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I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 
Silné stránky: 
- kvalitní učitelia 
- viac ako 100-ročná tradícia 
- atraktivita školy 
- dobré meno a povesť 
- študijné výsledky absolventov 
- spokojnosť s absolventmi 
- kvalitný výchovno-vzdelávací proces 
- vhodné umiestnenie 
- úspešná reprezentácia školy jej žiakmi 
- materiálno-technické vybavenie 
- spolupráca so školami v zahraničí 
- rozvíjanie nových metód výučby 
- bezbariérové prostredie 
- realizácia a účasť na medzinárodných 
projektoch 
- na škole bol zavedený a používa sa systém 
manažérstva kvality podľa normy  STN EN 
ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000 

Slabé stránky: 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- zameškané hodiny na žiaka  
 

Príležitosti: 
- rastúci dopyt po vzdelaní 
- trend pomoci iným a viac práce pre 
spoločnosť 
- využitie personalistických a propagačných 
možností školy 

Ohrozenie: 
- populácia klesá 
- nižšia vedomostná úroveň uchádzačov 
- obmedzený rozpočet 
- vysoká miera opotrebenia budov školy 
- vysoká energetická náročnosť prevádzky 

 
Vízia školy : 
Víziou školy je: 

- stať sa školou šíriacou moderné ekonomické vedomosti, technické, technologické 
zručnosti a humanizmus v spoločnej Európe 

- pokračovať v 112-ročnej tradícii výchovy k humanizmu, tolerancii a k ochrane prírody 
- zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov – budúcich ekonómov pre uplatnenie v praxi 

a v ďalšom štúdiu    na vysokých školách 
- vytvárať materiálno-technické podmienky zodpovedajúce úrovni súčasnosti s využitím 

informačných technológií ako nosného piliera odborných predmetov 
- klásť mimoriadny dôraz na ovládanie cudzích jazykov a na neustále zdokonaľovanie 

komunikačných schopností žiakov 
- neustále skvalitňovať svoju činnosť uplatňovaním moderných vyučovacích 

metód, didaktickej techniky a aplikáciou kariérneho rastu všetkých pedagógov  
- rozšíriť svoje služby aj pre širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o modernú ekonomiku 
- poskytovať svojim žiakom všestranný rozvoj v oblasti kultúry, športu a v záujmovej 

činnosti 
- neustále koordinovať  pedagogickú činnosť s potenciálnymi zamestnávateľmi 
- stať najžiadanejšou strednou odbornou školou vo Východoslovenskom regióne 

v oblasti ekonomického vzdelávania s najžiadanejšími absolventmi na trhu práce. 
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Vyhodnotenie: 
Ciele vytýčené plánom práce školy na školský rok 2007/2008 boli splnené. Do tematických 
plánov boli zahrnuté Štandardy učiva a Učebné osnovy v súlade s cieľovými požiadavkami 
a požiadavkami na maturitnú skúšku. Tematické plány boli doplnené o problematiku 
environmentálnej výchovy. 
Do tematických plánov boli zapracované vyučovacie hodiny s PC programami, Internetom, 
hodiny výučby v učebni INFOVEK a práca na web-stránkach. Vyučovacie hodiny boli 
inovované modernými metódami vyučovania. K ich skvalitneniu prispelo využívanie 
didaktickej a audiovizuálnej techniky. Nástenky metodických útvarov pravidelne informovali 
o súťažiach, testoch, novinkách vo svete, o zmenách obsahu novej terminológie 
v ekonomických predmetoch, o maturitných skúškach a pod. K plneniu výchovno-
vzdelávacích cieľov prispieva uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, priebežné 
porovnávacie testy z jednotlivých predmetov, dodržiavanie klasifikačného poriadku, 
vzájomné hospitácie a ich rozbor. 
Plán práce školy v školskom roku 2007/2008 obsahoval náročné úlohy, ktoré boli počas 
celého školského roku kladené na metodické útvary a všetkých pedagógov. V závere 
školského roku možno konštatovať, že všetky úlohy boli splnené.  
 
