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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-

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

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 

Telefónne číslo 055/63 332 53 

Faxové číslo 055/7999 484 

Elektronická adresa oake@oake.sk 

Webová stránka www.oake.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

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

Zástupcovia riaditeľa 

Jozef Barta, Mgr. 055/63 332 53 

Jana Mazagová, Ing. 055/63 332 53 

Richard Hritz, Ing. 055/63 332 53 

Hlavný majster --  

Rada  školy Jana Andrejčiková, Mgr. 055/63 332 53 

 Mária Javnická, RNDr. 055/63 332 53 

Poradný orgán školy  --  

 

Certifikát kvality:  

 

TÜD SÜV Slovakia s. r. o. certifikačný orgán, člen skupiny TÜD SÜV, Jašíkova 6,  821 03  Bratislava 

udelil Obchodnej akadémii, Watsonova 61,  041 38  Košice, Certifikát, ktorým potvrdzuje že škola 

zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti Výchovno – vzdelávacia činnosť podľa 

normy STN EN ISO 9001:2009/EN. Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém 

manažérstva spĺňa požiadavky uvedenej normy.  

Certifikát číslo:   Q 0805-2 

Dátum platnosti: 2017-05-23 

Audit, správa č.: 0805/40/14/Q/AS/R2 

Termín vydania: 2014-05-29 
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I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

- kvalitní učitelia 

- viac ako 100-ročná tradícia 

- atraktivita školy, dobré meno a povesť 

- študijné výsledky absolventov 

- spokojnosť s absolventmi 

- kvalitný výchovno-vzdelávací proces 

- vhodné umiestnenie 

- úspešná reprezentácia školy jej žiakmi 

- materiálno-technické vybavenie  

- spolupráca so školami v zahraničí 

- rozvíjanie nových metód výučby 

- bezbariérové prostredie 

- realizácia a účasť na medzinárodných 

projektoch 

- na škole bol zavedený a používa sa systém 

manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO  

9001:2009/EN 

Slabé stránky: 

- nedostatok finančných prostriedkov 

- počet zameškaných hodín na žiaka 

Príležitosti: 

- rastúci dopyt po vzdelaní 

- trend pomoci iným a viac práce pre spoločnosť 

- využitie personalistických a propagačných 

možností školy 

- nový študijný odbor obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium v anglickom jazyku 

Ohrozenie: 

- pokles populácie 

- 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 119-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 2015/2016 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 a Internetom. 

Vyučovacie hodiny boli inovované modernými metódami vyučovania. K ich skvalitneniu prispelo 

využívanie didaktickej a audiovizuálnej techniky. Nástenky predmetových komisií pravidelne 

informovali o súťažiach, testoch, novinkách vo svete, o zmenách obsahu novej terminológie 

v ekonomických predmetoch, o maturitných skúškach a pod. K plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov 

prispieva uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, priebežné porovnávacie testy z jednotlivých 

predmetov, dodržiavanie klasifikačného poriadku, vzájomné hospitácie a ich rozbor. 

V závere možno konštatovať, že počas školského roku 2015/2016 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 2015/2016 boli dosiahnuté výborné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania. 

V externej časti maturitnej skúšky žiaci školy dosiahli v anglickom jazyku úspešnosť 63,11 %, 

v nemeckom jazyku 38,34 %, v slovenskom jazyku a literatúra 50,55 %. Úspešnosť uplatnenia 

absolventov na trhu práce dosiahla 47,15 %. 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.  

Rezervy sú v rozšírení ponuky vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť.  

 

 Zámery: 

Zámerom školy v školskom roku 2015/2016 bolo používať systém manažérstva kvality podľa normy 

STN EN ISO 9001:2009/EN, 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 viac ako 100-ročnú tradíciu školy a zároveň 

moderné smerovanie školy spĺňajúce požiadavky súčasnej ekonomickej praxe. 

 

Ciele v školskom roku 2015/2016: 

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie 

zámeru. Je konkrétny, merateľný, časovo ohraničený. 

 

Ciele v školskom roku 2015/2016: 

- 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. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a je 

potrebné zvýšiť  úroveň výchovy a vzdelávania, vrátane návrhov opatrení: 

 

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky vo vzdelávaní, v športových súťažiach. 

Rezervy sú v umiestnení našich žiakov v súťažiach iného charakteru, napr. SOČ, olympiády, 

Hviezdoslavov Kubín a pod. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 
 Počet žiakov školy spolu 558 

 Z toho dievčat 412 

 Počet tried spolu 21 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 558 

 Z toho dievčat 412 

 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 

 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 
anglický jazyk: 186/149 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 
0/0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 19/7 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 16 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 6 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

4 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Iný dôvod zmeny 0 
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2015/2016 

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 27. 01. 2015, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom 

zriaďovateľa určuje pre školský rok 2015/2016 tieto kritériá prijímacieho konania: 

1.   3 triedy prvého ročníka študijného odboru 6317 M  obchodná akadémia - prijať 90 žiakov. 

2.   Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači v dňoch 11. a 14. mája 2015 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 91. 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 za 7. – 9. ročník ZŠ  
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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 2015/2016 

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 27. 01. 2015, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom 

zriaďovateľa určuje pre školský rok 2015/2016 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 10. 04. 2015 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 alebo ruského 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).  

