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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

Názov školy  Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 

Adresa Watsonova 61, 040 01  Košice 

Telefónne číslo 055/63 332 53 

Faxové číslo 055/79 994 84 

Adresa elektronickej 

pošty 
oake@oake.sk 

Webové sídlo www.oake.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Peter Országh, Ing. 055/63 332 53 

Zástupcovia riaditeľa 

Mária Javnická, RNDr.   ZRŠ pre teoretické vyučovanie 

Jana Mazagová, Ing. 
ZRŠ pre technicko-ekonomické 

činnosti 

Richard Hritz, Ing. ZRŠ pre praktické vyučovanie 

Hlavný majster -  

 

  

mailto:vuc@vucke.sk
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II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ a poradných orgánov riaditeľa 

školy/ ŠZ  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Mgr. Klára Opršalová - 

predsedníčka RŠ 

08.12.2020 

RŠ schválila Vnútorný školský poriadok na 

školský rok 2020/2021. Došlo k 

jednohlasnému schváleniu Hodnotiacej 

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020. Za predsedníčku RŠ 

bola zvolená Mgr. Klára Opršalová, za 

podpredsedníčku RŠ RNDr. Elena 

Kravcová. 

RNDr. Elena Kravcová - 

podpredsedníčka RŠ 

 

 Vilam Baran  

 

 

od 29.1.2020  

do 30.1.2020 

Elektronické hlasovanie 

Schválenie podmienok prijímacieho 

konania na štúdium na škol. rok 2020/2021 

a vzatie na vedomie výsledkov výchovno-

vzdelávacieho procesu za I. polrok šk. roka 

2019/2020, informácií o hospodárení školy 

v kalendárnom roku 2019 a plánu výkonov 

na škol. rok 2020/2021. 

PhDr. Matúš Háber  

 

Melinda Pavlíková  

Ing. Miloš Barcal  

30.03.2021 

Rada školy schválila Štatút rady školy, 

vzala na vedomie informácie o hospodárení 

školy za kalendárny rok 2020 a rovnako 

zvala na vedomie plán výkonov pre VOŠ na 

šk. r. 2021/2022. 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

doc. RNDr. Peter Solár, PhD. 

Ing. Ľudmila Magušková 

24.06.2021 

RŠ vzala na vedomie výsledky výchovno-

vzdelávacieho procesu, výsledky 

prijímacieho konania, plán výkonov na šk. 

rok 2021/2022 a koncepčné zámery rozvoja 

školy. 

JUDr. Jarmila Zvarová 

Gabriel Černota 
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Poradný orgán riaditeľa školy  

Pedagogická rada 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia 

Ing. Peter Országh riaditeľ 02. 09. 2020 Plán práce školy  

pedagogickí zamestnanci 

školy   

24. 11. 2020 

Hodnotenie výsledkov za 1. 

štvrťrok šk. roka 2020/2021, zásady 

online vyučovania 

    

26. 01. 2021 

Klasifikácia za 1. polrok šk. roka 

202/2021, kritériá prijímacieho 

konania, tvorba sociálneho fondu 

  

30. 03. 2021 

 

Klasifikácia za 1. polrok šk. roka 

202/2021 - predlžené klasifikačné 

obdobie z dôvodu pandémie 

COVID - 19 

 

  

20. 04. 2021 

Hodnotenie výsledkov za 3. 

štvrťrok šk. roka 2020/2021, nástup 

žiakov na prezenčné vyučovanie 

  
04. 05. 2021 

Klasifikácia za 2. polrok šk. roka 

202/2021 - maturujúce triedy 

    

24. 06. 2021 

Klasifikácia za 1. polrok šk. roka 

202/2021, ukončenie školského 

roka 

 

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Žiacka školská rada Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Adam Barobin predseda  17. 09. 2020 
Schválenie školského poriadku na 

školský rok 2020/2021 

Viliam Baran člen 14. 10. 2020 
Zvolenia zástupcu žiakov do Rady 

školy - Viliam Baran 

Samuel Germanič člen 10/2020-05/2021 
Prerušenie činnosti ŽŠR z dôvodu 

pandémia COVID 19 

Jakub Háber člen  21. 09. 2021 
Schválenie školského poriadku na 

školský rok 2021/2022 

Peter Lambert  člen   
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Poradný orgán riaditeľa školy   

