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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 
(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 - - 

 

II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ  
 

Rada školy 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Adresa elektronickej pošty: 

klara.oprsalova@oake.sk 
elena.kravcova@oake.sk 

Mgr. Klára Opršalová 05.10.2021 

RŠ na svojom zasadnutí schválila 

Vnútorný školský poriadok na školský 

rok 2021/2022, Plán práce na rok 

2021/2022 a koncepčné zámery školy na 

roky 2021-2024. Došlo k jednohlasnému 

schváleniu Hodnotiacej správy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2020/2021. 

RNDr. Elena Kravcová 15.02.2022 

Rada školy jednohlasne schválila 

Podmienky prijímacieho konania na 

štúdium 6317 M 74 obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium a pre študijný odbor 

6317 M obchodná akadémia. 

 Vzala na vedomie výsledky výchovno-

vzdelávacieho procesu za I. polrok ako aj 

mailto:vuc@vucke.sk
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informácie o hospodárení školy za 

kalendárny rok 2021 a rovnako vzala na 

vedomie plán výkonov na šk. r. 

2022/2023. 

Rada školy súhlasí s podaním žiadosti o 

udelenie oprávnenia strednej odbornej 

škole používať popri svojom názve aj 

označenie Centrum OVP pre ekonomiku, 

financie a administratívu. 

Melinda Pavlíková 
 23.03 - 26.3.2022 
(písomné hlasovanie) 

Odsúhlasenie Výročnej správy školy za 

rok 2021. 

PhDr. Matúš Háber 
 14.06.- 15.06.2022 
(písomné hlasovanie) 

Rada školy vzala na vedomie návrh školy 

na počet žiakov prvého ročníka pre 

prijímacie konanie v šk. r. 2023/2024. 

Ing.Miloš Barcal (do 25.05.2022) 

  Viliam Baran (do 26.05.2022) 

  Laura Hudáková (od 12.06.2022) 

  Ing. Jaroslav Polaček. 

  doc. RNDr. Peter Solár, PhD. 

  Ing. Ľudmila Magušková 

  JUDr. Jarmila Zvarová 

   

 

 

 

 

 

 

III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9. 2021) 

 

 Počet žiakov školy spolu 515 

 Z toho dievčat 394 

 Počet tried spolu 21 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 515 

 Z toho dievčat 394 

 Počet tried denného štúdia 21 

 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 
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 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 

265/206 

 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania 30 

f) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat  

g) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

5 

h) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

i) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 7 

k) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 9 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 2 

m) Iný dôvod zmeny 1 

 

 

IV. Elokované pracoviská  

 

Škola nedisponuje žiadnym elokovaným pracoviskom.  
 

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

Podmienky prijatia na štúdium 

a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky  

k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023  

v študijnom odbore 6317 M  obchodná akadémia 
  

  

V zmysle §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave                    

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 

71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov riaditeľ školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25.01.2022 určuje tieto Podmienky prijatia na štúdium 

a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre školský rok 2022/2023 v študijnom odbore 

6317 M  obchodná akadémia: 
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1.  Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači formou písomného testu z týchto predmetov v 

časovom rozsahu: 

 matematika                 60 minút 

 slovenský jazyk a literatúra 60 minút  
2. Obsah a rozsah prijímacej skúšky je určený vzdelávacími štandardami štátneho 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole.  

3. Prijatie bez prijímacej skúšky: uchádzač prihlásený na štúdium, ktorý dosiahol v 

celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy Testovanie 9 v každom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej  80 % bude prijatý bez prijímacej skúšky.  

4. Kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálneho počtu 8 

bodov z testu v každom predmete.  

5. Podmienky určujúce celkový počet bodov v rámci prijímacieho konania - uchádzač môže 

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  

6. 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 (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú. Uchádzač 

môže získať za dosiahnutý prospech zo ZŠ maximálne 60 bodov. 

 Žiakom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov 

uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", bude toto hodnotenie nahradené 

známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou v príslušnom predmete. 

 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.  

7. Podmienky prevodu slovného hodnotenia a hodnotenia „absolvoval“ a „aktívne absolvoval“ 

na známky: uchádzačom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených 

predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", “aktívne absolvoval“ 

bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo 

polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete. 

8. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma a časový  rozsah prijímacej skúšky určí 

podľa odporúčania špeciálneho pedagóga uvedeného v správe z diagnostického vyšetrenia 

vydanej CPPPaP alebo CŠPP. Správa nesmie byť staršia ako 2 roky.  

9. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky               

a  prijímacieho konania a v zozname usporiadanom zostupne podľa kritérií na prijatie sa 

umiestnia do 63. miesta vrátane. 
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10. Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako 

uchádzač umiestnený v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie na 64. mieste.  

11. Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:  

            a)  má zmenenú pracovnú schopnosť  

            b)  má lepší celkový priemerný prospech za 7. – 9. ročník ZŠ  

            c)  je úspešným riešiteľom olympiády z matematiky, slovenského jazyka a literatúry  

                (1.-3. miesto) v okresnom alebo vyššom kole.  

12. Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania dňa 18. 05. 2022.  

13. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí najneskôr 

18. 05. 2022 cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.  

14. Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni do 63. miesta vrátane alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača doručí strednej škole v termíne do 23. 05. 2022 Potvrdenie o 

nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (EduPage), 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na oake@oake.sk alebo poštou 

na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice alebo do elektronickej 

schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

15. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže plnoletý uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia.  

16. Ak vznikne voľné miesto po uchádzačoch, ktorí potvrdili, že nenastúpia na štúdium na našej 

škole, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí za predpokladu, že podá 

zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač v zákonom stanovenej 

lehote odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o 

štúdium.  

Prijímacie konanie  

v roku 2022  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny stav 

k 15.9. 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 

 63  216 
172  

+ 25 bez PS 
129  -  -  -  63  63 

 

Podmienky prijatia na štúdium 

a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky  

k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023  

v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 
  

  

V zmysle §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene    

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave                      

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom                

č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov riaditeľ školy                     

po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25.01.2022 určuje tieto Podmienky prijatia na 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Potvrdenie%20o%20nast%C3%BApen%C3%ADnenast%C3%BApen%C3%AD%20%C5%BEiaka%20na%20%C5%A1t%C3%BAdium_6317%20M%20obchodn%C3%A1%20akad%C3%A9mia.docx
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Potvrdenie%20o%20nast%C3%BApen%C3%ADnenast%C3%BApen%C3%AD%20%C5%BEiaka%20na%20%C5%A1t%C3%BAdium_6317%20M%20obchodn%C3%A1%20akad%C3%A9mia.docx
mailto:oake@oake.sk
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štúdium a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre školský rok 2022/2023 v študijnom 

odbore 6317 M  74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium: 

       

1.  Talentovú skúšku vykonajú uchádzači formou písomného testu z týchto predmetov v 

časovom rozsahu: 

 anglický jazyk    60 minút  

 matematika               60 minút 

 slovenský jazyk a literatúra 60 minút  
2. Obsah a rozsah prijímacej skúšky je určený vzdelávacími štandardami štátneho 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole.  

3. Kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálneho počtu 8 

bodov z testu v každom predmete.  

4. Podmienky určujúce celkový počet bodov v rámci prijímacieho konania - žiak môže 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 

 za prospech na ZŠ spolu maximálne   90 bodov 

 za známky zo správania na ZŠ maximálne   60 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. Uchádzač môže získať za 

dosiahnutý prospech zo ZŠ maximálne 90 bodov. 

 Žiakom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov 

uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", bude toto hodnotenie nahradené 

známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou v príslušnom predmete. 

 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. 

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. Uchádzač môže získať za  klasifikáciu 

správania zo ZŠ maximálne 60 bodov.   

6. Podmienky prevodu slovného hodnotenia a hodnotenia „absolvoval“ a „aktívne absolvoval“ 

na známky: uchádzačom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených 

predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", “aktívne absolvoval“ 

bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, 

v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete. 

7. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma a časový  rozsah prijímacej skúšky určí 

podľa odporúčania špeciálneho pedagóga uvedeného v správe z diagnostického vyšetrenia 

vydanej CPPPaP alebo CŠPP. Správa nesmie byť staršia ako 2 roky. 

8. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania a v zozname 

usporiadanom zostupne podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do 60. miesta vrátane.  

9. Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako 

uchádzač umiestnený v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie na 61. mieste. 
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10. Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý: 

            a)  má zmenenú pracovnú schopnosť  

            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 z matematiky, slovenského jazyka a literatúry,  

                anglického jazyka (1.-3. miesto) v okresnom alebo vyššom kole. 

11. Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania dňa 18. 05. 2022. 

12. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo nepriatí najneskôr 

18. 05. 2022 cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.  

13. Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni do 60. miesta vrátane alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača doručí strednej škole v termíne do 23. 05. 2022 Potvrdenie o 

nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (EduPage), 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na oake@oake.sk alebo poštou 

na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice alebo do elektronickej 

schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

14. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže plnoletý uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia.  

15. Ak vznikne voľné miesto po uchádzačoch, ktorí potvrdili, že nenastúpia na štúdium na našej 

škole, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí za predpokladu, že podá 

zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač v zákonom stanovenej 

lehote odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o 

štúdium. 

