Bardejove žiaci študujú v odbore „Výživa a šport“ práve otázky zdravého
životného štýlu, potravín, ľudského tela v súvislosti so životom človeka. A
práve títo študenti, väčšinou aktívni športovci, sa vybrali za brány školy
podeliť sa so svojimi vedomosťami medzi žiakov Materskej školy na
Nábrežnej ulici. V spolupráci s OZ Indicium vypracovali projekt „Výživné
myšlienkové mapy v materskej škole“, ktorý finančne podporila Komunitná
nadácia v Bardejove. Jeho hlavným cieľom bolo získavanie vedomostí o
zdravom životnom štýle formou kreslenia myšlienkových máp.
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- 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.
- matematický klokan – celoslovenská súťaž, zúčastnilo sa 9 študentov z 1. a 2.
ročníka. Neumiestnili sme sa medzi 20 % najlepších riešiteľov. Žiaci dostali
diplomy za účasť.
- dňa 10. 6. 2015 sa konalo pod záštitou SČK Bardejov školenie zdravotníkov
škôl pre poskytovanie prvej pomoci (Tulejová) a územná súťaž Slovenského
červeného kríža – umiestnenie 5. miesto – tím II.H triedy
e)
-

-

-

-

Športové
04.09.2014 - účelové cvičenie pre II. ročníky II.A,II.H,II.G,II.F
05.09.2014 - účelové cvičenie pre I. ročníky I.A, I.H,I.G,I.F,I.C
19.09.2014 Streetbasketbal
/org.mesto
Bardejov
–
dievčatá
3.miesto,chlapci-4.miesto/
dňa 29. 10. 2014 žiaci I.F triedy výživy a športu zorganizovali medzitriedny
pingpongový turnaj žiakov HAJA
športové súťaže: 19. 11. 2014 OK v badmintone chlapcov a dievčat SŠ – 3.
miesto družstvo dievčat, 3. miesto družstvo chlapcov
24.-28.11.2014 – Plavecký kurz pre žiakov II. ročníkov
27.11.2014 - OK v stolnom tenise dievčat SŠ
28.11.2014 - OK v stolnom tenise chlapcov SŠ
dňa 5. 12. 2014 študenti 2. ročníka odboru výživa a šport zorganizovali už
II.ročník Mikulášskeho medzitriedneho turnaja vo futsale. V športovej hale sa
odohrávali futsalové zápasy medzi 13 prihlásenými družstvami tried našej
školy vo futsale. Organizáciu turnaja, ako aj pred rokom, zabezpečili študenti
2.ročníka odboru výživa a šport. Najprv sa súťažilo v 4 skupinách a
postupujúci potom zvádzali dramatické vyraďovacie boje. Medzi
najúspešnejšie družstvá do semifinále postúpili: II.A, V.H, I.F a III.H trieda.
Víťazi semifinále V.H a I.F sa stretli v nervydrásajúcom finálovom zápase,
ktorý rozhodli až strely z pokutových kopov. Šťastnejší hráči I.F triedy si
odnášajú putovný pohár a hlavnú cenu-tortu. Celkové poradie : 1.miesto I.F,
2.miesto V.H, 3.miesto II.A, 4.miesto III.H.
01.12.2014 - OK vo florbale žiakov SŠ 2.miesto
dňa 16. 2. 2015 sa uskutočnilo posledné kolo športovej súťaže strelecká liga,
družstvo našej školy sa umiestnilo na 3. mieste, študentky jednotlivci Kolárová
(IV.A) sa umiestnila na 2. mieste
dňa 17. 2. 2015 sa na škole konalo okresné kolo vo futsale chlapcov stredných
škôl za účasti 8 stredných škôl v Bardejove, poradie 1. miesto Spojená škola
Štefánikova, 2. miesto Gymnázium Leonarda Stockela, 3. miesto Hotelová
akadémia Jána Andraščíka
športové súťaže: dňa 4. 3. 2015 sa konalo OK vo volejbale chlapcov – bez
umiestnenia, dňa 24. 3. 2015 sa konalo OK vo volejbale dievčat SŠ – bez
umiestnenia
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- dňa 6.3.2015 sa v športovej hale Hotelovej akadémie J. Andraščíka uskutočnil
už II. ročník medzitriedneho volejbalového turnaja družstiev "MIX-VOLLEY".
Na turnaj sa prihlásilo 16 zmiešaných družstiev, pričom 1 družstvo zostavili aj
učitelia našej školy. Družstvá boli rozdelené do 4 skupín, kde si zahral každý s
každým. Do play-off zápasov postúpili 4 víťazi zo skupín A až D. Po zápasoch
v skupinách zostali v súťaži 4 najlepšie družstvá : 5.H, 3.G, 1.F a učitelia, ktoré
sa stretli v semifinálových zápasoch. Výsledky: 5.H - učitelia 0:2, 1.F - 3.G
2:1, o 3.miesto 3.G - učitelia 2:0, finále 5.H - 1.F 2:0
- 25.03.2015 – OK v basketbale dievčat SŠ /org. GLS – 2.miesto HA – Lívia
Pekárová, Monika Mihaľová, Gabriela Bereščáková, Kristína Kleinová,
Tatiana Gažiová, Michaela Lešková, Silvia Orlovská, Zuzana Novotná, Zuzana
Kusavová/
- Exkurzia pre študijný odbor výživa a šport v posilňovniach v Bardejove
- športové súťaže: dňa 1. 4. 2015 sa konalo OK v basketbale chlapcov, úspechy
v okresnom a krajskom kole študentov SŠ v atletike - 17. a 24. 4. 2015, po
úspešnej reprezentácii v okresnom kole v atletike sa v Prešove v atletickom
areáli pri ZŠ na Šmeralovej ul. dňa 24. apríla 2015 uskutočnilo krajské kolo
študentov SŠ v atletike. Žiaci našej školy sa v jednotlivých disciplínach
nestratili a obsadili popredné miesta. Víťazi disciplín nás budú reprezentovať
na Majstrovstvách Slovenska 7. mája 2015 v Trnave.
Martin Mihalik 2.A hod oštepom 1.miesto (38,64 m)
Mário Koscelník 2.A beh na 100mm 1.miesto (11,61 s)
- dňa 14. 4. 2015 sa uskutočnilo OK v hádzanej – bez umiestnenia, dňa 15. 4.
2015 sa konalo OK vo futbale chlapcov – bez umiestnenia.
- študenti študijného odboru výživa a šport, Martin Mihálik a Mário Koscelník
reprezentovali školu vo svojich disciplínach na školských MS Gaudeamus
Igitur v Trnave (5.5-6.5.2015),
- v čase od 8. 6. – 10. 6. 2015 sa konal pre žiakov III.AC, III.H, III.G, III.F
triedy kurz na ochranu života a zdravia, žiaci neprítomní si kurz nahradia na
budúci školský rok
- dňa 12. 6. 2015 sa na škole uskutočnil školský turnaj trojíc v nohejbale.
Víťazom sa stalo družstvo I. F triedy, ktoré vo finále zdolalo II.A triedu po
veľkom boji 2:1 na sety.
f) Kultúrne
- dňa 29. 9. 2014 sa žiaci IV.C, IV.A, V.H zúčastnili v rámci aktivity EDJ
divadelného predstavenia Frankestein v anglickom jazyku (Košice)
- dňa 24. 10. 2014 sa uskutočnilo podujatie ku dňu školských knižníc v školskej
knižnici s názvom „O slove písanom i tlačenom“ za účasti 40 žiakov
- študenti sa rozlúčili so starým kalendárnym rokom výborne pripraveným
programom - Vianočná akadémia, ktorý zorganizovala Mgr. Gracová so žiakmi
končiacich ročníkov,
- 29.10.2014 učitelia anglického jazyka vyhlásili súťaž o najkrajšiu
halloweensku tekvicu pri príležitosti dňa zážitkového vyučovania na tému
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Halloween. 3.miesto získaa tekvice z dielne IV.C triedy, 2.miesto získala III.F