Poslanie školy: 
Poslaním školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej 
kvalifikácie, zároveň formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických 
a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov 
a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   
Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho 
správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba 
a svoj rozvoj a tvorivosť.  
Vyhodnotenie: 
V školskom roku 2007/2008 boli dosiahnuté výborné výsledky v oblasti výchovy 
a vzdelávania. V externej časti maturitnej skúšky žiaci školy dosiahli v anglickom jazyku 
úspešnosť 69,4% (s percentilom 61,1%), v nemeckom jazyku 55%, v slovenskom jazyku 
a literatúre 76,1%.  
Úspešnosť uplatnenia absolventov na trhu práce dosiahla 94%. 
K úspešným dosiahnutým výsledkom prispelo značnou mierou i zapojenie školy do 
realizovaných projektov zameraných na získanie kľúčových kompetencií žiakov 
a absolventov. 
Rezervy sú v rozšírení ponuky vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť. 
 
Zámery: 
Zámerom školy v školskom roku 2007/2008 bolo zaviesť a používať systém manažérstva 
kvality podľa normy  STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000, udržať pozitívny imidž 
školy, byť odbornou školou, o ktorú pretrváva záujem, držať krok s novými modernými 
metódami vyučovania, používať najmodernejšie učebné pomôcky. 
Vyhodnotenie:  
Všetky zámery sa podarilo zrealizovať a v budúcnosti by sme chceli v tomto trende 
pokračovať a pripraviť taký školský vzdelávací program, ktorý potvrdí viac ako storočnú 
tradíciu školy. 
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Ciele v školskom roku 2007/2008: 
- zvyšovať náročnosť a kvalitu vo výchovno-vzdelávacom procese

Vyhodnotenie: vypracovanie štandardu učiva na základe materiálu ŠIOV MŠ SR a ŠPÚ,            
zjednotenie kritérií hodnotenia žiakov vstupnými, výstupnými a porovnávacími testami 

- prehlbovať povedomie žiakov k slovenskej štátnosti, k ochrane prírody, životného prostredia 
a zdravia, k rodine 

 Vyhodnotenie: pestovanie národného povedomia, zvyšovanie záujmu žiakov o slovenskú 
históriu, posilňovanie citového vzťahu detí k rodine, podpora činnosti školskej knižnice, 
účasť na kultúrnych podujatiach, rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, organizovanie športových 
súťaží. 

- zamerať výchovné pôsobenie na odstraňovanie prejavov rasizmu, týrania, sexuálneho 
zneužívania, venovať zvýšenú pozornosť sexuálnej výchove a prevencii drogových 
závislostí 

 Vyhodnotenie: venovanie osobitnej pozornosti deťom zo znevýhodneného sociálneho 
prostredia, monitorovanie zmien v správaní detí, uskutočňovanie besied zameraných na 
výchovu detí a mládeže v oblasti prevencie trestnej činnosti, prevencie pred sexuálnym 
zneužívaním. 

- znižovať chorobnosť žiakov 
 Vyhodnotenie: dostatok pohybu, vychádzky do prírody, priaznivá sociálno-emocionálna 

klíma, psychohygiena – v tejto oblasti má škola rezervy, absenciu žiakov z dôvodu choroby 
sa nám nedarí znižovať. 

- aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu 
 Vyhodnotenie: zapojením sa do projektu elektronizácie školských knižníc sa obohatili 

knižničné fondy aj o odbornú a cudzojazyčnú literatúru. 
- venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 Vyhodnotenie: uskutočnenie stretnutí vyučujúcich žiakov so ŠVVP so špeciálnym 

pedagógom za účelom vhodného pedagogického prístupu. Žiaci so ŠVVP dosiahli na 
maturitných skúškach veľmi dobré výsledky. 

 
Škola dosahuje veľmi dobré výsledky vo vzdelávaní, v športových súťažiach. Rezervy sú 
v umiestnení našich žiakov v súťažiach iného charakteru, napr. SOČ, olympiády, 
Hviezdoslavov Kubín a pod.  
 
