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História školy: 
 
Obchodná akadémia Michalovce má krátku históriu. Jej vznik sa datuje od 1. 9. 1993, kedy sa 

otvorili dve triedy 1. ročníka s počtom žiakov 68. Tak sa zaplnila medzera v sieti stredných škôl v 

okrese. Do tohto času žiaci, ktorí mali záujem o štúdium ekonomických predmetov študovali na OA 

v Humennom, Trebišove a Vranove nad Topľou. 

Z hľadiska zriaďovateľa a financovania je obchodná akadémia rozpočtová organizácia, jej 

zriaďovateľ je Košický samosprávny kraj Košice. Sme štátna škola, fungujúca na demokratických 

zásadách a princípoch, kde sa dôraz kladie na odbornosť, etiku, zdravie a bezpečnosť, kde sa môžu 

uplatniť nadaní a talentovaní žiaci. Všetci žiaci majú priestor pre spoločenský a kultúrny život. 

Riaditeľkou školy je od jej vzniku Ing. Anna Brhlíková. Na škole vyučuje 23 učiteľov interných a 2 

externí učitelia. Na vyučovanie slúži 11 klasických tried, 4 triedy na delené vyučovanie, 2 odborné 

učebne na vyučovanie ADK, 2 odborné učebne na vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky 

a učebňa účtovníctva. Vo všetkých učebniach sa využíva počítačová sieť a internet s mikrovlným 

pripojením, prístupným 24 hodín denne počas celého roku. Odborné učebne sú vybavené počítačmi 

so softvérom na odbornú výučbu podľa konkrétneho predmetu. Odborné učebne, učebne cudzích 

jazykov a aplikovanej informatiky sú vybavené okrem počítačov  aj interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom, niektoré učebne jazykov a učebňa podnikovej ekonomiky sú vybavené 



dataprojektorom. V škole pracuje aj školská psychologička. Škola nemá vlastnú telocvičňu, preto na 

vyučovanie telesnej výchovy využíva priestory gymnastickej sály, posilňovňu a stolnotenisovú 

herňu, ako aj športové ihriská v areáli parku školy ako volejbalové, tenisové, basketbalové a 

streetbalové. Žiaci na svoju záujmovú činnosť používajú učebne PC, učebne ADK, aj učebňu 

účtovníctva, ktoré sú prístupné na Internet aj po vyučovaní, ako aj ďalšie priestory školy. Aj 

v tomto školskom roku sa uskutočnil Ples obchodnej akadémie, ktorý organizuje študentská 

spoločnosť, ktorá je zapojená do programu aplikovanej ekonómie firmy Junior Achievement 

Slovensko. Žiaci našej školy sa  aktívne zapájajú do rôznych súťaží na okresných, regionálnych, 

krajských aj celoslovenských úrovniach, ale máme žiakov, ktorí v slovenských kolách skončili na 

popredných miestach a zúčastnili sa súťaží aj na medzinárodnej úrovni. Medzi pravidelné súťaže 

organizované pre žiakov sú najmä olympiády v cudzích jazykoch, matematické súťaže pre žiakov 

stredných odborných škôl, korešpondenčné matematické súťaže, súťaže v ľudských právach, v 

účtovníctve, ekonomike, v rôznych disciplínach v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj 

v literárnych a vo výtvarných súťažiach. 

Tradične sa škola zúčastňuje súťaží v ľahkej atletike a stolnom tenise, pravidelným sa stal na škole 

Beh Terryho Foxa, Deň narcisov, Maturantská kvapka krvi a ďalšie podujatia, kde žiaci ukazujú 

nielen svoj vzťah k štúdiu, ale aj svoj vzťah k problémom spoločnosti. Žiaci sa môžu stravovať v 

školskej jedálni, občerstvenie si môžu zakúpiť v školskom bufete. 

Tento rok oslávila naša škola už 24 rokov od svojho založenia.  

 

 

I. poslanie  a vízia  

 
1. Naša škola je štátna škola, fungujúca na demokratických  zásadách a princípoch. Od jej vzniku 

do 30. 6. 2018 ukončilo štúdium maturitnou skúškou 1 710 absolventov. Obchodná akadémia si 

udržiava dobré meno medzi strednými odbornými školami v okrese, v Košickom samosprávnom 

kraji, ale aj na Slovensku. Podľa hodnotenia firiem na základe prieskumu spoločnosti AKO 

a madiamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie 

a príprava pre trh práce sa naša škola umiestnila ako ôsma najlepšia stredná odborná škola 

v Košickom kraji z celkového počtu šesťdesiatich stredných odborných škôl. Aj to svedčí o kvalite 

edukačného procesu na našej škole.  
 

2. Sme školou, ktorá sa snaží o odbornú prípravu žiakov na štúdium na vysokých školách na 

Slovensku aj v zahraničí, tiež aj o uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce nielen 

v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Uplatnenie žiaka v praxi  je cieľom aj výsledkom našej 

práce. 

3. Naši žiaci sa môžu uplatniť na rôznych súťažiach a v projektoch.  Všetkým žiakom dávame 

priestor pre spoločenský a kultúrny život. Žiakom umožňujeme rozvíjať sa aj v mimoškolskej 

činnosti a v záujmových krúžkových činnostiach. 

 

 

 

 



SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

 záujem uchádzačov o štúdium 

(predpoklad naplnenia prvých ročníkov), 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola, 

stravovacie zariadenie, športový areál), 

 kvalita a skúsenosť pedagogických 

zamestnancov, 

 jednotné pôsobenie vedenia školy, 

 dobré vybavenie štandardných 

a odborných učební, kabinetov, 

 zabezpečenie odbornej praxe žiakov 3. a 

4. ročníka v organizáciách v okrese 

Michalovce, 

 záujem podnikateľských subjektov 

o absolventov študijného odboru, 

      nízke % nezamestnanosti našich   

      absolventov, 

 záujem žiakov o získavanie jazykovej 

spôsobilosti hlavne v anglickom , 

nemeckom a ruskom jazyku (záujem 

žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu 

jazykov v čase mimo vyučovania). 

Slabé stránky: 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu odborných učební, 

 chýbajúca telocvičňa školy, škola 

využíva  posilňovňu a gymnastickú sálu, 

vonkajšie ihriská školy a SOŠT 

 nedostatočná vybavenosť moderných 

jazykových tried 

 

Príležitosti: 

 bezproblémové uplatnenie absolventov 

školy v organizáciách v meste 

a v okrese, ako aj mimo okresu 

Michalovce, 

 dobre uplatnenie našich absolventov 

v pokračujúcom štúdiu na vysokých 

školách v SR a v zahraničí, 

 dobrá a funkčná spolupráca so 

zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ 

a ŠIOV ako predpokladu dobrých 

koncepčných a poradenských služieb, 

 zosúladenie odbornosti žiakov 

s požiadavkami trhu práce na základe 

analýz podnikateľských subjektov. 