trieda a 1.miesto získali tekvice z IV.A triedy.
dňa 16.11.2014 sme sa zapojili do online súťaže v anglickom jazyku
Angličtinár roka, ktorá testovala študentov v počúvaní s porozumením, čítaní s
porozumením a gramatickej presnosti. Tejto súťaže sa primárne zúčastnili žiaci
maturitných ročníkov a študenti, ktorí mali záujem otestovať si svoje
vedomosti. Bohužial počas sútaže sme sa stretli s problémami pri prehrávaní
videí a taktiež vo finálnej fáze pri ukladaní testov do systému na vyhodnotenie,
preto nemôžeme považovať výsledky za objektívne. Podľa dostupných
informácií najviac bodov dosiahla Eva Ševcovová z II.G, ktorá získala 76
bodov zo 108.
dňa 12. 2. 2015 sa konal školský ples študentov Hotelovej akadémie Jána
Andraščíka v Bardejove, organizátormi bola III.AC trieda v rámci predmetu
Aplikovaná ekonómia pod vedením Mgr. Gracovej, s veľmi dobrým ohlasom
u študentov
dňa 3. 3. 2015 sa konala pod záštitou Únie žien, HOS Bardejov recitačná súťaž
Vansovej Lomnička – umiestnenie: 2. miesto poézia Halecká (IV.G), 4. miesto
poézia Fecková (V.G), 2. miesto próza Vošková (IV.C), bez postupu do
vyššieho kola.
pod záštitou pána prezidenta Andreja Kisku sa 10. marca 2015 uskutočnilo
krajské semifinálové kolo súťaže Jazykový kvet 2015. V priestoroch Centra
voľného času ABC v Prešove zazneli prednesy poézie a prózy v nemeckom,
anglickom a ruskom jazyku. Žiačky Hotelovej akadémie J. Andraščíka – Ivana
Kunstová zo IV. C a Vanesa Stašeková z I. A tiež prispeli svojím vystúpením
recitáciou vybraných umeleckých diel v ruštine a v nemčine.
dňa 26. 3. 2015 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v školskej
knižnici, umiestnenie:
Poézia:
1. miesto - Vošková (IV.C) a Zakuťanská (II.G)
2. miesto – Bilavská IV.G) a Mizlová (I.C)
3. miesto – Knapová (II.A) a Gajdárová (IV.H)
Próza:
1. miesto – Hanišová (III.G)
2. miesto – Ondíková (I.F)
3. miesto – neudelené
dňa 31. 3. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v HOS
Bardejov, žiačka Mizlová sa umiestnila na 3. mieste v kategórii poézia.
v rámci "Popoludnia s cudzími jazykmi" prebehla na škole dňa 13. 4. 2015
súťaž v prednese poézie v anglickom a nemeckom jazyku. Tohto roku to bol
jubilejný už 20. ročník. Súťažili žiaci v nemeckom a anglickom jazyku a na
spestrenie odzneli aj dve ukážky v ruskom jazyku. Porota zložená z dvoch
pedagógov a jedného žiaka vytvorená osobitne pre NJ a AJ rozhodla
nasledovne:
Poézia anglický jazyk:
1. miesto Monika Fecková V.G
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2. miesto neudelené
3. miesto neudelené
Poézia nemecký jazyk:
1.miesto Martina Zakuťanská II.G
2. miesto Vanesa Stašeková I.A
3. miesto Dominika Glosíková IV.G
- dňa 29. 4. 2015 sa konala pod záštitou CVČ Bardejov recitačná súťaž žiakov
ZŠ a SŠ Recitál – umiestnenie: 2. miesto poézia Ondíková (I.F), 3. miesto
poézia Mízlová (I.C).
- v celoškolskej súťaži „TOP TRIEDA“ sa na prvom mieste umiestnila IV.H, na
druhom I.A a na treťom mieste III. H trieda. IV.H trieda bola finančne
odmenená
- do galérie „NAŠI ÚSPEŠNÍ“ sme z končiacich ročníkov podľa kritérií
hodnotenia vybrali troch žiakov, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala žiačku
IV.A triedy Katarínu Semanišinovú zo študijného odboru obchod a podnikanie
so zameraním na cestovný ruch za výborný prospech, aktívnu spoluprácu s
Hornošariškým osvetovým strediskom v Bardejove a SOČ.
3. Kurzy
- v dňoch 8. - 12. decembra 2014 sa 19 študentov (II.H, II.G) zúčastnilo na
barmanskom kurze, učili sa umeniu barmanov. Touto výukou ich krok za
krokom 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.
- účasť žiakov II.A (18), III.G (11) a V.G (11) na kurze animačných aktivít dňa
9. 2. 2015 v COV s animátorom Slavom Pačutom spoločnosti STAGEMAN,
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,
- v dňoch 16. - 17. 2. 2015 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 zúčastnilo 13 žiakov prevažne odboru hotelová akadémia, ale
zastúpenie tu mali aj záujemcovia z verejnosti.
- v čase od 4. 5. – 9. 5. 2015 prebiehal na škole sprievodcovský kurz pre žiakov
SOŠP na vidieku Žilina, uskutočnila sa ústna a písomná časť skúšky, 11
absolventov získalo osvedčenie sprievodcu cestovného ruchu s celoštátnou
platnosťou, ktorý je platný so získaným vysvedčením o maturitnej skúške
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- v čase od 3. 6. – 8. 6. 2015 sa konal kurz senzorického hodnotenia pre žiakov
II.A triedy – výživa a šport pod vedením MVDr. Vaľkovej. Dňa 10. 6. 2015 sa
žiaci študijného odboru 2951 M výživa a šport zúčastnili tematickej exkurzie
do IVVL Košice
- v čase od 8. 6. – 10. 6. 2015 sa konal pre žiakov III.AC, III.H, III.G, III.F
triedy kurz na ochranu života a zdravia, podľa organizačného zabezpečenia a
podľa učebných osnov KOŽaZ
- jednoduché a podvojné účtovníctvo na PC – 26 úspešných žiakov IV.A, V.H,
V.G získalo certifikát KROS v programe Omega za úspešne vykonanú
maturitnú skúšku v tomto programe, úspešnosť PČOZ nad 90%.
4. Hospodársky týždeň
- v dňoch 26. – 30. 1. 2015 sa uskutočnil hospodársky týždeň pre žiakov III.AC
(11 žiakov) a V.H (11 žiakov) pod vedením metodičky MPC PO Ing. Heleny
Harausovej, PhD. s dobrým ohlasom u žiakov
5. Junior Achievement Slovensko
- Aplikovaná ekonómia - on line ekonómia, III.AC študijného odboru obchod
a podnikanie, certifikáty pre 9 študentov, aktivity: organizácia Valentínskeho
plesu -12.2.2015, burza kníh (marec), organizácia imatrikulácie prvákov
(november), výroba a predaj mydielok (počas celého roka), mikulášsky
program (december), vypracovali 15 kapitol online ekonómie a absolvovali
online výstupný test (počas celého roka), pomoc psíkom v útulku (január),
študenti vypracovali v tomto polroku kapitoly: 08 Financovanie podniku, 09
Výroba a produktivita, 10 Pracovná sila, 11 Ako si firmy konkurujú, 12 Úloha
vlády, 13 Peniaze a finančné inštitúcie, 14 Ekonomická stabilita, 15
Medzinárodné vzťahy. 9 žiakov z III.AC triedy získalo certifikáty za úspešne
absolvovanie Online ekonomie - kritérium na získanie certifikátu : úspešnosť
v testovani minimálne 75 percent v programe online ekonomia