Rodičovská rada pri Obchodnej 

akadémii  

v Košiciach, Watsonova 61 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Meno člena  Funkcia   

Ing. Mária Topoľančinová člen 

22. 10. 2020 

RR prijala: 

-informáciu o výsledku volieb 

zástupcov rodičov do RŠ        

- prerokovala- Školský poriadok 

2020/2021  

Ing. Silvia Galická člen 

Daniela Jakubovičová člen 

Mgr. Veronika Janošková člen 

Ing. Eva Pačaiová 

Nevelöšová  
člen 

24. 11. 2020 

RR schválila: 

-rodič. príspevok na rok 2020/2021 

-Rozpočet RR na rok 2020/2021 
Mgr. Jana Santovjáková  člen 

Veronika Movčanová člen 

Mgr. Lucia Gromošová  člen 

Jozef Cap člen 

19. 01. 2021 

RR prijala: 

-informáciu o kritériách 

prijímacieho konania 

-informáciu o priebehu dištančného 

vzdelávania na škole  

Ing. Jana Vargová člen 

Zuzana Žondorová člen 

Róbert Vassay člen 

Tatiana Kyjovská člen 

20. 04. 2021 

RR prijala: 

-informáciu o výsledkoch 

hodnotenia za 3. štvrťrok 

- informáciu príprave prijímacích 

pohovorov a ukončenia štúdia 

PharmDr. Irena 

Andrejková, MBA 
predseda 

Ing. Pavol Sedlák člen 

Andrea Děkanovská člen 

Ingrid Jackaninová člen 

22. 06. 2021 

RR schválila: 

-rodič. príspevok na rok 2021/2022 

-informáciu o priebehu a ukončení 

šk. roka  Ing. Zuzana Halásová člen 

Ing. Jana Sučová člen 

Jozef Kojecký člen 
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Poradný orgán riaditeľa školy  

Predmetové komisie Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Mgr. Alena Koltášová vedúca PK SPV 12. 10. 2020 
Organizácia práce počas 

dištančného vyučovania  

RNDr. Elena Kravcová vedúca PK MAT  16. - 19. 11. 2020 

Hodnotenie dištančného 

vzdelávania, klasifikačný poriadok, 

hospitácie, školské úlohy 

Mgr. Klára Opršalová vedúca PK CUJ  08. - 10. 02. 2021 

Hodnotenie práce za 1. polrok, 

hospitačná činnosť, úprava 

maturitných tém 

PhDr. Darina 

Kováčová 
vedúca PK BS 22. - 24. 06. 2021 

Vyhodnotenie plánu práce, návrhy 

na doplnenie ŠKVP, požiadavky na 

RR, vyhodnotenie dištančného 

vyučovania 

Mgr. Jana 

Andrejčiková 
vedúca PK TSV 25. 08. 2021 

Vypracovanie plán práce PK,  

Aktualizácia ŠKVP a tematických 

plánov, nastavenie a dodržiavanie 

štandardov učiva 

Ing. Adela Dzuriková vedúca PK UCT   

Ing. Iveta Ladiková vedúca PK EKO   

Ing. Alexandra 

Dorčáková 
vedúca PK SIP 
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III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami  k 15. 9. 2020 

 
 Počet žiakov školy spolu 503 

 Z toho dievčat 381 

 Počet tried spolu 20 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 503 

 Z toho dievčat 381 

 Počet tried denného štúdia 20 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  z 

celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
ANJ 252/192 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu žiakov/ 

z toho dievčat 
0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 23/16 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzdelávania 2 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny 0 
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IV. Elokované pracoviská  

 
 

Na škole nemáme žiadne elokované pracovisko 

 

 

V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Prijímacie konanie v roku 2020 pre prijímanie uchádzačov o štúdium v školskom roku 

2020/2021 sa neuskutočnilo vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu. Vyhodnotenie 

uchádzačov o štúdium sa uskutočnilo administratívne na základe dosiahnutých výsledkov štúdia na 

základnej škole. 

