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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)
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zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti Výchovno – vzdelávacia činnosť podľa
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manažérstva spĺňa požiadavky uvedenej normy.
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0805/40/18/Q/AS/D7
Termín vydania:
2018-07-12

-3-

Obchodná akadémia
Watsonova 61
Košice

HODNOTIACA SPRÁVA
- ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

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
- nový študijný odbor VOŠ – 6310 Q financie

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
- poskytovať svojim žiakom všestranný rozvoj v oblasti kultúry, športu a v záujmovej činnosti
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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 2017/2018 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.
V závere možno konštatovať, že počas školského roku 2017/2018 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 2017/2018 boli dosiahnuté výborné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania.
V externej časti maturitnej skúšky žiaci školy dosiahli v anglickom jazyku v úrovni B1 úspešnosť
53,80 %, v úrovni B2 úspešnosť 60,60 % a v úrovni C1 54,70 %. V slovenskom jazyku a literatúre
59,80 % a v matematike 28,90%. Prevažná väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých
školách.
K úspechu v dosiahnutých výsledkoch prispelo značnou mierou i zapojenie školy do realizovaných
projektov zameraných na získanie kľúčových kompetencií žiakov a absolventov.
Pretrvávajú rezervy sú v rozšírení ponuky vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť.
Zámery:
Zámerom školy v školskom roku 2017/2018 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 2017/2018:
- 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 2017/2018 bola škola aktívna aj v oblasti medzinárodných projektov zameraných na
jazykovú odbornú prípravu a rozvoj praktických zručností žiakov a učiteľov.
Pekné 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 15.9.2017)
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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519
385
20
519
385
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
anglický jazyk: 228/92
0/0
20/10
0
0
4
9
1
0
0
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2017/2018
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 24. 01. 2017, 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 60 žiakov.
2. Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači v dňoch 9. a 11. mája 2017 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:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia
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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 2017/2018
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 24. 01. 2017, 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 60 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 07. 04. 2017 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.
ročníka ZŠ), resp. koncoročného vysvedčenia 7. – 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9.
ročníka ZŠ (pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ).
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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

60

139

90

0

0

58

58

60

77

66

0

0

48

49

120

216

156

0

0

106

107

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
2014/2015
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných hodín
na žiaka za školu:
Priemerný počet neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu:

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1,82

1,74

1,74

1,73

130,81

120,28

126,53

135,13

0,58

0,74

1,96

0,95

130,23

119,54

124,57

134,18
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Nepriaznivý vývoj v ukazovateli neospravedlnené hodiny na žiaka bol spôsobený dvoma žiačkami,
ktoré boli evidované v stave žiakov školy, ale počas takmer celého školského roka sa bez
ospravedlnení nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu.

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/18
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

osprav.

neosprav.

1.
2.
3.
4.
Spolu

%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

55
83
78

13
16
16

23,6
19,3
20,5

23
33
23

41,8
39,8
29,5

19
30
38

34,5
36,1
48,7

0
4
1

0,0
4,82
1,28

73
289

8
53

11,0
18,3

19
98

26,0
33,9

45
132

69,6
45,7

1
6

1,37 4852
2,07 17503
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2679
5166
4806

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

Počet hodín

%

Počet hodín

ročník

Počet
žiakov

Priemer na
žiaka

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia
Počet
žiakov
spolu

49,61
62,24
62,42

0
36
52

0,0
0,43
0,68

66,47
60,99

66
144

0,77
0,5
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/18
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia
(tabuľku neupravovať)
vymeškané hodiny na
prospech
žiaka za šk. rok
s vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

Študijné odbory
%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%
Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

Počet hodín

%

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

Počet hodín

ročník

Počet
žiakov
spolu

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

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/18
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3. roky v dennej forme štúdia
(tabuľku neupravovať)
vymeškané hodiny na
prospech
žiaka za šk. rok
s vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

Študijné odbory
Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

1.
2.
3.
Spolu
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%

Počet
žiakov

%
Priemer na
žiaka

%

Počet hodín

Počet
žiakov

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov
spolu

Počet hodín

ročník

Obchodná akadémia
Watsonova 61
Košice

HODNOTIACA SPRÁVA
- ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/18
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

50
49
49
51
26
225

21
14
15
13
9
72

42,0
28,6
30,6
25,5
34,6
32,0

17
15
21
19
11
83

34,0
30,6
42,9
37,3
42,3
36,9

11
20
12
19
6
68

22,0
40,8
24,5
37,3
23,1
30,2

0
0
1
0
0
1

0,0
0,0
2,04
0,0
0,0
0,44

3629
3406
4124
4046
1597
16802

72,58
69,51
84,16
79,33
63,88
75,01

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

Počet hodín

Počet
žiakov
spolu

Počet hodín

ročník

Priemer na
žiaka

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

12
48
53
0
2
115

0,24
0,98
1,08
0,00
0,08
0,51

5. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018:
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 2017/2018
6.1 Celkové hodnotenie
Kód
Názov odboru
odboru