6. Besedy a prednášky (aj s odborníkmi z praxe)
- dňa 15. 10. 2014 sa uskutočnila prednáška na tému Fajčenie, alkohol a drogy s
p. Zbyňovskou pre triedu I.G, I.A, II.A, II.H a IV.G, dňa 29. 10. 2014 s p.
Múllerovou Fyziologické dospievanie v IV.G triede
- 20. 10. 2014 sa v CVČ Bardejov konala beseda na tému Obchodovanie s
bielym mäsom – IV. H trieda
- dňa 7. 11. 2014 uskutočnila prezentácia zahraničnej praxe v COV Global
Contract pre triedy III.AC OaP, III.H, IV.H, IV.G. Agentúra ponúka žiakom
odbornú gastronomickú prax v 3–5 hviezdičkových prestížnych hoteloch na
Cypre a Gréckych ostrovoch – Kréta, Rodos, Kos, Karpathos, Syros,
Zakynthos, Korfu. Študentom boli prezentované podmienky praxe a
požiadavky, ktoré musia splniť v prípade vážneho záujmu a prihlásenia sa na
prax. Počas praxe si môžu študenti zdokonaliť praktické zručnosti v pozíciách:
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čašník/čašníčka, pomocný kuchár, chyžná, recepčný. Okrem praktických
zručnosti budú študenti rozvíjať aj jazykové schopnosti a vedomosti a získajú
všeobecný prehľad o danej krajine.
dňa 12. 11. 2014 sa v priestoroch COV uskutočnil workshop na tému:
„Moderné trendy v príprave miešaných nápojov“, ktorý viedol Tomáš Gyén,
Brand Ambassador pre značku Monin na Slovensku. Študentom 2. a 3. ročníka
odboru hotelová akadémia priblížil to, čo je v súčasnosti trendy v oblasti
mixológie nápojov. Prednáška bola doplnená praktickými ukážkami prípravy
miešaných nápojov s použitím netradičných surovín, postupov a inventára,
ktorý sa pri troške vnímavosti nájde v každej domácnosti. Príjemným
spestrením dňa bola aj degustácia pripravených nápojov.
pracovníci pivovaru Topvar – Výroba, čapovanie piva, sanitácia pivného
zariadenia
uskutočnené besedy v I.A a I.H s p. Leškom z OZ VLK (5. 11. 2014), v I.G a
II.F Slušné správanie, tolerancia, šikanovanie (5. 11. 2014), v II.F Kriminalita
mládeže s p. Valkučákom (19. 11. 2014), v I.A Sebapoznanie (19. 11. 2014) s
p. Benka Rybárovou, IV.A (21. 11. 2014) a V.G (25. 11. 2014) Obchodovanie
s ľuďmi, p. Valkučák, profesionálna orientácia žiakov III.AC, IV.H, IV.G (24.
11. 2014), psychosociálny výcvik pre II.G triedu (28. 11. 2014).
zrealizované prednášky s MUDr. Müllerovou na tému AIDS: 3. 12. 2014 v
III.H, II.A, I.F, 5. 12. 2014 v I.G, II.H, 15. 12. 2014 v I.A, I.H
dňa 10. 12. 2014 sa v priestoroch COV konala prednáška, prezentácia
ÚPSVaR Bardejov za účasti nemeckého zamestnávateľa o možnostiach
zamestnania sa v zahraničí – trieda IV.A, V.G, V.H
dňa 20. 1. 2015 na škole bola vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia
Policajného zboru v Bardejove v rámci projektu Čisté školy (trieda IV.H, III.H)
– negatívne zistenie
- aktivity tímu baristického krúžku pod vedením MVDr. L.Dubivskej pripravili
workshopy v Centre odborného vzdelávania pri Hotelovej akadémii J.
Andraščíka:
- 20.1.2015 o 14,00 hod. Potulky plantážami kávy
- 21.1.2015 o 14,00 hod. Káva ako ju nepoznáme
- 21.1.2015 o 14,00 hod. Od zrnka kávy k šálke espressa
- 22.1.2015 o 14,00 hod. Uzdravme si triedu
- 23.1.2015 o 13,30 hod. Jeden deň barmanom
- 26.1.2015 o 14,00 hod. Umenie v káve
- 27.1.2015 o 14,00 hod. Káva pre gurmánov
dňa 14. 1. 2015 sa uskutočnila beseda na tému Profesijná cesta po ukončení SŠ
s riaditeľkou CPPPaP Bardejov Mgr. Harňákovou
dňa 22. 1. 2015 sa na HAJA konala prednáška o aktivitách animátora
cestovného ruchu pod vedením Slava Pačutu spoločnosti Stageman, zúčastnili
sa jej žiaci II.A, IV.C, V.H, V.G, IV.A
dňa 5. 2. 2015 sa v COV konala prednáška s MUDr. Minárikom na tému
výživa a zdravie športujúcej mládeže, raňajky stredoškoláka pre študentov
školy, aj verejnosť
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- dňa 6. 2. 2015 sa v COV konala prednáška s Mgr. Pavlom Čobirkom z
agentúry SARIO tému zahraničný obchod pre študentov študijného odboru
medzinárodné obchodné vzťahy, manažment regionálneho cestovného ruchu,
hotelová akadémia, obchod a podnikanie
- dňa 19. 2. 2015 sa uskutočnili besedy v V.H a V.G triede s Mgr. Harňákovou,
riaditeľkou CPPPaP v Bardejove na tému Cesta k úspechu
- dňa 30. 4. 2015 prezentácia anglického športového tábora medzi študentmi 1.
až 3. ročníkov
- zabezpečenie prednášky pre triedy I. A a I. C s Mgr. Slávkou BenkovouRybárovou na tému Kult tela a jeho význam v živote mladých ľudí.
- príprava „Zážitkového vyučovania v ANJ“ pri príležitosti dňa sv. Patrika
- Kriminalita mládeže, II.H, II.G, marec 2015
- Trestná zodpovednosť- I. A , II. H
- Komunálna politika – samospráva
- Triedy: III.A obchod a podnikanie, Kult tela a jeho význam
- obchodovanie s ľudmi – p. Benková
- Deň zeme - Žák – I. F, I. A
- Hasičský a záchranný systém – protipožiarná ochrana - I.H, I. G
- Beseda o domácom týraní „MYMAMY“ – obchodovanie s ľuďmi
- Živnostenské podnikanie V. G, V. H – pani Kučerová – živnostenský úrad
- 13. 5. 2015 - beseda s pracovníkmi Colného úradu Prešov, I. A, II. A - téma
Clo, vývoj cla, colný sadzobník, colný dohľad
- Beseda so zameraním na migráciu a utečencov v rámci občianskej
náuky 2.ročníkov – téma ľudské
- Informácie o poradenskej službe v oblasti odbornej prípravy na povolanie v
rámci úvodu do sveta práce - IV. – V. roč.
- anketa o šikanovaní - vhodnými otázkami vo forme anonymnej ankety
zmapovať situáciu v oblasti šikanovania, užívania a distribúcie drog na škole,
poprípade v meste, či mieste svojho bydliska
- Beseda o význame sebahodnotení s pracovníkom CPPPaP v Bardejove
I.roč., III.H,III.
- Beseda o kriminalite mládeže s pracovníkom polície p- Valkučákom II.
A,II.H, II.G
- Beseda o trestnej zodpovednosti – trestoch a trestnej činnosti – p. Valkučák,
-I.A , II.H,II.G,
- patologické hráčstvo/predchádzanie vzniku závislostí
- Beseda na tému Učíme sa riešiť konflikty III.H, III.G,,– p. Benková –
pracovníčka CPPPaP v Bardejove
- Beseda na tému Verbálna a neverbálna komunikácia III.H, III.G,,– p. Benková
–pracovníčka CPPPaP v Bardejove
- beseda s odborníkmi z centra pedagogicko psychologického poradenstva
a mimovládnych organizácií o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred
neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou p. Benkovou trieda V.H,
V.G
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- Beseda o Štátnej správe a samospráve s p. Jarinom - III.AC,II.A
- Beseda na tému Rodičovstvo a rodinná výchova – I.C,I.A,– p. Benková –
pracovníčka CPPPaP v Bardejove
- Beseda ku Dňu víťazstva nad fašizmom na hodinách dejepisu
- informovať študentov o možných rizikách práce v zahraničí - v Národného
boja proti obchodovaniu s ľuďmi na r. 2008 – 2010 na hodinách Úvodu do s
veta práce, Občianskej náuky, komunikácie so zákazníkmi.
- delikvencie mládeže - beseda
kriminalita a delikvencia mládeže predchádzanie všetkým formám kriminality v 1. a 2.ročníkoch na hodinách
občianskej náuky,
- dotazník na tému dodržiavanie ľudských práv a poznatky o obchodovaní s
ľuďmi - I. A,I.G,I.C, I.F, II.A,III.AC, - jún 2015
- Beseda s pracovníkom lesoochranárskej organizácie VLK na tému ochrana
životného prostredia, lesov
- Beseda o význame mokradí pri príležitosti Svetového dňa mokradí – 1.A,1.C
- Beseda o ochrane kultúrnych pamiatok a svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva na hodinách dejepisu, občianskej náuky, SLK
- Beseda s pracovníkom obvodného úradu životného prostredia.- s p, Kapcom a
p. Malecovou - 1. ročníky
- Beseda s príslušníkom hasičského zboru p. Chmurovičom o protipožiarnej
ochrane 1.ročníky
- beseda s absolventmi HA J.A. – Čo mi dala škola
- prevencia voči pohlavným chorobám – antikoncepcia, interupcia
- beseda na tému adaptácie žiakov, správnosti výberu strednej školy v 1. ročníku
- prednáška – ako sa správať a neurážať svojím správaním okolie 3. ročník
- beseda – klíma v triede
- so žiakmi končiacich ročníkov so zástupcami PU v Prešove, fakulty
manažmentuso zástupcami Poľskej vysokej školy - pre žiakov končiacich
ročníkov, ktorí majú záujem o štúdium na VŠ
- beseda o holokauste p. Bogoľ, správca židovskej synagógy – židovská
kultúra, tradície, zvyky – I. ročníky – I.AC, I.F, I.H, I.G
- 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,
- 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 výzdobou- zvyky
a tradície v anglicky hovoriacich krajinách, sviatok sv. Patrika, vianoce
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II. PROPAGAČNÉ
1. Publikačná činnosť
- v miestnej a regionálnej tlači, v Bardejovských novostiach:
- Aktívne strávené letné prázdniny/Hotelieri na Malte i v Lesnici
- Chcú uzdravovať svet
- Deň s Hotelovou akadémiou Jána Andraščíka
- Vianoce ako dar / Vianoce Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
- Reprezentačný ples HAJA/Na plese to ladilo
- 6. Reprezentačný ples sa vydaril
- Hotelierky získali zlato, striebro aj titul Miss Eurocup 2014
- O výžive športujúcich tínedžerov - Gastroenterológ Peter Minárik na HAJA
- Pootvorili okná do zahraničného obchodu - SARIO a študenti
medzinárodných obchodných vzťahov
- Bardejovský barista
- Sporiť, či žiť na dlh? - 3. ročník workshopu finančnej gramotnosti
- Oceňovanie 2015 – Pedagóg a žiak roka
- Študentský Valentínsky ples Hotelovej akadémie J. Andraščíka - Parket
pukal, zábava gradovala
- Voda pre život nenahraditeľná alebo Ako uzdravovať svet
- Umenie na zjedenie
- Ďalší dôležitý krok k zvyšovaniu odbornosti (Gastro Danubius)
- Učili sme sa pomáhať s KomPrax-om
- Obdiv a úcta k stredoškolskej odbornej činnosti
2. Informačno-propagačné ponuky
- Reklama Hotelovej akadémie J. Andraščíka
- Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné matariály
- Príprava panelov: Gastroakcie
- Brožúra – charakteristika učebných a študijných odborov
- propagačné tabule na DOD
- ponuka Ľudovej jedálne a Jedálne Pod Vinbargom
3. Informačné, slovné a fotodokumentačné propagačné materiály (Reklamné letáky
o škole)
- Podklady do BTV o besede: Výživa športujúcej mládeže“
- Pozvánka na DOD a reprezentačný ples HA JA v Bardejovských novostiach
- Pozvánka na Prednášku s lekárom v COV
- 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“
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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 2014/2015, Bardkontakt 2014, seminár o praxi v Grécku,
Eurocup 2014, Barmanský kurz, DOD, konferencia Uzdravme svet, Somelierska súťaž
– šk. kolo, prednáška o pive, prednáška Moderné trendy v barmanstve, celoškolské
rodičovské združenie, rout IV,H,IV,G, vianočná výstava v ĽJ, Vianočná akadémia,
Olympiády v NEJ, ANJ, Prednáška o animačných službách, Novoročné posedenie,
Danubius Bratislava, olympiády – obvodné kolo ANJ, animátorský kurz, súťaž
v písaní na stroji, Prednes poézie v CJ, školské kolo SOČ, baristická súťaž, baristický
kurz, veľkonočná výstava ĽJ, tematická exkurzia Praha, Danubius Bratislava, banket
III.H, III.G, Deň učiteľov, Finančná gramotnosť, Kurz animátorov, slávnostné rod.
združenie I.H,I. G, Praktické mat. skúšky IV.C, V.H, Prednáška Dr. Minárika, Projekt
Uzdravme svet, vystúpenie PULS-u, rozlúčka s maturantmi, súťaž v písaní na stroji,
Kurz senzorického hodnotenia.
6. Kronika
- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Katarína Rubická, PhD.
- Odborná stáž študentov HA na Malte
- Vystúpenie žiačok HA súčasťou kultúrneho programu Bardejovského jarmoku
- Slávnostná recepcia – Bardkontakt 2014
- Otvorenie šk. roka 2014/2015
- Otváracia konferencia k medzinárodnému projektu Uzdravme svet
- Celoškolské ZRPŠ
- Učitelia učiteľom – zaujímavé popoludnie s myšlienkovými mapami
- Hudobné zoskupenie Melody spríjemnilo otvorenie nových priestorov
bardejovskej nemocnice
- Vysokohorská túra žiakov odboru výživa a šport
- Naše žiačky opäť úspešné na EUROCUP 2014
- O slove hovorenom i písanom
- Súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu
- Celoškolský turnaj v stolnom tenise
- Prednáška o moderných trendoch v barmanstve
- Slávnostná imatrikulácia žiakov 1. ročníka
- Tematická exkurzia Banská Bystrica/Kalište
- Deň otvorených dverí HA 2014
- 5. ročník somelierskej súťaže
- Tematická exkurzia – Bratislava/Viedeň
- Vianočná výstavka zručností
- 2. ročník Mikulášskeho medzitriedneho turnaja vo futsale
- Školské kolo olympiády z AJ a NJ
- Slávnostné rauty IV. G a IV. H
- Slávnostná vianočná akadémia
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-