 
II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
 
Počet žiakov školy 839 
Z toho dievčat 622 
Počet tried na škole 25 
Počet integrovaných žiakov/dievčat 11/5 
Prerušili štúdium  2 
Vylúčení žiaci zo štúdia 0 
Prestúpili z inej školy 14 
Prestúpili na inú školu 8 
Zanechali štúdium 2 
Iný dôvod zmeny 0 
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

 1.kolo 2.kolo 
kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí

Zapísaní 
 

Stav 
k 15.9.2008

6317 6 obchodná 
akadémia 

204 376 203 0 0 203 203 

 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,84 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

136,95 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

1,07 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

135,87 

 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2007/08 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky 

 

% prospievajúcich žiakov počet vymeškaných hodín 
na žiaka za rok 

  

s vyzna- 
menaním 

veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. z toho 

neosprav. 
Študijný odbor  6317 6  obchodná akadémia 

ročník Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov

% Počet 
žiakov

% Počet 
hodín 

% Počet 
hodín

% 

1.  64 27,7 74 32,0 89 38,5 4 1,73 89,34 8,00 2,36 0,21
2.  61 30,2 72 35,6 68 33,7 1 0,49 131,13 11,04 0,56 0,04
3.  58 28,0 71 34,3 76 36.7 2 0,96 176,86 14,44 0,55 0,04
4.  49 24,6 61 30,7 89 44,7 0 0,00 152,08 12,80 0,64 0,05
Celkom 232 27,6 288 34,3 322 38,3 7 0,83 539,41 11,43 4,11§ 0,09
 
 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2007/2008 
 

P N Spolu Kód 
odboru 

Názov odboru 
Denní Exter Denní Exter Denní Exter

6317 6  obchodná akadémia 195 0 1 0 196 0 
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V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 
            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 
ročníkoch 

školy            v školskom roku 2007/2008 
  1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 
denné štúdium  

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

6317 6  obchodná 
akadémia 

CD-2006-8450/18840-
1:093 7 231 6 204 6 209 6 199 25 843

    
    
    
    
    
Celkom 7 231 6 204 6 209 6 199 25 843

 
VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2007/2008 podiel absolventov na trhu 
práce  
 pokračujú v 

štúdiu 
vojenská 

služba 
zamestnaní 
k 30.9.2008 

nezamestnaní 
k 30.9.2008 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

139 0 48 12 199 

 
počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

0 0 0 0 0 

 
spolu 

počet žiakov 139 0 48 12 199 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2007/2008 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
služba 

zamestnaní 
k 30.9.2008 

Nezamestnaní 
k 30.9.2008 

celkom 

6317 6 
obchodná 
akadémia 

139 0 48 12 199 

. 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 nad 60 

rokov 
Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek 
Počet: 8 14 24 15 0 61 42,5 

z toho žien: 7 12 23 13 0 55  
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

z toho externých 0 
kvalifikovaných 60 

nekvalifikovaných 1 
doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. kvalifikačnou skúškou 49 
s 2. kvalifikačnou skúškou 3 

Počet všetkých 
učiteľov:  

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 13,75 

 
 
Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do 30       nad 60 Spolu Priemerný 

  rokov 31-40 41-50 51-60 rokov všetkých vek 
Počet: 0 5 7 10 0 22 47,2 
z toho žien: 0 3 6 10 0 19  
 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  so stredoškolským vzdelaním 17 

 
 
Odbornosť odučených hodín 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne Počet 
hodín 

% Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

234 234 100 0 0 

Cudzí jazyk 332 332 100 0 0 
Prírodovedné  111 111 100 0 0 
Odborné  672 672 100 0 0 
Spolu  
 

1349 1349 100 0 0 
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VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
. 
 
Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenie,certifikátu Počet učiteľov Poznámka 

priebežné MPC Trenčín Využitie IKT vo vyuč. 
predmetoch - osvedčenie 

22  

odborné OZ Kopernikus 
Banská Bystrica 

Manažér kvality - 
osvedčenie 

2 
 

 

odborné ŠPÚ Bratislava Ďalšie vzdelávanie 
učiteľov – ukonč. štúdia 
- osvedčenie 

18  

priebežné ZSŠ Gemerská 
ul., Košice 

E-learningové – Class 
Saver 

3  

 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
Spoločné aktivity metodických útvarov: 

