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I. poslanie a vízia
SWOT analýza školy:
Silné stránky:
- kvalitní učitelia
- 120-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
9001:2016
Príležitosti:
- rastúci dopyt po vzdelaní
- integrácia a inklúzia žiakov so ŠVVP
- trend pomoci iným a viac práce pre spoločnosť
- využitie personálnych a propagačných
možností školy
- študijný odbor obchodná akadémia –
bilingválne štúdium v anglickom jazyku
- zaradenie do systému duálneho vzdelávania

Slabé stránky:
- nedostatok finančných prostriedkov
- počet zameškaných hodín na žiaka
- nevyužitý potenciál areálu školy

Ohrozenie:
- nepriaznivý demografický vývoj
- nižšia vedomostná úroveň uchádzačov
- obmedzený rozpočet
- vysoká miera opotrebenia budov školy
- vysoká energetická náročnosť prevádzky

Vízia školy :
Predstava o budúcnosti – ideálnom stave školy.
Víziou školy je:
- stať sa školou šíriacou moderné ekonomické vedomosti, technické, technologické zručnosti
a humanizmus v spoločnej Európe
- pokračovať v 120-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
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poskytovať svojim žiakom všestranný rozvoj v oblasti kultúry, športu a v záujmovej činnosti
neustále koordinovať pedagogickú činnosť s potenciálnymi zamestnávateľmi
stať sa najžiadanejšou strednou odbornou školou vo Východoslovenskom regióne v oblasti
ekonomického vzdelávania s najžiadanejšími absolventmi na trhu práce.
Vyhodnotenie:
Ciele vytýčené plánom práce školy na školský rok 2018/2019 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 finančnej
gramotnosti a environmentálnej výchovy.
Do tematických plánov boli zapracované vyučovacie hodiny s PC programami, Internetom
a v stále širšej miere s interaktívnymi tabuľami. Vyučovacie hodiny boli inovované modernými
metódami vyučovania. K ich skvalitneniu prispelo využívanie didaktickej a audiovizuálnej techniky.
Na webovej a FB stránke školy predmetové komisie pravidelne informovali o súťažiach, testoch,
aktivitách, projektoch, o zmenách obsahu VVP 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.
Môžme konštatovať, že počas školského roku 2018/2019 boli všetky úlohy, kladené na
predmetové komisie i pedagógov, 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, prosociálneho správania,
etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj
a tvorivosť.
Vyhodnotenie:
V školskom roku 2018/2019 boli dosiahnuté výborné výsledky v oblasti výchovy
a vzdelávania. V externej časti maturitnej skúšky žiaci školy dosiahli v anglickom jazyku v úrovni B1
úspešnosť 54,31 %, v úrovni B2 úspešnosť 60,17 % a v úrovni C1 48,49 %. V slovenskom jazyku
a literatúre 50,91 % a v matematike 32,02%. Prevažná väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu
na vysokých školách. V písomnej forme internej časti maturitnej skúšky dosiahli v anglickom jazyku
v úrovni B1 úspešnosť 66,85 %, v úrovni B2 úspešnosť 81 % a v úrovni C1 92,55 % a v slovenskom
jazyku a literatúre 73,08 %
K úspechu v dosiahnutých výsledkoch prispelo značnou mierou i zapojenie školy do
realizovaných projektov zameraných na získanie kľúčových kompetencií žiakov a absolventov.
Zámery:
Zámerom školy v školskom roku 2018/2019 bolo používať systém manažérstva kvality podľa
normy STN EN ISO 9001:2016, udržať pozitívny imidž školy, byť odbornou školou, o ktorú pretrváva
záujem, držať krok s novými modernými metódami vyučovania, používať najmodernejšie učebné
pomôcky.
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Vyhodnotenie:
Všetky zámery sa podarilo zrealizovať a v budúcnosti by sme chceli v tomto trende pokračovať
a pripraviť taký školský vzdelávací program, ktorý potvrdí 120-ročnú tradíciu školy a zároveň
moderné smerovanie školy spĺňajúce požiadavky súčasnej ekonomickej praxe.
Ciele v školskom roku 2018/2019:
- 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 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 v odbornom vzdelávaní, jazykovej príprave a aj
v športových súťažiach.
V školskom roku 2018/2019 bola škola aktívna aj v oblasti medzinárodných projektov
zameraných na jazykovú odbornú prípravu a rozvoj praktických zručností žiakov a učiteľov.
Dobré výsledky škola dosiahla aj v SOČ, jazykových olympiádach a odborných súťažiach.
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II. údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami údaje sú uvádzané k 15.9.2018)
Počet žiakov školy spolu
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
m)

Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov v dištančnej forme vzdelávania
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu
žiakov/ z toho dievčat
Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu
vzdelávania
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Iný dôvod zmeny
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513
392
20
513
392
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
anglický jazyk: 244/190
0/0
24/16
1
0
3
14
1
1
0
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2018/2019
pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia
V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní
na pedagogickej rade školy dňa 30. 01. 2018, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom
zriaďovateľa určuje pre školský rok 2017/2018 tieto kritériá prijímacieho konania:
1. 2 triedy prvého ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia - prijať 48 žiakov.
2. Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači v dňoch 14. a 17. mája 2018 formou testu z týchto
predmetov:
- matematika
- slovenský jazyk a literatúra
Na úspešne vykonanie prijímacej skúšky je potrebné získať v každom predmete minimálne 8
bodov.
3. Kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky :
 uchádzač prihlásený na štúdium dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka
základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
4. V rámci prijímacieho konania môže uchádzač získať maximálne 200 bodov:
- test z matematiky maximálne
30 bodov
- test zo slovenského jazyka a literatúry maximálne
30 bodov
- za prospech z matematiky na ZŠ maximálne
30 bodov
- za prospech zo slovenského jazyka a literatúry na ZŠ max.
30 bodov
- za výsledky v celoslovenskom testovaní SJL + MAT max.
50 bodov
- za správanie maximálne
30 bodov.
Uchádzač, ktorý sa zapojil do literárnej súťaže „Voľba povolania“ ,vyhlásenej OA, Watsonova 61,
Košice a umiestnil sa na 1. až 5. mieste, získava 30 bodov ako náhradu za prijímaciu skúšku zo
slovenského jazyka a literatúry.
5. Bodovanie uchádzačov:
 Body za dosiahnutý prospech sa prideľujú za známky z profilujúcich predmetov SJL a MAT
z koncoročného vysvedčenia 7. – 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za
známku výborný (1) sa prideľuje 10 bodov, chválitebný (2) 8 bodov, dobrý (3) 5 bodov, za
známky dostatočný a nedostatočný sa body neprideľujú. Uchádzač môže získať za dosiahnutý
prospech zo ZŠ maximálne 60 bodov.
 Body za správanie sa prideľujú za dosiahnutú klasifikáciu správania z koncoročného
vysvedčenia 7. – 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za správanie veľmi
dobré (1) sa prideľuje 10 bodov, uspokojivé (2) sa prideľuje 0 bodov, za správanie menej
uspokojivé (3) a neuspokojivé (4) sa prideľuje -20 bodov. Uchádzač môže získať za
klasifikáciu správania zo ZŠ maximálne 30 bodov.
 Body za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč. ZŠ sa pridelia ako
jedna štvrtina súčtu číselnej hodnoty percenta za SJL a MAT. Uchádzač môže získať
maximálne 50 bodov.
6. Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako
uchádzač umiestnený na 61. mieste v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie.
7. Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:
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a) má zmenenú pracovnú schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia
b) má lepší celkový priemerný prospech za 7. – 9. ročník ZŠ
c) je úspešným riešiteľom olympiády (1.-3.miesto), víťazom súťaže súvisiacej so študijným
odborom, minimálne v okresnom kole.
8. Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi
v poradí, za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonom stanovenej lehote
odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.
Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2018/2019
pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium
V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní
na pedagogickej rade školy dňa 30. 01. 2018, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom
zriaďovateľa určuje pre školský rok 2016/2017 tieto kritériá prijímacieho konania:
1. 2 triedy prvého ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium prijať 48 žiakov.
2. Prijímaciu skúšku vykonajú formou talentovej skúšky na overenie vedomostí všetci uchádzači,
ktorí podali prihlášku na zvolený študijný odbor v stanovenom termíne.
3. Talentovú skúšku vykonajú uchádzači dňa 10. 04. 2018 formou testu z týchto predmetov:
 anglický jazyk
 matematika
 slovenský jazyk a literatúra
Na úspešné vykonanie talentovej skúšky je potrebné získať z každej časti minimálne 8 bodov.
4. V rámci prijímacieho konania môže žiak získať maximálne 240 bodov:
 test z anglického jazyka – maximálne 30 bodov
 test z matematiky – maximálne 30 bodov
 test zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 30 bodov
 úspešný riešiteľ matematickej olympiády alebo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
alebo olympiády z anglického jazyka, ktorý sa v okresnom alebo vyššom kole umiestnil na
niektorom z prvých troch miest, nemusí sa podrobiť prijímacej skúške z daného predmetu, ale
po predložení potvrdenia o umiestnení získava 30 bodov z príslušného predmetu
 za prospech na ZŠ spolu – maximálne 90 bodov
 za známky zo správania na ZŠ – maximálne 60 bodov
Uchádzač, ktorý sa zapojil do literárnej súťaže „Voľba povolania“ vyhlásenej OA Watsonova 61,
Košice a umiestnil sa na 1. až 5. mieste, sa nemusí podrobiť prijímacej skúške zo slovenského jazyka
a literatúry a získava 30 bodov.
5. Bodovanie uchádzačov:
 Body za dosiahnutý prospech sa prideľujú z profilujúcich predmetov SJL, MAT a ANJ
z koncoročného vysvedčenia 6. – 7. ročníka a polročného vysvedčenia 8. ročníka ZŠ (pre
uchádzačov z 8. ročníka ZŠ), resp. koncoročného vysvedčenia 7. – 8. ročníka a polročného
vysvedčenia 9. ročníka ZŠ (pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ).
Za známku výborný (1) sa prideľuje 10 bodov, chválitebný (2) 8 bodov, dobrý (3) 5 bodov.
Za známky dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú.
 Body za správanie sa prideľujú za dosiahnutú klasifikáciu správania z koncoročného
vysvedčenia 6. – 7. ročníka a polročného vysvedčenia 8. ročníka ZŠ (pre uchádzačov z 8.
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ročníka ZŠ), resp. koncoročného vysvedčenia 7. – 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9.
ročníka ZŠ (pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ).
Za správanie veľmi dobré (1) sa prideľuje 20 bodov, uspokojivé (2) 0 bodov, za správanie
menej uspokojivé (3) a neuspokojivé (4) sa prideľuje -20 bodov.
6. Prijatí budú uchádzači, ktorí
splnili zákonom stanovené podmienky a v zozname
usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do 60. miesta vrátane. Neprijatí budú
uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač umiestnený na
61. mieste v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie.
7. Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia
b) má lepší celkový priemerný prospech vypočítaný z koncoročného vysvedčenia 6. – 7.
ročníka a polročného vysvedčenia 8. ročníka ZŠ (pre uchádzačov z 8. ročníka ZŠ), resp.
koncoročného vysvedčenia 7. – 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ (pre
uchádzačov z 9. ročníka ZŠ).
c) je úspešným riešiteľom olympiády (1.-3.miesto), víťazom súťaže súvisiacej so
študijným odborom, minimálne v okresnom kole.
8. Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí
za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie
proti rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

kód

odbor

6317 M

obchodná
akadémia
obchodná
akadémia
–
bilingválne
štúdium

6317 M
74

Spolu

1.kolo PS
plán Prihlásení

2.kolo PS
Prijatí Prihlásení Prijatí

Zapísaní
žiaci

Stav k
15.9.2017

48

127

74

0

0

48

55

48

72

61

0

0

45

45

96

199

135

0

0

93

100

Na zvýšenie propagácie štúdia na našej škole bol vypracovaný Marketingový plán školy,
v ktorom sú uvedené aktivity na získanie väčšieho počtu uchádzačov o štúdium. Každoročne
organizujeme DOD zameraný na propagáciu aktivít našej školy vo výchovno-vzdelávacej aj
mimoškolskej činnosti ako aj projektové aktivity školy.

IV. údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
2015/2016
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných hodín
na žiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu:

2016/2017

2017/2018

2018/2019

1,74

1,74

1,73

1,84

120,28

126,53

135,13

133,49

119,54

124,57

134,18

132,63

0,74

1,96

0,95

0,86
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
(tabuľku neupravovať)
vymeškané hodiny na
žiaka za šk. rok

prospech
veľmi
dobre

s vyznamenaním

prospeli

neprospeli

ospravedlnené

neospravedlnené

4.

Spolu

%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

52
57
79
75

19
13
16
14

36,5
22,8
20,3
18,7

17
14
29
20

32,7
24,6
36,7
26,7

15
30
32
40

28,8
52,6
40,5
53,3

0
0
2
1

0,0
0,0
2,53
1,33

6270
6879
11284
8757

59,38
60,34
71,42
57,98

2
23
59
146

0,02
0,20
0,37
0,97

263

62

23,6

80

30,4

117

44,5

3

1,93 33190

60,99

230

0,39
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Počet
žiakov
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia
(tabuľku neupravovať)
vymeškané hodiny na
žiaka za šk. rok

prospech
s vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

Študijné odbory
Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%
Priemer na
žiaka