 

 

Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností 

alebo nadania: 
 

Prijímacie konanie 

v roku 2022 
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. 
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  128  118  97  -  -  -  60  60 

 

 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Potvrdenie%20o%20nast%C3%BApen%C3%ADnenast%C3%BApen%C3%AD%20%C5%BEiaka%20na%20%C5%A1t%C3%BAdium_6317%20M%2074%20obchodn%C3%A1%20akad%C3%A9mia%20-%20bilingv%C3%A1lne%20%C5%A1t%C3%BAdium.docx
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Potvrdenie%20o%20nast%C3%BApen%C3%ADnenast%C3%BApen%C3%AD%20%C5%BEiaka%20na%20%C5%A1t%C3%BAdium_6317%20M%2074%20obchodn%C3%A1%20akad%C3%A9mia%20-%20bilingv%C3%A1lne%20%C5%A1t%C3%BAdium.docx
mailto:oake@oake.sk
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Priemerný prospech za školu: 1,84 1,60 1,58 
1,56 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
133,49 80,91 41,38 80,66 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

 

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

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

132,63 79,31 41,28 
80,06 

 

 

„ Zobraziť v grafe“ každý riadok ( napr. koláčový graf). 

 

 
 

 

Zhodnotenie vývoja na strednej škole:  

 

V ukazovateli “Priemerný prospech za školu” evidujeme pozitívny trend a najlepší výsledok                   

za posledných 5 rokov. 

V ukazovateľoch “Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka” - ospravedlnených                                

aj neospravedlnených evidujeme zhoršenie stavu. To pripisujeme návratu žiakov do škôl po 

pandémii. Opatrenia na zlepšenie týchto ukazovateľov: 

1. Dôslednejšie sledovanie dochádzky triednymi učiteľmi 
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2. Prísnejšie uplatňovanie výchovných opatrení na posilnenie disciplíny 

3. Uplatňovanie článku 5. bod 14. Školského poriadku – pri vymeškaní viac ako 100 hodín 

žiaka za jedno klasifikačné obdobie, resp. 80 hodín žiaka končiaceho ročníka v druhom 

polroku môže riaditeľ školy nariadiť žiakovi komisionálne skúšky zo všetkých predmetov. 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

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 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiako

v 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
r
ie

m
er

 n
a

 ž
ia

k
a

 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
r
ie

m
er

 n
a

 

ž
ia

k
a
 

1.  60 22 36,67 21 35,00 17 28,33 0 0 3793 63,22 1 0,02 

2.  55 16 29,09 20 36,36 18 32,73 0 0 4799 87,25 0 0,0 

3.  81 21 25,93 23 28,40 36 44,44 1 1,23 6252 77,1 13 0,16 

4.   51 15 29,41 13 25,49 19 37,25 4 7,84 3510 68,8 0 0,0 

Spolu 247 74 29,96 77 31,17 90 36,44 5 2,02 1835 74,31 14 0,06 

 

 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

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 2021/2022 

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

 

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

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

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. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Po

čet 
žia

ko

v 

% 

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.  59 24 40,68 24 40,68 11 18,64 0 0 4541 76,97 0 0 

2.  57 24 42,11 25 43,86 8 14,04 0 0 4518 79,26 6 0,11 

3.  57 22 38,60 21 36,84 12 21,05 0 0 5286 92,74 281 4,93 

4.   44 11 25,00 22 50,00 9 20,45 1 2,27 3972 90,27 0 0 

5. 47 18 38,30 19 40,43 10 21,28 0 0 4239 90,19 7 0,15 

Spolu 264 99 37,50 111 42,05 50 18,94 1 0,38 22556 85,44 294 1,11 
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5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 : 

 

Záverečné skúšky sa na našej škole nekonali. 

 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 M Obchodná akadémia 48 0 0 0 48 0 
6317 M 74 Obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium 
47 0 0 0 47 0 

6317 M 74 Obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium 
43 0 0 0 43 0 

spolu  138 0 0 0 138 0 
 MS v náhradnom termíne - mesiac september. 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 M Obchodná akadémia 2 0 0 0 2 0 

Spolu  2 0 0 0 2 0 
 

 

6.2 Externá časť MS  

Predmet 
Počet 

žiakov 
Percentil 

Anglický jazyk B1 40 59,34 % 

Anglický jazyk B2 11 65,54 % 

Anglický jazyk C1 47 55,63 % 

Matematika 29 45,40 % 

Slovenský jazyk a literatúra 94 58,27 % 

 

 

6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

Predmet 
Počet 

žiakov 
Hodnotenie 

Anglický jazyk B1 38 64,21 % 

Anglický jazyk B2 11 82,27 % 

Anglický jazyk C1 47 90,00 % 

Slovenský jazyk a literatúra 94 78,16 % 
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6.4 Interná časť MS  

- 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 63 21 6 - - 1,37 

Anglický jazyk B1 13 11 13 - - 2,00 
Anglický jazyk B2 9 2 - - - 1,18 
Anglický jazyk C1 

 23 20 4 - - 1,60 
Praktická časť 

odbornej zložky 32 26 31 5 - 2,10 
Teoretická časť 

odbornej zložky 45 34 14 1 - 1,69 

 

 

  

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

 

Absolventské skúšky sa na našej škole nekonali. 