 účasť v projektoch Modernizácia 

vzdelávacieho procesu na SŠ, čerpanie 

finančných prostriedkov EÚ 

Ohrozenia: 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

obnovu a prevádzku školy, nízke 

normatívne financovanie na žiaka 

obchodnej akadémie, 

 u niektorých žiakov nízka vedomostná 

úroveň prichádzajúcich žiakov zo 

základných škôl, 

 slabší záujem žiakov o školské 

a mimoškolské aktivity, 

 neochota  časti rodičov spolupracovať 

pri riešení problémových situácií žiakov 

 

 

 

 

 

 



Vízia školy 

 
Vývoj za posledné roky ukazuje, že naša obchodná akadémia patrí medzi popredné stredné školy 

v regióne Michaloviec a Košického samosprávneho kraja. Záujem o štúdium na  škole zo strany 

žiakov základných škôl je stále značný, menší počet vyplýva z nízkeho demografického vývoja. 

Naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky, absolventi školy sa pomerne dobre  uplatňujú na trhu 

práce, aj v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Naša škola sa v nezávislom hodnotení 2000 firiem 

na základe prieskumu spoločnosti AKO a madiamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu 

Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce umiestnila ako ôsma najlepšia 

stredná odborná škola v Košickom kraji z celkového počtu šesťdesiatich stredných odborných škôl. 

Na škole pôsobí odborné vedenie školy a kvalifikovaný učiteľský zbor. V školskom roku  

2017/2018 študovalo v 1. ročníku 34 žiakov denného štúdia. Celkový počet žiakov  školy bol na 

úrovni 228 žiakov denného štúdia pri počte tried 11. Budúci školský rok sa zníži počet tried na 10, 

nakoľko ÚKSK pre šk. rok 2018/2019 len 1 triedu Obchodnej akadémie a 1 triedu nového 

študijného odboru – Obchodné a informačné služby zamerané na medzinárodné obchodné vzťahy.. 

Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá má dostatok aktivít a prednášok pre žiakov školy 

a je nápomocná pri riešení otázok, s ktorými sa stretávajú učitelia a hlavne triedni učitelia. 

Napomáha to taktiež skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.  

 

Naše ciele pre ďalšie školské roky 

 

a/  zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov v doterajších študijných odboroch nasledovne: 

 

- ročne otvoriť podľa kapacitných možnosti budovy školy 2 triedy denného štúdia, z toho 1 

triedu študijného odboru 6317 M obchodná akadémia a 1 triedu študijného odboru 6329 M 

obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, 

- stabilizovať počet tried denného štúdia na OA na hranici 10 tried s počtom žiakov cca 250 

žiakov, 

- v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zapojiť školu do rekvalifikačných 

programov pre získanie certifikátov, resp. rozšírenia vzdelania, 

- pokračovať vo vyučovaní predmetov aplikovaná ekonómia, ktorý je zabezpečovaný 

v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, 

 

b/  ročne zabezpečovať údržbu budov školy, exteriéru a interiéru tak, aby boli prevádzky schopné, 

bezpečné a estetické, 

 

c/  stabilizovať personálne obsadenie pedagogických a nepedagogických pracovníkov s potrebnou 

kvalifikáciou, odbornosťou a odbornou praxou tak,  aby sa udržal súčasný stav, 

 

d/  umožniť pedagogickým zamestnancom ďalšie vzdelávanie, najmä priebežným štúdiom, 

prihlásením sa na vykonanie 2. kvalifikačnej skúšky, na prípravu zameranú na novú koncepciu 

maturitných skúšok a pod., 

 

e/  zabezpečiť účelné vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy a prevádzku školy, 

dbať na dodržiavanie platnej legislatívy. 

 
 



Vyhodnotenie 

 

a/  v prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018 záujem o štúdium na obchodnej akadémii oproti 

predchádzajúcemu školskému roku nezmenil, ale z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja 

sme otvorili sme 2 triedy 1. ročníka s počtom žiakov 35,.  

b/  pokračovali sme v zapojení školy do programu Aplikovanej ekonómie v spolupráci s Junior 

Achievement Slovensko, 

c/ stabilizovalo sa personálne obsadenie učiteľského kolektívu a nepedagogických zamestnancov, 

d/  učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných absolvovali rad rôznych seminárov a školení, 

v školskom roku 2017/2018 získali učitelia rôznymi formami vzdelávania nové odborné poznatky,  

e/ snažili sme sa o účelné a úsporné vynakladanie finančných prostriedkov školy v zmysle platnej 

legislatívy. 

 

Poslanie školy 

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon). Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy. 

Poslaním našej školy je nielen odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie 

a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu 

etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov 

a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Poslaním školy je nielen 

vzdelávať, ale aj vychovávať. 

Pedagogická rada (PR) sa počas celého roka riadila rokovacím poriadkom, zasadala podľa plánu práce 

školy a riešila otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním, schvaľovala návrh plánu výkonov, kritériá 

na prijímacie konanie, vyhodnocovaciu správu školy, úpravy v ŠkVP, zmeny v školskom poriadku, 

zaoberala sa pripomienkami a informáciami z porád riaditeľov škôl, kontinuálnym vzdelávaním 

učiteľov, personálnym a finančným zabezpečením chodu školy, priestorovými a technicko-materiálnymi 

podmienkami, voľbou členov rady školy po skončení jej funkčného obdobia, zapojením školy do 

projektov, súťaží a mimo vyučovacej činnosti školy. 

 

Za tým účelom chceme 

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 

aktivitám, najmä podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, 

ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 

medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 

vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie odborných ekonomických predmetov využitím odborných 

učební – učební ADK, PC a účtovníctva,  



 vykonávať maturitné skúšky odborných predmetov na počítačových programoch – podvojné 

účtovníctvo v programe firmy KROS – Omega s možnosťou získania certifikátu ovládania 

podvojného účtovníctva,  

 zaviesť do vyučovacieho procesu ďalšie programy ALFA a OLYMP, ktoré by priblížili 

vyučovací proces k praxi, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov využitím jazykových učební, udržania 

kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dobrých podmienok 

pre výučbu cudzích jazykov na škole,  

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore 

obchodná akadémia, 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 vychádzať v ústrety žiakom so špecifickými zdravotnými problémami, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie vo vyučovaní. 

 

Vyhodnotenie 

 do školského záujmového vzdelávania v školskom roku 2017/2018 sa zapojilo 229 žiakov,  

 v škole v tomto školskom roku pracovalo 22 krúžkov,  

 učitelia, vedenie školy, výchovný poradca aj koordinátor prevencie počas školského roka 

každodennou činnosťou pôsobili na žiakov s cieľom motivovať ich k lepším študijným 

výsledkom, pričom nezabúdali na výchovnú zložku výchovno-vzdelávacieho procesu 

(prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov je v tabuľkách), 

 školská psychologička vyvíjala rôzne aktivity, uskutočnila niekoľko besied so žiakmi školy,  

 žiaci školy sa zúčastňovali rôznych vedomostných súťaži a olympiád, kde prejavili svoje 

záujmy, schopnosti a nadanie a vzorne reprezentovali školu, 

 pri všetkých finančných nákladoch, najmä cien energií, je problém zásadne vylepšovať 

materiálne podmienky odborných učební a jazykových učební, tu vidíme v budúcnosti cestu, 

kde bude žiaduca potreba zvýšených investícii, najmä čerpaním  prostriedkov z eurofondov. 