%

Počet hodín

Počet
žiakov

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov
spolu

Počet hodín

ročník

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

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3. roky v dennej forme štúdia
(tabuľku neupravovať)
vymeškané hodiny na
žiaka za šk. rok

prospech
s vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

Študijné odbory
%

Počet
žiakov

1.
2.
3.
Spolu
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Počet
žiakov

%
Priemer na
žiaka

Počet
žiakov
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%

Priemer na
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Počet hodín

ročník

Počet
žiakov
spolu
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19
v iných formách štúdia (doplniť formu štúdia podľa §45 a §54 zákona 245/2008 Z.z.)
(upraviť podľa potreby)
vymeškané hodiny na
žiaka za šk. rok

prospech
veľmi
dobre

s vyznamenaním

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

%

Počet
žiakov

%

Poče
t
žiako
v

%

Poče
t
žiak
ov

%

1.
2.
3.
4.
5.
Spolu

45
47
49
48
51
240

18
23
15
16
15
87

40,0
48,9
30,6
33,3
29,4
36,3

16
16
13
17
17
79

35,6
34,0
26,5
35,4
33,3
32,9

11
8
18
14
19
70

24,4
17
36,7
29,2
37,3
29,2

0
0
2
0
0
2

0
0
4,08
0
0
4,08

Priemer na
žiaka

4327
6084
8319
8356
6494
33580

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

Počet hodín

Počet
žiakov
spolu

Počet hodín

Študijné odbory 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (5-ročné)
ročník

2
14
165
22
0
203

0,04
0,30
3,37
0,45
0
0,84

48,08
64,73
84,89
87,04
63,66
69,69

5. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019:
Kód
odboru

Názov odboru

PsV

PVD

P

N

Spolu
konali ZS

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní

celkom
Školy, kde sa konali ZS v mimoriadnom termíne, uvedú ich výsledky za mesiac september, február
zvlášť.
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019
6.1 Celkové hodnotenie
Kód odboru
Názov odboru
6317 M
6317 M 74
6317 M 74
spolu

obchodná akadémia
obchodná akadémia –
bilingválne štúdium
obchodná akadémia –
bilingválne štúdium –
len SJL

P

N

Spolu

Denní

Ostatní

Denní

Ostatní

Denní

Ostatní

75

0

0

0

75

0

48

0

0

0

48

0

51

0

0

0

51

0

174

0

0

0

174

0
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Školy, kde sa konali ZS v mimoriadnom termíne, uvedú ich výsledky za mesiac september, február
zvlášť.
6.2 Externá časť MS (tabuľku možno upraviť podľa potreby)
Predmet
Počet žiakov
Percentil
Anglický jazyk B1
66
54,31
Anglický jazyk B2
10
60,17
Anglický jazyk C1
51
48,49
Slovenský jazyk a
127
50,24
literatúra
Matematika
38
32,02
6.3 Interná časť MS (tabuľku možno upraviť podľa potreby)
- písomná forma
Predmet
Počet žiakov
Hodnotenie
Anglický jazyk B1
66
66,85
Anglický jazyk B2
10
81
Anglický jazyk C2
51
92,55
Slovenský jazyk a
127
71,91
literatúra
6.4 Interná časť MS (tabuľku možno upraviť podľa potreby)
- ústna časť
Maturitný
predmet

Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
B1
Anglický jazyk
B2
Anglický jazyk
C1
Nemecký jazyk
B1
Francúzsky
jazyk B1
Teoretická časť
odbornej zložky
Praktická časť
odbornej zložky
Matematika

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

49

31

32

13

0

2,07

20

15

22

1

0

2,25

6

3

1

0

0

1,50

33

9

9

0

0

1,53

1

1

0

0

0

1,50

2

2

1

0

0

1,80

64

28

17

16

0

1,88

36

38

35

16

1

2,27

9

0

0

0

0

1,00
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7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018
Kód
odboru

Názov odboru

PsV

PVD

P

N

Spolu
konali AS

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní

celkom

V. zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných
plánov
Vzdelávacie
programy
Školy

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2018/2019
1.

Študijné
odbory denné
štúdium

2.

ŠVP
(uviesť
triedy žiaci
rok
aktuali
zácie)

6317 M obchodná
akadémia
6317 M 74
obchodná
akadémia –
bilingválne štúdium

3.

triedy žiaci

4.

triedy žiaci

triedy

Spolu

5.

žiaci

triedy

žiaci

triedy

žiaci

2018

2

52

2

57

3

79

3

75

-

-

10

263

2018

2

45

2

47

2

49

2

48

22

51

10

240

4

97

4

104

5

128

5

123

22

51

20

503

Celkom

Gymnázia s 8 ročným štúdiom doplnia pre ročníky počet potrebných stĺpcov.

Vzdelávacie programy
školy

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2017/2018
1.

Učebné odbory

ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)

triedy

2.
žiaci

celkom
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Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2017/2018

Vzdelávacie programy
školy

1.
Ostatné formy štúdia
(upraviť tabuľku
podľa potrieb

ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)

triedy

2.

žiaci

triedy

3.
žiaci

triedy žiaci

4.
tried
y

žiaci

Spolu
triedy

žiaci

Celkom

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 2018/2019 podiel absolventov na trhu práce
počet žiakov v
študijných
odboroch
počet žiakov
v učebných
odboroch
spolu
počet žiakov

pokračujú
v štúdiu
na VŠ

pokračujú v štúdiu
(iné druhy štúdia)

vojenská služba
(profesionálna)

zamestnaní
k 30.9.2018

nezamestnaní
k 30.9.2019

celkom

82

0

0

34

11

127

0

0

34

11

127

–––––
82
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Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2018/2019
Kód odboru s
názvom
6317 M
obchodná
akadémia
6317 6 74
obchodná
akadémia. bilingválne
štúdium

pokračujú v
štúdiu

vojenská
služba
(profesionálna)

zamestnaní
k 30.9.2018

Nezamestnaní
k 30.9.2018

celkom

39

0

31

9

79

43

0

3

2

48

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov školy
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
60-65
rokov
66
všetkých
vek
Počet:
2
9
16
22
3
2
54
49,57
z toho žien:
2
7
13
20
3
0
45
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
0
kvalifikovaných
54
nekvalifikovaných
0
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
učiteľov: 54
s 1. atestáciou
19
s 2. atestáciou
24
s vedecko-akademickou hodnosťou
0
Priemerný počet žiakov na učiteľa
9,5
z toho s vysokoškolským vzdelaním
0
Počet majstrov
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
0
odborného výcviku: 0
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
0
Priemerný počet žiakov na majstra OV
0
z toho s vysokoškolským vzdelaním
0
Počet
vychovávateľov: 0
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
0
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
0
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa
0
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Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek:
do 30
31 - 40 41 - 50 51 - 60
Počet
Z toho žien

1
1

1
1

Počet
nepedagogických
zamestnancov
20

4
4

61 - 65

nad 65

1
1

0
0

13
10

Spolu
Priemerný
všetkých vek
20
51,95
17

z toho s vysokoškolským vzdelaním

3

so stredoškolským vzdelaním

17

Odbornosť odučených hodín
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu

Počet hodín
týždenne

150
292
68
564
1074

Odborne odučené
Počet hodín
%

150
292
68
499
981

100
100
100
88,47
90,25

Neodborne odučené
Počet hodín
%

0
0
0
65
106

0
0
0
11,52
9,75

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie

Vzdelávacia
inštitúcia

Názov osvedčenie, certifikátu

Aktualizačné

Mani Konzult, s.r.o.,
Revúca
Interaktívna škola,
s.r.o., Prešov
Interaktívna škola,
s.r.o., Prešov
Interaktívna škola,
s.r.o., Prešov
Interaktívna škola,
s.r.o., Prešov
Interaktívna škola,
s.r.o., Prešov
Interaktívna škola,
s.r.o., Prešov
Interaktívna škola,
s.r.o., Prešov
MPC Bratislava