6317
M
6317
M 74
6317
M 74
spolu

P

N

Spolu

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní

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

70

0

0

0

70

0

26

0

0

0

26

0

51

0

0

0

51

0

176

0

0

0

176

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
63
53,84
Anglický jazyk B2
8
60,63
Anglický jazyk C1
26
54,65
Slovenský jazyk a
150
54,38
literatúra
Matematika
33
28,89
6.3 Interná časť MS (tabuľku možno upraviť podľa potreby)
- písomná forma
Predmet
Počet žiakov
Hodnotenie
Anglický jazyk B1
63
60,00
Anglický jazyk B2
8
88,75
Anglický jazyk C2
26
88,08
Slovenský jazyk a
150
70,57
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

55

36

52

6

0

2,05

13

15

30

6

0

2,44

7

1

0

0

0

1,13

14

8

3

1

0

1,65

3

0

0

0

0

1,00

5

0

0

0

0

1,00

48

32

17

1

0

1,69

24

34

32

8

0

2,24

11

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 2017/2018
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

2017

2

55

3

83

3

78

3

73

-

-

11

289

2017

2

50

2

49

2

49

2

51

1

26

9

225

4

105

5

132

5

127

5

124

1

26

20

514

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 2017/2018 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 30.9.2018

celkom

97

0

0

21

6

124

0

0

21

6

124

–––––
97

počet žiakov v…

150
100

124
97

50
0
pokračujú v štúdiu na
VŠ

0

0
vojenská služba
(profesionálna)

21

6
nezamestnaní k
30.9.2018
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Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov
po ukončení školského roku 2017/2018
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

71

0

21

6

98

26

0

0

0

26

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:
3
10
14
25
2
0
54
48,74
z toho žien:
2
9
11
23
0
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. kvalifikačnou skúškou
23
s 2. kvalifikačnou skúškou
18
s vedecko-akademickou hodnosťou
0
Priemerný počet žiakov na učiteľa
z toho s vysokoškolským vzdelaním
0
Počet majstrov
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
0
odborného výcviku:
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
0
Priemerný počet žiakov na majstra OV
0
z toho s vysokoškolským vzdelaním
0
Počet
vychovávateľov:
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
1
Počet:
z toho
1
žien:

31-40
1

41-50
5

1

51-60
12

4

Počet
nepedagogických
zamestnancov: 20

11

60-65
1
1

nad 66
rokov
0

Spolu
všetkých
20

0

Priemerný
vek
51,25

17

z toho s vysokoškolským vzdelaním

2

so stredoškolským vzdelaním

18

Odbornosť odučených hodín
Predmety

Počet hodín
týždenne

Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu

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

inovačné

Akadémia vzdelávania,
Žilina

inovačné

inovačné

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
EDUCA, n.o., Košice

Využitie informačných technológií
a interaktívnej tabule vo
výchovnovzdelávacom procese
Použitie interaktívnych technológií
vo vyučovacom procese
Digitalizácia učebných materiálov

aktualizačné

MPC Bratislava

inovačné
aktualizačné

MPC Bratislava
MPC Bratislava

aktualizačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné

Myšlienkové mapy vo vyučovacom
procese
Moderné prezentačné grafy a ich
využitie vo vyučovacom procese
Informačná a internetová bezpečnosť
v kontexte práce učiteľa
Integrácia nástrojov platformy
OFFICE 365 do práce učiteľa
Sebapoznanie ako predpoklad
zvládania agresivity a riešenia
konfliktov
Športová hra florbal v predmete
telesná a športová výchova
Kreativizácia osobnosti učiteľa
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na
základných a stredných školách
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Počet
učiteľov

Počet
získaných
kreditov na
1 učiteľa

1

22

4

15

11

15

12

15

3

15

3

15

3

15

1

25

1

8

1
1

21
12
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aktualizačné

MPC Bratislava

funkčné
aktualizačné
funkčné
inovačné
aktualizačné

UK Bratislava, Centrum
ďalšieho vzdelávania
UK Bratislava, Centrum
ďalšieho vzdelávania
Mani Konzult, s.r.o.,
Revúca

aktualizačné

Mani Konzult, s.r.o.,
Revúca
Mani Konzult, s.r.o.,
Revúca

aktualizačné
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Verbálna a neverbálna komunikácia
vo vyučovacom procese
Legislatívne riadenie škôl
a školských zariadení
Inovácie v riadení školy a školského
zariadenia
Využívanie interaktívnych
technológií a interaktívnej tabule
v edukačnom procese
Interaktívna komunikácia
v edukačnom procese
Moderné prezentačné nástroje v
edukácii

1

14

1

10

1

-

1

15

1

15

1

15

Hlavný cieľ sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí potrebných na výkon
pedagogickej činnosti bol splnený. Kontinuálne vzdelávanie bolo v školskom roku 2017/2018
zamerané hlavne na zvyšovanie schopností efektívne pracovať s IKT a modernými prostriedkami a tiež
na zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov a spôsobilosti pre efektívnu
komunikáciu a riešenie konfliktov.