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.  
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 6. Prijatí budú uchádzači, ktorí 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. 
 

                                                                  

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2015 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 
6317 M obchodná 

akadémia 

82 153 119 0 0 69 79 

6317 M 

74 

obchodná 

akadémia 

– 

bilingválne 

štúdium 

55 66 60 0 0 52 51 

Spolu  137 239 179 0 0 121 130 

Na zvýšenie propagácie štúdia na našej škole bol vypracovaný Marketingový plán školy, v ktorom sú 

uvedené aktivity na získanie väčšieho počtu uchádzačov o štúdium.  

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Priemerný prospech za školu: 

 
1,89 1,87 1,82 1,74 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
152,63 152,16 130,81 120,28 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
1,31 1,03 0,58 0,74 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
151,33 151,13 130,23 119,54 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 odzrkadľujú pokles populácie, 

čo má za následok prijímanie žiakov i so slabším prospechom. 

 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

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. 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  82 19 23,17 38 46,34 23 28,05 2 2,44 6914 84,32 140 1,71 

2.  77 16 20,78 25 32,47 35 45,45 1 1,30 10095 131,10 76 0,99 

3.  95 20 21,05 29 30,53 46 48,42 0 0 13339 140,41 112 1,18 

4.  113 17 15,04 29 25,66 67 59,30 0 0 13689 121,14 52 0,46 

Spolu 367 72 19,62 121 32,97 171 46,59 3 0,82 44037 119,99 380 1,04 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 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 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.               

2.               

3.               

4.                

5.              

6.              

7.              

8.              

Spolu              
 

 

 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 3. 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 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.               

2.               

3.               

Spolu              
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   4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

v iných formách štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory  6317 6 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (5-ročné) 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Poče
t 

žiako

v 

% Poče
t 

žiak

ov 

% 

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.               

2.               

3.               

4.               

5. 26 6 23,08 12 46,15 8 30,77 0 0 3871 148,88 0 0 

Spolu 26 6 23,08 12 46,15 8 30,77 0 0 3871 148,88 0 0 

 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

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

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Poče

t 
žiako

v 

% Poče

t 
žiak

ov 

% 

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.  52 28 53,85 19 36,54 5 9,61 0 0 5218 100,35 2 0,04 

2.  52 26 50,00 20 38,46 5 9,61 1 1,93 4777 91,87 0 0 

3.  26 10 38,46 13 50,00 3 11,54 0 0 3666 141,00 0 0 

4.  28 9 32,14 8 28,57 11 39,29 0 0 4296 153,43 27 0,96 

5.              

Spolu 158 73 46,20 60 37,98 24 15,19 1 0,63 17957 113,65 29 0,18 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016: 

 
Kód 

odboru 
Názov odboru PsV PVD P N Spolu 

konali ZS 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

            
            
            
            
            
celkom            
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6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 
M 

obchodná akadémia 111 0 0 0 111 0 

6317 6 
74 

obchodná akadémia – 
bilingválne štúdium – 
len SJL 

26    26  

spolu  137 0 0 0 137 0 

 

6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk B1 99 56,19 

Anglický jazyk B2 30 52,61 

Nemecký jazyk 8 47,7 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

167 43,98 

Matematika 27 28,59 

 

6.3 Interná časť MS 

- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk B1 99 60,61 

Anglický jazyk B2 30 83,67 

Nemecký jazyk 8 71,88 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

167 75,78 

 

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 

40 44 48 5 0 2,13 

Anglický jazyk 
B1 

31 22 30 15 0 2,30 

Anglický jazyk 
B2 

17 9 5 0 0 1,61 

Nemecký jazyk 13 2 2 0 0 1,35 
Teoretická časť 
odbornej zložky 

62 34 32 9 0 1,91 

Praktická časť 
odbornej zložky 

46 50 35 7 1 2,04 

Francúzsky 
jazyk 

5 1 0 0 0 1,17 

Matematika 21 5 1 0 0 1,26 
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7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2014/2015 

 
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 2014/2015 

1. 2. 3. 4. 5. 
Spolu 

Študijné 

odbory - 

denné 

štúdium  

ŠVP 

(uviesť 

rok 

aktuali

zácie) 

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

6317  6  74  
obchodná 
akadémia – 
bilingválne štúdium 

2015         1 26 1 26 

6317 M  obchodná 
akadémia 

2015 3 82 3 80 4 97 4 113 0 0 14 372 

6317 M 74  
obchodná 
akadémia – 
bilingválne štúdium 

2015 2 52 2 54 1 26 1 28 0 0 6 160 

              

Celkom 5 134 5 134 5 123 5 141 1 26 21 558 

 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch  

v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory  
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 triedy 

 
žiaci 

          

          

          

celkom         
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Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Ostatné formy štúdia 

(upraviť tabuľku 

podľa potrieb 

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 tried

y 
žiaci  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 2014/2015 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 
v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú v štúdiu 
(iné druhy štúdia) 

vojenská služba 
(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2016 

nezamestnaní 
k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

93 0 0 28 6 137 

počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

–––––      

spolu 

počet žiakov 
93 0 0 28 6 137 

 