Využívanie interaktívnych technológií
a interaktívnej tabule v edukačnom procese
Integrácia nástrojov platformy OFFICE 365
do práce učiteľa
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese

1

15

1

15

1

15

Moderné prezentačné procesy a ich využitie
vo vyučovacom procese
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci
učiteľa
Informačná a internetová bezpečnosť
v kontexte práce učiteľa
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a
úloh
Animácia , ako nástroj pre nový rozmer
vyučovania
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so
zamestnancom

1

15

1

15

3

15

2

15

1

15

1

15

Inovačné
Inovačné
Aktualizačné
Aktualizačné
Aktualizačné
Inovačné
Inovačné
Aktualizačné

Počet
učiteľov

Počet získaných
kreditov na
1 učiteľa

Hlavný cieľ sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí potrebných na výkon
pedagogickej činnosti bol splnený. Kontinuálne vzdelávanie bolo v školskom roku 2018/2019
zamerané hlavne na skvalitňovanie činnosti uplatňovaním moderných vyučovacích metód, didaktickej
techniky a tiež na zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov
a spôsobilosti pre efektívnu komunikáciu a riešenie konfliktov.
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,
súťaže vyhlasované MŠ SR

P.Č
1.

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno
žiaka a trieda
SIP-písanie na
Adam, Nemčík, III.C
PC

súťaž konaná dňa
14.2.2019 - KK
19.-21.3.2019 - CS

krajská úroveň
1. miesto

Celoslovenská
úroveň
2.miesto

medzinárodná
úroveň
19.miesto

SIP-úprava textu
na PC
SOČ

Marek Tóth, V.D

14.2.2019 - KK
19.-21.3.2019 - CS
Marec 2019

1. miesto

1. miesto

7. miesto

Aerobik

Laura Mária Oczeljaková , II. D

22. 11. 2018

4.-10. miesto

2.
3.

Dominik Jirásek, IV. A
Matúš Krajník, IV. A

Jarošíková Lucia, I.

4.-10. miesto

Kristína Mária Maková, II. D

účasť

Michaela Antalíková, I. A

účasť

Miroslava Hreňová, I.

účasť

Laura Štefanová, I

účasť

Viktória Vencelová, I. A
4.

Aerobik

3. miesto

Laura Mária Oczeljaková I. D

účasť
účasť

04. 02. 2019

Jarošíková Lucia, I.

účasť

7.

Cezpoľný beh
dievčatá
Bedminton
chlapci
Bedminton
dievčatá

28. 11. 2018

9. miesto

8.

Šach

Róbert Kováčik, III. C

03. 12. 2018

účasť

Šach

Sofia Nadzamová, VI. D

18. 12. 2018

Atletika – 400m

Samuel Nihila, II. B

29. 04. 2019

7. miesto

Atletika – disk

Nikolas Pavlovič, I. D

29. 04. 2019

6. miesto

Atletika – disk

Andrea Bolnová, III. C

29. 04. 2019

3. miesto

Atletika - guľa
Snowboarding cross
Snowbosrding slalom
Snowbosrding celkovo
Snowboarding slalom
Snowbosrding celkovo
Snowboarding cross
Snowbosrding slalom
Snowbosrding celkovo
Snowboarding cross
Snowbosrding slalom
Snowbosrding celkovo

Andrea Bolnová, III. C

29. 04. 2019

4. miesto

Jozef Kojecký, III. E

Január-február 2019

2. miesto

Jozef Kojecký, III. E

Január-február 2019

2. miesto

Jozef Kojecký, III. E

Január-február 2019

2. miesto

Adekina Mehmeti, IV. E

Január-február 2019

6. miesto

Adekina Mehmeti, IV. E

Január-február 2019

9. miesto

Patrik Markovič, IV. E

Január-február 2019

4.miesto

Patrik Markovič, IV. E

Január-február 2019

6. miesto

Patrik Markovič, IV. E

Január-február 2019

4. miesto

Erik Basár, IV. C

Január-február 2019

6. miesto

Erik Basár, IV. C

Január-február 2019

8. miesto

Erik Basár, IV. C

Január-február 2019

7. miesto

5.
6.

9.

10.

03. 10. 2019

7. miesto

27. 11. 2018

12. miesto
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Iné súťaže
P.
Č

1.

názov súťaže pri individuálnych súťažiach
meno žiaka a trieda
Adam, Nemčík, III.C
ZAV-spracovanie
Marek Tóth, V.D
textu z obrazovky

7.-8.11.2018

2. miesto
12. miesto

Adam, Nemčík, III.C
Marek Tóth, V.D

7.-8.11.2018

2. miesto
8. miesto

ZAV kombinácia
medzinárodná

Adam, Nemčík, III.C
Marek Tóth, V.D

7.-8.11.2018

5.

Silná ruka

Andrea Bolnová, III. C

5. miesto

12. – 13. 04. 2019

7. miesto

24. – 25. 06. 2019

3. miesto

09. 11. 2018

Silná ruka

3. miesto

Branislav Balčák, II. A

účasť

Radoslav Gajdoš, II. B

účasť

Tomáš Novotný, II. D

účasť

Ladislav Fekete, II. D

účasť

Andrea Bolnová, III. C

medzinárodná úroveň

2. miesto
10. miesto

12. – 13. 04. 2019

Viviána Rédvaiová
6.

Celoslovenská
úroveň
2.miesto
10. miesto

Adam, Nemčík, III.C
Marek Tóth, V.D

4.

3.

krajská
úroveň

ZAV-spracovanie
textu z papierovej
predlohy
ZAV-kombinácia
národná

Elektronické šípky –
dievčatá
Elektronické šípky –
chlapci
Vedomostná súťaž
o olympizme –
družstvo

2.