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
Richard Koronczi IV.B
PC
Marek Tóth, IV.D

súťaž konaná dňa
16.2.2018
21.-22.3.2018

krajská úroveň
1. miesto
3.miesto

Celoslovenská
úroveň
2.miesto
13.miesto

SIP-úprava textu
na PC
SOČ

16.2.2018
21.-22.3.2018
22.2.2018

1. miesto

1. miesto

2.

3.

4.

Aerobik

Aerobik

Marek Tóth, IV.D
Dominika Vargová, II.A
Andrea Hirschová, II.B
Lenka Kozelová, II.B
Barbora Bérešová, IV.D
Laura Pástorová V. E

Účasť
Účasť
Účasť
Účasť

16. 11. 2017

2. miesto

Martina Jašková V. E

3. miesto

Laura Mária Oczeljaková I. D

10. miesto

Laura Pástorová V. E

účasť

05. 02. 2018

Martina Jašková V. E

9. miesto

Laura Mária Oczeljaková I. D

účasť

6.

Bedminton
chlapci
Bedminton
dievčatá

7.

Florbal dievčatá

4. miesto

8.

7. miesto

10.

Futbal chlapci
Orientačný beh
dievčatá
Orientačný beh
chlapci

11.

Šach

Sofia Nadzamová III. D

Šach

Rebeka Nadzamová IV. E

Atletika – diaľka

Juliána Petrášová III. E

5.

9.

12.

23. 10. 2017

11. miesto

24. 10. 2017

14. miesto

23. 05. 2018

4. miesto

23. 05. 2018

3. miesto
1. miesto

01. 12. 2017

13. miesto
04. 05. 2018

- 19 -

1.miesto

medzinárodná
úroveň

Obchodná akadémia
Watsonova 61
Košice

13.

HODNOTIACA SPRÁVA
- ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Atletika – 400m

Samuel Nihila I. B

04. 05. 2018

5. miesto

Atletika - oštep

Samuel Nihila I. B

04. 05. 2018

5. miesto

Atletika - diaľka
Snowboarding cross
Snowbosrding slalom
Snowboarding cross
Snowbosrding slalom
Snowboarding cross
Snowbosrding slalom
Snowboarding cross
Snowbosrding slalom

Juliána Petrášová III. E

7. miesto

Jozef Kojecký II. E

3. miesto

Jozef Kojecký II. E

4. miesto

Adekina Mehmeti III. E

6. miesto

Adekina Mehmeti III. E

6. miesto

Patrik Markovič III. E

9.miesto

Patrik Markovič III. E

8. miesto

Erik Basár III. C

11. miesto

Erik Basár III. C

11. miesto

Iné súťaže
P.
Č

1.

2.
3.
4.

5.

názov súťaže pri individuálnych súťažiach
meno žiaka a trieda
Richard Koronczi,IV.B
ZAV-spracovanie
Adam Nemčík, II. C
textu z obrazovky
ZAV-spracovanie
textu z papierovej
predlohy
Súťaž OA

súťaž konaná dňa
6.-7.11.2017

krajská
úroveň

Celoslovenská
úroveň
1.miesto
5. miesto

Richard Koronczi,IV.B
Adam Nemčík, II. C

6.-7.11.2017

1. miesto
12. miesto

Bibiána Salková, IV. A
Simona Zákutná, IV. A

13.-14.12.2017

8. miesto

Elektronické šípky –
dievčatá
Elektronické šípky –
chlapci
Vedomostná súťaž
o olympizme vSJ –
družstvo
Vedomostná súťaž
o olympizme vSJ
Katarína Kašková, II. D
Vedomostná súťaž
o olympizme vSJ
Bianka Kolibárová, II. E
Vedomostná súťaž
o olympizme vSJ
Tomáš Bačo, II. E