 
Prijímacie 

konanie 

v roku 2020 

1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení 

reálny 

stav k 

15.9.2020 
odbor 

(uviesť 

kód a 

názov) 

určený 

počet 

žiakov 

počet 

prihlásených 

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

prijatí 
počet 

prihlásených 

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

prijatí 

 6317 M -  

obchodná 

akadémia 

40 175  147  63 - - - 40  40  

 6330 K -

bankový 

pracovník 
 22 36  31  30  5  4 4  20  22  

 

Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností  

alebo nadania:  

Prijímacie konanie 

v roku 2020 
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9.2020 
odbor 

(uviesť kód 

a názov)  

určený 

počet 

žiakov  

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

 6317 M 74 

- obchodná 

akadémia -

bilingválne 

štúdium 

60 96 84 79 - - - 59 59 
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Priemerný prospech za školu: 1,73 1,84 1,60 1,58 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
135,13 133,49 80,91 41,38 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

1,73 1,84 1,60 0,10 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

134,18 132,63 79,31 41,28 
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Zhodnotenie vývoja na  škole:  

 

o Pozitívny trend v ukazovateli priemerný prospech za školu pripisujeme najmä dištančnej 

forme vyučovania so všetkými možnými pozitívnymi ale aj negatívnymi vplyvmi na úroveň 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

o Pozitívny vývoj v ukazovateli priemerný počet vymeškaných hodín je spôsobený                           

v posledných dvoch školských rokoch online vyučovaním, kedy účasť žiakov                               

na dištančných  hodinách “z domu” je prirodzene vyššia.  

o Klesajúci trend v počte vymeškaných hodín na žiaka za posledné roky pripisujeme                       

aj opatreniam v školskom poriadku, keď postupným znižovaním počtu vymeškaných hodín 

za klasifikačné obdobie, kedy môže byť žiak riadne klasifikovaný sme dosiahli významné 

zlepšenie tohto ukazovateľa 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory: 6317 M obchodná akadémia, 6330 K bankový pracovník 

Ročník 

Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o
če

t 
h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o
če

t 
h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 56 20 35,71 24 42,86 11 19,64 1 1,79 2125 37,95 0 0,00 

2. 83 19 22,89 30 36,14 30 36,14 2 2,41 3358 40,46 14 0,17 

3. 53 16 30,19 19 35,85 15 28,30 2 3,77 2300 43,40 1 0,02 

4. 56 12 21,43 21 37,50 23 41,07 0 0,00 2872 51,29 1 0,02 

Spolu 248 67  94  79  5  10655 42,96 16 0,06 

 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej  forme na škole nemáme. 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 20../20.. 

v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 
 

Učené odbory s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej  forme na škole nemáme. 
 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 

v iných formách štúdia - s dĺžkou štúdia 5 rokov v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

ročník 

Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Poče

t 

žiak

ov 

% 
Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o
č
e
t 

h
o
d

ín
 

P
r
ie

m
e
r
 n

a
 

ž
ia

k
a

 

P
o
č
e
t 

h
o
d

ín
 

P
r
ie

m
e
r
 n

a
 

ž
ia

k
a

 

1.  59 31 52,54 23 38,98 4 6,78 0 - 1950 33,05 12 0,20 

2.  58 32 55,17 21 36,21 5 8,62 0 - 2022 34,86 0 - 

3.  45 12 26,67 19 42,42 13 28,89 1 2,22 2149 47,46 2 0,04 

4.   47 21 44,68 11 23,40 15 31,91 0 - 2568 54,64 11 0,23 

5.  43 12 27,91 17 39,53 14 32,56 0 - 1850 43,02 1 0,02 

Spolu 252 108 42,68 91 36,11 51 20,24 1 0,40 10539 41,82 26 0,10 

 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021: 

 

Záverečné skúšky sa na našej škole nekonali. 
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6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 

6.1 Celkové hodnotenie 

 

Kód odboru Názov odboru 
P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 M Obchodná akadémia 66 0 0 0 66 0 

6317 M 74 
Obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium 
43 0 0 0 43 0 

6317 M 74 
Obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium - len SJL 
47 0 0 0 47 0 

spolu  146 0 0 0 146 0 

 

 

6.2 Externá časť MS  

 

Zrušená rozhodnutím  ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 

 

6.3 Interná časť MS - písomná forma  

 

 Zrušená rozhodnutím  ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 22.3.2021 

 

6.4 Interná časť MS - realizovaná administratívne na základe rozhodnutia ministra školstva o 

termínoch a organizácii IČ MS v šk. roku 2020/2021 č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.3.2021 