 

Zámery 

a/  podpora talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom – žiakom – 

rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 

z úspechov, 

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 

prístupe i vzdelávaní s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie 

v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce 

na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 



 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 
 

b/ skvalitnenie spolupráce so sociálnym partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe 

partnerstva s cieľom:   

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových 

aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu, 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školského vzdelávacieho programu, rozvoja 

záujmového vzdelávania a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy 

a politiky zamestnanosti v regióne mesta a okresu Michalovce, 

 spolupracovať s podnikmi, v ktorých nachádzajú uplatnenie absolventi obchodnej akadémie, 

 vytvárať spoluprácu so školami obdobného typu najmä v Košickom kraji, vymieňať si 

poznatky a skúsenosti z oblasti vzdelávania a výchovy žiakov, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na 

zabezpečenie potrieb žiakov. 
 

c/  zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:   

 zlepšiť estetické prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 zabezpečiť finančné zdroje na modernizáciu odborných učební, 

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 dbať na udržanie dobrého stavu hygienických priestorov školy, ako aj funkčnosť 

teplovodného vykurovania v triedach a na chodbách školy, najmä na funkčnosť 

termostatických ventilov vykurovacích telies, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 

zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 

 

d/  zlepšenie imidžu školy, jej vonkajšej propagácie a uplatnení sa absolventov školy na trhu 

práce s cieľom:  

 dosahovaním veľmi dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov školy, 

 rešpektovaním potrieb a záujmov žiakov a ich rodičov, vytváraním priaznivého pracovného 

prostredia, 

 zlepšiť povedomie školy vo verejnosti propagáciou školy v elektronických a printových 

médiách, 

 pravidelnou aktualizáciou webovej stránky školy. 

 

 

Vyhodnotenie:    

 v školskom roku 2017/2018 sme aktívne spolupracovali s rodičmi prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky, čo sa ukázalo ako veľmi efektívny komunikačný spôsob, 

 rodičia sa veľmi aktívne zapájali do riešenia problémov školy aj finančnou pomocou, cestou 

rozpočtu rodičovského združenia, získaním ďalších finančných prostriedkov 



zaregistrovaním sa ako poberateľom 2 % dane, ako aj aktívnou účasťou zvolených 

zástupcov rodičov v rade školy, 

 žiaci školy v 22  krúžkoch  záujmového vzdelávania cestou vzdelávacích poukazov získali 

veľa nových poznatkov, vedomostí, zručností a návykov, ktoré sa aktívne prejavili 

v rôznych vedomostných, kultúrnych a športových súťažiach na úrovni školy, najlepší 

reprezentovali školu na vyššej úrovni, najmä v regionálnych a krajských súťažiach. 

 

Ciele v školskom roku 2017/2018 
 

Ciele vyplývajú zo základných pedagogických absolventov  školského vzdelávacieho programu 

obchodná akadémia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a  profilu  absolventa školy 

a jeho celkovej charakteristiky a požiadaviek kladených na absolventa, ako v oblasti všeobecného 

vzdelania, požadovaných odborných zručností a osobnostných predpokladov a vlastností. Aby sme 

dospeli k tomuto cieľu, je potrebné 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. Toto je zabezpečené systematickým riadením vyučovacieho procesu 

prostredníctvom vedenia školy, predmetových komisií a samotných učiteľov, nielen cestou 

vyučovacích hodín, ale aj osobným príkladom, kontrolnou činnosťou vedenia školy, vykonávaním 

pedagogického dozoru nad žiakmi, plánovaním a organizovaním rôznych akcii prostredníctvom 

plánu práce školy. 

 
a) realizácia stratégie rozvoja školy  s dôrazom na:   

 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 

medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 

vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov vytvorením jazykových učební, udržania 

kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dobrých podmienok 

pre výučbu cudzích jazykov na škole, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológii zabezpečením novým 

technickým vybavením odborných učební aplikovanej informatiky ako aj ostatných učební 

a podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológii, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore 

obchodná akadémia a v školskom vzdelávacom programe, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom 

vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní. 

 

  

 

 



b) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom – žiakom – 

rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 

z úspechov, 

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 

prístupe i vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie 

v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce 

na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,  

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku záujmových, športových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

 
c) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom: 

 

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločenských priestoroch školy, vymaľovať triedy a chodby 

školy, urobiť úpravy v krytinách tried a ostatných miestnostiach školy, 

 podľa finančných možností vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 dbať na udržania dobrého stavu hygienických priestorov školy, najmú na funkčnosť 

termostatických ventilov vykurovacích telies, 

 upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu 

kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 

zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 

 

Vyhodnotenie: 

 

 v školskom roku 2017/2018 sme doplnili materiálno-technické podmienky na vyučovanie 

cudzích jazykov  pri dodržaní 100 % kvalifikovanosti všetkých učiteľov cudzích jazykov, 

 74 žiakov 4. ročníka úspešne ukončilo štúdium vykonaním maturitnej skúšky  

 74 žiakov 4. ročníka vykonalo PČOZ riešením súvislého príkladu z účtovníctva 

v účtovníckom programe Omega,  

 aj v školskom roku 2017/2018 sme zohľadnili potreby a individuálne záujmy žiakov 3. a 4. 

ročníka a rozvoj ich špecifických záujmov voľbou predmetov, ktoré v týchto ročníkoch 

študovali, 

 pri hodnotení žiakov učitelia využívali Metodický pokyn č.21/2011  na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov SŠ,  

 na komunikáciu s rodičmi učitelia využívajú internetovú žiacku knižku, 



 v školskom roku 2017/2018  sme vytvorili vhodné pracovné podmienky pre učiteľov aj 

žiakov školy s dôrazom na skvalitnenie výučby, ale aj na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

vytvorili sme pre žiakov pomerne pestrú ponuku záujmových aktivít v záujmovom 

vzdelávaní a v mimovyučovacej činnosti, 

 vo výchovnej práci sme uplatňovali smernicu RŠ č. 1/2007 o prevencii a riešení prípadov 

šikanovania žiakov,  

 z prostriedkov ZRPŠ a školy sme zakúpili nové lavice a stoličky pre žiakov 1. ročníka, 

obnovili učebňu informatiky výmenou starých pracovných staníc za nové PC stanice, 

zabezpečili sme zakúpenie PC do učebne ADK – výmena nefunkčných počítačov. Programy 

na týchto PC sú prispôsobené výučbe delených hodín, hlavne pre predmety API, ADK, UCT 

ale aj iné odborné predmety, pre ktoré je potrebné využívanie PC a internetu, 

 počas školského roka sme trvalo udržiavali čisté a hygienické prostredie v triedach, 

a ostatných priestoroch školy, dbali sme o úpravu okolia školy.  