medzinárodná úroveň

5. miesto
4. miesto

3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Ostatné aktivity:
 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4
uskutočnil sa v dňoch 19. – 20. októbra 2017 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach za účasti
50 cvičných firiem z celého Slovenska i Českej republiky a Poľska. V tomto roku bol veľtrh
organizovaný s podporou a v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania so
štatútom celoslovenský veľtrh.
 „Workshop o štúdiu v zahraničí“
21. 09. 2017 naša škola spoluorganizovala ďalší ročník podujatia „Workshop o štúdiu
v zahraničí“, v spolupráci so slovenskými študentmi študujúcimi na prestížnych zahraničných
univerzitách združených v o. z. OXBRIDGE ADMINISION .
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 Odovzdávanie cien „Vojvodu z Edinburghu“ – slávnostný akt odovdzávania bronzových
odznakov sa uskutočnil dňa 02.11.2018 v Bratislave za účasti veľvyslanca Veľkej Británie na
Slovensku.
 „Deň aktivít “ – sa uskutočnil 16.11.2017, počas neho žiaci 1. ročníka absolvovali slávnostnú
imatrikuláciu. Deň sa niesol v znamení rôznych zaujímavých aktivít a odborných prednášok
pre študentov všetkých ročníkov.
 Prezentácia cvičných firiem - Stalowa Wola - Poľsko - 30. 11. 2017 + seminár a prezentácie
miest: Stalowa Wola, Ostrava a Košice.
 Ples obchodnej akadémie – uskutočnil sa 27.01.2018 v Spoločenskom pavilóne
 Deň daňovej slobody – konal sa dňa 01.06.2018. Workshopu sa zúčastnil riaditeľ školy spolu
so žiakmi III. D a III. E triedy.
Spoločné aktivity predmetových komisií:
 školský internetový časopis „Noviny OAKE“;
 na škole absolvovali pedagogickú prax pod vedením našich učiteľov študenti z týchto
vysokých škôl: Ekonomická fakulta TU Košice, FF UPJŠ Prešov;
 „Deň otvorených dverí“ – konal sa dňa 01.02.2018. Návštevníci si mohli vyskúšať vzorové
prijímacie testy z MAT, SJL a ANJ, zúčastniť sa na otvorených hodinách. Zároveň cvičné
firmy – ĆOKOŠOK, s.r.o., SNACK a Vodárik, s.r.o. prezentovali svoje produkty a ponúkali
občerstvenie v jedálni školy.
Aktivity jednotlivých predmetových komisií:
PK administratívy a korešpondencie – aktivity:






6. - 7. 11. 2017 – celoslovenská súťaž ZAV Zvolen 2016 – 10. ročník – účasť 3 žiakov
12. 12. 2017 – školské kolo súťaže v písaní na PC a úprave textu
16. 02. 2018 – organizácia krajského kola súťaže v písaní na PC a úprave textu na
22. - 23. 03. 2018 – celoslovenské kolo súťaže SIP - OA Dolný Kubín – reprezentovali 3 žiaci
20. 04. 2018 - Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie v Košiciach - organizátor naša
škola v spolupráci EU Bratislava

PK cudzích jazykov – aktivity:
 poznávací zájazd Pobaltie – 24.4. – 29.4.2018 – 37 žiakov
 organizácia Olympiád v ANJ, FRJ, NEJ, RUJ – školské kolá november – december 2017
PK ekonomiky – aktivity:
 september 2017, máj 2018 – dvojtýždňová odborná prax žiakov 3., 4. a 5. ročníka v rôznych
podnikoch a inštitúciách v Košiciach a okolí
 súťaž „O najlepší podnikateľský plán“ – 26.4.2018 – krajské kolo - vyhlásená OŠ KSK a
organizovaná našou školou
 ekonomická súťaž „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“ – pre žiakov 3. a 4. ročníka
 október - november 2017 – „GENERÁCIA EURO“ – ekonomická súťaž pod záštitou NB SR
 školské kolo SOČ – 22.2.2018 – 5 súťažných prác
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PK matematicko-prírodovedných predmetov – aktivity:
 apríl 2018 – medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan – 37 žiakov školy
 organizovanie zberu papiera vyhláseného firmou KOSIT, a. s. Košice – október 2017
 EXPERT geniality show – november 2017 – 15 žiakov
 EKOTOP FILM – jún 2018 – súťaž v prezentácii filmov o životnom prostredí dobrovoľná
 dobrovoľná maturitná skúška z matematiky – prihlásených 33 žiakov
PK spoločenskovedných predmetov – aktivity:
 Olympiáda ľudských práv – 13.12.2017 – 10 žiakov
 Hviezdoslavov Kubín – 22.2.2018 – 20 žiakov
 Olympiáda zo SJL – 6.11.2017 - 30 žiakov
 Biblická olympiáda 20.3.2018 – zúčastnilo sa 15 žiakov
 Mladý Európan – 25.4.2018 – školu reprezentovali 3 žiaci
 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – odovzdávanie bronzových odznakov – 2.11.2017
Bratislava
PK účtovníctva – aktivity:
 8.11.2017 - súťaž z účtovníctva „Mladý účtovník“ – pre žiakov 3. ročníka formou súvislého
príkladu – Ing. Sobotová. Ing. Dutková
 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. – 3. A (Ing. Lippaiová)
o Baketka, s.r.o. – 3. C (Ing. Dutková)
o Čajka RETRO, s. r. o. – 4. C (Ing. Hritz)
o Čokošok, s. r. o. – 4. B (Ing. Hritz)
o In-Energy, spol. s r. o. – 4. D (Ing. Országh)
o MINITT, s. r. o. – 4. A (Ing. Lippaiová)
o Skywings, spol. s r. o. – 5. E (Ing. Országh)
o Banáno, s.r.o. – 4. E (Ing. Marčoková, Ing. Hritz)
 Žiaci sa v rámci predmetu cvičná firma – praktikum zúčastňujú nielen na veľtrhu
organizovanom našou školou, ale aj na ďalších, ako boli:
o 30.11.2017 sa v Zespol Szkól Ponadgimnazjalnych v Stalowej Woli v Poľsku
uskutočnila prehliadka cvičných firiem. Našu školu reprezentovala cvičná firma
Čokošok, s.r.o. (Ing. Hritz). Zastupovali ju žiačky IV. B – Michaela Fečková a Zuzana
Jelíneková, ktoré sprevádzala Ing. Lippaiová. Súčasťou prehliadky bol seminár
a prezentácie miest: Stalowa Wola, Ostrava a Košice.
o Vodárik, s.r.o. (Ing. Lippaiová) získal na 10. kontraktačnom dni CF v Poprade
(7.2.2018) 3. miesto v kategórii „Naj... elektronická prezentácia“
o Na 10. MVCF v Ostrave (21.-22.03.2018) získali ocenenia:
- Banáno, s.r.o. (Ing. Hritz, Ing. Marčoková) získala cenu za „Naj... katalóg“, 2. miesto
v kategórii „Naj... cvičná firma“ a tiež cenu publika ako najsympatickejšia cvičná firma
- Jana Chiara Petrová z firmy In Energy (Ing. Országh) získala cenu „Naj..
reprezentant“
o Baketka, s.r.o. (Ing. Dutková) sa zúčastnila na 22. veľtrhu CF v Žiari nad Hronom
(12.04.2018)
 Exkuzie v rámci PK zorganizovali:
- 22 -