- ústna časť  

 
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
39 38 19 3 - 1,86 

Anglický jazyk - 

B1 
4 11 21 6 - 2,69 

Anglický jazyk - 

B2 
8 5 1 - - 1,50 

Anglický jazyk - 

C1 
22 15 6 - - 1,63 

Nemecký jazyk - 

B1 
1 - - - - 1,00 

Praktická časť 

odbornej zložky 
29 37 26 7 - 2,11 

Teoretická časť 

odbornej zložky 
47 38 13 1 - 1,68 

 

  

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 

Absolventské skúšky sa na našej škole nekonali. 
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VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa 

vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 
 

Vzdelávacie  programy 

školy 

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v školskom roku 

2020/2021 

1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Študijné odbory 

- denné štúdium  

ŠVP (uviesť 

rok 

aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci 

6317 M obchodná 

akadémia 
2020 2 34 3 83 2 53 2 56 - - 9 226 

6330 K bankový 

pracovník -  
2020 1 22 - - - - - - - - 1 22 

6317 M  74 

obchodná 

akadémia - 

bilingválne 

štúdium 

2020 
 

2 58 2 58 2 45 2 47 2 43 10 251 

Celkom 5 114 5 141 4 98 4 103 2 43 20 499 

 

 
 

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 

uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:   

odbory  pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú v štúdiu 

(iné druhy štúdia) 

vojenská služba 

(profesionálna) 
zamestnaní 

k 30.9.20.. 

nezamestnaní 

k 30.9.20.. 

celkom 

6317 M  

obchodná 

akadémia   

50 0 0 6 0 

 

56 

6317 M 74 

obchodná 

akadémia - 

bilingválne 

štúdium 

39 0 0 4 0 43 

spolu 

počet žiakov 
89 0 0 10 0 99 
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IX. 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 61-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 2 7 11 21 9 1 51 51,18 

z toho žien: 2 5 10 17 9 0 43  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 51 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 51 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 17 

s 2. atestačnou skúškou 24 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 9,86 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: Do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 1 1 3 9 3 0 17 52,18 

z toho 

žien: 1 1 3 8 2 0 15  

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 18 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 16 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 

 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 159 159 100,00 0 0,00 

Cudzí jazyk 319 319 100,00 0 0,00 

Prírodovedné  88 88 100,00 0 0,00 

Odborné  480 428 89,17 52 10,83 

Spolu  1046 994 95,03 52 4,97 

 

 

X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Funkčné vzdelávanie  MPC Prešov Základný modul programu 

funkčného vzdelávania 
1 

Inovačné vzdelávanie -  

„IT Akadémia – 
vzdelávanie pre 21. 
storočie“   

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Transformácia vzdelávania a 

školy pre digitálnu dobu 
2 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

UPJŠ, CVTI SR - 

ŠVS BB, CVTI 

SR - ŠVS LM, 

UNIZA, CVTI 

SR - ŠVS MI, 

CVTI SR - ŠVS 

PN 

Popularizačné prednášky a 

workshopy pre učiteľov ZŠ a 

SŠ 

Cloudové riešenia a ich 

využitie vo vyučovacom 

procese 

11 

Overovanie znalostí a 

zručností v oblasti práce 

s výpočtovou technikou 

Centrum 

vedecko-

technických 

informácii SR, 

ŠVS, Michalovce 

ECDL PROFILE 

CERTIFICATE 

 

 

1 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

OZ inšpirácia Aktivizujúce metódy vo VVP 
1 

 
  

Plán profesijného rozvoja za školský rok 2020/2021 bol aj vzhľadom na nepriaznivú 

pandemickú situáciu naplnený len čiastočne - viď. tabuľka vyššie.  