 25. – 26. 10. 2007 zorganizovala naša škola „5. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín 
V4 v Košiciach“. Cvičná firma In – Energy získala 1. miesto v hlavnej súťaži – víťaz 
v celkovom bodovom hodnotení. Na tejto aktivite sa zúčastnili ešte ďalšie 3 cvičné firmy 
z našej školy, a to STOPA, s. r. o., TMA, s. r. o. a ZENIT, s. r. o.; 

 27. – 28. 11. 2007 sa v Bratislave konal „10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem“, na 
ktorom sa zúčastnili firmy In – Energy, s. r. o. a KARPO, s. r. o. Cvičná firma In – Energy 
získala 3. miesto v kategórii „Najkrajší stánok“, KARPO 1. miesto v kategórii „Najlepší 
katalóg“; 

 12. 02. 2008 sa konal „12. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom“. Na akcii sa zúčastnila 
cvičná firma QALTIK, s. r. o. pod vedením Ing. Dariny Lippaiovej a získala 1. miesto za 
najlepší katalóg; 

 12. – 14. 03. 2008 sa uskutočnil „14. Mezinárodní veletrh studentskch firem 2008“ v Prahe, na 
ktorom sa zúčastnili cvičné firmy Dignity Fashion, s. r. o. a In – Energy, s. r. o. 

 školské rádio „RÁDIO AKADÉMIA“ 
 školský internetový časopis  
 na škole absolvovali pedagogickú prax pod vedením našich učiteľov študenti z týchto 

vysokých škôl: Ekonomická fakulta TU Košice, FF UPJŠ Prešov, Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ Košice 

 v januári 2008 sa na škole konal „Deň otvorených dverí“, ktorý organizačne zabezpečovali 
pedagogickí pracovníci a vybraní žiaci – pracovníci cvičných firiem. 

MÚ administratívy a korešpondencie – aktivity: 
 školské kolo súťaže v písaní na PC a úprave textu – Ing. Angela Mihoková, Ing. Anabela 

Grešová 
 účasť na Krajskej súťaži SŠ v spracovaní informácií na PC v Rožňave – apríl 2008 – PaedDr. 

Sotáková; Viktória Blanárová z 3. C triedy získala 1. miesto 
 19. – 20. 06. 2008 sa v Ostrave konala „Malá medzinárodná súťaž v písaní na klávesnici“, na 

ktorej sa zúčastnili Ing. Jana Mazagová, Ing. Viera Nováková, 2 žiaci 1. ročníka a 2 žiačky 3. 
ročníka. Naši súťažiaci sa umiestnili na popredných miestach (2. a 3. miesto) 

MÚ cudzích jazykov – aktivity: 
 predseda poroty okresného kola Olympiády v NEJ – Mgr. Judita Goldbergerová 
 člen poroty krajského kola Olympiády v NEJ Mgr. Judita Goldbergerová 
 organizácia školského kola olympiády v ANJ, FRJ, NEJ 
 účasť na Olympiáde obchodných akadémií v NEJ – Mgr. Judita Goldbergerová a 2 žiačky – 3. 

miesto 
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MÚ ekonomiky – aktivity: 
 exkurzie žiakov 3. ročníka – KODEX 
 prax žiakov 3. a 4. ročníka v rôznych podnikoch a inštitúciách v Košiciach a okolí 
 v júni 2008 sa 2 pedagógovia a 2 žiaci 3. ročníka zúčastnili na ekonomickej konferencii 

v partnerskej škole z Poľskej republiky – Stalowa Wola. Študenti predniesli referáty na tému: 
„Zavedenie EURA na Slovensku“ 

 koordinátor SOČ na škole – Ing. Viera Jurgová, člen poroty SOČ v regionálnom a krajskom 
kole – Ing. Tatiana Fazekašová 

 spolupráca na projekte „Otvorená škola – euro stojí predo dvermi“ – Ing. Darina Lippaiová 
 študenti našej školy sa v rámci dobročinných akcií zapojili do týchto aktivít: 

- Biela pastelka 
- Úsmev ako dar 
- Deň narcisov 
- Študentská kvapka krvi 
- Deň nezábudiek 
- Linka detskej dôvery – charitatívna zbierka 

 účasť na podujatí pre dievčatá stredných škôl na tému „Rakovina krčka maternice“ pod 
záštitou Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti 
- Mgr. Nataša Csabalová a 25 žiačok 