 

 

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  

  

 

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 
2021 2 40 1 17 2 55 2 53 - - 7 165 

6330 K bankový 

pracovník 
2021 1 21 1 22 - - - - - - 2 43 

6317 M 74 

obchodná akadémia 

- bilingválne 

štúdium 

2021 2 60 2 58 2 58 2 45 2 47 10 268 

Celkom 5 121 4 97 4 113 4 98 2 47 19 476 

 

Vzdelávacie  programy 

v systéme duálneho vzdelávania  

 

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci    triedy žiaci 

6317 M obchodná 

akadémia 
2021 - - 1 17 1 15 - - - - 2 32 

Celkom - - 1 17 1 15 - - - - 2 32 
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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 2021/2022 podiel absolventov, ktorí:   

odbory  pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2022 

nezamestnaní 

k 30.9.20.. 

celkom 

6317 M 

obchodná 

akadémia 
 

42 - - 5 - 47 

6317 M 74 

obchodná 

akadémia - 

bilingválne 

štúdium 
 

46 - - 1 - 47 

 

 

 

  

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 5 11 21 9 1 49 51,73 

z toho žien: 2 3 11 17 9 0 42  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 49 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 49 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. atestačnou skúškou 16 

s 2. atestačnou skúškou 23 

s vedecko-akademickou hodnosťou 2 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,43 

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 
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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: 2 0 5 7 4 0 18 51,44 

z toho 

žien: 2 0 5 7 3 0 17  

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 18 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 14 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 159 159 100% 0 0,00% 
Cudzí jazyk 319 319 100% 0 0,00% 
Prírodovedné  82 82 100% 0 0,00% 
Odborné  486 434 89,30 52 10,70% 

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 

Aktualizačné  

vzdelávanie 

OA Nové digitálne technológie - 

dištančné vzdelávanie 

Práca so žiakmi so ŠVVP a 

poruchami učenia 

52 

 

52 

ECDL Slovenská 

informatická 

spoločnosť 

ECDL Profile Certificate 7 

Funkčné vzdelávanie MPC Prešov, 

MPC Košice 

Autoevalvácia školy 1 

Špecializačné 

vzdelávanie 

MPC Prešov Uvádzajúci učiteľ 2 

Inovačné vzdelávanie Unicredit, n.o. 

UPJŠ 

 

UPJŠ 

MPC 

Komunikácia v škole a ŠZ 

Informatika v prírodných 

vedách a matematike 

Výučba matematiky na SŠ 

Kooperatívne techniky na 

podporu učenia žiakov 

4 

Adaptačné vzdelávanie OA Pedagogický asistent 1 
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Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja za školský rok 2021/2022 . 

 
Počas školského roka sa podarilo naplniť väčšinu plánovaných aktivít zakotvených v pláne 

profesijného rozvoja. Všetci zamestnanci absolvovali dva moduly aktualizačného vzdelávania 

pričom školenie sme zabezpečovali lektormi z radov našich zamestnancov.  

Školenia viedli  Ing.  Marčoková - školský digitálny koordinátor a Mgr. Pravdová - školský 

psychológ. 

 Nad rámec plánu profesijného rozvoja absolvovalo 7 kolegov - učiteľov program ECDL - 

Európsky vodičský preukaz a získalo ECDL Profile Certificate.  

 

XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

Poukaz Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

krúžkov  

Vzdelávací 517 453 24  

Kultúrny 
514 žiaci,  51 učitelia 

 
x x 

 

 

Krúžky 

Názov 

Počet 

žiakov 

Deti Európy 21 

Dobrovoľník - Anjel 14 

Klub mladých 24 

Klub spoločenského správania a podujatia 21 

Košice - mesto kultúry 19 

Košice-naše mesto 16 

Krúžok estetického cítenia 20 

Krúžok primárnej prevenecie 16 

Krúžok zdravého životného štýlu 17 

Kultúra a poznanie 24 

Kultúrno-poznávací a výchovný 21 

Kultúrno-poznávací krúžok 14 

Kultúrny a spoločenský svet mladých 20 

Kultúrny a spoločenský život v našom meste 14 

Kultúrny krúžok 17 

Literárno-kultúrny krúžok 22 

Moje mesto 21 

Noviny Obchodnej akadémia 12 

Spoznávanie Košíc 22 

Svet mladých 20 

Teambuilding 16 

Turisticko-poznávací 21 

Tvorivá dielňa 18 

Za kultúrou a zábavou 19 
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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  28.1.2022. 