0

50

100

150

pokračujú

v štúdiu na VŠ

vojenská služba

(profesionálna)

nezamestnaní

k 30.9.2016

počet žiakov v študijných odboroch

 
Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2015/2016 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

Nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

6317 M 

obchodná 

akadémia 

67 0 28 6 111 

6317 6 74 

obchodná 

akadémia. - 

bilingválne 

štúdium 

26 0 0 0 26 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 7 18 21 8 0 55 50,00 

z toho žien: 1 6 14 19 6 0 46  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 55 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 55 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 24 

s 2. kvalifikačnou skúškou 20 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

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:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 0 3 5 12 0 0 20 51,65 

z toho 

žien: 
0 3 4 11 0 0 18  

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 20 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 

so stredoškolským vzdelaním 13 
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Odbornosť odučených hodín 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 172 172 100 0 0 

Cudzí jazyk 274 274 100 0 0 
Prírodovedné  73 73 100 0 0 
Odborné  575 575 100 0 0 
Spolu  

 
1094 1094 100 0 0 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

I. atestácia MPC Bratislava  2 - 

II. atestácia Katolícka univerzita 

v Ružomberku 

 1 - 

aktualizačné EDUCA n.o. Košice Využitie tvorby web stránok 

v edukačnom procese 

1 10 

aktualizačné EDUCA n.o. Košice Učíme po novom 

s interaktívnou tabuľou 

1 10 

aktualizačné ŠIOV Bratislava Systém duálneho 

vzdelávania v strednej 

odbornej škole 

1 8 

špecializačné ŠIOV Bratislava Program kontinuálneho 

vzdelávania pre výchovných 

poradcov na stredných 

odborných školách 

1 35 

 

 

 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 

 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda 

súťaž konaná 
dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1.  SIP-písanie na 
PC 

 Richard Koronczi, II.B 
Lenka Havrilová, IV.A 
Bianka Žigraiová, IV.A 

 9.-10.3.2016 

  

1.miesto 
5.miesto 
10. miesto   

SIP-úprava textu 
na PC 

Bianka Žigraiová, IV.A 
Miriama Šoltésová, IV.E 
Jana Seligová, IV.E 

9.-10.3.2016  3. miesto 
4.miesto 
6.miesto 

 

2. 

SOČ Durová, Hlaváčová III. C 
Forrai III. E 
Niščák III. D, Mecková II. B 
Zákutná II. A  8.4.2016 Účasť   

3. Olympiáda SJL Hlaváčová III.C 
Vlčková I.E 26.1.2016 Účasť   

4. Olympiáda ANJ Fabián Demko, V.E 10.2.2016 Účasť   
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5. 
Olympiáda RUJ Simona Mangerová, II.E 

Katarína Sopková, IV.A 11.3.2016 Účasť   

6. 
Olympiáda 
ľudských práv Roman Šumak IV.A 4.2.2016 účasť   

7. 
  
  
  
  
  
  

 
Aerobik 
 

Patrícia Jelcsová IV. E 01. 12. 2015 4.-10. miesto    

Zlatica Kudrecová VI. E  1. miesto    

Elena Guspanová III. E   4.–10. miesto   

Timea Tirpáková III. A  x   

Laira Pástorová III. E  x   

Patrícia Jelcsová VI. E 08. 02. 2016  Účasť  

Zlatica Kudrecová IV. E   Účasť  

Elena Guspanová III. E    Účasť  

8. 
Bedminton 
chlapci  10. 12. 2015 15. miesto   

9. 
Bedminton 
dievčatá  10. 12. 2015 8. miesto   

10. Florbal dievčatá  12. 11. 2015 3. miesto   

11. Florbal chlapci  09. 11. 2015 4.-6. miesto   

12. Futbal chlapci  27. 04. 2016 5.–7.miesto   

13. 
Hádzaná 
dievčatá  21. 04. 2016 2.  miesto   

14. 
Orientačný beh 
dievčatá  11. 05. 2016 4. miesto   

15. 
Orientačný beh 
chlapci  11. 05. 2016 5. miesto   

16. 

Atletika  
             –výška 
           – diaľka 
            – diaľka 

Lenka Murcková V. E 20. 05. 2016 2. miesto   

Samuel Takáč II. C 20. 05. 2016 1.miesto   

Samuel Takáč II. C 02. 06. 2016  5. 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-spracovanie 
textu 

 Lenka Havrilová, IV.E 
Bianka Žigraiová, IV.E 

 27.-28.1.2016    3.miesto 
5.miesto 

  

2. 
INTERSTENO Richard Koronczi. II.B 

 
29.4.2016, 2.5.2016   11.miesto + 

43 úsp. absolventov 

3.  Súťaž OA  10.11.-11.11.2015  4. miesto  

4. 
Najlepší 
podnikateľský plán 

 17.5.2016 1.miesto 
3.miesto 

  

5. Šach 
 

Sofia Nadzamová I. D 11. 12. 2015 2. miesto   

 Rebeka Nadzamová II. E 11. 12. 2015 3. miesto   

 Michal Lenárt III. B 11. 12. 2015 12. miesto   

 Daniel Szmolniczky III. B 11. 12. 2015 13. miesto   

 Sofia Nadzamová I. D 18. 12. 2015  1.miesto  

 Rebeka Nadzamová II. E 18. 12. 2015  5. miesto  

6. 
Elektronické šípky 
– dievčatá 

  1.-2. 
miesto 

    