Obchodná akadémia
Watsonova 61
Košice

HODNOTIACA SPRÁVA
- ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

o Ing. Miščíková - LABAŠ – fungovanie skladového hospodárstva a odbytu – 2.B
o Ing. Dutková – LABAŠ – fungovanie skladového hospodárstva a odbytu – 2.B
o Ing. Országh – Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta – 6.6.2017 – účasť 4
družstiev z našej školy v kvíze pri príležitosti Dňa daňovej slobody
o Ing. Ladiková a Ing. Mihoková - Exkurzia Volkswagen Slovakia – závod Bratislava 4. 12. 2017
PK bilingválne štúdium – aktivity:
 Olympiáda v anglickom jazyku – postup do obvodného kola v kategórii 2C1 a SC2. Druhé
miesto na krajskom kole v kategórii 2C1 získal žiak Ernest Seliga a tretie miesto v kategórii
2C2 žiak Michael Klitou
 Best in English – medzinárodná online súťaž – účasť tímov IV.D, IV.E a V.E triedy
 Organizácia okresného kola Olympiády v ANJ – január 2018
 Poznávací zájazd v Škótsku – 8.6. – 15.6.2018
PK informatiky – aktivity:
 WORDPROCESING – školského kola sa zúčastnilo 5 žiakov, do krajského kola postúpili 3
žiaci
 iBobor – 13. a. 14.11.2017 - online informatická súťaž – zapojilo sa 31 žiakov školy
 INTERSTENO – máj 2018 – zúčastnilo sa 9 žiakov našej školy, technická podpora súťaže
v spolupráci s PK ADK
PK telesnej výchovy – aktivity:
Povinná telesná a športová výchova
Účelové cvičenia:
1. ročník:
2. ročník:

1. účelové cvičenie – 12. 09. 2017 – I. A, B, D, E
2. účelové cvičenie – 24. 05. 2018 – I. A, B, D, E
3. účelové cvičenie – 11. 09. 2017 – II. A, B, C, D, E
4. účelové cvičenie – 31. 05. 2018 – II. A, B, C, D, E

Účelové kurzy:
 „Ochrana života a zdravia“ s dennou dochádzkou
06. – 08. 09. 2017 – 3. ročník
 „Lyžiarsky kurz“ internátna forma – Tatranská Štrba
05. – 09. 02. 2018 – 3. ročník
 „Letný telovýchovno-výcvikový kurz“ s dennou dochádzkou
28. 05. – 01. 06. 2018 – 2. ročník
Záujmová telesná a športová výchova
Športové súťaže
SÚŤAŽE – absolvovali sme 60 súťaží
 Školské športové súťaže – 38 súťaží
 Regionálne kolá – 21 súťaží
 Krajské kolá – 10 súťaží
 ŠM SR – 7 súťaží
 Dlhodobé súťaže - 10 súťaží
 Iné súťaže – 12 súťaží
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V školskom roku 2017/2018 zo 115 škôl KK sme absolvovali najviac súťaží a mali sme najviac
zapojených žiakov do súťaží
DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
„O pohár predsedu KSK“ – školský rok 2017/2018 - 14. – 15. miesto (zo 77 škôl KK)
INÉ SÚŤAŽE
 Charitatívny futbalový turnaj „Odkopni predsudky – Futbal spája“
 Elektronické šípky:

Majstrovstvá SR:
chlapci – 4. miesto
dievčatá – 5. miesto
 Pentapolitana
Peter Gregorovič - v celkovom hodnotení – 1. miesto
 hod sihovicou – 1. miesto
 stláčanie váhy – 1. miesto
 člnkový beh 4x10m – 2. miesto
Erik Basár - v celkovom hodnotení – 3. miesto
 člnkový beh – 1. miesto
Družstvo chlapcov – 1. miesto
Andrea Bolnová - v celkovom hodnotení – 3. miesto
 stláčanie váhy – 3. miesto
 hod valčekom – 3. miesto
 Vedomostná súťaž v olympizme SR:
Družstvo našej školy celkovo obsadilo 3. miesto a postúpilo do finále
 Katarína Kašková 1. miesto
 Bianka Kolibárová 2. miesto
 Tomáš Bačo
3. miesto
Ďalší ocenení žiaci našej školy:
 Gabriela Verebová
 Kristína Daňková
 Radka Tirpáková
 Bianka Veseleňáková






Veľký olympijský kvíz
Súťaž družstiev PP 2018 – 8. miesto
Majstrovstvá OA Watsonovej vo florbale
Majstrovstvá OA Watsonovej vo futsale
Beh olympijského dňa 2018:
Chlapci: 1. Benjamín Király
2. Tomáš Bačo
3. Marek Ferko
Dievčatá: 1. Andrea Bolnová
2. Laura Longauerová
3. Vivianna Rédvaiová
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OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKO 2018
 Vedomostná súťaž v olympizme SR
 Veľký olympijský kvíz
 Beh olympijského dňa 2018
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 – 8. miesto (z 86 škôl)
Chlapci – 7. miesto (zo 1021 škôl)
Vyhodnotenie za školský rok 2017/2018 bude v októbri 2018
NAŠI NAJLEPŠÍ
Najlepšia športovkyňa
Andrea BOLNOVÁ II. C
Najlepší športovec
Jozef KOJECKÝ II. E
Najlepší kolektív
Družstvo dievčat – futsal