Baristické workshopy
Realizácia projektov KomPrax
6. reprezentačný ples Hotelovej akadémie
Navštívili sme Danubius Gastro Bratislava 2015.
Tohtoročný hospodársky týždeň.
Prednáška s MUDr. Petrom Minárikom na tému výživa športujúcej mládeže.
Opäť zábava na animátorskom kurze.
Študentský valentínsky ples.
Generálna skúška MS 2015 zo SJL v elektronickej forme podľa pokynov
NÚCEM.
Bardejovský barista 2015.
Vivodzeňe kačura 2015 aj s účasťou Hotelovej akadémie J. Andraščíka.
školské kolo SOČ - stredoškolskej odbornej činnosti.
školské kolo súťaže v písaní na stroji.
II.ročník medzitriedneho volejbalového turnaja MIX-VOLLEY.
III.ročník súťaže pre základné školy na tému finančná gramotnosť.
Recitačná súťaž Jazykový kvet 2015.
Bc. Mária Klimkovská – Žena roka 2015.
Veľkonočná výstavka zručností žiakov
Slávnostné bankety III. G a III. H triedy.
2. miesto v okresnom kole v basketbale dievčat.
Oslava Dňa učiteľov.
Školská súťaž v prednese zahraničnej poézie a prózy.
Exkurzia v Solivare Prešov.
Víťazstvo v krajskom kole v atletike žiakov SŠ.
spevácka skupina MELODY v Bardejovských Kúpeľoch.
Úspech v celoštátnom kole SOČ.
Víťazstvo v súťaži Carpatia carving Cup 2015.
Rozlúčka maturantov so školou.
Vystúpenie skupiny Melody s p.Dvorským na konferencii lekárov v B. Kúpeľoch
Lucia Hanišová na 1. mieste v súťaži Makovická struna
Podujatie Biely odkaz aj s podporou ľudových piesní skupiny MELODY.
Kurz senzorického hodnotenia potravín
Študentky 2. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu Hotelovej
na návšteve Prahy.
Školský turnaj trojíc v nohejbale.