7. 
Elektronické šípky 
– dievčatá 

 08. – 09. 04. 2016    5. miesto   

8. 
Elektronické šípky 
– chlapci 

  3. miesto      

9. Elektronické šípky 
 08. - 09. 04. 2016   8. miesto    
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– chlapci 

10. 
Vedomostná súťaž 
o olympizme 
ON_LINE v AJ 

 5. kôl  2. miesto  

11. 
Vedomostná súťaž 
o olympizme ON-
LINE v AJ 

    7. miesto 

12. 
Vedomostná súťaž 
o olympizme vSJ 

 4. kolá  4. miesto  

 

Ostatné aktivity: 

 

 

 13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4  

uskutočnil sa v dňoch 21. – 22. októbra 2015 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach za účasti 

22 cvičných firiem z celého Slovenska i zahraničia.  

 

 „Workshop  o štúdiu v zahraničí“  

14. 09. 2015 naša škola spoluorganizovala tretí ročník podujatia „Workshop o štúdiu 

v zahraničí“, v spolupráci so slovenskými študentmi študujúcimi na prestížnych zahraničných 

univerzitách združených v o. z. OXBRIDGE ADMINISION . 

Tento workshop umožňuje žiakom stredných škôl v košickom kraji získať aktuálne informácie 

o prijímacom procese, finančných nárokoch a budúcom štúdiu priamo od tých, ktorí študujú na 

univerzitách v Oxforde,  Cambridgi, UCL, Edinburghu, Kodani, Granade... a môžu im 

poskytnúť informácie z prvej ruky. 

Workshopu sa zúčastnilo viac ako 70 žiakov a prebiehal formou diskusií, prezentácií, online 

komunikácie prostredníctvom SKYPE... 

 

Spoločné aktivity predmetových komisií: 

 školský internetový časopis „Noviny OAKE“; 

 školské rádio „RÁDIO AKADÉMIA“ 

 na škole absolvovali pedagogickú prax pod vedením našich učiteľov študenti z týchto 

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

 v januári 2016 sa na škole konal „Deň otvorených dverí“, ktorý organizačne zabezpečovali 

pedagogickí pracovníci a vybraní žiaci. 

 

 

Aktivity jednotlivých predmetových komisií: 

 
 
PK administratívy a korešpondencie – aktivity: 

 4.12. a 7.12. 2015 – odborné exkurzie – Štátny archív Košice – Ing. Mihoková, Ing. 

Valentíková, Ing. Lippaiová, Ing. Ladiková 

 18.12. 2015 – odborná exkurzia v Slovenskom technickom múzeu Košice – Ing. Valentíková, 

Ing. Gerendová 

 27. -28. 1. 2016 – celoslovenská súťaž ZAV Zvolen 2016 – 8. ročník, Ing. Valentíková  

 10. 12. 2015 – školské kolo súťaže v písaní na PC a úprave textu – Ing. Mihoková, Ing. 

Valentíková 

 11.2.2016 – organizácia krajského kola súťaže v písaní na PC a úprave textu na - Ing. 

Mihoková, Ing. Valentíková, Ing. Grešová 
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 9. – 10. 03. 2016 – celoslovenská súťaž pre SIP na OA, Sereď – Ing. Valentíková; 

 22. 04. 2016-  Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie v Košiciach (organizátor – naša 

škola) – Ing. Valentíková, Ing. Grešová 

 29.4. - 2.5.2016 - medzinárodná súťaž INTERSTENO – Ing. Valentíková, Ing. Dorčáková 

 

 

PK cudzích jazykov – aktivity: 

 14.1.2016 - organizácia obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku – Mgr. Klára 

Opršalová;  

 organizácia Olympiád v ANJ, FRJ, NEJ – Ing. Silvia Augustinská, Mgr. Miriam Benková 

Šimonová, Mgr. Ľudmila Danková, Mgr. Andrea Demská, RNDr. Mária Javnická, PhDr. 

Darina Kováčová, Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD., Mgr. Klára Opršalová, PhDr. Monika 

Scholczová 

 1.12.2015 – Seminár nemeckého jazyka – Learning management, RC MPC Košice 

 projekt Erasmus + KA1 – Prax-škola života – koordinátor projektu - Mgr. Klára Opršalová 

 30.4.-20.5.2016 - odborná prax študentov v rámci projektu E+ vo Viedni – pedagogický dozor 

Mgr. Klára Opršalová, PhDr. Monika Scholczová 

 

 

PK ekonomiky – aktivity: 

 september 2015, máj 2016 – dvojtýždňová prax žiakov 3. a 4. ročníka v rôznych podnikoch 

a inštitúciách v Košiciach a okolí 

 súťaž „O najlepší podnikateľský plán“ – 28.4.2016 – školské kolo, 17.5.2016 – krajské kolo -

súťaž organizovaná našou školou a vyhlásená OŠ KSK – Ing. Hritz, Ing. Polačková, Ing. 