Dňa 17.2.2022 sa uskutočnil z iniciatívy KSK online Informačný deň o možnostiach štúdia 

na stredných školách aj s aktívnou účasťou našej školy. 

 “ DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ” -  14.10.2021 si prevzali v budove 

KSK certifikáty ďalší šiesti úspešní študenti našej školy, 3 na zlatej úrovni, 2 na striebornej 

a 1 na bronzovej úrovni. 

 “ Štátna jazyková skúška z ekonomiky v anglickom jazyku “- 18 študentov z V.D a V. E 

triedy splnilo kritériá a úspešne vykonalo odbornú štátnu skúšku z ekonomiky v ANJ a 

získalo certifikát o jej absolvovaní. 

 “Best in  English” – Medzinárodná onlinej súťaž z anglického jazyka - 26. 11. 2021  
 Študenti  VD.,V.E, IV.D a IVE triedy sa  zúčastnili online medzinárodného testovania  “

     Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia  

 Do súťaže sa zapojilo cca 18 000 študentov 

 600 stredných škôl z 30 krajín 

 Projekt “Participatívne rozpočty” - 11.4.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie 7 projektov z 

ktorých 4 boli označené ako víťazné a boli finančne podporené zriaďovateľom - KSK 

 “Erasmus days na Watsonke” - informačné workshopy E+ sa uskutočnili na našej škole v 

dňoch 14.10. a 15.10.2021  

  

Aktivity jednotlivých predmetových komisií:  

 

PK bilingválne štúdium  

 Dňa 18.11. 2021 sa  uskutočnil 32. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium, v 

kategórii 2C1 súťažilo 38 žiakov a 6 žiaci súťažili v kategórii 2C2-native speakers. Do 

krajského kola postúpili dvaja žiaci  

 V rámci dobrovoľníckej činnosti i sa dvaja študenti – Ester Malackaničková a Radoslav 

Blaško venovali aj rovesníckemu vzdelávaniu a pre mladších spolužiakov v prvom ročníku 

si v dňoch 27.6. a 28.6. pripravili vzdelávanie na tému kritického myslenia. 

 Dňa 12. 04. 2022 sa žiaci IV. a V. ročníka bilingválneho štúdia zúčastnili prezentácií a 

workshopov so študentmi Internetového inštitútu na Oxfordskej univerzite. 

 Aktivita  VEDIEŤ VIAC neziskovej organizácie  SEEDS  ponúka žiakom a študentom 

informácie o horúcich témach dnešných dní.  Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje.  

 

PK cudzích jazykov  

 Online Školské kolo olympiády v anglickom jazyku – 19. 11. 2021 

 Online Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku - 26. 11. 2021 

 Online Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku – 15.12.2021 

 Online Školské kolo olympiády v ruskom jazyku – 19.01.2022 

 Online Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku - 19.01.2022 Martina Takáčová   

            2. miesto v kategórii 2B 

 Online Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 16.02.2022 - Martina Takáčová účasť 

v kategórii 2B 

 Online Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku - 15.02.2022 Laura Hudáková  

            3. miesto v kategórii 2A  
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 Online Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 16.02.2022 - účasť v hodnotiacej 

komisii – Mgr. Klára Opršalová 

  

PK matematiky  

 Matematická medzinárodná súťaž KLOKAN prebiehala prezenčne 11.apríla 2022.  

zúčastnilo sa 35 žiakovnašej školy 

 Projekt EKOALARM - sept.2021 - jún 2022- v spolupráci s centrom environmentálnej a 

etickej výchovy Živica Zvolen. 

 Zber papiera - sept. - okt. 2021 sa uskutočnil v spolupráci so spoločnosťou Kosit Košice 

pre zamestnancov školy-finančné prostriedky použité pre Radu Akadémie  

 Zbierka pre útulok „ Malá farma“ - nov. 2021 – sa uskutočnila  v rámci akcie 

HAVKOBUS 

 Zber kefiek CURAPROX apríl - jún 2022 – v rámci rozšírenia projektu EKOALARM 

 Kampaň „Týždeň mozgu“ a „Svetový deň obezity“ - marec 2022 -  v spolupráci s RÚVZ 

Košice. 

 
  

PK spoločensko-vedných predmetov 

 Olympiáda zo slovenského jazyka – 10. 12. 2021 – 18 žiakov 

 Olympiáda ľudských práv - 14. 12. 2021 – 17 žiakov 

 Biblická olympiáda - školské kolo – 14. 12. 2021 - ... žiakov, 3 žiaci postup do okr. kola 

 Hviezdoslavov Kubín - 25.3..2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže, ktorá 

mala dve kategórie – prednes poézie a prednes prózy. Na súťaži sa zúčastnilo 17 

súťažiacich.  

 návštevy Múzea holokaustu v Seredi - dňa 30.3.2022 II.D  
  

PK telesnej a športovej výchovy  

 Veľký olympijský kvíz - 4. kolá , do 15.11.2021., 15.1.15.3. a 15.5.2022 - 208 žiakov 