-

Vysielanie v školskom rozhlase:
Pamätný deň holokaustu
Zbierka Biela pastelka
Európsky deň cudzích jazykov
Svetový deň srdca
Medzinárodný deň starších osôb
Deň obetí Dukly

-
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-

Svetový deň duševného zdravia
Deň bielej palice
Svetový deň výživy
Medzinárodný deň školských knižníc
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 ľudských práv
Deň vzniku SR
Pamätný deň oslobodenia Bardejova
Pamätný deň oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim
Európsky deň ochrany osobných údajov
Svetový deň bez mobilu
Deň pre bezpečnejší internet
Deň zaľúbených
Medzinárodný deň materinského jazyka
Medzinárodný deň žien
Svetový deň vody
Deň zápasu za ľudské práva
Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva
Deň počatého dieťaťa
Deň učiteľov
Veľká noc – tradície, zvyky a vinše
Svetový deň zdravia
Deň narcisov – boja proti rakovine
Deň Zeme
Svetový deň kníh a autorských práv
Svetový deň slobody tlače
Deň Slnka
Deň víťazstva nad fašizmom
Deň Európy
Deň matiek
Svetový deň rodiny
Svetový deň masmédií
Medzinárodný deň mlieka
Medzinárodný deň detí
Svetový deň životného prostredia
Výročie Memoranda národa slovenského
Deň otcov
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7. Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii J. Andraščíka
- 26. 11. 2014 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie Jána
Andraščíka v Bardejove, na veľmi dobrej úrovni, za početnej účasti žiakov ZŠ (cca
530 žiakov).
- 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
- Valntínska kvapka krvi
- Deň narcisov
- Deň belasého motýľa – pre postihnutých svalovou atrofiou
- Modrý gombík
2. Návštevy
- Domovy sociálnych služieb: Alia, Dúha
- Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi
- základné a materské školy
3. Darovanie krvi
- žiaci IV.C, V.H, V.G darovali krv v rámci Vianočnej študentskej
a Valentínskej kvapky krvi a v nevyhnutných prípadoch (Daniela Jajková,
Jana Greškovičová, Monika Randárová, Nikola Petríková, Emília Artimová
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V.H,Tomáš Bučko, Pavol Pňakovič, Tibor Gazdič, Leonard Ďurík, Branislav
Pjenčák IV.C, Tomáš Gula, Simona Talárová V.G)
IV. KULTÚRNE
1. Melody – hudobno-tanečné zoskúpenie:
- práca s dievčatami v hodobno – tanečnej školskej skupine (I.A trieda a II.A
trieda ), zabezpečovanie programu:
- program počas slávnostného prijatia študentov prvých ročníkov na mestskom
úrade v Bardejove a imatrikulácia študentov (I.A, I.H, I.G, I.C, I.F) – 14. 11.
2014 - realizované aktivity žiakmi III.AC odboru obchod a podnikanie pod
vedením Mgr. Antónie Gracovej.
- študenti sa po vyučovaní dňa 18. 12. 2014 rozlúčili so starým kalendárnym
rokom výborne pripraveným programom - Vianočná akadémia, ktorý
zorganizovali Mgr. Gracová a PhDr. Duhanová so žiakmi končiacich
ročníkov, hudobno-tanečného krúžku Melody
- ocenenie Žiak PSK 2015 si dňa 15. 6. 2015 z rúk predsedu PSK MUDr.
Chudíka prevzala žiačka IV.A triedy Katarína Semanišínová, program tohot
odovzdávania cien zabezpečovalo hudobné zoskupenie Melody
- Deň učiteľov, DOD, Úvod školského roka a Záver školského roka
- účasť na Makovickej strune v Stebniku – umiestnenie : 1. Miesto – Lucia
Hanišova z odboru MOV (maj ) 2015
- Biely odkaz – na namestí v Bardejove – jún 2015
- Beloveža – slávnosti obce – 28.6.2015
- vystupenia na Mestkom úrade v Bardejove – Úcta k starším - marec
- vystupenie na konferencii v Bardejovských Kupeľoch - apríl
- Vystúpenie s Dvorským v nemocnici s poliklinikou v Bardejove – otvorenie
nového oddelenia apríl 2015
- vystúpenie na reprezentačnom plese HA J.Andraščíka - január 2015
- vystupenie na roznych výstavach v Hornošarišskom múzeiu – máj 2015
2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:
- Grófka Marica – 2. 12. 2014 I.C, I.H, I.A
- Tom Dick a Harry – 9. 12. 2014 III.AC, II.H
- 16. 12. 2014 sa študenti I.C, I.H, I.G zúčastnili vianočného programu v ZUŠ
M. Vileca pod názvom „Vianočné ligotanie“
- študenti sa po vyučovaní dňa 18. 12. 2014 rozlúčili so starým kalendárnym
rokom výborne pripraveným programom - Vianočná akadémia, ktorý
zorganizovali Mgr. Gracová a PhDr. Duhanová so žiakmi končiacich
ročníkov, hudobno-tanečného krúžku Melody
- dňa 25. 5. 2015 sa uskutočnilo vystúpenie PUĽS Prešov pre žiakov v
športovej hale
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dňa 10. 6. 2015 sa II.H, II.G a IV.H zúčastnili návštevy divadelného
predstavenia v Košiciach Zvonár u Matky Božej
Rómeo a Júlia Košice, II.A

