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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ •INNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A 
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2005/2006

http://www.vykazy.sk/vksoh/2005/ssz/protokol.php?id_prot=NMMEWEHINB

Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR •. 9/2006 Z. z. 
zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej •innosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR 
•. 10/2006-R z 25. mája 2006.

1. Základné identifika•né údaje

Názov školy/ 
školského zariadenia: Obchodná akadémia

Adresa školy/ 
školského zariadenia: Ve•ká okružná 32, 011 57  Žilina

Telefónne •ísla školy/ 
školského zariadenia: 041/56 213 44, 041/56 214 84

Faxové •ísla školy/ 
školského zariadenia: 041/72 489 14

Internetová stránka školy/ 
školského zariadenia: www.oavoza.sk

E-mailová adresa školy/ 
školského zariadenia: oa@oavoza.sk

Sú•asti školy/ školského 
zariadenia: (pod•a zria•ovacej 
listiny s uvedením presného názvu)

Ú•tovné stredisko pri Obchodnej akadémii v Žiline

Zria•ovate•: Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 
Žilina

2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy/ školského zariadenia

Funkcia: Meno, priezvisko, titul:

Riadite• •ubica Pevná, Ing.

Zástupca
pre techn.-ekonom. •innosti Marta Berešíková, Ing.

Zástupca
pre výchovu a vzdelávanie Eva Kassayová, RNDr.

Zástupca 
pre výchovu a vzdelávanie Elena Kulihová, Mgr.

Zástupca
pre … -

Výchovný poradca Jana Tomaní•ková, JUDr.

Školský psychológ -
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3. Údaje o rade školy/ školského zariadenia

P.•. Meno, priezvisko •lenov rady školy/ školského 
zariadenia: Je volený/delegovaný za ...

1. Predseda – Valentín Hlivják, Mgr. pedagog. zamestnancov školy
2. Anna Burili•evová, PhDr. pedagog. zamestnancov školy
3. •ubica Šimonová prevádz. zamestnancov školy
4. Ivan Matej•ík rodi•ovskú radu
5. Ivan Strašík, Mgr. rodi•ovskú radu
6. Eva Gulášová rodi•ovskú radu
7. Andrej So•úvka, Ing. zria•ovate•a
8. Ján Sága, Ing. zria•ovate•a
9. •ubomír Bažík, MUDr. mesto

10. Anton Jánoš, Ing. podnikate•ov
11. Nina Szaboóvá žiakov školy

Dátum ustanovenia rady školy/ školského zariadenia:                           20. 04. 2004

4. Iné poradné orgány školy/ školského zariadenia

Poradné orgány školy/ školského zariadenia:
1. Pedagogická rada
2. Gremiálna rada
3. Predmetové komisie
4. Rada školy
5. Rodi•ovská rada
6. Žiacka rada
7. Metodické združenie triednych u•ite•ov

5a. Údaje o po•te žiakov školy/ školského zariadenia 

Stav k 15. 09. 2005 Stav k 31. 08. 2006
Forma štúdia

po•et tried po•et žiakov
po•et 

integrova-
ných žiakov

po•et tried po•et žiakov
po•et 

integrova-
ných žiakov

1. ro•ník 5 151 - 5 152 -
2. ro•ník 5 148 - 5 150 -
3. ro•ník 4 127 - 5 145 -
4. ro•ník 6 191 - 4 127 -
5. ro•ník - - - - - -

Denné 
štúdium

6. ro•ník - - - - - -
Pomaturitné štúdium - - - - - -
Nadstavbové štúdium - - - - - -
Štúdium popri zamestnaní - - - - - -
Vyššie odborné štúdium - - - - - -
Spolu: 20 617 - 19 574 -



3

Poznámka pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: domovy mládeže - trieda ako výchovná skupina, centrum 
vo•ného •asu - trieda ako záujmový útvar. 