súťaž konaná dňa
7.-8.11.2018

účasť
23. 11. 2018

6. miesto

Ostatné aktivity:
 16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4
uskutočnil sa v dňoch 17.– 18.október 2018v Spoločenskom pavilóne v Košiciach za účasti 25
cvičných firiem z celého Slovenska i Českej republiky a Poľska.
 „Jesenné workshopy na Watsonke“ - na prelome septembra a októbra sa na našej škole
uskutopčnili tri workshopy:
„Profesia days“ – dňa 21.09.2018 sa uskutočnila prednáška na tému príprava
na pracovný pohovor a spracovanie životopisu.
Stretnutie s poslancom NR SR– dňa 04.10.2018 nás navštívil poslanec NR
SR Branislav Gröhling. Ten sa stretol so žiakmi našej školy pri téme „Čo po
škole?“
„This is 21: Priprav sa na 21. storočie“ – dňa 05.10.2018 sme privítali na
škole pána Mareka Lavčáka, zakladateľa jedinečného priestoru Eastcubator pre
podporu startupov, inovácií a talentov. Žiaci si vypočuli si osobný príbeh lídra Mareka a absolvovali rýchlokurz zručností dôležitých pre profesionálny úspech
v živote. Aktivitu pripravila pre 50 vybraných škôl v SR Nadácia Pontis.
 Odovzdávanie cien „Vojvodu z Edinburghu“ – Dňa 14. 09. 2018 o 14:00 sa v PKO Prešov
za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku ANDREWA GARTHA
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z
Edinburghu. Na tejto cremónii sa zučastnili 5 žiaci a 3 učitelia našej školy.
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 „Deň aktivít “ – sa uskutočnil 16.11.2018, počas neho žiaci 1. ročníka absolvovali slávnostnú
imatrikuláciu. Žiaci 1. a 2. ročníka s lektormi absolvovali zážitkové formy práce v rámci
teambuildingu s lektormi z CPPPaP a UPJŠ. Pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka boli pripravené
prednášky a prezentácie zamerané na ochranu osobných údajov, spracovanie životopisu
a prípravu na pracovný pohovor.
Na pôde školy sme privítali zástupcov firiem VSE, T – Systems, G & Partners a METRO.
 Prehliadka cvičných firiem - Stalowa Wola - Poľsko - 30. 11. 2018 - Našu školu
reprezentovala cvičná firma Vodárik s.r.o
Spoločné aktivity predmetových komisií:
 školský internetový časopis „Noviny OAKE“;
 na škole absolvovali pedagogickú prax pod vedením našich učiteľov odborných predmetov
študenti z týchto vysokých škôl: Ekonomická fakulta TU Košice, FF UPJŠ Prešov;
 „Deň otvorených dverí“ – konal sa dňa 31.1.2019. Návštevníci si mohli vyskúšať vzorové
prijímacie testy z MAT, SJL a ANJ, zúčastniť sa na otvorených hodinách. Zároveň cvičné
firmy – Banáno, Vodárik a In Energy prezentovali svoje produkty a ponúkali občerstvenie
v jedálni školy.
Aktivity jednotlivých predmetových komisií:
PK administratívy a korešpondencie – aktivity:
 19.09-21.09.2018 - 1.ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na PC Slovenské rýchle
prsty – na OA Nevädzová 3, Bratislava
 07.-08.11.2018 – celoslovenská súťaž ZAV Zvolen
 11.12.2018 - Školské kolo SIP - súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači
 14.02.2019 - organizácia krajského kola súťaže v písaní na PC a úprave textu na PC
 19. - 21. 03. 2019 – Celoslovenské kolo súťaže SIP sa konalo na Obchodnej akadémii v Senici.
 26. 04. 2019 Štátna skúšku z písania na PC a korešpondencie pre žiakov 3. - 5. ročníka organizátor naša škola v spolupráci EU Bratislava
 28.02.2019 žiaci navštívili Štátny archív v Košiciach.
 06.03.2019 návšteva Slovenskej pošty
PK cudzích jazykov – aktivity:







OLYMPIÁDA ANJ – 08.11.2018
OLYMPIÁDA NEJ - 19.11.2018
OLYMPIÁDA FRJ – 14.12.2018
OLYMPIÁDA RUJ – 14.12.2018
05.05-11.05.2019. výlet do Francúzska- Paríž, Normadia.
inštruktážne semináre ku projektom Erasmus + v rámci KA101 a KA102

PK ekonomiky – aktivity:
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 september 2017, máj 2018 – dvojtýždňová odborná prax žiakov 3., 4. a 5. ročníka v rôznych
podnikoch a inštitúciách v Košiciach a okolí
 apríl 2019 súťaž „O najlepší podnikateľský plán“ - školské kolo
 26.4.2018 – krajské kolo súťaže „O najlepší podnikateľský plán“ - vyhlásená OŠ KSK a
organizovaná našou školou
 december 2018 - EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
 november 2018 - ekonomická súťaž „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“ – pre žiakov 3. a 4. ročníka
 október 2018 – február 2019 –„GENERÁCIA EURO“– ekonomická súťaž pod záštitou NB SR
 marec 2019 školské kolo SOČ
 február 2019 - Spotrebiteľské vzdelávanie
 exkurzia veľkoobchod METRO, a.s., október 2018
 prednáška a beseda so zakladateľom Eastcubatora v Košiciach, október 2018
 prednáška Mzdy a mzdové minimum – december 2018
 exkurzia v Budapešti, december 2018 –
 finančná gramotnosť – workshop v CVČ - december 2018, marec 2019, apríl 2019
 exkurzia vo Volkswagen Slovakia, závod Bratislava, jún 2019
 finančná gramotnosť – workshop v NBS Bratislava, jún 2019
PK matematicko-prírodovedných predmetov – aktivity:
 Matematický klokan - 21. marca. 2019 - školské kolo matematickej súťaže. Do tejto súťaže sa
zapojilo 39 žiakov našej školy
 Školská matematická súťaž - 2. mája 2019 - školské kolo matematickej súťaže. Do tejto
súťaže sa zapojilo 30 žiakov našej školy
 organizovanie zberu papiera vyhláseného firmou KOSIT, a. s. Košice – október 2018
 21.3.2019 - prezentácia „Európske solárne dne“ (Slovak Renewable Energy Agency)
 EKOTOP FILM – jún 2019 – súťaž pre žiakov 2. ročníka v prezentácii filmov o životnom
prostredí
 dobrovoľná maturitná skúška z matematiky – prihlásených 38 žiakov
PK spoločenskovedných predmetov – aktivity:
 OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV - školské kolo sa uskutočnilo 05. decembera 2018,
zúčastnilo sa ho 19 študentov našej školy.
 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - dňa 14. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže.
 OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – Olympiáda pozostávala
z práce s textom, jeho transformáciou a rečníckeho výstupu.
 BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – Školské kolo sa uskutočnilo 11. novembra 2018
 V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu
v Osvienčime a v meste Krakov v Poľsku.
 Dňa 5.novembra 2018 sa konala v aule prednáška v spolupráci so SAV na tému „Vznik ČSR“.
Prednášky sa zúčastnilo 90 študentov 2.,3., a 4. ročníka.
 Dňa 30. apríla 2019 sa uskutočnil poznávací zájazd do Múzea holokaustu v Seredi pre
študentov 2. ročníka.
 Pilotné testovanie NÚCEM študentov IV. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry.
 Generálna skúška e Maturita zo SJL pre žiakov 4. ročníka v počte 39 žiakov.
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PK účtovníctva – aktivity:
 Dňa 13.12. 2018 sa uskutočnil 4. ročník súťaže Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 23
žiakov
 6. – 7. 12. 2016 reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži OA Lenka Durová a Natália
Hlaváčová zo 4. C triedy na súťaži v Dolnom Kubíne v doprovode Ing. Veberovej.
 V tomto školskom roku pôsobilo na našej škole 8 cvičných firiem:
o Vodárik, s.r.o. a Snack, s.r.o. – Ing. Lippaiová
o Baketka,s.r.o. a Sparkles, s.r.o.. – Ing. Dutková
o Smoothking, s.r.o. a Coccosita s.r.o. a Banáno, s. r. o. – Ing. Hritz
o In-Energy, spol. s r. o. – Ing. Országh
 V dňoch 17.– 18.október 2018 sa uskutočnil 16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín
V4 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach za účasti 25 cvičných firiem z celého Slovenska
i Českej republiky a Poľska. Cvičné firmy súťažili v šiestich kategóriách pričom z domácich
štyroch cvičných firiem získali ocenenie nasledovné:
o Banáno, s.r.o. – 2. miesto „Najlepšia cvičná firma“
o IN-ENERGY, s.r.o. – 3. miesto „Najlepšia elektronická prezentácia“
o Jana Chiara Petrová, IN-ENERGY, s.r.o.- Najlepšia reprezentantka cvičnej firmy
 Žiaci sa v rámci predmetu cvičná firma – praktikum zúčastňujú nielen na veľtrhu
organizovanom našou školou, ale aj na ďalších, ako boli:
o V dňoch 22.- 23.11.2018 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodného veľtrhu
cvičných firiem v Bratislave. Prehliadky najlepších cvičných firiem na Slovensku sa
zúčastnili aj dve firmy z našej školy a to cvičná firma Banáno, s.r.o. a cvičná firma In
Energy, s.r.o. Obe firmy získali ocenenie:
 Cena Najlepšia elektronická prezentácia 1. miesto – BANÁNO, s. r. o., OA
Watsonova 61, Košice
 Cena Najlepšia reprezentantka cvičnej firmy Tamara Vlčková, INENERGY, s. r. o., OA, Watsonova 61, Košice
o Dňa 30. 11. 2018 sa v Zespol Szkól Ponadgimnazjalnych v Stalowej Woli v Poľsku
uskutočnila prehliadka cvičných firiem. Našu školu reprezentovala cvičná firma
Vodárik s.r.o. . Okrem poľských cvičných firiem sa prehliadky zúčastnila aj cvičná
firma z Obchodnej akadémie z Ostravy. Súčasťou prehliadky bol seminár a prezentácie
o histórii a súčasnosti zúčastnených škôl.
o V dňoch 6. - 7. marca 2019 sa deväť žiakov III. A triedy našej školy zúčastnilo 11.
ročníka Ostravského veľtrhu fiktívnych (cvičných) firiem. Usporiadateľom bola
naša spriatelená Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava –
Mariánske Hory.Veľtrhu sa zúčastnilo spolu 35 firiem z Česka, Poľska a 6 cvičných
firiem zo Slovenska. Súťažilo sa celkom v 9 súťažných kategóriách. Našu školu
reprezentovala cvičná firma COCOSITA, s.r.o., ktorú tvoria žiaci III. A triedy.