 Študentská liga KFL „Školský pohár predsedu KSK“, 19.-20.5.2022 - 11 žiakov 

 Míľa – Majstrovstvá stredoškolákov  Košického kraja – 1. ročník - 25.5.2022 - 3 žiaci 

 PENTAPOLITANA Sabinov 2022 – 14.6.2022 - 8 žiakov 

 

PK spracovanie informácií na počítači 

 Súťaž ZAV 100 – Talenty druhých ročníkov - 6.10.2021 - 21 žiakov 

 IBobor – 9. a 11.11.2021 - 34 žiakov 

 Medzinárodná internetová súťaž ZAV 100 – 11.11.2021 - 9 žiakov 

 Školské kolo súťaže SIP – 13.-17.12.2021 - 4 žiaci postup do KK v disciplíne Písanie na 

počítači, 6 žiakov postúpilo do KK v disciplíne Wordprocessing 

 Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači - online – 10.2.2022 

o 2. miesto Štefan Kundráč 

o 3. miesto Veronika Hudáková 

 Intersteno 2022 – 4. - 8.4.2022 - 2 žiačky 

 Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - 14 žiakov, 13 získalo vysvedčenie k 

štátnej skúške 

 IT Fitness test 2022 - máj - jún 2022 – úspešne absolvovalo 345 žiakov a 36 učiteľov 

 Súťaž “O naj poster” - jún 2022 – 23 žiakov 
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PK účtovníctva   

 Školské kolo olympiády “Mladý účtovník” - 11.3.2022 - 7 žiakov 

 Projekt “Rozbehni sa” - rozvoj podnikateľských zručností na hodinách Cvičnej firmy 

 Medzinárodné veľtrhy cvičných firiem a kontraktačné dni – online 

o Poprad – 20.10.2021 - účasť 

o Bratislava – 15.-16.11.2021- 1. miesto fa Čokafé 

o MUB Praha – 7.12.2021 - 2. miesto fa Čokafé  

o Kontraktačný deň - Východ - 9.3.2022 - účasť 

o Ostrava – 24.3.2022 -  1. miesto fa Vôňka 

 Online celoslovenské kolo olympiády “Mladý účtovník” - 25.3.2022 - 3 žiaci 
  

PK ekonomiky  

 Online Ekonomická olympiáda - 6.12. - 15.12.2021 - školské kolo – 90 žiakov 

             - 2.3.2022 - krajské kolo – 4 žiaci 

 Online finančná olympiáda - 2.11.2021 -  2.2.2022 - 1. kolo – 60 žiakov 

            22.2.2022 - 6.4.2022 - 2. kolo – 2 žiaci 

 Projekt “Rozbehni sa” - 1. polrok – 15 žiakov 

 Olympiáda “Podniková hospodár” - 25.2. a 28.2.2022 - individuálne kolo 

        - 18.3. a 21.3.2022 - školské kolo – 10 žiakov 

        - 4.4.2022 - 2 žiaci - 2. a 3. miesto  

 SOČ - 1.3.2022 - školské kolo 4. žiaci – 1 žiačka postup do krajského kola – 2. miesto, 

postup do celoslovenského kola 4. miesto. 

 

 

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, 

prospechu 

žiaka pre 

ÚPSVaR 

18.10.2021 Košice Vypracovanie 

charakteristiky 

na základe 

žiadosti 

1 Problémová žiačka v 
oblasti rešpektovania 

pokynov a prístupu k 

vzdelávaniu, pokarhanie 
riaditeľom školy za 

fajčenie v priestoroch 

školy a podvádzanie, 
podmienečné vylúčenie 

zo štúdia za 

neospravedlnené 
vymeškané vyučovacie 

hodiny 
Správa o 

dochádzke, 

prospechu 

žiaka pre 

ÚPSVaR 

05.11.2021 

07.03.2022 

Košice Zverenie do 

náhradnej 

osobnej 

starostlivosti 

1 Žiačka sa 

pravidelne 

zúčastňuje 

vyučovania s 

výbornými 

výsledkami 
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Správa o 

dochádzke, 

prospechu 

žiaka pre 

ÚPSVaR  

27.10.2021 Košice Vypracovanie 

správy na 

základe žiadosti 

1 Správa zasielaná po 

dvoch mesiacoch štúdia 
žiačky - zúčastňuje sa 

vyučovania, povinnosti 

si plní, rodičia sa 
zaujímajú a pravidelne 

kontaktujú triednu 

učiteľku. 

OR PZ v 

Košiciach - 

potvrdenie 

13.05.2022 Košice Zaslanie správy, 

potvrdenia o 

štúdiu 

1 Zaslanie potvrdenia o 

štúdiu (dobe štúdia) a 

ukončenia maturitnou 
skúškou.  