5b. Údaje o po•te žiakov osemro•ného gymnázia

Stav k 15. 09. 2005 Stav k 31. 08. 2006Denná forma štúdia
po•et tried po•et žiakov po•et 

integrova-
ných žiakov

po•et tried po•et žiakov po•et 
integrova-

ných žiakov
Prima
Sekunda
Tercia
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva
Spolu:

6. Údaje o prijímacom konaní

Plán Po•et žiakovNázov študijného odboru/
u•ebného odboru po•et 

tried
po•et 

žiakov

Druh 
a typ 
štúdia

D•žka 
štúdia prihlásení úspešní prijatí

obchodná akadémia 5 150 DŠ 4 r. 322 273 152
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Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ - denné štúdium, ŠPZ – štúdium popri zamestnaní, PMŠ – pomaturitné štúdium, 
VOŠ – vyššie odborné štúdium, NDŠ – nadstavbové štúdium. 

Nenaplnené študijné/ u•ebné odbory:
nemáme

7. Údaje o výsledkoch koncoro•nej klasifikácie žiakov

Klasifikácia vyu•ovacích predmetov stredných škôl: 

Priemerný prospech
P.•. Názov vyu•ovacieho 

predmetu 1. 
ro•ník

2. 
ro•ník

3. 
ro•ník

4. 
ro•ník

5. 
ro•ník

6. 
ro•ník

Spolu

1. slovenský jazyk a lit. 2,34 2,18 2,36 2,58 - - 2,38
2. anglický jazyk 1,89 1,94 2,47 2,09 - - 2,08
3. nemecký jazyk 2,33 2,29 2,47 2,38 - - 2,37
4. francúzsky jazyk 1,93 2,07 2,28 2,25 - - 2,13
5. španielsky jazyk - - - 1,52 - - 1,52
6. ob•ianska náuka - 1,43 2,00 - - - 1,65
7. dejepis 2,15 1,76 - - - - 1,95
8. matematika 2,36 2,45 2,55 - - - 2,45
9. biológia ekológia 1,73 - - - - - 1,73

10. telesná výchova 1,07 1,06 1,09 1,08 - - 1,07
11. podniková ekonomika 1,69 1,91 2,22 2,07 - - 1,97
12. ú•tovníctvo - 1,94 2,35 2,16 - - 2,14
13. aplikovaná informatika 1,26 1,71 1,38 - - - 1,45
14. hospodárska geografia 2,31 - - - - - 2,31
15. administratíva a korešpond. 1,99 1,92 2,20 1,89 - - 2,00
16. hosp. výpo•ty a štatistika - 1,74 2,34 - - - 1,98
17. národné hospodárstvo - - - 2,24 - - 2,24
18. tovaroznalectvo 1,97 2,20 - - - - 2,08
19. právna náuka - - 1,54 1,82 - - 1,68
20. ekonomické cvi•enia - - - 2,30 - - 2,30

Ukazovate• po•et percentá
Celkový po•et žiakov 614 x

Prospeli s vyznamenaním 138 22,48
Prospeli s priemerom 1,00 24 3,90
Prospeli ve•mi dobre 201 32,74
Prospeli 271 44,14
Neprospeli 3 0,48
Neklasifikovaní 1 0,16

Prospech

Prospech za školu 1,97 x
Celkový po•et 34 841 9,90
Po•et ospravedlnených hodín 34 078 9,68Vymeškané hodiny
Po•et neospravedlnených hodín 763 0,22
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21. spolo•enská komunikácia - 1,12 - - - - 1,12
22. prax - - 1,35 - - - -
23. bankovníctvo - - 1,38 1,30 - - 1,34
24. cvi•enia z bankovníctva - - 1,34 1,45 - - 1,40
25. štatistika - - 2,28 - - - 2,28
26. spolo•enský styk - - 1,16 - - - 1,16
27. konverzácia v ANJ - - 2,33 2,16 - - 2,24
28. konverzácia v NEJ - - 2,03 2,02 - - 2,03
29. konverzácia vo FRJ - - - 1,69 - - 1,69
30. cvi•enia z matematiky - - - 1,89 - - 1,89
31. sekretárske práce - - - 1,63 - - 1,63
32. da•ová sústava - - - 1,94 - - 1,94
33. makroekonómia - seminár - - - 1,50 - - 1,50
Spolu: 1,93 1,85 2,03 2,05 - - 1,97

Klasifikácia vyu•ovacích predmetov osemro•ných gymnázií: 

Priemerný prospech
P.•. Názov vyu•ovacieho 

predmetu 1.  
ro•ník

2.  
ro•ník

3.  
ro•ník

4.  
ro•ník

5.  
ro•ník

6.  
ro•ník

7.  
ro•ník

8.  
ro•ník

Spolu

Spolu: 
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8. Údaje o maturitnej skúške