OCENENIA
 Ďakovný list predsedu KSK pri príležitosti 10. ročníka Dlhodobých športových súťaží o pohár
predsedu KSK za dlhoročnú spoluprácu a prínos pri organizovaní súťaží
Mgr. Ľudmile Dratvovej
 Ďakovný list predsedu KSK pri príležitosti 10. ročníka Dlhodobých športových súťaží o pohár
predsedu KSK za dlhoročnú pomoc pri organizovaní súťaží
učiteľom TSV OA Watsonova 61 Košice
Výchovné poradenstvo – aktivity – RNDr. Gregorková :
 13.10.2017 – účasť na festivale filmov o ľudských právach „Jeden svet“
 19.10.2017 – účasť na medzinárodnom seminári projektu „SAFE TY – Vždy pripojený
 24. – 25.10.2017 – „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“ – prezentácia školy na
veľtrhu informácií na SOŠ Ostrovského v Košiciach
 29.11.2017 – 30.11.2017 – PRO EDUCO – 11. ročník veľtrhu vzdelávania a pracovných
príležitostí
 8.2.2018 – Roadshow – Kam na VŠ – table talk – pod záštitou Národného kariérneho centra
 9.2.2018 – účasť na workshope organizovanom TUKE „Študuj s nami, študuj s praxou pre prax“
 23.3.2018 – poradenské služby pri voľne povolania – aktivita UPSVaR
 5.3. – 23.4.2018 - zabezpečenie projektu „NIE SME TOLERANTNÍ VOČI INTOLERANCII“
 25.5.2018 – účasť na workshope – „Využívanie diagnostických nástrojov kariérneho poradenstva“
– Národný ústav celoživotného vzdelávania
 september 2017 - jún 2018 – spolupráca s CPPPaP – realizácia aktivít v rámci programov
primárnej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov a kariérneho poradenstva
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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 – súťaže v zbere papiera a zbere bateriek
 14.10.2017 – v rámci týždňa dobrovoľníctva uskutočnená zbierka a „venčovačka“ na Malej farme
–
útulku opustených zvierat, s účasťou košickej televízie
 október 2017, apríl 2018 – intenzívne školenie rovesníckych skupín v oblasti primárnej prevencie
závislostí a soc. – patologických javov
 edukačné kampane k významným dňom v oblasti zdravia a prevencie – pod záštitou RÚVZ
 4.6.2018 –„ Ekotopfilm 2018“ – súťaž environmentálnych a preventívnych projektov pre študentov
2. ročníka
Vyhodnotenie školského kola SOČ
Školské kolo súťaže sa konalo 22. 2. 2018. So svojimi prácami sa ho zúčastnilo päť žiakov. Komisia
v zložení Mgr. Koltášová a Ing. Lippaiová rozhodla, že do obvodného kola postúpili žiaci:
D. Vargová, A. Hirschová, L. Kozelová, M. Tóth, B. Bérešová.
Do krajského kola postúpili: : D. Vargová, A. Hirschová, L. Kozelová, B. Bérešová.
Najúspešnejšou autorkou SOČ bola Barbora Bérešová, ktorá postúpila až do celoslovenského kola.
Zapojenie školy do sociálnych a charitatívnych aktivít
V tomto školskom roku sa študenti zúčastňovali na sociálnych a charitatívnych akciách v rámci
krúžku Onkologická výchova. Všetky činnosti prebiehali pod vedením Mgr. Nataše Csabalovej. Žiaci
sa aktívne zapojili do týchto akcií:
Biela pastelka – dňa 23.9. 2016 sa konala verejná zbierka organizovaná Úniou nevidiacich a
slabozrakých Slovenska. Bol to už 15. ročník akcie na ktorom sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy.
Vďaka úsiliu našich žiakov na konto Únie pribudli financie vo výške 129,89 €.
Deň nezábudiek – dňa 7.10.2016 sa 9 študentov zúčastnilo na celoslovenskej zbierke organizovanej
Ligou za duševné zdravie SR. Za dobrovoľný príspevok ponúkali žiaci symbol Ligy – modrú
nezábudku. Žiaci vyzbierali 91, 29 €.
Úsmev ako dar – 10 žiaci aktívne pomáhali pri zbierke, ktorá bola dňa 11.5.2017 a získali pre
organizáciu sumu 51,60 €.
Deň narcisov – 14.4.2018, verejná zbierka organizovaná Ligou proti rakovine. Na tejto akcii sa
zúčastňujeme už tradične. Žiaci nielen sami prispeli peniazmi, ale aktívne sa zapojili aj do
organizovania zbierky. V škole a uliciach ponúkali za dobrovoľný finančný príspevok žlté narcisy ako
symbol nádeje. Tento rok ponúkali živé narcisy.
Mobilný odber krvi – 12.04.2018, 27 žiakov + 1 učiteľ
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Venčovačka – 14.10.2017 – RNDr. Gregorková a žiaci 2. B pre zvieratá z útulku Malá Farma –
zbierka a účasť žiakov na samotnom venčení psíkov
Údaje o voľnočasových aktivitách školy
Zabezpečujú sa formou krúžkovej činnosti na škole prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
V školskom roku 2017/2018 pracovali na škole tieto krúžky:
1 Active and happy
2 Americká a Britská kinematografia
3 Biologický krúžok
4 Informácie okolo nás
5 JUNIORspektrum
6 Klub
7 Klub spoločenského správania a podujatia
8 Konverzácia vo francúzskom jazyku
9 Košice – naše mesto
10 Krúžok mesto kultúry
11 Krúžok kultúrno-záujmových činností
12 Krúžok priateľov umenia a kultúry
13 Krúžok primárnej prevencie
14 Krúžok zdravého životného štýlu
15 Kultúra
16 Kultúra a poznanie
17 Kultúrno-poznávací
18 Kultúrny a spoločenský svet mladých
19 Kultúrny a spoločenský život v našom meste
20 Literárny krúžok
21 Matematika vážne i nevážne
22 Maturita ANJ
23 My a jednotlivec
24 Noviny obchodnej akadémie
25 Onkologický krúžok
26 Potulky
27 Rozvoj osobnosti a budovanie vzťahov
28 Spoznaj región Košíc so IV. B
29 Spoznávanie Košíc
30 Svet mladých
31 TEAMBUILDING
32 Turisticko-poznávací
33 Tvorivá dielňa
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Erasmus+KA101
„Better school, better
students, better
perspective“
Erasmus+KA102
Kvalitná prax-úspech v
živote

Číslo projektu

Celkový finančný
príspevok

2017-1-SK01KA101-035292

21 305 €

2017-1-SK01KA102-035258

56 731 €

Príspevok školy (ak
bol)

Poznámka

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole v školskom roku 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 nebola na našej škole vykonaná žiadna školská inšpekcia.