3. Tematické exkurzie:
- Osvienčim – II.A, II.H, II.G, II.F
- Dukla – Svidník – Vojenské múzeum – 2. ročníky – II.A, II.H. II.G, II.F
- tematická exkurzia Eurocup 2014 žiakov IV.H, V.G (22. 10. 2014)
- dňa 21. 10. 2014 sa I.F a II.A trieda (výživa a šport) zúčastnili tematickej
exkurzie do Vysokých Tatier - Štrbské pleso, vodopády, s veľmi dobrým
ohlasom u žiakov
- dňa 28. 11. 2014 sa žiaci III.H a III.G zúčastnili tematickej exkurzie do
Bratislavy a Viedne za účelom spoznávania pamätihodností miest
- tematická exkurzia do historického múzea SNP v B. Bystrici pri príležitosti
70. výročia SNP- IV.C, V.H, IV.G,III.AC,III.H
- dňa 9. 12. 2014 sa konala exkurzia do Prešova na medzinárodnú prezentáciu
Európske vianoce
- 12. 1. 2015 exkurzia žiakov III.AC triedy študijného odboru obchod a
podnikanie do obchodných domov Kaufland a Lidl
- dňa 29. – 30. 1. 2015 sa 80 žiaci IV.H, IV.G, V.H, V.G zúčastnili tematickej
exkurzie do Bratislavy – Danubius Gastro v Incheba Expo Aréne + 5
vyučujúcich, aktivity realizované v rámci projektu Inovácia školských
vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove
- tematická exkurzia v Solivare Prešov, dňa 22.4.2015 sa študenti II.H a II.G
triedy odboru hotelová akadémia zúčastnili tematickej exkurzie v národnej
kultúrnej pamiatke Slovenského technického múzea Solivar Prešov. Študenti
mali možnosť vidieť historické exponáty ťažby soľanky a jej ďalšie
spracovanie a výrobu soli. Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná a
obohatila odborné vedomosti žiakov
- dňa 30. 4. 2015 sa žiaci I.A a V.G zúčastnili tematickej exkurzie do Košíc –
letisko a návšteva hotelových a gastronomických zariadení mesta Košice
- v čase od 28. 5. – 1. 6. 2015 tematická exkurzia žiakov II.A triedy študijného
odboru manažment regionálneho cestovného ruchu do Prahy za účelom
spoznávania pamätihodností
- tematická exkurzia I.A, I.H, I.G a I.F triedy dňa 11. 6. 2015 – Drevené
kostolíky okresu Bardejov
- v dňoch 25. – 26. 6. 2015 sa trieda I.A a I.H zúčastnili turistického pobytu a
pochodu na Červenom Kláštore, trieda I.G a I.C turistického pochodu a
pobytu na Mníchovskom potoku a Magure.
- LD B. Kúpele, hotel Ozón, Astória
- zariadenia SS s cieľom vidieť rôzne druhy pivného zariadenia
- hypermarkety a predajne mäsa ( s cieľom rozpoznať druhy mäsa a mäsových
výrobkov)
- DOD na HA v Prešove
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Európske Vianoce Prešov
Štátne senzorické laboratórium v Košiciach
drevené kostolíky – Hervartov, Krivé – I. H, I. G, I. F, I. A
návšteva vodární a kotolne – 1. ročníky
návštevy výstav, múzeí: Bazilika sv. Egídia, radnica – 1. ročníky
Prírodovedné múzeum
Šarišské múzeum – ikony
Exkurzia pre študijný odbor výživa a šport v posilňovniach v Bardejove
Návšteva vodární a kogeneračnej kotolne v Bardejove
III.AC exkurzia v Tescu, 5. 11. 2014, exkurzia zameraná na zásobovanie a
zásoby v obchodných podnikoch
mlieko a mliečne výrobky
exkurzia v turisticko informačnej kancelárii
exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch
návšteva vybranej cestovnej kancelárie - touroperátor
exkurzia v ubytovacom zariadení vyššej triedy
do Mníchova – Októberfest
Archív – II.A
cestovné kancelárie v Bardejove
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)
Mestské hradobné opevnenie
do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela.

4. Výtvarné a fotografické práce
- účasť na vianočnej výstave ikebán „Čaro vianoc“ v Centre voľného času,
- Bardejov v minulosti a dnes (výstava fotografií)
- Miluj život a nie drogu (výtvarná výstava)
- Medzinárodné digitálne fotografie (výstava fotografií)
5. Návštevy výstav, múzeí
- Radnica
- Návšteva baziliky sv. Egídia
- Návšteva baziliky – veže – prednáška o Bardejove
- Šarišské múzeum, Bardejovské Kúpele
- Prírodovedné múzeum
- Múzea ikon
- Židovskej synagógy
- Drevené kostolíky okresu Bardejov
- Návšteva výstav v Poľsko-slovenskom dome
- Veľkonočná výstava
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6. Nástenné noviny a panely
- 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka (vývin materinského jazyka
od príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu po súčasnosť) školské
nástenné noviny v areáli školy
- Propagácia výsledkov recitátorských úspechov na školských nástenných novinách
v areáli školy
- Deň Zeme - školské nástenné noviny v areáli školy zostavenéz textov a fotografií
žiakov 1.G
- Svetový deň vody - školské nástenné noviny v areáli školy zostavené 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
- nástenka ku Dňu Zeme a mesiac lesov
- nástenka ku svetovému Dňu životného prostredia
- domáce týranie, šikanovanie
- energetický deň v Prešovskom kraji
- s tematikou obchodovania s ľuďmi a domáceho násilia
- o separácii odpadov
- so zameraním na vzory pracovných zmlúv
- priblíženie šetrenia elektrickej energie
- Tradičné atribúty Vianoc
- Európsky deň jazykov
- Oktoberfest
- Vianoce po anglicky
- Halloween
- Jeseň
- Zima, Zimné športy
- Valentín
- Svetový deň výživy
- Imatrikulácia
- Medzinárodný deň študenstva – práva dieťaťa
- Rasizmus
- Vzory pracovných zmlúv
- Mesiac úcty k starším
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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
„Čas pokoja“ – vianočné zvyky , darčeky, životné hodnoty, výzdoba tried.
Propagácia výsledkov recitátorských úspechov
výročie príchodu Cyrila a Metóda na Veľkú Moravu
Valentín
Jarné zvykoslovie
Deň otcov

§ 2. ods. 1 j
Údaje o zrealizovaných projektoch
A. Návrhy projektov

Názov projektu

1.