Ladiková; 

 ekonomická súťaž „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“ – pre žiakov 3. a 4. ročníka – Ing. Tatiana 

Fazekašová, Ing. Viera Nováková; 

 workshopy zamerané na finančnú gramotnosť – Ing. Ladiková, Ing. Fazekašová 

 spotrebiteľské vzdelávanie – prednášky – Ing. Ladiková 

 konferencia na tému bankové systémy – Stalowa Wola – Ing. Marčoková, Ing. Gerendová 

 november 2015 – „GENERÁCIA EURO“ – ekonomická súťaž pod záštitou NB SR na tému 

„Menová politika ECB“ – Ing. Iveta Ladiková  

 International Visegrad Fund – V4 – 1. projektové stretnutie Ostrava – Ing. Ladiková 

 Projekt Erasmus + „Podnikanie študentov v Európe – Ing. Lippaiová 

 

 

PK matematicko-prírodovedných predmetov – aktivity: 

 marec 2016 – medzinárodná matematická  súťaž Matematický klokan – Mgr. Roman Cisár; 

 organizovanie zberu papiera vyhláseného firmou KOSIT, a. s. Košice – RNDr. Jana 

Gregorková; 

 apríl 2016 - PANGEA – celoslovenská matematická súťaž - – RNDr. Mária Javnická; 

 december 2015 - EXPERT GENIALITY SHOW – celoslovenská súťaž - RNDr. Elena 

Kravcová 

 jún 2016 – EKOTOP FILM – súťaž – 2. ročník v prezentácii filmov o životnom prostredí –

RNDr. Jana Gregorková 

 dobrovoľná maturitná skúška z matematiky – prihlásených 32 žiakov 
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PK spoločenskovedných predmetov – aktivity: 

 8.12.2015 - Olympiáda ľudských práv – Mgr. Miriam Benková  Šimonová, Mgr. Mikuláš 

Lukáč,  PhD.; 

 9.3.2016 - Hviezdoslavov Kubín – Mgr. Ľudmila Danková, Mgr. Ildikó Kompérová, Mgr. Jana 

Mikovčíková;  

 2.12.2015 – Olympiáda v SJL – Mgr. Jana Mikovčíková, Mgr. Ildikó Kompérová; Mgr. Jana 

Švecová 

 Mladý Európan – vedomostná súťaž – Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD. 

 e-testovanie zo SJL; 

 9.2.2016 - biblická olympiáda  – Mgr. Vladimír Sopkanič; 

 február-marec 2016 – verejná zbierka TEHLIČKA – pomoc deťom v Sýrii 

 3.- 4.6.2016 – účasť na festivale LUMEN v Trnave 

 Horovov Zemplín – Mgr. Jana Švecová; 

 Mgr. Nataša Csabalová a študenti našej školy sa v rámci dobročinných akcií zapojili do týchto 

aktivít: 

- Biela pastelka 

- Úsmev ako dar 

- Deň narcisov 

- Deň nezábudiek 

- spolupráca s Červeným krížom 

 

 Mgr. Nataša Csabalová bola za svoje dlhoročné aktivity v organizovaní charitatívnej 

a doborovoľníckej činnosti na škole ocenená Košickým samosprávnym krajom pri príležitosti 

Dňa učiteľov 2016.  

 
PK telesnej výchovy – aktivity: 

 Povinná telesná a športová výchova 

Účelové cvičenia: 

1. ročník: 1. účelové cvičenie – 11. 09. 2015 – I. A, B, C  a  14. 09. 2015 – I. D, E 

                2. účelové cvičenie – 30. 05. 2016 – I. A, B, C  a  01. 06. 2016 – I. D, E 

2. ročník: 3. účelové cvičenie -  04. 09. 2015 – II. A, B, C  a  07. 09. 2015 – II. D, E 

                4. účelové cvičenie – 02. 06. 2016 – II. A, B, C  a  03. 06. 2015 – II. D, E 

 

Účelové kurzy: 

 Ochrana života a zdravia – denná dochádzka –  08. – 10. 09. 2015 – 3. ročník 

 Lyžiarsky kurz – internátna forma – 07. – 11. 03. 2016 – 2. ročník (57 žiakov) + 3. ročník (3 žiaci) 

 Letný telovýchovno-výcvikový kurz denná dochádzka –  23. – 27. 05. 2016 – 2. Ročník 

 

Záujmová telesná a športová výchova 

Športové súťaže 

 Postupové súťaže vyhlásené MŠ SR – zúčastnili sme sa 38 súťaží 

22 regionálnych kôl – zapojených 169 žiakov 

13 krajských kôl – zapojených 84 žiakov 

3 ŠM SR – zapojených 6  žiakov 

Organizovali sme:  

7 regionálnych kôl 
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2 krajské kolá 

 

 Dlhodobá športové súťaže - zúčastnili sme sa 34 súťaží 

12 základných kôl – zapojených 102 žiakov 

5 semifinálových kôl – zapojených 50 žiakov 

8 regionálnych finále – zapojených 52 žiakov 

3 krajské finále – zapojených 14 žiakov 

Krajská športová olympiáda – 6 športov – zapojených 35 žiakov 

Organizovali sme: 