- 23 -

Obchodná akadémia
Watsonova 61
Košice

HODNOTIACA SPRÁVA
- ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Cvičná firma COCOSITA na tomto veľtrhu získala ocenenia:
1. miesto - Najlepší stánok
2. miesto - Najlepší katalóg
2. miesto v súťaži Firma v 90 sekundách – v ANJ skvele prezentovala Soňa Salaiová
3. miesto - Najlepší firemný slogan
3. miesto - Najoriginálnejší podnikateľský zámer
3. miesto - Najlepšia reprezentantka – IvanaHorváthová III:A
o 7. februára 2019 sa naša cvičná firma Sparkles s. r. o. (žiaci IV. D triedy) zúčastnili 11.
kontraktačného dňa cvičných firiem v Poprade. Zúčastnilo sa na ňom 19 cvičných
firiem a JA firiem, z ktorých zahviezdila práve naša novovzniknutá firma. Z každej
kategórie si priniesli jedno ocenenie.




o

Súťaž o najkrajší výstavný stánok: 2. miesto
Súťaž o najlepší manažérsky tím: 1. miesto
Súťaž o najzaujímavejší katalóg: 3. miesto
Súťaž o najpútavejšiu elektronickú prezentáciu: 1. miesto

3. apríla 2019 sa cvičná firma Smoothking, s.r.o.(žiaci III.B) sa zúčastnila na 23. veľtrhu
CF v Žiari nad Hronom kde získala 3. miesto v kategórii Najlepší katalóg

 Exkuzie v rámci PK zorganizovali:
o Ing. Lippaiová – ProEduco – Medzinárodný veľtrh vzdelávania a práce v Steel aréne – IV.A
(5.12.2018)
o Ing. Lippaiová – prednáška „Mzdy a minimálne mzdové nároky (Ing. Šlauka) – IV.A
(16.1.2019)
o Ing. Dutková – exkurzia Metro – fungovanie skladového hospodárstva III.B (október
2018)
o Ing. Dutková – prednáška „Mzdy a minimálna mzda“ (Ing. Šlauka) – III.B (december
2018)
PK bilingválne štúdium – aktivity:
 Dňa 14. 11. 2018 - Olympiáda v anglickom jazyku –Do krajského kola postúpila Zuzana
Lazarová v kategórii 2C1 a do obvodného kola Michael Klitou v kategórii 2C2.
 Dňa 30. 11. 2018 - Best in English – V.D, V.E, IV.D a IV.E triedy zúčastnili online
medzinárodnej jazykovej súťaže . Z celkového počtu prihlásených súťažilo 60 študentov
 Organizácia okresného kola Olympiády v ANJ – január 2018
 Exkurzie, besedy
 Fórum “Doing Business in Indonesia“ - dňa 25. 9. 2018 päť študentov V.D triedy dostalo
možnosť od pani riaditeľky Košickej regionálnej komory SOPK, pani Moniky Kočiovej
zúčastniť sa na podnikateľskom fóre reprezentantov Indonézskeho Trade centra,
slovenských podnikateľov a predstaviteľov Indonézskej EXIM banky v Londýne, ktoré sa
konalo v hoteli Yasmin.
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Poznávací zájazd London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton v GB. Aj v
tomto školskom roku sa študenti I. D, I. E II. D a II. E triedy, spolu 40 žiakov a traja
vyučujúci zúčastnili poznávacieho zájazdu do Veľkej Británie.
dňa 25.6.2019 sa bilingválne triedy III.E a III.D zúčastnili exkurzie vo výrobom závode
Volkswagen Slovakia a následne 26.6.2019 v Národnej banke Slovenska v Bratislave.
v dňoch 24.-25.6.2019 sa I.D trieda zúčastnila prehliadky historického jadra
a pamätihodností mesta Viedeň v Rakúsku.