Externá •as• maturitnej skúšky:

Písomná forma internej •asti maturitnej skúšky:

Predmet Úrove• Po•et žiakov Priemerná úspešnos•
A 1 77,5
B 111 57,6

anglický jazyk

C - -
A - -
B 68 56,1

nemecký jazyk

C - -
A - -
B 12 69,4

francúzsky jazyk

C - -
A - -
B 22 32,9

matematika

C - -
A
B
C
A
B
C

Predmet Úrove• Po•et žiakov Priemerná úspešnos•
A - -
B 191 70,6

slovenský jazyk a literatúra

C - -
A 1 90,0
B 111 58,7

anglický jazyk

C - -
A - -
B 68 66,8

nemecký jazyk

C - -
A - -
B 12 57,5

francúzsky jazyk

C - -
A
B
C
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Ústna forma internej •asti maturitnej skúšky:

Výsledky externej •asti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci Slovenskej republiky:

P.•. Predmet Úrove• Percentuálny
prepo•et

Umiestnenie v rámci 
Slovenskej republiky

1. anglický jazyk A 0,53 40,1
2. anglický jazyk B 59,35 47,4
3. nemecký jazyk B 36,37 51,7
4. francúzsky jazyk B 5,35 38,0
5. matematika B 11,76 14,3

Výsledky závere•ných skúšok:

Predmet Úrove• Po•et žiakov Priemerná úspešnos•
A - -
B 190 2,08

slovenský jazyk a literatúra

C - -
A 1 1,00
B 110 2,11

anglický jazyk

C - -
A - -
B 68 2,24

nemecký jazyk

C - -
A - -
B 11 1,64

francúzsky jazyk

C - -
190 2,15

- -
teoretická •as• odb. zložky

- -

Prospech
P.•. U•ebný odbor Po•et 

žiakov
prospeli 
s vyzna-
menaním

prospeli 
ve•mi 
dobre

prospeli nepros-
peli

Po•et žiakov, 
ktorí 
nekonali  
skúšku
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9. Zoznam študijných a u•ebných odborov zaradených v zozname 
študijných a u•ebných odborov a ich zameraní

P.•. Názov študijného a u•ebného 
odboru Forma štúdia Aktívny –

neaktívny odbor Experiment

1. obchodná akadémia denná aktívny

Poznámka: U neaktívnych študijných/ u•ebných odboroch uve•te rok neaktívnosti. V prípade experimentálneho štúdia 
uve•te dobu, na ktorú bolo overovanie schválené a rok, v ktorom prebiehal experiment. 

10. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy ku d•u koncoro•nej 
klasifikácie

Po•et
Ukazovate•

kvalifikovaní nekvalifikovaní dop••ajúci
si kvalifikáciu

Ženy 46 0 0
Muži 4 0 0
Absolventi 0 0 0

do 30 rokov 4 0 0
do 40 rokov 9 0 0
do 50 rokov 9 0 0
do 60 rokov 23 0 0

Veková štruktúra

dôchodcovia 5 0 0
Spolu: 50 0 0
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11. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy/ školského 
zariadenia

Ukazovate• Po•et
Ženy 8
Muži 1

do 30 rokov 0
do 40 rokov 1
do 50 rokov 6
do 60 rokov 2

Veková štruktúra

dôchodcovia 0
Spolu: 9

12. Údaje o •alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Poznámka: Priebeh štúdia – za•al (Z), pokra•uje (P), ukon•il (U). 

13. Odbornos• vyu•ovania pod•a jednotlivých vyu•ovacích predmetov

P.•. Zoznam vyu•ovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie 
vyu•ovania pod•a odbornosti

1. slovenský jazyk a lit. 100 %
2. anglický jazyk 100 %
3. nemecký jazyk 100 %
4. francúzsky jazyk 100 %

Ukazovate• Po•et Druh 
štúdia

Forma 
štúdia Priebeh Garant štúdia

(napr. MPC, PF a iné)
ženy - - - - -Absolventi

vysokých škôl muži - - - - -
ženy 2

1
3

DPŠ
rozšir.
int. kurz

externá
externá
externá

P
Z

Z, U

MPC, Katolícka univerzita
PF
Infovek, ŽU

Do 30 rokov

muži - - - - -
ženy 1

3
int. kurz
int. kurz

externá
externá

P
U

ŽU
Infovek

Do 40 rokov

muži - - - - -
ženy 4

1
int. kurz
inova•..