Melody

Dátum
podania
žiadosti
november
2014

Vyhlasovateľ výzvy

Kounitná nadácia Bardejov

Žiadaná
suma
EUR

Schválená
suma
EUR

350 €

350 €

1. Melody
Predkladaný projekt je zameraný na vytváranie podnetného prostredia, v ktorom môžu
mladí ľudia v stredoškolskom veku zmysluplne tráviť voľný čas, posilňovať pocit
zodpovednosti a rozvíjať svoju tvorivosť. Aktívnou prácou spevácko-tanečnej skupiny
Melody, v čase mimo vyučovania, sa snažíme rozvíjať osobnosť mladého človeka a
posilňovať jeho sebavedomie. Vyhľadávaním nadaných žiakov a vytváraním podmienok na
rozvoj ich talentu, naším cieľom je vytvoriť v škole priestor pre aktívnu mimoškolskú činnosť
zameranú na rozvoj kreativity, tímového ducha a nadania žiakov. Projekt je prvotne určený
mladým ľuďom vo veku 15 – 20 rokov – talentovaným žiakom školy, ktorí v súčasnosti
pracujú v krúžku Melody. Následne je našim cieľom osloviť ďalších žiakov školy – rovnako
talentovaných študentov, ktorí sa potenciálne môžu stať členmi krúžku a aktívne sa zapojiť do
jeho aktivít, a to tak v oblasti výskumu, ktorý je predmetom projektu, ako aj v oblasti
umeleckej tvorby.
Treťou cieľovou skupinou je verejnosť – účastníci podujatí, na ktorých súbor Melody vystúpi.
Prijímateľmi projektu sú aj deti základných a materských škôl (potenciálni návštevníci
vystúpení skupiny), preto má projekt vo vzťahu k nim najmä cieľ vyvolať u nich záujem o to,
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ako užitočne/neužitočne trávia svoj voľný čas a ponúknuť im možnosť venovať sa iným
aktivitám, ktoré dnes medzi mládežou nepatria k najpopulárnejším, konkrétne folklórnemu
spevu a tancu.
Aktivity predloženého projektu sú zamerané tak, aby boli využité a rozvíjané tvorivé
schopnosti žiakov a výsledky ich práce boli prezentované spolužiakom vo väčšej miere ako v
súčasnosti, aj verejnosti. Študenti sa budú spolupodieľať na tvorbe programov, čo podporí ich
tvorivé schopnosti a rozvinie zdravé sebavedomie, tímového ducha, budú spoluautormi
konečného výsledku, čo povedie k posilneniu zodpovednosti. Práca oboch zapojených
krúžkov v období od decembra do mája bude rozdelená na tri fázy:
1.
Výskum folklórnych tradícií v obciach okresu Bardejov. Žiaci, ktorí majú záujem o
národopis, folklór a tradície sa už v súčasnosti v rámci historického krúžku zaoberajú
skúmaním spôsobu života na vidieku v minulosti. Jeho dôležitou súčasťou bol ľudový spev a
tanec pri rôznych príležitostiach. Významným obdobím roka sú a v minulosti boli Vianoce. V
tejto súvislosti niekoľko žiakov skúma folklórne tradície a zbiera ľudové piesne týkajúce sa
najvýznamnejších sviatkov počas roka (Vianoc a Veľkej noci). Výsledkom ich práce bude
znotovanie viacerých ľudových piesní nášho regiónu.
2.
Zachovajme pieseň pre budúce generácie. Následne spevácka skupina bude
zozbierané piesne nacvičovať a interpretovať - na vianočnej akadémii, ktorá sa uskutoční v
priestoroch školy. Zachovajme pieseň pre budúce generácie je pásmo ľudových piesní a
vianočných tradícií. Toto pásmo ponúkneme ako vhodné spestrenie programu aj na iných
fórach – základným a materským školám, organizáciám, ktoré v predvianočnom čase
usporadúvajú pre svojich zamestnancov vianočné večierky a posedenia. Skupinou Melody
naštudované vianočné pásmo môže byť vhodným spestrením života dôchodcov, či už v
penzióne alebo domove dôchodcov, prípadne aj širokej verejnosti počas vianočných trhov na
Radničnom námestí v Bardejove.
3.
Súzvuk generácií je prezentácia iného žánru – modernej piesne, ktorá sa uskutoční
v januári na školskom plese. Predchádzať jej bude intenzívna príprava s profesionálmi na
najvyššej úrovni, konkrétne spoluprácu prisľúbil operný spevák Jaroslav Dvorský, s ktorým
členovia skupiny nacvičia pásmo nazvané Súzvuk generácií. Keďže pôjde o pásmo
moderných piesní, okrem školského plesu vystúpi skupina aj v rámci Valentínskeho plesu
mladých.
4.
„Fašiangy, turíce, Veľká noc príde...“ – je názov pásma piesní a tanca z obdobia
veľkonočných sviatkov. Týmto pásmom sa opäť vrátime k folklóru a tradíciám.
Predpokladáme, že aj v tomto prípade bude zdrojom pre umeleckú prácu materiál zozbieraný
študentmi v rámci historického krúžku. Pásmo bude prezentované verejnosti vo veľkonočnom
čase a bude prepojené s workshopom - ukážkami praktických zručností študentov hotelovej
akadémie – prípravou veľkonočných špecialít, flambovaním kávy, prestieraním slávnostných
tabúľ a podobne. Vystúpenie aj workshop sa uskutočnia v priestoroch Ľudovej jedálne –
každoročne sú určené širokej verejnosti, ale aj žiakom okolitých základných a materských
škôl. Podujatí tohto typu sa už tradične zúčastňujú partneri našej školy z Bardejova
(podnikatelia spolupracujúci so školou), ale aj zo zahraničia (partnerské školy v poľských
Gorliciach a Debici, zamestnávatelia zo SRN a Talianska, u ktorých naši študenti praxujú
počas leta už dve desiatky rokov). Prezentácia nášho folkklóru a tradícií zahraničným
partnerom je veľmi dobrou príležitosťou pre propagáciu, nie len samotnej školy, ale aj mesta
Bardejov a celého regiónu.
5.
Vydanie informačnej minipublikácie MELODY. Študenti počítačového krúžku
pripravia krátky informačný materiál o práci skupiny Melody a historického krúžku s
uvedením textov piesní a fotodokumentáciou z vystúpení skupiny. Táto minipublikácia
poslúži jednak ako propagačný prostriedok skupiny Melody a zároveň ako nenápadný
propagátor folkóru, ľudových piesní a tradícií.
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A. Realizácia projektov
Názov a cieľ projektu

Obdobie realizácie projektu

Uzdravme svet
1.