 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (k 15. 9. 2017) 
 
 Počet žiakov školy spolu 229 

 Z toho dievčat 150 

 Počet tried spolu 11 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 229 

 Z toho dievčat 150 

 Počet tried denného štúdia 11 

 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 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 2/1 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 



h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 2 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 1 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

2 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 0 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Žiaci boli prijatí na základe výsledkov vykonanej prijímacej skúšky z predmetov slovenský jazyk a 

literatúra a matematika, na základe schválených kritérií pre prijatie Pedagogickou radou školy, ako 

aj Radou školy pri Obchodnej akadémii Michalovce. 

 

 1. kolo PS 2. kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2018 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

6317 

M 00 

obchodná 

akadémia 

24 37 24 50 1 24 24 

6329 

M 01 

obchodné a 

informačné 

služby 

20 

 

31 20 4 0 20 26 

 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,78 1,86 1,84 1,89 

Priemerný počet vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

113,88 126,27 110,64         100,09 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

0,97 0,94 0,86 1,15 

Priemerný počet 

ospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

112,90 125,33 109,78 98,94 

                      

 

           

 

 

 

 

 

 



           Graf č. 1  

 
                    

                    Graf č. 2  

 
                   

                     Graf č. 3 

 



                    Graf č. 4 

 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/2018 

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

                

 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín na 

žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

Roč-
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žiakov 

spolu 
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1.  33 9 27,28 12 36,36 12 36,36 0 0 2456 74,42 11 0,33 

2.  64 23 35,94 19 29,69 22 34,37 0 0 5 790 90,47 45 0,70 

3.  57 13 22,81 19 33,33 25 43,86 0 0 7 408 129,96 65 1,14 

4.  74 22 29,73 18 24,32 34 45,95 0 0 6 906 93,32 141 1,91 
Spolu 228 67 29,38 68 29,82 93 40,79 0 0 22 560 98,95 262 1,15 

     

2.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/2018 

     v iných formách štúdia 

 

 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 
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1.  0             

2.  0             

3.  0             

4.  0             

Spolu 0             



3. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v školskom roku 2017/2018 

 

3.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 M Obchodná 

akadémia 

73 0 1 0 74 0 

 

3.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Percentil 

Slovenský jazyk a literatúra 74 48,24 

Anglický jazyk 73 63,68 

Ruský jazyk 1 55,00 

Matematika 10 43,33 
 

3.3 Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra 74 65,26 

Anglický jazyk 73 55,96 

Ruský jazyk 1 50,00 
 

3.4 Interná časť MS – PČOZ – vyriešenie súvislého príkladu v programe Omega a obhajoba 

vlastného projektu 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie- 

priem.známka 

Účtovníctvo 74 1,74 
 

3.5 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 

24 29 19 2 0 1,99 

Anglický jazyk 23 15 24 11 0 2,31 

Ruský jazyk 0 1 2 0 0 2,00 

Matematika 7 3 0 0 0 1,30 

Teoretická časť 

odbornej  zložky 

37 19 16 2 0 1,77 

Nemecký jazyk 2 0 0 0 0 1,00 
 

V.  Zoznam študijných 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. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium 

/SOŠ-kategória 

SOS01 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 

ŠVP  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

6317 M obchodná 

akadémia 
ŠkVP obchodná akadémia  2 34 3 63 3 57 3 74 11 228 



Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2016/2017 

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

(externé štúdium) 

SOŠ-kategória  SOS01 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 

ŠVP 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

6317 M obchodná 

akadémia 

ŠkVP obchodná 

akadémia 
- - - - - - - - - - 

 
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  

 

 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 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

42 5 1 20 6 74 

     
                    Graf č. 5  

 
 

 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 20172018 

 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2018 

nezamestnaní 

k 30.9.2018 

celkom 

6317 M 

obchodná 

akadémia 

47 1 20 6 74 

 



                    Graf č. 6  

 
 

 

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 61-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 1 4 9 9 1 25 54,64 

z toho žien: 0 1 2 8 8 1 20  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 25 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 25 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 7 

s 2. kvalifikačnou skúškou 16 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,00 

 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2017/2018 
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25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 



3.  Nepedagogickí zamestnanci  

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 61-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 0 2 3 2 1 8 56,00 

z toho 

žien: 0 0 2 1 2 1 6  

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 7 

 

     4. Odbornosť odučených hodín   

 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 86 86 100,00 0 0 
Cudzí jazyk 105 105 100,0 0 0 
Prírodovedné  30 26 87,00 4 13,30 
Odborné  252 244 96,80 8 3,20 
Spolu  

 
473 461 97,50 12 2,50 

 

 
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

inovačné MPC Prešov Osvedčenie 

o spôsobilosti 

finančnej gramotnosti 

21 12 

aktualizačné NÚCEM Osvedčenie 

o spôsobilosti na 

výkon funkcie PPMK 

1 0 

aktualizačné ŠVS Michalovce, 

Program Prijímacie 

skúšky 

 

- 

2 0 

priebežné Všeobecnovzdelávacia 

vzdelávanie učiteľov RJ 

inštitúcia,   

- 1 0 

aktualizačné CVČ Košice,  Školenie 

metodikov SOČ 

- 1 0 

 
 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prispelo ku zvýšeniu kvality edukačného procesu.  

 
 
 



IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 
- internetové  stránky školy: www.oami.sk; http://oami.edupage.org/ 

- spolupráca so zástupcami firmy LKW WALTER (Rakúsko),  

- spolupráca so zástupcami podnikov spoločnosti v MILANE v Taliansku – stáž študentov  

  v reálnom pracovnom prostredí tejto spoločnosti v rámci projektu Erasmus, podporovaného  

  Európskou komisiou a Národnou agentúrou SAAIC v Bratislave 

- projekt Podpora rómskych stredoškolských študentov na Slovensku – v priebehu celého školského  

  roka 

- september 2017 - Supertrieda školy – vyhlásenie súťaže o najlepšiu triedu školy 

- september 2017 - odhalenie pamätníka holocaustu 

- september 2017 – účelové cvičenie 1. – 4. ročník 

- september 2017 – prednáška ÚRZ Michalovce - dievčatá 

- september 2017 – Nebuď otrokom drog 

- september 2017 – zapojenie sa do kampane Červené stužky 

- september 2017 - Európsky deň jazykov 

- september 2017 – Mosty bez bariér 

- september 2017 – príhovor na ZRPŠ – spolupráca s rodičmi 

- september 2017 - školské a triedne rodičovské združenie 

- september 2017 - príprava plánu prevencie školy 

- september 2017 - žiaci školy boli oboznámení s výhodami a možnosťou zakúpenia kariet ISIC a  