MÚ informatiky – aktivity: 
 koncom júna 2008 sa konala súťaž študentov 2. ročníka „O najkrajšiu prezentáciu“ v Power 

Pointe. Súťaž zorganizovali Ing. Danka Gerendová a Ing. Alexandra Dorčáková. 
MÚ matematicko-prírodovedných predmetov – aktivity: 

 organizácia, priebeh a vyhodnotenie celoškolskej súťaže z matematiky (žiaci 1. – 4. ročníka) – 
16. 04. 2008 – Mgr. Alica Lorenoviczová, RNDr. Mária Javnická 

 organizačné zabezpečenie súťaže Matematický klokan 2007 – Mgr. Roman Cisár 
 organizácia a dohľad nad korešpondenčnou súťažou „Mladý génius“ – RNDr. Mária Javnická 
 MATBOJ – korešpondenčný seminár celoslovenskej súťaže SOŠ – školu reprezentovali dve 

5-členné družstvá, ktoré sa umiestnili na 4. a 5. mieste 
 celoškolská medzitriedna ročníková súťaž z matematiky 
 organizovanie zberu papiera vyhláseného firmou KOSIT, a. s. Košice 
 organizovanie exkurzií do Botanickej záhrady v Košiciach 

MÚ spoločenskovedných predmetov – aktivity: 
 MÚ spoločenskovedných predmetov sa zapojil do týchto súťaží: 

 Olympiáda ľudských práv – Mgr. Alena Koltášová, PaedDr. Peter Ivan 
 Hviezdoslavov Kubín – Mgr. Eva Tatárová, Mgr. Jaroslav Lipták 
 Biblická olympiáda – 4. miesto v okresnom kole – Ing. Marta Kuchárová 

účasť na divadelných predstaveniach Všetko o mužoch, Tri sestry, Charleyho teta, Othello, 
Malý princ, Carmen, Ťapákovci, Labutie jazero, Márna lásky snaha 

MÚ telesnej výchovy – aktivity: 
Školský rok 2007/2008 bol bohatý na športové súťaže. Naša škola sa zapojila do všetkých súťaží 
vyhlásených MŠ na tento školský rok a turnajov usporiadaných z rôznych príležitostí. 
Študenti absolvovali 14 regionálnych kôl, kde obsadili 6 prvých miest, 8 druhých miest, 3 tretie 
miesta, 2 štvrté miesta a postúpili na krajské kolá v 19 prípadoch, kde získali 4 prvé miesta, 5 druhých 
miest, 4 tretie miesta a 1 štvrté miesto (cezpoľný beh, orientačný beh, volejbal dievčatá, hádzaná 
dievčatá, plávanie, atletika, floorball dievčatá, šípky). V cezpoľnom behu dievčat, šípkach, atletike 
a floorballe dievčat si súťažiaci vybojovali postup na Školské majstrovstvá Slovenskej republiky, kde 
obsadili jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, 2 štvrté miesta, jedno piate miesto, jedno siedme 
miesto a jedno ôsme miesto. 
Najúspešnejšie umiestnenia : 

 1. miesto na Majstrovstvách SR – šípky dievčatá 
 2. miesto na Majstrovstvách SR – floorball dievčatá 
 4. miesto na Majstrovstvách SR – šípky chlapci 
 4. miesto na Majstrovstvách SR – atletika 800 m – Alexandra Konečná, 2. F 
 7. miesto na Majstrovstvách SR – cezpoľný beh – družstvo dievčat 
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 8. miesto na Majstrovstvách SR – atletika – hod kladivom – Lukáš Kopkáš, 3.A 
 11. miesto na Majstrovstvách SR – cezpoľný beh – Judita Kubínová, 4. B 
 20. miesto Majstrovstvá SR – cezpoľný beh – Andrea Stanková, 1. E 
 21. miesto Majstrovstvá SR – cezpoľný beh – Alexandra Konečná, 2. F 
 1. miesto v krajskom kole – atletika 800 m – Alexandra Konečná, 2. F 
 1. miesto v krajskom kole – atletika – hod kladivom – Lukáš Kopkáš, 3. A 
 1. miesto v krajskom kole – cezpoľný beh – družstvo dievčat 
 1. miesto v krajskom kole – floorball dievčatá 
 2. miesto v krajskom kole – atletika 800 m – Judita Kubínová, 4. B 
 2. miesto v krajskom kole – atletika – guľa, disk – Dana Škvarlová, 3. C 
 2. miesto v krajskom kole – šípky dievčatá „A“ 
 2. miesto v krajskom kole – šípky chlapci „B“ 
 3. miesto v krajskom kole – volejbal dievčatá 
 3. miesto v krajskom kole – atletika 300 m prekážky – Matúš Béreš, 2. A 
 3. miesto v krajskom kole – atletika hod kladivom – Martin Kupeček, 3. A 
 3. miesto v krajskom kole – orientačný beh – družstvo chlapcov 
 3. miesto v krajskom kole – šípky dievčatá „B“ 
 4. miesto v krajskom kole – atletika 200 m – Tomáš Kecer, 2. A 
 4. miesto v krajskom kole – vedomostná súťaž o olympizme. 