7 základných kôl 

3 semifinálové kolá 

1 regionálne finále 

3 krajské finále 

Krajská športová olympiáda – 5. miesto 

Celkové umiestnenie v dlhodobých športových súťažiach „O pohár predsedu KSK“                      

                                                                                                                                             – 6. miesto  

 Iné športové súťaže  

o  Charitatívny futbalový turnaj „Odkopni predsudky“ 

o  Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh 

o  Elektronické šípky 

o  Vedomostná súťaž v olympizme  ON-LINE v AJ 

o  Vedomostná súťaž v olympizme  v SJ 

o  Súťaž družstiev PP 2016 

o  MATEJ VUP 2016 – futbalový turnaj dievčat 

o  PENTAPOLITANA 2016 

 Školské športové súťaže 
o  Watsonkárska olympiáda vo futsale 

o  Watsonkárska olympiáda vo florbale 

 

 Olympijské festivaly Slovenska 
o  Beh zdravia 2015/2016 

o  Olympijská kvapka krvi 

o  Watsonkárska olympiáda vo futsale 

o  Vedomostná súťaž v olympizme ON-LINE v AJ 

o  Vedomostná súťaž v olympizme v SJ 

o  Sadenie olympijského stromu pri príležitosti Dňa zeme 

o  WORLD CHALLENGE DAY 2016 

o  KŠO  

o  Štafeta RIO 2016 – Stuha OA Watsonova Košice – Odkaz pre OH Rio 2016 

o  MATEJ CUP 2016 – futbalový turnaj dievčat 

o  Watsonkárska olympiáda vo florbale 

 

Olympijské festivaly Slovenska - ocenená ako najlepšia škola KSK. 

 

Projekt „ŠKOLA ROKA“: 

 Školské športové súťaže 

 Týždeň KALOKAGATIE (KŠO) 
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 Olympijská výchova (Veľký olympijský kvíz, upratovanie športovísk) 

 

OCENENIA: 

Mgr. Ľudmila Dratvová  

 „Zlatá medaila Ivana Branislava Zocha“ 

 Čestné uznanie za aktívnu prípravu a spoluprácu pri OFS 2015 

 Ďakovný list KSK a RCM za spoluprácu  a pomoc pri príprave a organizácii DŠS SŠ KSK  

v školskom roku 2015/2016 

Mgr. Jana Andrejčiková 

 Ďakovný list KSK a RCM za spoluprácu  a pomoc pri príprave a organizácii DŠS SŠ KSK  

v školskom roku 2015/2016 

 

 

PK účtovníctva – aktivity: 

 10.– 11. 11. 2015 - Ružomberok - celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických 

zručností žiakov stredných odborných škôl  v študijnom odbore Obchodná akadémia – Ing. 

Múdra  

 26.11.2015 - súťaž z účtovníctva „Mladý účtovník“ – pre žiakov 3. ročníka formou súvislého 

príkladu – Ing. Sobotová, Ing. Múdra 

 11.05.2016 - návšteva z Kene v rámci projektu pomoci Slovenska Keni cez nadáciu Pontis – 

bývalé študentky SŠ v Keni- pri tejto príležitosti mala otvorenú hodinu s cvičnou firmou 

SKALKO, s. r. o., Ing. Polačková 

 20. – 21. 10.  2015 – 13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach – cvičná 

firma FORNETIK (Ing. Lippaiová) získala 2. miesto v kategórii „Najkrajší stánok“, cvičná 

firma JOGURTY OD ANIČKY (Ing. Hritz) získala 2. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“ a 3. 

miesto v kategórii „Najlepšia elektronická prezentácia“ a cvičná firma FREE B&M(Ing. Hritz) 

získala 3. miesto v kategórii „Najkrajší stánok“ 

 5.-6.11.2015 - 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave – cvičná firma FREE 

B&M získala 3. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“ 

 25.11.2015 – Veľtrh cvičných firiem – SOŠ Postupimská, Košice – získala cvičná firma BON 

JUS 1. miesto v kategórii „Najlepšia elektronická prezentácia“ a 2. miesto v kategórii „Najkrajší 

stánok“ 

 16. 02. 2016 – Veľtrh cvičných firiem vo Svidníku -  cvičná firma SKALKO (Ing. Polačková) 

získala 3. miesto v celkovom hodnotení; 

 16.-17.02.2016 – 8. Ostravský veľtrh, ČR – cvičná firma DŽUSKO (Ing. Hritz, Mgr. Berková) 

získala tieto ocenenia: 1. miesto v kategórii „Najlepšia cvičná firma“ a 2. miesto v kategórii 

„Najlepšia elektronická prezentácia; 

 

 

PK bilingválne štúdium – aktivity: 

 Súťaž Jazykový talent z Košíc – JŠ Užhorodská 

 workshop za účasť reprezentantov koncernu Lafarge Holcim Business Services 

 METRO – promo akcia pre zlatých a strieborných klientov 

 projekt MINI ERASMUS – účasť na vzdelávacích aktivitách na rôznych VŠ 

 súťaž  prvákov : business English knowledge Marks & Spencer Košice  

 dni Britskej kultúry Kulturpark: 4 a 5.ročník BS, účasť veľvyslanca GB na Slovensku Andrewa 

Gartha  
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 29.5 - 3.6. 2016 – poznávací zájazd v Londýne so študentmi 1. D, 1. E a 1. B triedy 

 

 

PK informatiky – aktivity: 

 WORDPROCESING – 15.12.2015 školské kolo, 11.2.2016 – krajská súťaž – Ing. Dorčáková 

 21.12.2015 – vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu elektronickú prezentáciu v Power Pointe – Ing. 