                           ITIC 

- september 2017 – október 2017 - odborná stáž žiakov v Miláne, Taliansko 

- október 2017 – Deň zdravej výživy 

- október 2017 – školské kolo Červené stužky – výtvarná súťaž 

- október 2017 – Študentská kvapka krvi 

- október 2017- Výstava ručných prác 

- október 2017 – Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu 

- október 2017 – Olympiáda o EÚ 

- november 2017 - Hodina deťom 

- november 2017 - Horovov Zemplín – 1. a 2. miesto 

- november 2017 – školenie manažmentu JA firmy 

- november 2017 - stolný tenis – dievčatá a chlapci – 4. miesto chlapci, 2. miesto - dievčatá 

- november 2017 - florbal – chlapci – 1. miesto, 4. miesto - dievčatá 

- november 2017 - Deň študentstva – oceňovanie žiakov – ocenená žiačka na KSK 

- november 2017 – Deň bez fajčenia 

- november 2017 – Finančná odysea – 1. miesto 

- november 2017 - súťaž TANGRAM – 1. miesto 

- november 2017 - registrácia školy na 2 % dane z príjmu 

- november 2017 - Ustanovujúce valné zhromaždenie - fiktívna firma - AEK 

- november 2017 – divadelné predstavenie  v MsKS – Rysavá jalovica 

- november 2017 - Best in English /Angličtinár roka 

- november 2017 – World Kindeness Day – Svetový deň dobrosrdečnosti 

- november 2017 – Olympiáda v AJ – školské kolo  

 

http://www.oami.sk/


 

- december 2017 – Vianočný turnaj SUDOKU  

- december 2017 - Olympiáda ľudských práv – školské kolo 

- december 2017 - Vianočný  zvonček - súťaž v odpise na rýchlosť a v úprave textu na počítači –  

                              školské kolo 

- december 2017 – Mikuláš – školská akcia, rozhlasová relácia 

- september - november 2017 – Celoslovenská internetová súťaž s názvom zaujímavosti na tému:  

                     šport, kultúra, architektúra, veda a vzdelávanie v Európe – RPIC – 1. miesto, 7. miesto 

- december 2017 - Zemplínske pero – literárna súťaž vo vlastnej tvorbe – regionálna súťaž – 1.   

                              Miesto - próza, 1. miesto a 2. miesto – poézia 

- december 2017 – Život bez drog 

- január 2018 – Olympiáda v AJ – okresné kolo – dve 2. miesta 

- január 2018 – Olympiáda v NJ – školské kolo  

- január 2018 – Olympiáda v RJ – školské kolo  

- január 2018 – okresné kolo basketbal  

- január 2018 – Finančná olympiáda 

- január 2018 – Ekonomická olympiáda 

- február 2018 – Olympiáda v RJ – krajské kolo – 5., 6. miesto 

- február 2018 – krajské kolo spracovania informácií na PC  

- február 2018 – obaly a knihy – výstava prác 

- február 2018 – Ekonomická olympiáda - celoslovenská 

- február 2018 – SOČ - školské kolo 

- február 2018 – Mladý účtovník – školské kolo  

- február 2018 - Valentínsky ples 

- marec 2018 – Ruské slovo – krajská súťaž 

- marec 2018 –  okresné kolo volejbal 

- marec 2018 – Mladý účtovník – krajské kolo  

- marec 2018 – celoslovenská súťaž Máš umelecké črevo? - Identita 

- marec 2018 – Cena Jána Červeňa – celoslovenská literárna súťaž 

- marec 2018 – Medziriadky - celoslovenská literárna súťaž 

- apríl 2018 – Krajské kolo SOČ 

- apríl 2018 – okresné kolo  vo futbale 

- apríl 2018 - Valentín - rozhlasová relácia, Valentínska pošta 

- apríl 2018 – celoslovenská literárna súťaž Múdra príroda – 3. miesto 

- apríl 2018 – Deň narcisov 

- apríl 2018 – Poviedka 2018- celoslovenská literárna súťaž 

- apríl 2018 – Ihnátové Hanušovce – celoslovenská literárna súťaž (vyhodnotenie september) 

- apríl 2018 – Na krídlach Ivana Laučíka – celoslovenská literárna súťaž 

- apríl 2018 – Najlepší podnikateľský plán – 2. miesto 

- máj 2018 – Prevencia fajčenia – školská akcia 

- máj 2018 – Mladý digitálny Európan – celoslovenská akcia 

- máj 2018 – Knižnica Gorazda Zvonického - beseda 

- máj 2018 – Prednáška s lekárom - školská akcia 

- máj 2018 – Drogy, závislosti - školská akcia 

- máj 2018 – Konflikty, vzťahy - školská akcia 

- máj 2018 – Cena Slovenského učeného tovarišstva – vyhodnotenie celosl. literárnej súťaže v II.  

                      kategórii – Čestné uznanie 

- jún 2018 – Šikanovanie – školská akcia 

- jún 2018 – Rasizmus – školská akcia 



- jún 2018 – OTP banka Michalovce – exkurzia žiakov 2. r. 

- jún 2018 – výstava – Zemplínska galéria 

- jún 2018 – výstava, Malá galéria MsKS 

- jún 2018 - zasadnutia jednotlivých PK, ktoré na škole pracujú 

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.

č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno 

žiaka    a trieda 

súťaž 

konaná dňa 

krajská 

úroveň 

celosloven-

ská úroveň 

medzinár. 

úroveň 

1 Záložka do 

knihy spája 

slovenské 

škola: 

Literárne 

osobnosti 

môjho regiónu 

Jalčová, Saboviková, 

Kovácsová, 

Mirzojanová 

október 

2017 

x celosloven-

ská úroveň 

x 

2 Červené 

stužky – 

celosloven-

ská výtvarná 

súťaž 

Jalčová – 2. A 

Kovácsová – 3. A 

Saboslajová – 2. B 

18. 10. 2017 x x x 

3 Olympiáda o 

EÚ 

Kužmová – 3.A 

Hrinková – 3. B 

Čermáková – 3. C 

18. 10. 2017 x elektronické 

kolo 

x 

4 

 

Celoslovenská 

internetová 

súťaž 

s názvom 

zaujímavosti 

na tému: 

šport, kultúra, 

architektúra, 

veda 

a vzdelávanie 

v Európe 

Jalčová – 2. A 

Tóth – 2. C 

8.9. – 21.11. 