OR PZ v 

Košiciach - 

vypracovanie 

správy 

15.06.2022 Košice Vypracovanie 

správ 

2 Obaja žiaci sa zúčastňujú 

na vyučovacom procese s 

výbornými výsledkami, 

škola nemá vedomosť, že 

páchajú trestnú činnosť, 

požívajú alkohol, 

psychotropné látky a 

prekurzory. Chodia výrazne 

oblečení väčšinou v 

čiernom. 

Správa o 

dochádzke, 

prospechu 

žiaka pre 

ÚPSVaR 

24.06.2022 Košice Vypracovanie 

charakteristiky 

1 Žiačka sa pravidelne 
zúčastňuje vyučovania s 

výbornými výsledkami. 

Škola nezaznamenala 
priestupok voči 

školskému poriadku. 

Nemá udelené žiadne 
výchovné opatrenia. 

 

 

XIV. 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  

Maturitná 

skúška 

Máj 2022 Obchodná 

akadémia 

Overovanie 

odbornej úrovne 

TČOZ a PČOZ 

94 Účasť 

zástupcov RÚZ 

a SOPK – MS 

v súlade s 

požiadavkami 

praxe 

Duálne 

vzdelávanie 

Školský rok 

2021/2022 

Sídlo 

zamestnávateľa 

Prepojenie 

teoretického a 

praktického 

vyučovania 

32 Získanie 

praktických 

skúseností a 

zručností 

Podpora 

cvičných 

firiem 

Školský rok 

2021/2022 

Obchodná 

akadémia 

Rozvoj 

podnikateľských 

zručností 

65 Podpora 

predmetu 

Cvičná firma a 

aktivít navonok 

Ekonomická, 

finančná a 

olympiáda 

“Podnikový 

hospodár”,  

“Rozbehni 

sa” 

Školský rok 

2021/2022 

Obchodná 

akadémia 

 

Rozvoj 

finančnej 

gramotnosti a 

podnikateľských 

zručností 

175 Online aktivity 

zamerané na 

ekonomické a 

finančné 

odborné témy 
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XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 

Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň medzinárodná úroveň 

1. 

 

KK SIP  

wordprosessing 

  

 Štefan Kundráč - III.C  10.2.2022 2. miesto   9. miesto   

 Veronika Hudáková - II.A  10.2.2022  3. miesto     

 
 

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  ...  11.11.2021      účasť 9 žiakov 

2.  
 Intersteno 

2022 

 Zuzana Debnárová - III.D 

...  4. - 8.4.2022      účasť 2 žiakov 

 3.  

 Mladý 

účtovník - 

celoslovensk

é kolo 

Richard Endrek – IV.A 

Patrícia Domaracká - IV.B 

Rebeka Dzechová - V.D 

 

 25.3.2022 

 

     

 účasť 

 

 

 4. 
 SOČ 

 

 Katarína Baloghová - II.E 

 

 1.3.2022 

 

 2. miesto 

 

 4. miesto 

   

 5. 

 Olympiáda “ 

Podnikový 

hospodár” 

Michaela Antalíková 

Richard Endrek 

 

 4.4.2022 

   

2. miesto 

3.miesto 

   

 6. 

 Mendzinárod

né veľtrhy 

cvičných 

firiem 

Bratislava 

MUB Praha 

Ostrava 

 

15.11.-

16.11.20217.12.2

021 

24.3.2022 

   

  

 

 

1. miesto 

2. miesto 

1. miesto 

 

7. 
Kontraktačný 

deň Východ 

Poprad 

 

9.3.2022 

  

účasť 

  

 

 

 Nedostatky:  

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu neboli zrealizované niektoré tradičné 

aktivity: 

 Krajská súťaž o Najlepší podnikateľský plán 

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 

 Športové aktivity, súťaže a podujatia 
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XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

  Kvalitná prax - úspech v 

práci     2019-1-SK01-

KA102-060509 
 Erasmus +  50 309,-  0,-  - 

  Kvalitná prax - zručnosti 

do života   2020-1-SK01-

KA102-078036 
  Erasmus +  53 941,- 

 0,- 

 
 - 

  Modern school – 

innovative teacher – 

motivated students – 

28.690 Eur 

  Erasmus +  27 815,- 
 0,- 

 
 - 

  Be a great school with 

great teachers – 22.442,75 

Eur 
  Erasmus +  22 442,75,- 

 0,- 

 
 - 

 

 

 

 

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022  
 

V školskom roku 2021/2022 na našej škole nebola vykonaná žiadna školská inšpekcia. 

 

 

 

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
Aj v tomto školskom roku bolo cieľom zlepšiť vybavenosť školy a zabezpečiť kvalitný výchovno-

vzdelávací proces a estetické a bezpečné prostredie. 