Gerendová, Ing. Dorčáková 

 6.6.2016 - EKO TOP film – 5 minútové videá druhákov – školská súťaž – Ing. Gerendová, 

RNDr. Gregorková, RNDr. Kravcová 

 INTERSTENO – technická podpora súťaže v spolupráci s PR ADK - Ing. Gerendová, Ing. 

Dorčáková 

 

 

Výchovné poradenstvo – aktivity – RNDr. Gregorková : 

 17.9.2015 – MOSTY BEZ BARIÉR -  Pribeník – 7. ročník tvorivosti a spolupráce zdravých 

a zdravotne znevýhodnených žiakov; 

 21. – 23. 10. 2015 – „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“ – účasť na veľtrhu 

informácií na SOŠ v Košiciach, Ostrovského ul.; 

 24. – 26.11.2015 – PRO EDUCO – 9. ročník veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí  

 máj 2016 – aktívna účasť na 6. ročníku kampane EURÓPSKE SOLÁRNE DNI 

 jún 2016 – SLOVENSKO BEZ DROG – zážitková prednáška pre žiakov 2.ročníka 

 

 

 

 

Projekt „Zdravá škola – aktivity - RNDr. Gregorková 

 hlavné ciele 

 podpora zdravej výživy 

 Starostlivosť o duševné a citové zdravie 

 Starostlivosť a tvorba životného prostredia 

 Zvyšovanie pohybovej aktivity a pestovanie fyzického zdravia 

 november 2015 a apríl 2016 – školenia rovesníckych aktivistov  v rámci primárnej drogovej 

prevencie organizovanej neziskovou organizáciou FILIA  

  jún 2016 – EKOTOPFILM 2015 – prezentácia filmov študentov 2. ročníka. 

 

Vyhodnotenie školského kola SOČ 

V školskom kole sa zúčastnilo 12 súťažiacich, predstavilo 10 prác. Súťažilo sa v týchto odboroch. 

01. Problematika voľného času        2 práce 

06. Zdravotníctvo a farmakológia          1 práca 

07. Pôdohospodárstvo         1 práca 

13. História, filozofia, právne vedy              2 práce 

15. Ekonomika a riadenie        2 práce 

Do obvodného kola postúpili: 

- 1 práca – Zdravotníctvo a farmakológia 

- 1 práca – Pôdohospodárstvo 

- 1 práca - História, filozofia, právne vedy 

- 2 práce - Ekonomika a riadenie 
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Do krajského kola postúpili: 

- 2 práce – Ekonomika a riadenie 

- 1 práca – Pôdohospodárstvo 

- 1 práca – História, filozofia, právne vedy 

 

Údaje o voľnočasových aktivitách školy 

Zabezpečujú sa formou krúžkovej činnosti na škole prostredníctvom vzdelávacích poukazov. 

V školskom roku 2015/2016 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 Košice mesto kultúry 

11 Krúžok kultúrno-záujmových činností 

12 Krúžok primárnej prevencie 

13 Kultúra 

14 Kultúra a poznanie 

15 Kultúrno - spoločenský 

16 Kultúrno-poznávací 

17 Kultúrny a spoločenský svet mladých 

18 Kultúrny a spoločenský život v našom meste 

19 KUPOG 

20 Literárny krúžok 

21 Matematika vážne nevážne 

22 Noviny OA, Školský rozhlas 

23 Onkologický krúžok 

24 Potulky 

25 Poznávanie regiónu 

26 Presnosťou k rýchlosti 

27 Rast osobnosti a budovanie vzťahov 

28 Spoznávanie Košíc 

29 TEAMBUILDING 

30 Tvorivá dielňa 

31 Vzájomne sa poznajme 
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy (ak 

bol) 

Poznámka 

Erasmus+KA1      
Prax-škola života 

2015-1-SK01-
KA102-008674 

61154 € --  

Erasmus+KA2 
Podnikanie študentov v 
Európe 

2015-1-CZ01-
KA219-013955 

19550 € 876,56 €  

International Visegrad 
Fund V4 

21520216 10000€ 650€  

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole v školskom roku 2015/2016.  
V školskom roku 2015/2016 bola na našej škole dňa 14. a 15. 05. 2015 vykonaná tematická inšpekcia zameraná 
na kontrolu úrovne dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho 
ročníka strednej školy.   
Závery inšpekcie: Dosiahnutá 53,57%-ná úspešnosť žiakov končiaceho ročníka školy bola lepšia ako dosiahnutý 
národný priemer za SR (47,87%) a dosiahnutý priemer žiakov v teste v testovaných školách v Košickom kraji 
(45,80%). 

 

 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 

V tomto školskom roku bola zrekonštruovaná odborná učebňa informatiky – nové omietky, maľba, 

výmena  podlahovej krytiny. Do dvoch odborných učební  boli nainštalované interaktívne tabule 

s projektorom. K interaktívnym tabuliam boli zakúpené notebooky. V odborných učebniach 

informatiky a administratívy a korešpondencie boli staré počítače nahradené novými.  