2017 

Vyhodnote-

nie január 

2018 

x 1.miesto 

7. miesto 

x 

5 Finančná 

olympiáda 

žiaci 3.A, B a 4.A, C január 2018 x postup do II. 

kola 

x 

6 

 

 

 

Ekonomická 

olympiáda 

žiaci 2., 3. a 4. ročníka január 2018 x x x 

7 SOČ 4. práce SOČ február – 

apríl 2018 

školské kolo, 

obvodové 

kolo, krajské 

kolo 

x x 

8 Medziriadky 

2018 

Jalčová – 2.A 3.3.2018 x účasť 

na celoslovne-

skej úrovni 

x 

9 Cena Jána Jalčová – 2.A 3.3.2018 x účasť x 



Červeňa - 

literárna súťaž 

na celoslovne-

skej úrovni 

10 Máš umelecké 

črevo? - 

Identita 

Jalčová – 2.A 

Mirzojanová – 2.B 

Kovacsová – 3.A 

Rovňaková – 2.B 

Saboviková – 3. C 

Sidor – 4.C 

22.3.2018 krajské kolo x x 

11 Múdra príroda 

– literárna 

súťaž 

Jalčová – 2.A 9.4.2018 x 3.miesto 

na celosloven-

skej úrovni 

x 

12 Najlepší 

podnikateľský 

plán 

Paková, Hisemová – 

3.C 

26.4.2018 2. miesto x x 

13 Poviedka 

2018 

Jalčová – 2.A 22.5. 2018 x účasť 

na celoslovne-

skej úrovni 

x 

14 Ihnátove 

Hanušovce 

Jalčová – 2.A 31.5. 2018 x účasť 

na celoslovne-

skej úrovni – 

vyhodnotenie 

v septembri 

2018 

x 

15 Krídla Ivana 

Laučíka 2018 

Jalčová – 2.A 31.5. 2018 x účasť 

na celoslovne-

skej úrovni 

x 

16 Mladý 

digitálny 

Európan  

žiaci 2. a 3. ročníka 10.5.2018 účasť v súťaži x x 

17 Cena 

Slovenského 

učeného 

tovarišstva 

Jalčová – 1.A 18.5.2018 x Čestné 

uznanie 

x 

 
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov 

projektu 

Číslo 

projektu 

Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

Program 

mládež v akcii  

ERAZMUS + 

2017-1-

SK01-

KA102-

034966 

38 002,00 € - zahraničná odborná 

prax 15 žiakov a 2 

učitelia (ped. dozor) 

9/2017 MILÁNO 

(ITA) 

Podpora škôl x Materiálne 

prostriedky – 

účtovnícky software 

          - KROS, a. s. 

 
Cieľom uvedených projektov je prispieť k modernizácii a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 



XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2017/2018  
 

V školskom roku 2017/2018 bola na Obchodnej akadémii vykonaná školská inšpekcia zameraná na 

priebeh písomných maturitných skúšok 2018. Konštatovala, že písomné maturitné skúšky boli 

v poriadku, nevyskytli sa žiadne problémy. Bolo prijaté 1 opatrenie – triedy označiť rímskymi 

číslicami. V stanovenom termíne boli triedy označené rímskymi číslicami. Opatrenie splnené. 

Zároveň ŠŠI na podnet NUCEM-u kontrolovala 2 odpoveďové hárky z anglického jazyka, 

u ktorých boli zistené nezrovnalosti s originálmi a kópiami Na origináloch boli vykonané opravy 

a na kópiach nie. Učiteľky, ktoré boli podpísané na 1. mieste pri oprave, v písomnom stanovisku 

zdôvodnili, ako k tomu mohlo dôjsť. Ich písomné stanovisko bolo doručené ŠŠI, ktorá uvedené 

dôvody akceptovala. 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
V školskom roku 2017/2018 sa priestorové a materiálno-technické podmienky oproti 

predchádzajúcemu školskému roku zlepšili. Učebne ADK boli vybavené novými PC náhradou za 

nefunkčné. Triedy 1. a 2. ročníka boli vybavené novými školskými lavicami a stoličkami.   

Triedy, chodby a miestnosti školy boli vymaľované, aby boli zabezpečené hygienické požiadavky 

pre výučbu žiakov.  

 

XIII. údaje  o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti  školy  

 

1. dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov                       694 556,00 €  

 

2. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít                                        7 264,00 € 

Z toho: 

Ostatné príplatky               - 

Odmeny                 - 

Fondy                 - 

Energie                            - 

Materiál                                                 - 

Všeobecné služby       7 264,00 € 

 

 
XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 
Všetky aktivity školy v školskom roku  2017/2018, v zmysle POP Ú KSK  pre školy a školské 

zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, sa realizovali v súlade so schválenými koncepciami 

KSK. 
 

 



Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách v  KSK  

 
Školský rok 2017/2018 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
Kros – seminár pre 

pedagógov 

september 2017 Košice Kros, a. s. - zdokonalenie sa 

v edukačnej 

činnosti 

Odborná prax 

v Taliansku – 

Erazmus+ 

30.9. – 

21.10.2017 

Miláno, 

Taliansko 

OA Michalovce 15 žiakov + 2 učiteľky zdokonalenie sa 

v jazykovej 

a odbornej 

zdatnosti 

Olympiáda o EÚ 1.10.2017 Michalovce OA Michalovce Kužmová – 3.A 

Hrinková – 3.B 

Čermáková P. – 3.C 

osvojenie 

poznatkov o EÚ, 

aktívna 

komunikácia 

Horovov Zemplín 10.11.2017 Michalovce KSK Bali-Hudáková – 1. 

miesto, Paková – 2. 

miesto  

rozvoj 

čitateľskej 

gramotnosti 

Finančná odysea 15.11.2017 Michalovce SOŠOaS 

Michalovce 

Kužmová – 3.A 

Furdová – 3.A 

 

finančná 

gramotnosť 

Tangram 16.11.2017 Michalovce SZŠ Michalovce Jalčová, Gribová, 

Vargová 2.A – 

1.miesto 

rozvoj 

vedomostí  a 

zručností 

Celoslov. intern. 

súťaž s názvom 

zaujímavosti na 

tému: šport, 

kultúra, 

architektúra, veda 

a vzdelávanie 

8.9. – 

21.11.2017 

vyhodnotenie 

22.1.2018 

internet RPIC Trebišov Jalčová 2.A – 1. miesto 

Tóth 2.C – 7. miesto 

osvojenie 

poznatkov o EÚ, 

rozvoj 

čitateľskej 

gramotnosti, 

orientácia na 

internet. 

stránkach 

Zemplínske pero 

(literárna súťaž vo 

vlastnej tvorbe) 

8. 12. 2017 Michalovce KSK Jalčová – 1. miesto – 

próza, Bali-Hudáková 

– 1. miesto – poézia, 

Hubáčková – 2. miesto 

poézia 

vlastná literárna 

tvorba 

Olympiáda 

v anglickom 

jazyku 

 

24.11.2017 

17.1.2018 

Michalovce OÚ Košice, 

odbor školstva 

Maskaľová 2.C – 2. 

miesto 

Kaszoniyová 4.A – 2. 

miesto 

rozvoj 

jazykových 

zručností a 

schopností 

Finančná 

olympiáda 

január 2018 Michalovce  Partners group žiaci 3. a 4. ročníka overenie 

získaných 

vedomostí 

Ekonomická 

olympiáda 

január 2018 Michalovce  INESS žiaci 2., 3. a 4. ročníka overenie 

získaných 

vedomostí 

Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku 

školské kolo 

15. 12. 2017 Michalovce OA Michalovce žiaci 

1. – 4. roč. 

rozvoj 

jazykových 

vedomostí a 

zručností 

Olympiáda 

v ruskom jazyku 

školské kolo 

15. 12. 2017 

15.2.2018 

Michalovce IUVENTA 

Bratislava 

žiaci 1. – 4. roč. 