PK informatiky – aktivity:
 WORDPROCESING – školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači,sa uskutočnilo
11.decembra 2018, najlepší postúpili do krajského kola.
Barbora Grečková sa na celoslovenskom kole umiestnila na 12. mieste.
 iBobor – v novembri 2018 sa 38 študentov našej školy zapojilo do on-line informatickej súťaže
Informatický bobor
 INTERSTENO – - medzinárodná internetová súťaž v rýchlostnom písaní na PC. V spolupráci
s PK ADK sa zabezpečilo zapojenie sa žiakov do medzinárodnej súťaže

PK telesnej výchovy – aktivity:
Povinná telesná a športová výchova
Účelové cvičenia:
1. ročník:
2. ročník:

1. účelové cvičenie – 11. 09. 2018 – I. A, B, D, E
2. účelové cvičenie – 30. 05. 2019 – I. A, B, D, E
3. účelové cvičenie – 10. 09. 2018 – II. A, B, D, E
4. účelové cvičenie – 20. 05. 2019 – II. A, B, D, E

Účelové kurzy:
 „Ochrana života a zdravia“ s dennou dochádzkou
05. – 07. 09. 2018 – 3. ročník
 „Lyžiarsky kurz“ internátna forma – Tatranská Štrba
11. – 15. 02. 2019 – 2. ročník
 „Letný telovýchovno-výcvikový kurz“ s dennou dochádzkou
21. 05. – 24. 05. 2019 – 2. ročník
Záujmová telesná a športová výchova
Športové súťaže
SÚŤAŽE – absolvovali sme 57 súťaží
 Školské športové súťaže – 31 súťaží
 Dlhodobé súťaže - 12 súťaží
 Iné súťaže – 14 súťaží
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DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
„O pohár predsedu KSK“ – školský rok 2018/2019 - 16. miesto (zo 79 škôl KK)
INÉ SÚŤAŽE
 Charitatívny futbalový turnaj „Odkopni predsudky – Futbal spája“
 Pentapolitana
Družstvo dievčat – 3. miesto
Andrea Bolnová - v celkovom hodnotení – 1. miesto
 stláčanie váhy – 3. miesto
 hod valčekom – 2. miesto
 Veľký olympijský kvíz
 Súťaž družstiev PP 2018 – 8. miesto
 Majstrovstvá OA Watsonovej vo florbale
 Majstrovstvá OA Watsonovej vo futsale
 Beh olympijského dňa 2018
OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKO 2018
 Vedomostná súťaž v olympizme SR
 Veľký olympijský kvíz
 Beh olympijského dňa 2019
PROJEKT „ŠKOLA ROKA“
Projekt zahŕňa účasť študentov školy na:
 Školských športových súťažiach od RK cez KK po školské majstrovstvá SR
V školskom roku 2017/2018 sme obsadili:
Dievčatá –56. miesto (zo 100 škôl)
Chlapci – 8. miesto (zo 107 škôl)
Vyhodnotenie za školský rok 2018/2019 bude v októbri 2019
Ocenenia
Mgr. Ľudmila Dratvová dostala diplom KFP SOV za rok 2018 za aktívne šírenie a propagáciu
myšlienok FAIR PLAY
Výchovné poradenstvo – aktivity – RNDr. Gregorková :
 19.10.2018 – účasť na festivale filmov o ľudských právach a xenofóbii „My sme tu doma“ - II.E,
II.D
 23.10.2018 – účasť na projektE „SAFE TY – Vždy pripojený“, pod záštitou CPPPaP, Karpatská,
Košice – II.B
 23. – 24.10.2018 - účasť a prezentácia školy na veľtrhu informácií ,,Správna voľba povolania –
príležitosť k úspechu“, pod záštitou KSK
 5.12.2018 – 6.12.2018 – prezentácia školy na 12. ročníku veľtrhu vzdelávania a pracovných
príležitostí „PRO EDUCO“
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 22.1.2019 – zabezpečenie konzultácií k testom profesijnej orientácie pre študentov 3.a 4. ročníka
september 2018 - jún 2019 – spolupráca s CPPPaP – realizácia aktivít v rámci programov
primárnej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov a kariérneho poradenstva
Projekt „Zdravá škola“ – aktivity - RNDr. Gregorková
 hlavné ciele
1. Podpora zdravej výživy
2. Starostlivosť o duševné a citové zdravie
3. Starostlivosť a tvorba životného prostredia
4. Zvyšovanie pohybovej aktivity a pestovanie fyzického zdravia
 október, november 2018 – súťaže v zbere papiera a zbere bateriek
 október 2018, apríl 2019 – intenzívne školenia rovesníckych skupín v oblasti primárnej prevencie
závislostí a soc. – patologických javov
 september 2018 – jún 2019 - edukačné kampane k významným dňom v oblasti zdravia a prevencie
– pod záštitou RÚVZ
„Týždeň mozgu“, „Svetový deň ústneho zdravia“, „ Depresia – hovorme o nej“
 19.3.2019 - psychologické a medicínske aspekty prevencie užívania drog a AIDS -účasť na
workshope k primárnej prevencii sociálno – patologických javov organizovaný neziskovou
organizáciou Filia v Košiciach
 21.3.2019 - účasť na medzinárodnej konferencii obnovy krajiny pod záštitou MŽP a KSK

Stredoškolská odborná činnosť – celoškolské kolo v marci 2019 organizačne zabezpečovala
a metodicky usmerňovala Ing. Lippaiová, ktorá je metodikom SOČ na škole a pôsobila aj ako
predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie na obvodnom i krajskom kole v odbore Ekonomika
a riadenie.
Prehľad súťažných prác školského kola uvádza tabuľka.
P. č. Meno žiaka
1. Dominik Jirásek
Matúš Krajník
2. Lenka Kozelová
Andrea Hirschová

Súťažný odbor

Konzultant

IV. A

15 - Ekonomika a riadenie

Ing. Čorbová

III. B

15 - Ekonomika a riadenie

Ing. Dutková

Trieda

Komisia rozhodla, že do obvodného kola postupujú všetky práce. V krajskom kole SOČ obsadili
žiaci Jirásek a Krajník, vo svojom odbore 3.miesto.
V tomto školskom roku sa študenti zúčastňovali na sociálnych a charitatívnych akciách v rámci
krúžku Onkologická výchova. Všetky činnosti prebiehali pod vedením Mgr. Veroniky Polomskej.
Žiaci sa aktívne zapojili do týchto akcií:
Biela pastelka – dňa 21.9. 2018 sa konala verejná zbierka organizovaná Úniou nevidiacich a
slabozrakých Slovenska. Tejto akcie sa zúčastnilo 5 skupín žiakov našej školy.
Úsmev ako dar – žiaci aktívne pomáhali pri zbierke, ktorá sa uskutočnila dňa 13.12.2018
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Deň narcisov – 14. apríl 2019, unikátna sociálne prínosná charitatívna zbierka organizovaná Ligou
proti rakovine. Na tejto akcii sa zúčastňujeme už tradične. Naša škola môže byť hrdá na svojich
študentov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na tejto zbierke a vyzbierali peknú sumu 987,34 EUR.
Študentská kvapka krvi – 27. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi.
Týmto sme sa zapojili do akcie organizovanej Červeným krížom. Krv darovalo 17 študentov a
zamestnancov školy. Mobilný odber uskutočnila Transfúzna stanica Košice-Šaca,
Údaje o voľnočasových aktivitách školy
Zabezpečujú sa formou krúžkovej činnosti na škole prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
V školskom roku 2018/2019 pracovali na škole tieto krúžky:
1 Americká a Britská kinematografia
2 Angličtina hrou
3 Dobrovoľník –„Anjel“
4 Informácie okolo nás
5 Kultúra
6 Klub spoločenského správania a podujatia
7 Košice – moje mesto
8 Košice kam za kultúrou
9 Košice – naše mesto
10 Krúžok mesto kultúry
11 Krúžok kultúrno-záujmových činností
12 Krúžok voľného času
13 Krúžok primárnej prevencie
14 Krúžok zdravého životného štýlu
15 Kultúra a poznanie
16 Kultúrno-poznávací krúžok
17 Kultúrny a spoločenský svet mladých
18 Kultúrny a spoločenský život v našom meste
19 Matematika vážne i nevážne
20 Mladý účtovník
21 Noviny obchodnej akadémie
22 Potulky
23 Rozvoj osobnosti a budovanie vzťahov
24 Rýchle prsty - Wordprocessing
25 Spoznávanie Košíc
26 Svet mladých
27 Športový krúžok
28 TEAMBUILDING
29 Turisticko-poznávací krúžok
30 Tvorivá dielňa
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Erasmus+KA101
„Be a social and
professional school
with the help of
Erasmus“
Erasmus+KA102
Kvalitná prax –
úspešné uplatnenie sa
na trhu práce
Erasmus+KA102
Kvalitná prax-úspech
v práci
Erasmus+ KA101
Be a great school with
great teachers
Erasmus+
SECURITY IN ICT