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Každý rok sa snažíme zlepšovať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy podľa finančných
možností a normatívov pre jednotlivé odbory vzdelávania.
Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho prostriedku bolo do odborných učební EKC zakúpených 30
ks notebookov. Do ďalších dvoch odborných učební boli nainštalované interaktívne tabule a
dataprojektory. Na výučbu telesnej výchovy bolo doplnené náčinie do telocvične. Na skvalitnenia
činnosti v školskej knižnici bol zakúpený knižničný systém Clavius.
V rámci údržby bolo opravené kanalizačné potrubie, stropná omietka v telocvični, žalúzie v budove
školy, plynový kotol v školskej jedálni. Na údržbu areálu školy v zimných mesiacoch bola zakúpená
snehová fréza.
Do školskej jedálne boli zakúpené čalúnené stoličky a zabezpečená dodávka a montáž plastových
dverí na vstupe.

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy, a to
-

Rok 2017
1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
2. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
spôsob ich použitia:
- odmeny za vedenie vzdelávacích aktivít
- poistné do fondov
- počítač, tablety, wifi routery
- svietidlá a podlahová krytina do odbornej učebne
- koberce a čistiace zóny do budovy školy
- snehová fréza
- oprava žalúzií
- 28 -
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- náklady na energie
3. príjmy z prenájmu
4. dary

12 371,42
500,00

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými koncepciami KSK
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK
Názov aktivity
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet
Prínos resp.
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov
„Mosty bez bariér“

20.9.2017

Pribenik

OŠ KSK

50

Tvorivosť
a spolupráca detí
Výber povolania

„Správna voľba
povolania –
príležitosť k úspechu“
„Inovácie“ Workshop

24.25.10.2017

Košice

SOŠ Ostrovského 1,
04011 Košice

40

19.04.2018

Košice

Inovujme

24

Súťaž o „Najlepší
podnikateľský plán“

26.04.2018

Košice

OA Watsonova 61
Košice

17/12 prác

Rozvoj
podnikateľského
myslenia
Rozvoj
podnikateľského
myslenia

Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
Prínos resp.
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov

Postupové súťaže

Škol. rok
2017/2018
Škol. rok
2017/2018
Škol. rok
2017/2018
Škol. rok
2017/2018
Škol. rok
2017/2018
Rok 2017

SŠ Košice

MŠ SR + SŠ

244

Veľký záujem

SŠ Košice

KSK + RCM + SŠ

128

Veľký záujem

rôzne

rôzne

44

Veľký záujem

OA Watsonova
Košice

Učitelia TSV OAW

92

Veľký záujem

Učitelia TSV OAW

568

Veľký záujem

SOV

329

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
Basketbal chlapci
Volejbal dievčatá
Volejbal chlapci
Florbal dievčatá
Florbal chlapci

1. základné
kolo

Semifinálové
kolo

X
X
X
X
X
X

X

Regionálne
finále

X
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Krajské
finále

14. – 15. miesto
Krajská
olympiáda

Počet
zúčastnených
žiakov
20
10
10
10
20
10
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Futsal dievčatá
Futsal chlapci
Hádzaná dievčatá
Hádzaná chlapci
Stolný tenis chlapci
Stolný tenis dievčatá
Bedminton chlapci
Bedminton dievčatá
Nohejbal chlapci
Beh zdravia dievčatá
Beh zdravia chlapci
Plávanie

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

X

20
10
10
10
8
4
4
2
6
4
4
5

X
X

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov
aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
Prínos resp.
zúčastnených nezáujem
žiakov
žiakov

Biela pastelka
Deň nezábudiek

23.9.2016
7.10.2016

Košice
Košice

15
9

pozitívny
pozitívny

Úsmev ako dar

11.5.2017

10

pozitívny

Deň narcisov

7.4.2017

OA Watsonova 61,
Košice
Košice

Únia nevidiacich
Liga za duševné
zdravie
Úsmev ako dar
Liga proti rakovine

15

pozitívny

Štatistiky
– vzdelávacie poukazy ( vydané, prijaté, počet organizovaných krúžkov s počtami žiakov,
najaktívnejší učitelia a najúspešnejšie krúžky, či škola zisťovala názor žiakov na kvalitu
vedenia krúžkov a opatrenia na zlepšenie ich kvality)
– kultúrne poukazy ( počet, využitie kultúrnych poukazov)
– informácie o žiackej rade (či je aktívna, okruh problémov ktoré riešila, resp. konzultovala
s vedením, atď.)
 Vzdelávacie a kultúrne poukazy

Poukaz vzdelávací
Kultúrne poukazy

Počet vydaných

Počet prijatých

520
520

467
x

Počet zriadených
krúžkov
33
x

 Žiacka školská rada
o 16.11.2017 - 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 zriadenie a kontrola schránky „Verejného ochrancu práv dieťaťa“
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Odborné učebne:

INF2

INF3

NBV
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ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - VSTUP

PRECHODOVÁ CHODBA

ŽIACKA KNIŽNICA

BUFET
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