KK – Bicková 3.A -  6. 

miesto 

Mahada 2.B – 5. 

miesto 

rozvoj 

jazykových 

vedomostí a 

zručností 



Vianočný zvonček 

– Úprava 

informácií na PC 

7. 12. 2017 

15.2.2018 - KK 

Michalovce OA Michalovce 

OA Watsonova 

Košice + ŠIOV  

2. - 4. ročník rozvoj 

počítačových 

zručností 

Súťaž v ADK  7. 12. 2017 Michalovce OA Michalovce  1.  ročník 

 

rozvoj 

počítačových 

zručností 

Olympiáda Mladý 

účtovník- šk. kolo 

Krajské kolo 

22. 2. 2018 

 

23.3.2018 

Michalovce OA Michalovce 

 

Kros  

žiaci 4. A a 4. B 

 

propagácia školy 

SOČ školské kolo, 

obvodné kolo SOŠ 

Michalovce 

22.2.2018 OA MI 

Technická 

akadémie 

Spišská 

Nová Ves 

SIOV 2., 3. ročník – postup 

na krajské kolo 

rozvoj 

komunikačných 

schopností, 

orientácia k 

praxi 

SOČ krajské kolo 

 

 

7. 4. 2018 Dopravná 

Košice 

SIOV  3. ročník  

Kizivátová, 

Gubanecová – 1. 

miesto, postup na 

celoslovenskú súťaž 

rozvoj 

komunikačných 

schopností, 

orientácia k 

praxi 

Ruské slovo  9.3.2018 Michalovce IUVENTA Ba Saboslajová 2.B, 

Barvířová 3.A, Hitrová 

1.A – 4. miesto 

rozvoj tvorivosti 

Máš umelecké 

črevo? - Identita 

22.3.2018 Košice ANG Bratislava Kolektív žiakov – 

krajské kolo 

rozvoj tvorivosti 

a zručnosti 

Cena Jána Červeňa 3.3.2018 Matica 

Slovenská 

Matica 

Slovenská 

Jalčová 2.A - účasť rozvoj literárnej 

tvorivosti 

Medziriadky  3.3.2018 Matica 

Slovenská 

Matica 

Slovenská 

Jalčová 2.A - účasť rozvoj literárnej 

tvorivosti 

SOČ krajské kolo 

 

 

6. 4. 2018 Košice SIOV 

SPŠ dopravná 

Košice 

Jalčová 2.A, Kužmová, 

Bicková 3.A, 

Gazdočková 2.C - 

účasť 

reprezentácia 

školy 

Múdra príroda 9.4.2018 Banská 

Bystrica 

Ministerstvo 

životného 

prostredia 

Jalčová 2.A – 3. miesto 

na celoslovenskej 

súťaži 

reprezentácia 

školy, rozvoj 

literárnej 

tvorivosti 

Poviedka 2018 22.5.2018 Klub pod 

lampou 

Bratislava 

Literárny klub 

Bratislava 

Jalčová 2.A - účasť reprezentácia 

školy, rozvoj 

literárnej 

tvorivosti 

Ihnátove 

Hanušovce 

31.5.2018 Hanušovce 

nad Topľou 

Haliklub – 

literárny klub 

Jalčová 2.A – účasť 

(vyhodnotenie 

september 2018) 

reprezentácia 

školy, rozvoj 

literárnej 

tvorivosti 

Krídla Ivana 

Laučíka 

30.4.2018 Liptovský 

Mikuláš 

Liptovská 

knižnica 

Jalčová 2.A - účasť reprezentácia 

školy, rozvoj 

literárnej 

tvorivosti 

Najlepší 

podnikateľský plán 

 

26.4. 2018 OA 

Watsonova 

Košice 

Úrad KSK odbor 

školstva Košice 

Paková, Hisemová – 

3.C – 2. miesto 

reprezentácia 

školy 

Mladý digitálny 

Európan 

 

 

10. 5.2018 Europe 

Direct 

Trebišov 

Europe Direct 

Trebišov 

žiaci 2. a 3. ročníka propagácia 

školy, 

orientácia sa 

v politickej sfére 

Cena Slovenského 

učeného 

tovarišstva 

17.5.2018 Trnava Literárny klub 

Bernolák 

Jalčová 2.A – II. 

kategória – próza – 

Čestné uznanie na 

celoslovenskej úrovni 

reprezentácia 

školy, rozvoj 

literárnej 

tvorivosti 

 



Koncepcia rozvoja športu 
 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
Cvičenie 

ochrany života a 

zdravia 

september 2017 Michalovce OA Michalovce žiaci 1. – 4. ročníka upevnenie 

vedomostí 

a zručností pre 

ochranu zdravia 

a pohyb v prírode 

Okresná súťaž 

v stolnom tenise 

– dievčatá a 

chlapci 

7. – 8. 11. 2017 SOŠT 

Michalovce 

SOŠT 

Michalovce 

dievčatá- 1., 3. a 4. 

ročník 

chlapci – 3. ročník 

4. miesto – chlapci 

2. miesto  - 

dievčatá 

reprezentácia školy 

Okresné kolo vo 

florbale – 

dievčatá a 

chlapci 

13. – 14. 11. 

2017 

SOŠT 

Michalovce 

SOŠT 

Michalovce 

1. - 4. ročník 1. miesto – chlapci 

4. miesto  - 

dievčatá 

reprezentácia školy 

Plavecký výcvik 21.11.2017 Mestská 

plaváreň 

OA Michalovce žiaci 1. ročníka rozvoj športových 

aktivít 

Basketbal 

chlapci 

16.1.2018 GPH 

Michalovce 

GPH Michalovce 8 žiakov 1. – 4. roč. – 

2. miesto 

reprezentácia školy 

Lyžiarsky výcvik 12.2. – 

16.2.2018 

Hotel 

Magura, 

Monkova 

dolina 

OA Michalovce žiaci 1. ročníka rozvoj športových 

aktivít 

Okresné kolo v 

atletike  

24.4.2018 IV. ZŠ 

Michalovce 

IV. ZŠ 

Michalovce 

žiakov 2. – 4. roč. reprezentácia školy 

Silový trojboj „O 

pohár primátora 

mesta“ 

3.5.2018 Fitnes 

centrum 

Jána 

Berdyho 

Mesto 

Michalovce 

chlapci (Synčák, 

Kažimír, Havrilko) – 

1. miesto 

dievčatá (Peštová, 

Kužmová-Meľková, 

Andrášová) – 1. 

miesto 

reprezentácia školy 

Cvičenie 

ochrany života a 

zdravia 

11. – 13.6.2018 Michalovce OA Michalovce žiaci 3. ročníka upevnenie 

vedomostí 

a zručností pre 

ochranu zdravia 

a pohyb v prírode 

 
Aktivity súvisiace s Olympiádou o pohár predsedu KSK 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
Cvičenie ochrany 