MÚ účtovníctva – aktivity: 
 v súťaži Olympiáda „Mladý účtovník“ reprezentoval školu jeden žiak, ktorý sa umiestnil na 6. 

mieste 
Výchovné poradenstvo – aktivity : 

 úvodná prednáška pre žiakov 1. ročníka na tému „Adaptačné problémy pri nástupe na SŠ“ 
 15. – 19. 10. 2007 – 1. intenzívne školenie v rámci projektu ESF Rozvoj poradenstva 

o povolaniach a zamestnaniach „Kariéra na prvý pokus“ – organizované PPP pre SŠ 
v Košiciach 

 testy profesijnej orientácie pre žiakov 3. ročníka – 1. kolo 
 účasť žiakov a výchovnej poradkyne na veľtrhu informácií o SŠ v CVČ Domino 
 zabezpečenie akcie „Slepá ulica“ – predstavenie s problematikou prevencie závislostí 

organizované agentúrou LET art 
 preventívny výchovno – vzdelávací program v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu „S 

tebou o tebe“ zabezpečený spoločnosťou Procter and Gamble 
 30. 06. – 04. 07. 20087 – 2. intenzívne školenie v rámci projektu ESF Rozvoj poradenstva 

o povolaniach a zamestnaniach „Kariéra na prvý pokus“ – organizované PPP pre  SŠ 
v Košiciach 

 
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 
Príspevok školy (ak bol) Poznámka 

Cvičnou firmou 
bližšie k praxi 

SOP ĽZ 2005/3-
088 

1 853 930,- Sk 92 696,50 Sk  

Elektronizácia 
a revitalizácia 
zariadení školského 
stravovania 2008 

 285 000,- Sk  Príspevok 
Rodič. 
združ. 
15 000,- Sk 

Elektronizácia 
a revitalizácia 
školskej knižnice 

 100 000,-  Príspevok 
Rodič. 
združ. 
10 000,- 
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2007/2008,  
V školskom roku 2007/2008 nebola vykonaná na škole žiadna inšpekcia. 
 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,  
- oprava strechy administratívnej budovy; 
- oprava havarijného stavu vodovodného potrubia a prípojky v 8 triedach; 
- výmena sanity v 8 triedach; 
- rekonštrukcia učebne ADK (výmena podlahovej krytiny); 
- vybavenie zrekonštruovanej učebne ADK novými stolmi a stoličkami; 
- dovybavenie odborných učební počítačmi získanými ako dar z rodičovského združenia. 
 
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy, a to 
Rok 2007: 
1. dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 27 635 000,- Sk 
2. – 
3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy vo výške 518 000,- Sk 
 použitie: - odmeny vedúcim krúžkov 
   - rekonštrukcia odborných učební 
   - nákup výpočtovej techniky 
   - nákup učebných pomôcok. 
4. dary od právnických osôb vo výške 46 000,- Sk 
 použitie: - zabezpečenie bežnej prevádzky (energie) 
    vecný dar od Rodičovského združenia pri Obchodnej akadémii – 20 ks PC do učební EKC 
5. - 
 
 
Prílohy: Bulletin Obchodnej akadémie č. 17 
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