Číslo projektu

Celkový
finančný
príspevok

Príspevok školy
(ak bol)

2018-1-SK01KA101046213

20 750 €

-

2018-1-SK01KA201046192

56 660 €

-

57 890 €

-

22 610 €

-

19 088 €

-

2019-1-SK01KA102060509
2019-1-SK01KA101060368
2018-1-CZ01KA229048077_4

Poznámka

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole v školskom roku 2018/2019
V školskom roku 2018/2019 nebola na našej škole vykonaná žiadna školská inšpekcia.

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Kvalita školy a výchovno-vzdelávacieho procesu je značnou mierou ovplyvnená materiálnotechnickými podmienkami. Našou snahou je modernizácia a zlepšovanie vybavenosti školy, ktoré je
závislé od schváleného rozpočtu, finančných prostriedkov z projektových aktivít a podpory
rodičovského združenia. Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli v odbornej učebni
ADK staré počítače nahradené novými v počte 31 ks. Do odborných učební boli zakúpené 2
dataprojektory. V rámci údržby boli niektoré triedy vymaľované, boli vymenené dvere, svietidlá, príp.
podlahová krytina. Z dôvodu bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy bol vykonaný nutný výrub
a zdravotný rez poškodených drevín v areály školy. Z prostriedkov účelovo poukázaných od
zriaďovateľa bola vykonaná výmena poškodeného liatinového potrubia v spoločenskej miestnosti.
Do školskej jedálne bolo zakúpených 20 stolov a 20 stoličiek a 150 l plynový varný kotol.

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy, a to
Rok 2018
1.
dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
2.
finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
- 29 -
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spôsob ich použitia:
odmeny za vedenie vzdelávacích aktivít
poistné do fondov
materiál
náklady na energie
príjmy z prenájmu
dary

8 326,94 €
0,00 €

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK
Názov aktivity
Dátum
Miesto Organizátor
Počet
zúčastnených
žiakov
„Správna voľba
Košice
SOŠ Ostrovského 1,
35
24. a 25.
povolania –
04011 Košice
októbra 2018
príležitosť k úspechu“
PRO EDUCO
Súťaž o „Najlepší
podnikateľský plán“

05. a 06. 12.
2018
30.04.2019

Košice

Steel Aréna

50

Košice

OA Watsonova 61
Košice

15 žiakov
10 prác

Prínos resp.
nezáujem
žiakov
Výber povolania
Medzinárodný
veľtrh vzdelávania
Rozvoj
podnikateľského
myslenia

Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
Prínos resp.
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov

Postupové súťaže

Škol. rok
2018/2019
Škol. rok
2018/2019
Škol. rok
2018/2019
Škol. rok
2018/2019
Škol. rok
2018/2019
Rok 2018

SŠ Košice

MŠ SR + SŠ

189

Veľký záujem

SŠ Košice

KSK + RCM + SŠ

128

Veľký záujem

rôzne

rôzne

69

Veľký záujem

OA Watsonova
Košice

Učitelia TSV OAW

98

Veľký záujem

Učitelia TSV OAW

386

Veľký záujem

SOV

76

Veľký záujem

Dlhodobé súťaže
Iné súťaže
Školské súťaže
Škola roka
Olympijské festivaly
Slovenska

rôzne

Aktivity súvisiace s Olympiádou o pohár predsedu KSK
Celkové umiestnenie v dlhodobých súťažiach „O pohár predsedu KSK“

Šport / kolo
Basketbal dievčatá

1. základné
kolo

Semifinálové
kolo

Regionálne
finále

X
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Basketbal chlapci
Volejbal dievčatá
Volejbal chlapci
Florbal dievčatá
Florbal chlapci
Futsal dievčatá
Futsal chlapci
Hádzaná dievčatá
Hádzaná chlapci
Stolný tenis chlapci
Stolný tenis dievčatá
Bedminton chlapci
Bedminton dievčatá
Nohejbal chlapci
Plávanie
Basketbal dievčatá
Basketbal chlapci

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X

X
X
X

X

10
20
10
30
15
10
10
10
10
4
12
4
4
4
4
10
10

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov
aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
Prínos resp.
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov

Biela pastelka

21.9.2018

Košice

20

pozitívny

Študentská
kvapka krvi
Úsmev ako dar

27. 11. 2018

Košice

Únia nevidiacich
a slabozkrakých
TS Košice Šaca

17

pozitívny

13.12.2018

Úsmev ako dar

10

pozitívny

Deň narcisov

14.4.2018

OA Watsonova
61, Košice
Košice

Liga proti
rakovine

20

pozitívny

 Vzdelávacie a kultúrne poukazy

Poukaz vzdelávací
Kultúrne poukazy

Počet vydaných

Počet prijatých

507
504

461
x

Počet zriadených
krúžkov
30
x

 Žiacka školská rada
o 16.11.2018 - organizácia imatrikulácie
o organizácia aktivít zameraných na dobrovoľníctvo, voľno - časové aktivity žiakov
a aktivity súvisiace so súčasnými problémami mládeže.
o aktívna spolupráca s vedením školy pri príprave a schvaľovaní školských dokumentov
o kontrola schránky „Verejného ochrancu práv dieťaťa“
o 16. 04. 2019 - Svetový deň zdravia - usporiadanie športových súťaží v telocvični a
rozdávanie ovocia, zeleniny žiakom i učiteľom našej školy.
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XVI. Prílohy
Slávnostné odovzdanie „WIFI POINT-u“

Vymaľovaná trieda

Deň otvorených dverí - 30. 01. 2019

Deň otvorených dverí – 30. 01. 2019
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Zmodernizovaná odborná učebňa ADK
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