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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• Webové stránky školy, školský facebook a instagram, propagácia školy na internete 

Krátka anotácia: 

• Cieľom stretnutia bola diskusia o možnostiach, ako zlepšiť propagáciu nášho študijného 

odboru -  hotelová akadémia.   Napriek aktuálnej nepriaznivej situácii v oblasti hotelových a 

reštauračných služieb chceme budúcim uchádzačom o štúdium a ich rodičom predstaviť tento 

odbor ako perspektívny v oblasti štúdia ekonomiky a  cudzích jazykov. Dni otvorených dverí 

nie je možné realizovať z dôvodu prebiehajúcej pandémie. Webové stránky, školský 

facebook a instagram by mali poskytovať relevantné  a aktuálne informácie o škole a 

prebiehajúcich aktivitách, aby sa zvýšil záujem uchádzačov o našu školu.  



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod  - predstavenie témy stretnutia 

2. Zhodnotenie súčasného stavu - diskusia 

3. Návrhy na vylepšenie existujúceho stavu – diskusia 

 

Hlavná téma stretnutia:  

Aktivity zamerané na propagáciu školy prostredníctvom internetu 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Na úvod stretnutia koordinátorka uviedla členky klubu do problematiky propagácie školy na 

internete. Členovia klubu si prezreli stav zverejňovaných informácií na webových stránkach:  
www.hapresov.edu.sk, http://hapo.edupage.org 

https://www.facebook.com/hotelka.po  

Diskutovalo sa o tom, či sú informácie  prehľadne usporiadané. Uvažuje sa o možnosti, resp. nutnosti 

zlúčiť obidve webové stránky školy do jednej. Kolegyňa Harčariková informovala o komerčnej 

ponuke od reklamnej firmy, ktorá by spravovala stránky školy a školský facebook. Táto ponuka bola 

zaujímavá, ale finančne nákladná. Obsah príspevkov aj tak musia pripraviť interní zamestnanci, ktorí 

poznajú dianie v škole.  

Boli spomenuté mená žiakov, ktorí sa už podieľali na tvorbe obsahu. Momentálne žiak III. A 

pripravuje krátke propagačné  video o škole. Je potrebné vytipovať ďalších kreatívnych žiakov 

a ponúknuť im spoluprácu na propagácii školy. Práve facebook je priestor, kde by aj žiaci  mohli 

uverejňovať školské zážitky a postrehy z diania v škole. Najmä na facebook a instagram je potrebné 

neustále vkladať nové krátke príspevky. Mohli by to byť krátke 20 - 30 sekundové videá. Časovo 

dlhšie videá už nedokážu mladých ľudí zaujať. Je nevyhnutné  zaoberať sa technikami, ktoré by 

zvýšili počet sledovateľov na facebooku. Takisto by bolo zaujímavé vložiť reklamu do internetových 

vyhľadávačov. Musíme naštudovať, ako je možné navrhované riešenia technicky zrealizovať.   

Ďalším navrhovaným riešením je streamovať priebeh vybraných vyučovacích hodín a nahradiť aspoň 

čiastočne deň otvorených dverí.   

Všetky navrhované a  realizované aktivity majú zvýšiť počet uchádzačov o štúdium na našej škole, 

šíriť dobré meno školy a prispievať k dobrej pracovnej atmosfére.  

13. Závery a odporúčania: 

 

1. Príspevky o aktivitách na škole musia byť uverejňované na internete na pravidelnej báze. 

2. Cielene pripravovať aktivity v rámci svojho vyučovacieho predmetu a prezentovať tieto 

aktivity vo forme krátkeho videa alebo krátkeho príspevku. 

3. Spolupracovať so žiakmi, ktorí sú ochotní prezentovať školu na internete. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zuzana Bavoľárová 
15. Dátum 15. 11. 2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Daniela Vargová 
18. Dátum 15. 11. 2021 
19. Podpis  
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov 

Názov projektu:  Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v 

Hotelovej akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce 

Kód ITMS projektu :  312011ABR5 

Názov pedagogického k lubu:  Klub  IT z ručnost í  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, učebňa F2 

Dátum konania stretnutia:  

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Mgr. Zuzana Badžanová  Hotelová akadémia Prešov 

2. Mgr. Zuzana Bavoľárová  Hotelová akadémia Prešov 

3. Mgr. Ľudmila Harčariková  Hotelová akadémia Prešov 

4. Ing. Antónia Kolenková  Hotelová akadémia Prešov 

5.  Mgr. Oľga Korbová  Hotelová akadémia Prešov 

6. Ing. Anna Pľutová  Hotelová akadémia Prešov 



7. Ing. Slavomíra Turčinová  Hotelová akadémia Prešov 

8. Ing. Daniela Vargová  Hotelová akadémia Prešov 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