života a zdravia 

september 

2017 

Biela Hora 

Zemplínska 

Šírava 

OA Michalovce žiaci 1. – 4. 

ročníka 

Oboznámenie sa 

so zásadami pre 

ochranu života a 

zdravia 

Cvičenie ochrany 

života a zdravia 

11. – 

13.6.2018 

Michalovce OA žiaci 3. ročníkov Upevnenie 

vedomostí 

a zručností pre 

ochranu zdravia 

a pohyb v 

prírode 



Supertrieda školy september 

2017 – jún 

2018 

Michalovce OA Michalovce 229 Čistota tried 

a šatní formou 

súťaže 

Odhalenie pamätníka 

holocaustu 

8.9.2017 Michalovce OA Michalovce 78 Čistota tried 

a šatní formou 

súťaže 

Deň narcisov, Deň 

srdca, Dni nezábudiek, 

Biela pastelka, 

Študentská kvapka krvi, 

Červené stužky, Modrý 

gombík, Hodina deťom 

september 

2017 - jún 

2018 

Michalovce OA/KP/CPPPP 229 Účasť a podpora 

aktivít na 

podporu akcií 

Spolupráca so 

zástupcami firiem 

v Taliansku v rámci 

projektu Erazmus 

 

30. 9. – 21. 

10. 2017 

Michalovce Firmy v Miláne 15 žiakov Skúsenosť 

s praxou v 

zahraničí 

Európsky deň jazykov 26. 9. 2017 Michalovce OA Michalovce všetky triedy obohatené 

hodiny cudzích 

jazykov, 

prezentácia                                

v školskej 

televízii 
Prípravné kurzy pre 

žiakov 4. ročníkov na 

VŠ 

október 2017 Michalovce OA Michalovce triedy 4. ročníkov zlepšenie 

v orientácii 

štúdia na VŠ 

Adaptácia na školu október 2017 Michalovce OA Michalovce žiaci 1. ročníkov aktivity na 

zvládnutie novej 

školy 

Divadelné predstavenie 

Rysavá jalovica  

23.11.2017 MsKS 

Michalovce 

OA Michalovce žiaci školy rozvoj kultúry 

správana 

Deň otvorených dverí 22.11.2017 Michalovce OA Michalovce 20 žiakov, 

učitelia školy  

orientácia pre 

výber štúdia 

žiakov 9. roč. 

Veľtrh vysokých škôl 23.11.2017 Košice Úrad práce žiaci 4. r. prezentácia 

odborov 

stredných škôl 

Imatrikulácia prvákov 15.12. 2017 Michalovce OA Michalovce žiaci školy kultúrne 

podujatie 

Besedy o možnostiach 

štúdia na VŠ 

december 

2017 – 

február 2018 

Michalovce Zástupcovia VŠ žiaci 4. ročníkov lepšia orientácia 

v študijných 

odboroch a VŠ 

Vianočný turnaj 

v riešení Sudoku 

1.12.2017 Michalovce OA Michalovce žiaci 1. – 3. 

ročníkov 

Podpora 

mimoškolských 

aktivít žiakov  

Valentínsky ples 23. 2. 2018 Michalovce OA Michalovce 125 žiakov,  10 

pedagogických 

zamestnancov 

Podpora aktivít 

žiakov v rámci 

projektu  Junior 

Achviement 

Slovensko n. o. 

Lyžiarsky výcvik 12.2.-

16.2.2018 

Hotel Magura, 

Monkova 

dolina 

OA Michalovce žiaci 1. ročníka rozvoj 

športových 

aktivít 

Prevencia fajčenia 4.5., 11.5. 

2018 

Michalovce OA Michalovce žiaci 1. ročníka osveta 

Prednáška s lekárom 23.5.2018 Michalovce OA Michalovce žiaci 1. ročníka osveta 

Drogy, závislosti 25.5.2018 Michalovce OA Michalovce žiaci 1. ročníka osveta 

Konflikty, vzťahy 25.5.2018 Michalovce OA Michalovce žiaci 2. ročníka osveta 

Šikanovanie 6.6.2018 OA CPPPaP žiaci 1. ročníka osveta 



Michalovce Michalovce 

Rasizmus 6.6.2018 OA 

Michalovce 

CPPPaP 

Michalovce 

žiaci 3. ročníka osveta 

Vyhodnotenie súťaže 

SUPERTRIEDA 

ŠKOLY 

28. 6. 2018 Michalovce OA Michalovce 154 žiakov Ocenenie 

najsnaživejších 

tried. 

 

Štatistiky 

 

-     vzdelávacie poukazy  

  vydané:  229               prijaté:    227              

       počet organizovaných krúžkov:   22                 počet zapojených žiakov: 227 

                                                                                   

-     kultúrne poukazy  

      počet: 229 žiakov, 25 učiteľov 

           využitie kultúrnych poukazov: divadelné predstavenie Rysavá jalovica - MsKS   

            

-     informácie o žiackej rade 

      žiacka rada na škole je aktívna, má 11 členov, zastúpenie v nej má každá trieda po jednom  

žiakovi. Žiacka rada rieši aktuálne mimo-vyučovacie a výchovno-vzdelávacie problémy  

a aktivity žiakov, má svojho zástupcu  v Rade školy. Riadi  sa plánom činnosti. Kontakt 

vedenia školy a žiackej rady je prostredníctvom koordinátora žiackej rady z radov učiteľov. 

 
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2017/2018 bola schválená Pedagogickou radou školy dňa 30. 8. 2018 a 4. októbra 2018 

bola predložená Rade školy pri Obchodnej akadémii v Michalovciach k prerokovaniu. 

 

 
 
 
 

 

 

                   Ing. Anna Brhlíková 

                      riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam skratiek 
 
ADK  administratíva a korešpondencia 

ANJ  anglický jazyk 

IKT  informačno-komunikačné technológie 

NEJ  nemecký jazyk 

OA MI  Obchodná akadémia Michalovce 

MS  maturitná skúška 

PC  počítačová učebňa 

PR  pedagogická rada 

SOČ  stredoškolská odborná činnosť 

SŠ  stredná škola 

RUJ  ruský jazyk 

RŠ  riaditeľ školy 

VVP  výchovno-vzdelávací proces 

ŠVP  štátny vzdelávací program 

ŠkVP  školský vzdelávací program 

CPPPaP centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rada školy pri Obchodnej akadémii, Kapušianska 2, Michalovce 
 

   

Výpis z uznesenia z Rady školy pri Obchodnej akadémii Michalovce 

 

 

 

 

Uznesenie č.: 5/2018 

 

 

 

Rada školy pri Obchodnej akadémii Michalovce, konaná dňa 4. 10. 2018 schvaľuje 

Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2017/2018,  prednesenú riaditeľkou školy Ing. Annou Brhlíkovou. 

 

 

 

 

 

Michalovce 4. októbra 2018  

 

 

 

 

          

                                                                                                         Mgr. Ján Várady 

                    predseda Rady školy 

 