Na spríjemnenie prostredia spoločenskej miestnosti boli zakúpené sedacie súpravy a tulivaky. 

V odborných učebniach ekonomických cvičení bola vymenená podlahová krytina, vykonané 

maliarske práce a zakúpené laserové multifunkčné tlačiarne.  

Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli pre žiakov zabezpečené mini počítače 

s príslušenstvom, tablety, reproduktory, projektor a projekčné plátno. Na hodiny telesnej a športovej 

výchovy boli z nenormatívnych finančných prostriedkov zabezpečené basketbalové a volejbalové 

lopty a florbalové hokejky. 

V rámci údržby areálu bol zakúpený vysávač lístia, kosačka a z prostriedkov rodičovského 

združenia zemný pluh. 

Školská jedáleň bola vybavená nerezovým regálom s policami. 
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XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to: 

ROK 2021 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov    1 602 142,00  

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy            14 208,00  

    spôsob ich použitia 

    - odmeny a poistné vedúcim krúžkov 

    - všeobecný materiál a údržba 

    - energie 

3. Dary – DoFe 

             - Tatra banka - Nadácia Pontis 

             - Rodičovské združenie (zemný pluh)  

4. Vlastné príjmy        5 665,00 

5. Kapitálové výdavky 

    - klimatizácia do serverovne 

    - projektová dokumentácia v rámci projektu Rekonštrukcia budovy školy 
 

 

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)  

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Podnikanie s 

číslami 

nemusí byť 

nuda 

21.10.2021 Košice TUKE  

 

Ek. fakulta 30 Rozbeh a 

rozvoj 

podnikania 

Vzdelávanie 

učiteľov v 

ANJ 

25.10.2021 Košice KSK 9 učiteľov Zvyšovanie 

jazykových 

kompetencií 

ANJ 

Spoznaj svet 

ekonómie a 

financií 

10.2.2022 a 

17.2.2022 

Bratislava  EUBA - NHF 22 Prvé finančné 

rozhodnutia 

Finančná 

gramotnosť 

13.4.2022 

19.5.2022 

Košice CVČ Košice 45 

 

Zvyšovanie 

finančnej 

gramotnosti 

Girls day 28.4.2022 Košice Aj Ty v IT o.z. 10 Dievčatá v IT 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

Pre pretrvávajúcu zlú pandemickú situáciu sa niektoré plánované športové súťaže neuskutočnili. 

  

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Študentská 

liga KFL 

„Školský 

pohár 

predsedu 

KSK“ 

19. – 20. 05. 

2022 

SOŠ 

priemyselných 

technológií, 

Košice-Šaca 

KSK 11  Rozvoj 

pohybových 

aktivít 

Majstrovstvá 

stredoškoláko

v Košického 

kraja v behu 

na jednu míľu 

25. 05. 2022 Mestský park 

Košice 

OZ 

Olympijský 

klub Jozefa 

Plachého v 

Košiciach , 

VÚC KSK 

3   

Pravidelným 

behom k 

pevnému 

zdraviu 

 

Pentapolitana 

Sabinov 2022 

14. 06. 2022 Areál 

Spojenej 

školy, 

Sabinov 

Spojená škola, 

SNP 16, 

Sabinov 

8 Netradičné 

športy - pohyb 

spojený so 

zábavou 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Kurz: 

Použivanie 

kritického 

myslenia 

27.-28.6.2022 Obchodná 

akadémia, 

Watsonova 

61, Košice 

Radoslav 

Blaško,  

Simona 

Albertová 

Žiaci prvých 

ročníkov 

Oboznámenie 

žiakov s 

kritickým 

myslením  

Imatrikulácia 19.11.2022 Obchodná 

akadémia, 

Watsonova 

61, Košice 

Žiacka školská 

rada, OAKE 

Watsonova  

Žiaci prvých 

a tretích 

ročníkov 

Príprava a 

realizácia akcie,  

 

Žiacka školská rada mala v školskom roku 2021/22 pozostávala zo 6 členov, pričom 

predsedom žiackej rady bol žiak Adam Barobin z V.E triedy.  ŽŠR sa v školskom roku podieľala na 

viacerých aktivitách. Imatrikulácia prvákov, Spoluorganizovanie online DOD, Deň zdravia na 

Watsonke, Stavanie altánku v areáli školy, Kurz kritického myslenia. Nakoľko väčšina členov 

končila v školskom roku svoje štúdium na OA Watsonova, bolo potrebné zorganizovať voľby 

nových členov. Tieto voľby sa konali v júli 2022.   
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Prílohy: 

 
Spoločenská miestnosť - oddychová zóna 

 

 
Spoločenská miestnosť - bufet pre žiakov 
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Spracoval: Ing. Richard Hritz a kol. 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy: 

25.10.2022 

Vyjadrenie rady školy: 
Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 

 

 

Schválenie KSK:   