Plánované aktualizačné vzdelávanie pre všetkých zamestnancov sa z rovnakých dôvodov 

neuskutočnilo a je plánované na školský rok 2021/2022. 
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XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
- vzdelávacie poukazy (vydané, prijaté, názvy krúžkov s počtami žiakov),  

- kultúrne poukazy (počet, využitie kultúrnych poukazov), 
 

 

Poukaz Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených krúžkov 

Vzdelávací 505 438 27 

Kultúrny 499 žiaci, 52 učitelia x x 

 

 

Krúžky 

Názov Počet žiakov 

Angličtina hrou 20 

Deti Európy 22 

Dobrovoľník Anjel 14 

Klub mladých 25 

Klub spoločenského správania a podujatia 22 

Košice - naše mesto 27 

Košice-mesto kultúry 21 

Krúžok priateľov anglického jazyka  16 

Krúžok primárnej prevencie 18 

Krúžok zdravého životného štýlu 19 

Kultúra a poznanie 28 

Kultúrno-poznávací a výchovný 22 

Kultúrno-poznávací krúžok 15 

Kultúrny a spoločenský svet mladých 25 

Kultúrny a spoločenský život v našom meste 13 

Kultúrny krúžok 18 

Literárno-kultúrny krúžok 24 

Matematika vážne i nevážne 13 

Moje mesto 21 

Noviny Obchodnej akadémie 12 

Spoznávanie Košíc 25 

Svet mladých 22 

Teambuilding 0 

Turisticko-poznávací 20 

Tvorivá dielňa 12 

Za kultúrou a zábavou  25 

Žiacka školská rada 12 
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 XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 
 

 “ Online Deň otvorených dverí ” - uskutočnil sa  na platforme MS TEAMS  v dvoch 

termínoch - 15.2.2021 a 15.3.2021 

 “ DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ” - škola zapojená v tomto programe 

už šiesty rok. V tomto školskom roku sa do aktivít projektu aktívne zapojilo 8 žiakov.                   

V tomto roku získali 5 žiaci zlatú úroveň, 2 žiaci strieborný a 1 žiak bronzový odznak. 

 “ Štátna jazyková skúška z ekonomiky v anglickom jazyku “ - úspešne absolvovali                   

4 žiaci bilingválneho štúdia  

 

Aktivity jednotlivých predmetových komisií: 
 

PK bilingválne štúdium 
 

 Online Školské kolo olympiády v anglickom jazyku – 30. 11. 2020 - 25 žiakov 

 Online Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - účasť - 13. 01. 2021 

   Benjamín Bálint - 3. Miesto, kat. 2C2 
 

PK cudzích jazykov 
 

 Online Školské kolo olympiády v anglickom jazyku – 26. 11. 2020 

 Online Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku - 25. 11. 2020 

 Online Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku - účasť v hodnotiacej komisii –  

   Mgr. Klára Opršalová 
 

PK matematiky 
 

 Online Medzinárodná matematická súťaž “ KLOKAN “ - 21. 04. 2021 

 Klimatické zmeny vo svete a ich dopad na Slovensko – online workshop – 24. 03. 2021 

 Medzinárodný environmentálny projekt  “Hurá von s Pl@ntnetom" -  účasť žiakov z II.A a II.D 

 Spolupráca s Policajným zborom SR v Košiciach - prezenčne - 04. 06. 2021 
 

PK spoločensko-vedných predmetov 
 

 Olympiáda ľudských práv - 09. 12. 2020 

 Olympiáda zo slovenského jazyka – 10. 12. 2020 

 Biblická olympiáda - školské kolo – 09. 12. 2020 - 15 žiakov, 3 žiaci postup do okr. kola 

 Literárna Senica Laca Novomestského - súťaž mladých spisovateľov  

Mirka Gerová - 3. miesto 

 Online hodiny SJL s osobnosťami - Daniel Hevier, Milan Kolcun, Sima Martausová, Petra 

Nagyová - Džerengová 
 

PK telesnej a športovej výchovy 
 

 Veľký olympijský kvíz - 9. miesto v SR 

 Veľká expedícia DofE – 19. - 21. 06. 2020 

 Letný badmintonový turnaj SŠ Košice - 01. 07. 2021 
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PK spracovanie informácií na počítači 

 

 Virtuálny Girls Day – 10/2020 

 Medzinárodná internetová súťaž ZAV 100 – 11/20 - účasť 8 žiakov 

 Školské kolo súťaže SIP – online – 12/20 

 Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači - online -  

o 2. miesto Štefan Kundráč

o 3. miesto Viktória Pačutová 

 IT akadémia - projekt digitálnej školy - absolvovanie IT fitnes testu – vedenie + učitelia 
 