2.

Program „Prispôsobenie sa
zmene klímy – prevencia
povodní a sucha“
Inovácia školských vzdelávacích
programov Hotelovej akadémie
Jána Andraščíka v Bardejove

júl 2014 – júl 2016apríl 2014 – október 2015

február 2014 – november 2015

1. 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, 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.
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,
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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.
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.
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 2014/2015 nevykonala ŠŠI inšpekčnú činnosť na škole.
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§ 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.
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:
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Vyučovacie interiéry
1.
2.
3.
4.

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

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

Blok nová prístavba:
Zborovňa
Multimediálna učebňa
Učebne techniky obsluhy (3)
Učebne technológie prípravy pokrmov (2)
Knižnica
Kabinet odborných gastronomických predmetov (2)
Sklad inventára, strojov a zariadení (2)
Šatne
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)

predmetov,

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.

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
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5.
6.
7.
8.
9.

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
Zmluvné pracoviská
1.
Hotel Šariš
2.
Hotel ARTIN
3.
Liečebné domy Bardejovské Kúpele
4.
Kaviareň pod Vinbargom
5.
Kaviareň Bašta, Rhodyho 8
6.
Reštaurácia Cactus
7.
Reštaurácia Gurmán
8.
Kuchyňa III.ZŠ
9.
Reštaurácia MATT
10. Reštaurácia Arkáda
11. Reštaurácia Republika
12. Reštaurácia Mamba
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 – 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
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§ 2. ods. 1 n
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský
rok 2014/2015 a vyhodnotenie jeho plnenia
- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových komisií
Ciele, úlohy a priority školy v školskom roku 2014/2015 sú stanovené v súlade
s platnou legislatívou, závermi a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie, úlohami
a usmerneniami zriaďovateľa a z komplexnej analýzy a poslania školy v školskom roku
2014/2015.
Hlavným cieľom školy
je tvorivo humanistická orientácia školy, spojená
s technologickou modernizáciou výučby, ktorej cieľom je pripraviť žiaka na uplatnenie sa vo
vedomostnej spoločnosti a na život v 21. storočí.
1. Odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej
kvalifikácie
v súlade so všeobecnými cieľmi OVP na stupni ISCED 3A, ISCED 3C, t.j. učiť sa poznávať,
učiť sa rozhodovať, učiť sa existovať, učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými.
- 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 – čašník, servírka 4 II,
- 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 2014/2015 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 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:
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- 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 jeden 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
- rozvíjali sme schopnosti nadaných a talentovaných žiakov v týchto oblastiach:
- účasť žiakov v školskom a obvodnom kole v olympiáde v ANJ, NEJ
- účasťou žiakov na zahraničnej praxi študentov na Cypre a v Nemecku
- 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 30 krúžkov)
- organizácia a účasť na športových súťažiach.
- v športovej oblasti – zorganizovali sme obvodné kolo vo futsale
- dňa 16. 12. 2014 sa uskutočnilo na škole pilotné testovanie žiakov 1. až 3. ročníka e-test
v predmetoch ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, MAT, SJL, FG - s problémami, zlyhanie servera,
pomalá reakcia a pod.
- dňa 17.2.2015 prebiehala na škole generálna skúška MS 2015 zo SJL v elektronickej
forme podľa pokynov NÚCEM. Skúšku vykonalo 21 študentov, skúšobné testovanie pred
riadnym termínom MS 2015 zo SJL. Pre riadne vykonanie maturitnej skúšky v
elektronickej forme sa prihlásilo záväzne 17 študentov.
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3. Posilniť výchovnú funkciu školy
prístupom žiakov ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 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: realizáciu výchovy a vzdelávania podľa vlastných školských vzdelávacích
programov, posilením úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijným a osobným rozvojom,
podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka / propagáciou a popularizáciou školy.
- plní sa
- realizácia aktivít projektu a implementácia nových učebných osnov - reevidovanie ŠkVP,
- 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 6. reprezentačného plesu
Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
6. Sústavne zlepšovať a dopĺňať vybavenie školy a modernizovať výčbu implementáciou
inovačných pedagogických metód s využitím IKT.
- priebežne sa plní
Škola sa zapojím do projektov Melody, Modré školy a Inovácia školských vzdelávacích
programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove sústavne snaží o
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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, NAN, 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, získali sme 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

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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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.
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,

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.

49

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.
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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
počet
absolventov
školy:
99

V študijných
odboroch: 99

V učebných
odboroch: 0

študujúci na VŠ

20

v zamestnaní

56

evidovaní na ÚPSVaR
študujúci na NŠ

23
0

v zamestnaní

0

evidovaní na ÚPSVaR

0

Najvyšší záujem a úspešnosť prijatia na VŠ majú žiaci študijného odboru:
- obchod a podnikanie – 38,9 %,
- hotelová akadémia – 22,03 %.
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§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity: 416 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch, ktoré boli
realizované na škole
Názov krúžku
Počet prihlásených
žiakov
Abeceda sprievodcu cestovného ruchu
8
Angličtina v praktickom živote
20
Administratíva a korešpondencia – zdokonalenie
13
výkonu
Ako čítať a porozumieť textu
8
Angličtina krok za krokom
13
Baristický krúžok
10
Barmanský krúžok
10
Barmanský krúžok – free style
25
Carving
15
Historický krúžok
18
Hravá matematika
8
Hravá ruština
13
Hudobnícky krúžok
24
Hudobno-spevácky krúžok
10
Internet klub
9
Knihovnícky krúžok
11
Krúžok umeleckého prednesu
10
Maturita bez stresu
8
Maturujeme z NJ
12
Mediálny krúžok
9
Nebojme sa gramatiky
14
Podnikanie v praxi
10
Podnikanie v cestovnom ruchu
12
Pracujeme s Pythonom alebo Had v počítači
8
Príprava na SOČ
16
Príprava slávnostného pohostenia v praxi
15
Spoločensko – historický krúžok
13
Strelecký krúžok
13
Športový krúžok
29
Účtovníctvo v programe Omega
9
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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 21. septembra 2015
RNDr. Eva Čajková, PhD.
riaditeľka školy

Správa prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa: 22. septembra 2015
Prílohy:
1. Správa o hospodárení za rok 2014
2. Vyjadrenie Rady školy
3. Stanovisko zriaďovateľa
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Príloha č. 1
Správa o hospodárení za rok 2014 - Výkaz k správe, Súvaha, Výsledovka a Komentár
k Správe o hospodárení.

Príloha č. 2
54

Rada školy pri Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

Bardejov, 22. 9. 2015

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 2014/2015 dňa 22. septembra 2015 a súhlasí s obsahom uvedenej
správy.

Ing. Zdenka Dziaková
predseda Rady školy
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Príloha č. 3Prešovský

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 2014/2015.

S pozdravom

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