V priestore pri spoločenskej miestnosti bol zriadený bufet so stolmi na konzumáciu pre žiakov 

a zamestnancov školy. 

Z prostriedkov účelovo poukázaných od zriaďovateľa školy bola zrealizovaná oprava plochej strechy 

nad vestibulom a výmena hranatých žľabov na administratívnej budove. 

V rámci údržby bola vymaľovaná školská jedáleň a vykonaná renovácia parkiet. 

 

 

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

školy, a to 
Rok 2015 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu     1 201 452,- € 

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie preukazy       15 248,- € 
    Použitie 

    - odmeny a fondy vedúcich krúžkov 

    - interaktívna tabuľa 

    - PC do odborných učební 
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    - všeobecný materiál 

    - údržba budov 

3. Príjmy z prenájmov                                                                     10 453,- € 

4. Ostatné            560,-€ 

 
 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

„Mosty bez bariér“  17.9.2015 Pribenik OŠ KSK 55 Tvorivosť 
a spolupráca detí 

„Správna voľba 
povolania – 
príležitosť k úspechu“ 

21.-
23.10.2015 

Košice SOŠ Ostrovského 
1, 04011 Košice 

30 Výber povolania 

Súťaž o „Najlepší 
podnikateľský plán“ 

17.05.2016 Košice OA Watsonova 61 
Košice 

12 Rozvoj 
podnikateľského 
myslenia 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
Postupové súťaže Škol. rok 

2015/2016 
SŠ Košice MŠ SR + SŠ 259 Veľký záujem 

Organizácia PS 
7x RK + 2x KK 

Škol. rok 
2015/2016 

OAW Učitelia TSV OAW 50 Veľký záujem 

Dlhodobé súťaže Škol. rok 
2015/2016 

SŠ Košice KSK + RCM + SŠ 253 Veľký záujem 

Organizácia DS 
7x ZK, 3x SFK, 1x RF, 
3x KF 

Škol. rok 
2015/2016 

OAW Učitelia TSV OAW 68 Veľký záujem 

Iné súťaže 
 

Škol. rok 
2015/2016 

rôzne rôzne 84 Veľký záujem 

Školské súťaže Škol. rok 
2015/2016 

OA Watsonova 
Košice 

Učitelia TSV OAW 72 Veľký záujem 

World challenge day Škol. rok 
2015/2016 

OA Watsonova 
Košice 

Učitelia TSV OAW 345 Veľký záujem 

RIO 2016 jún 2015 OA Watsonova 
Košice 

Učitelia TSV OAW 268 Veľký záujem 

Škola roka Škol. rok 
2015/2016 

 Učitelia TSV OAW 756 Veľký záujem 

Olympijské festivaly 
Slovenska 

Rok 2015 rôzne SOV 552 Veľký záujem 
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Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 
 

Celkové umiestnenie v dlhodobých súťažiach „O pohár predsedu KSK“ 6. miesto 
Celkové umiestnenie na Krajskej športovej olympiáde 5. miesto 

 
 

Šport / kolo 
1. základné 

kolo 
Semifinálové 

kolo 
Regionálne 

finále 
Krajské 
finále 

Krajská 
olympiáda 

Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Organizácia 7 3 1 3  68 

Basketbal dievčatá 1. miesto 3. miesto    20 

Basketbal chlapci 1. miesto 4. miesto v sk.    20 

Volejbal dievčatá 2. miesto 1. miesto 3. miesto   30 

Volejbal chlapci 4. miesto     10 

Florbal dievčatá 1. miesto  1. miesto  2. miesto 30 

Florbal chlapci 1. miesto 3. miesto    20 

Futsal dievčatá 1. miesto 1. miesto 2. miesto  4. miesto 40 

Hádzaná dievčatá 1. miesto  1. miesto  2. miesto 30 

Hádzaná chlapci účasť     10 

Stolný tenis chlapci 2. miesto  10. miesto   7 

Stolný tenis dievčatá 2. miesto  3. miesto  8. miesto 8 

Bedminton chlapci   3. miesto   2 

Bedminton dievčatá   7. miesto   2 

Nohejbal chlapci   účasť   6 

Beh zdravia dievčatá    16. miesto  2 

Beh zdravia chlapci    2. miesto  2 

Plávanie     X 10 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Biela pastelka september 
2015 

Košice Únia nevidiacich 15 pozitívny 

Deň nezábudky október 2015 Košice Liga za duševné 
zdravie 

17 pozitívny 

Úsmev ako dar máj 2016 OA Watsonova 61, 
Košice 

Úsmev ako dar 20 pozitívny 

Deň narcisov apríl 2016 Košice Liga proti rakovine 19 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 poukazy  
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 Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  
krúžkov 

Poukaz vzdelávací 549 498 31 

Kultúrne poukazy 555 x x 

 

XV. Prílohy 

Odborné učebne: 

CJ1            CJ2 

 
 

 

 

ADK4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF2 
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Jedáleň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bufet 
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Workshop o štúdiu v zahraničí – 3. ročník (september 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 – Spoločenský pavilón Košice 
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