PK účtovníctva  
 

 Projekt “Rozbehni sa” - rozvoj podnikateľských zručností - štart podnikania 

 International Visegrad Fund - projektové stretnutia – 26.1.2021 a 10.3.2021 

 Medzinárodné veľtrhy cvičných firiem a kontraktačné dni - online 

o Bratislava  

o Ostrava 

o Poprad 

o Žiar nad Hronom 
 

PK ekonomiky 
 

 Online finančná olympiáda - 11/20 - postup do 2. kola 5 žiakov 

 Online súťaž  “Generácia Euro” – 12/20 

 Online Ekonomická olympiáda - postup do krajského kola – 3. žiaci 

 Online olympiáda “Podnikový hospodár” - EU Bratislava -  absolvovalo 12 žiakov 
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XIII.  Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými 

fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo                

do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia,                       

v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného 

opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu 

trestu odňatia slobody 

 

Téma   Dátum 

realizácie 

Miesto Obsah 

spolupráce 

Počet 

dotknutých 

žiakov 

Výstup  

Správa 

o dochádzke 

žiaka pre 

ÚPSVaR 

27.4.2021 Košice Súčinnosť pri 

výkone opatrení 

sociálnoprávnej 

ochrany detí – 

zverená do 

osobnej 

starostlivosti  

1 Žiačka sa 

viacmenej 

pravidelne 

zúčastňuje 

vyučovania, 

prospech veľmi 

slabý 

OR PZ 

v Košiciach – 

podanie správy  

28.1.2021 Košice Podanie správy o 

povesti 
1 Problémový žiak 

v oblasti 

rešpektovania 

pokynov 

a prístupu k 

vzdelávaniu 

Správa 

o dochádzke 

žiaka pre 

ÚPSVaR 

22.10.2020 

21.4.2021 

Košice Zverenie do 

náhradnej 

osobnej 

starostlivosti  

1 Žiačka sa 

pravidelne 

zúčastňuje 

vyučovania 

s výbornými 

výsledkami 
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Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri zabezpečovaní 

výchovy a vzdelávania  

 

Názov 

aktivity  

Dátum 

realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Duálne 

vzdelávanie 

počas  

školského 

roka 

Sídlo 

zamestnávateľa 

Prepojenie 

teoretického a 

praktického 

vyučovania 

32 Získanie 

praktických 

skúseností 

Maturitná 

skúška 

máj 2021 OA Posúdenie 

odbornej úrovne 

TČOZ a PČOZ 

MS 

99 MS skúška v 

súlade s 

požiadavkami 

ekonomickej 

praxe 

Matematický 

krúžok 

počas  

školského 

roka 

 

PHF EU BA Príprava na PS 40 Zvýšenie 

znalostí z 

predmetu MAT 

pri nástupe na 

VŠ 

Finančná 

gramotnosť 

počas  

školského 

roka 

 

OA Zlepšenie 

vedomostí v 

oblasti finančnej 

gramotnosti 

30 Orientácia na 

trhu finančných 

produktov 

oblasti 

investovanie 

Podpora 

cvičných 

firiem 

počas  

školského 

roka 

 

OA Rozvoj a 

podpora 

podnikateľských 

zručností 

60 Podpora 

predmetu Cvičné 

firmy a aktivít 

firiem navonok 

 
 
 

XIII. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 

Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň medzinárodná úroveň 

1. 

 
  

KK  SIP - 

písanie na PC 

 

 Bianka Štefánová - V.E 

 

 

 02.2021 

 

 

 účasť 

 

     

 2. 

 

KK SPI 

. Wordprocessing 

spracovanie 

informácií na 
PC 

Štefan Kundráč - II.C 

Viktória Pačutová - II.C 

 
 02/2021 

 

2. miesto 
3. miesto  
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Iné súťaže  

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 

 

 

 

 

 

 ZAV 100 - 
medzinárodná 

internetová súťaž 

Bianka Štefánová - V.E 

Simona Jariabeková - III.E 

Nikola Figmigová - IV.E 

Viktória Maruchničová - V.E 

Bianka Kolibárová - V.E 

Timea Frindtová - V.E 

Monika Kopilčáková - V.E 

 11/2020 

    

 8 žiakov 

2. 

 

 

Literárna Senica 

Laca 

Novomestského  

 Miroslava Gerová - II.C 

 
 25.11.2020 

  

 3. miesto 

 

 

 

Nedostatky:  
 

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa nepodarilo zrealizovať niektoré tradičné 

aktivity: 

 Krajskú súťaž o Najlepší podnikateľský plán 

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 

 Športové aktivity, ktoré každoročne organizuje naša škola 
 

 

XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

 Be a great school with great 

teachers 
 Erasmus+ KA101  22.442,75 € 0 €  ukončený 

 Kvalitná prax - úspech v 

práci 
 Erasmus+ KA102 57.890,00 €  0 €  prebiehajúci 

 Modern school – innovative 

teacher – motivated students 
 Erasmus+ KA101 28.690,00 €  0 €  prebiehajúci 

 Kvalitná prax - zručnosti do 

života 
 Erasmus+ KA102 59.210,00 €  0 €  prebiehajúci 

Shared Fictions Company - 

Spoločná fiktívna spol. 
International 

Visegrad Fund 
4.646,00 € 0 € ukončený 
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XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021  

 
V školskom roku 2020/2021 nebola na našej škole vykonaná žiadna školská inšpekcia. 
 

 

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
 

Snahou školy je každoročne modernizovať a zlepšovať materiálno-technické podmienky. V 

tomto školskom roku sa na skvalitnenie dištančného vzdelávania zakúpili počítače, notebooky, 

kamery, slúchadlá, grafické tablety. V troch odborných učebniach boli vymenené stropné svietidlá. 

V rámci údržby počítačovej siete boli zakúpené sieťové komponenty. 

Z prostriedkov účelovo poukázaných od zriaďovateľa bola zabezpečená výmena okien v 

prístavbe školy a obstaraný malotraktor s príslušenstvom na údržbu areálu školy. 

Za účelom udržať bezpečné prostredie v škole a v súvislosti s protiepidemiologickými 

opatreniami počas pandémie ochorenia COVID-19 boli zakúpené a namontované prechodové 

teplomery, zásobníky na papierové utierky do všetkých tried, odborných učební a kabinetov a tiež 

podlahový umývací stroj. 

Do školskej jedálne bola na skvalitnenie prípravy jedál zakúpená plynová smažiaca panvica. 
 

 

 

XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to: 
 

1.  Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 1 697 774,00 

 

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 14 611,00 

spôsob ich použitia  

- odmeny a poistné vedúcim krúžkov 

- stolové počítače 16 ks 

- všeobecný materiál 
 

- 3. Dary - účelový grant Tatra banka /materiál/ 
SME v škole /noviny/ 

 

4. Vlastné príjmy 5 941,49 
 

5. Kapitálové výdavky - snímače koncentrácie CO2 

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie 
 

 

XX.  Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 

dodatku)  - z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neboli plánované aktivity v školskom roku 

2020/2021 realizované 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neboli plánované aktivity v školskom roku 2020/2021 

realizované 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neboli plánované aktivity v školskom roku 2020/2021 

realizované 
 

Žiacka školská rada (ŽŠR) v školskom roku 2020/21 pozostávala zo šiestich členov, na čele 

s  predsedom - žiak Adam Barobin zo IV.E triedy.  ŽŠR si na začiatku školského roka v septembri 

dala za cieľ zorganizovať viacero tradičných ale aj nových podujatí: 

 

September 2020  - Prerokovanie školského poriadku  

Október 2020 - Voľby nových členov do žiackej rady  

December 2020 - Mikuláš na Watsonke 

Január 2021 - Spoluogranizovanie DOD 

Február 2021 - Sv. Valentín  

Marec 2021 - Turnaj v Scrabble  

Apríl 2021 - Deň zdravia na Watsonke, Ďen Zeme 

Jún 2021- Turistický výlet do Vysokých Tatier 

 

Z dôvodu pandemických opatrení a prerušenia prezenčného vyučovania bolo možné 

uskutočniť len prerokovanie školského poriadku a čiastočne sa podieľať na dvoch DOD v online 

priestore. Členovia si dali záväzok, že budú hľadať spôsoby ako zorganizovať aktivity                                  

v čo najväčšej možnej miere v školskom roku 2021/2022. 
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Prílohy:  

 

 
Obrázok 1 Odborná učebňa IT4 

 

 

 

 

 
Obrázok 2 Nová serverovňa so sieťovými komponetmi 
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Obrázok 3 Administratívna budova - vstup 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Richard Hritz 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy: 

12. 10. 2021 

 

Vyjadrenie rady školy: 

Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 

 

 

Schválenie KSK:  