externá
externá

U
P

Infovek
MPC

Do 50 rokov

muži - - - - -
ženy 11

1
1
1

int. kurz
rozšir.
inova•.
inova•.

externá
externá
externá
externá

U
P
P
U

Infovek
MPC
MPC
Goetheho inštitút

Do 60 rokov

muži - - - - -
ženy - - - - -Dôchodcovia
muži 1 int. kurz externá U Infovek

Spolu: 30 - - - -
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5. španielsky jazyk 100 %
6. ob•ianska náuka 100 %
7. etická výchova 100 %
8. náboženstvo 100 %
9. dejepis 100 %

10. matematika 100 %
11. biológia ekológia 100 %
12. telesná výchova 100 %
13. podniková ekonomika 100 %
14. ú•tovníctvo 100 %
15. aplikovaná informatika 100 %
16. hospodárska geografia 100 %
17. administratíva a korešpond. 100 %
18. hosp. výpo•ty a štatistika 100 %
19. národné hospodárstvo 100 %
20. tovaroznalectvo 100 %
21. právna náuka 100 %
22. ekonomické cvi•enia 100 %
23. spolo•enská komunikácia 100 %
24. prax 100 %
25. bankovníctvo 100 %
26. cvi•enia z bankovníctva 100 %
27. štatistika 100 %
28. spolo•enský styk 100 %
29. konverzácia v ANJ 100 %
30. konverzácia v NEJ 100 %
31. konverzácia vo FRJ 100 %
32. cvi•enia z matematiky 100 %
33. sekretárske práce 100 %
34. da•ová sústava 100 %
35. makroekonómia - seminár 100 %

14. Údaje o aktivitách a prezentáciách školy/ školského zariadenia

Záujmová •innos•:
- preh•ad útvarov záujmového vzdelávania v školskom roku 2005/2006:

Stredoškolská odborná •innos•

Literárno-dramatický

Príprava školského •asopisu

Programovanie

Internetový

Využívanie ekonomického softwaru v praxi

Praktikum z informatiky

Jednoduché ú•tovníctvo na PC

Spolo•enskovedný seminár
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Seminár z filozofie

Turistický

Management osobných financií

Podnikanie vo fiktívnej firme

Krúžok pe•enia

Príprava na vysokú školu z matematiky

Plavecký

Nové ekonomické trendy

Reálie anglicky hovoriacich krajín 

Zvyšovanie výkonu z administratívy a korešpondencie

Anglická obchodná korešpondencia

Po•íta•ové spracovanie videa a digitálnej fotografie

Príprava na vysokú školu z ekonómie

Angli•tina hrou

Príprava na vysokú školu z anglického jazyka

Konverzácia z anglického jazyka pre študijný odbor bankovníctvo

Lexikálno-gramatické cvi•enia z anglického jazyka

Príprava na vysokú školu z odborných ekonomických predmetov

Kondi•né cvi•enia

Plávanie

Seminár z nemeckého jazyka

Krúžok šitia

- preh•ad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách olympiád 
a postupových sú•aží:

Meno a priezvisko žiaka Názov sú•aže Umiestnenie 

Martina Racková Vansovej Lomni•ka 1. miesto – krajské kolo
Slavomíra Mazáková Hviezdoslavov  Kubín 2. miesto – krajské kolo
Zuzana Ilovská Mladý ú•tovník 2. miesto – krajské kolo
Petra Dubajová MAT seminár MAKS 13.-14. miesto – krajské kolo
Miroslav Nekoranec MAT seminár MAKS 15. miesto – krajské kolo
Miroslav Tur•an MAT seminár MAKS 15. miesto – krajské kolo
Martin Mi•ica MAT sú•až KLOKAN 98,8 % úspeš.v SR-medzin. sú•až
Kamil Vlk MAT sú•až KLOKAN 96,8 % úspeš.v SR-medzin. sú•až
Ivana Droštinová MAT sú•až KLOKAN 96,3 % úspeš.v SR-medzin. sú•až
umiestnenie školy MAT sú•až KLOKAN 27. miesto z 233 škôl SR
Daniel Valica Priate•ské kraje v zjednot. Európe medzin. sú•až – Durínsko SRN
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- preh•ad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových
sú•aží: Škola nemá vlastnú telocvi••u, nie sú vytvorené podmienky na prípravu žiakov do vyšších
kôl športových sú•aží. I napriek s•aženým podmienkam sa naši žiaci umiestnili:

Meno a priezvisko žiaka Názov sú•aže Umiestnenie 
Ján Fujdiak silový trojboj majster sveta

majster Európy
Denis Padyšák AMINOSTAR CUP 2005 2. miesto medzin. sú•až

sú•až proti dopingu a drogám
naturálna kulturistika

Matej Kubš plážový volejbal majster Slovenska
Michaela Mintachová Hip-hop 2. miesto majstrovstvá SR

Disco 3. miesto majstrovstvá SR
Eva Matejí•ková sú•až mažoretiek majsterka Európy

Efektivita výchovného a psychologického poradenstva:
- plnenie plánu práce výchovného poradcu - zameranie:

- cie•om bolo vychováva• študentov k tolerancii a humanizmu v medzi•udských vz•ahoch

- úlohou bolo umožni• študentom vyjadri• svoj názor vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich 

v rámci školy dotýkajú

- cie•om bolo sprístupni• študentom informácie a poskytnú• poradenskú službu v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie

- cie•om bolo aj predchádza• všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

- cie•om bolo zamedzi• kriminalite mládeže, ubráni• sa  pred násilím a zvyšova• právnu 

výchovu mládeže 

- cie•om bola aj prevencia drogových závislostí a zvládanie zá•ažových situácií, ako aj  

zabezpe•enie individuálnych konzultácií s psychológom pod•a záujmu a potrieb 

jednotlivých žiakov

- úlohou bola aj prevencia AIDS, výchova k partnerskej vernosti

- úlohou bola aj prevencia obchodovania s •u•mi a organizácia prednášok na túto tému

- cie•om bolo zabezpe•i• stretnutia s psychológom za ú•elom psychologickej diagnostiky 

a poradenstva pre stredoškolákov, zamerané na výber VŠ štúdia a profesijnej orientácie

- zámerom bola aj participácia na cykle „Sféry dôverné“ týkajúcom sa sexuálnej výchovy, 

výchovy k partnerstvu, manželstvu a rodi•ovstvu, prevencie pohlavných chorôb, AIDS 

a pred•asného rodi•ovstva 

- snahou bolo vies• žiakov k rešpektovaniu školského poriadku

- cie•om bolo rieši• vzniknuté situácie promptne, bezodkladne a spo•ahlivo v spolupráci 

s jednotlivými žiakmi, vyu•ujúcimi, triednymi a rodi•mi

- dôležitou sú•as•ou bola aj úzka spolupráca s koordinátorkou prevencie

- cie•om bolo osobitnú pozornos• venova• žiakom nadaným a žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami
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- snahou bolo zapája• sa do •alších dobrovo•ných akcií organizovaných rôznymi inštitúciami 

a nadáciami

- úlohou bolo zapoji• sa a participova• na projektoch medzinárodného charakteru

- monitorova• zmeny v správaní detí, najmä v•as odhali• a najmä predchádza• všetkým 

formám psychického alebo fyzického násilia, zanedbávania, týrania, sexuálneho zneužívanie 

ako aj šikanovania

- poskytova• námety pre nápl• triednických hodín a mimo vyu•ovaciu prácu triedneho 

profesora so žiakmi, ako aj námety pre nápl• rodi•ovských združení v rámci MZTU

- a v neposlednom rade cie•om bolo diskutova• a rieši• problematické životné situácie 

jednotlivých žiakov, •i už formou individuálnych konzultácií, prípadne prostredníctvom 

„Schránky dôvery“

Vzh•adom na horeuvedené ciele a úlohy v pláne práce výchovného poradcu boli 
v školskom roku 2005/2006 realizované nasledovné prednášky, besedy a  
aktivity:

- v rámci výchovy k tolerancii a humanizmu v medzi•udských vz•ahoch sa vybraní študenti 

zú•astnili na medzinárodnom festivale s názvom „Jašidiel•a“

- boli zabezpe•ené konzultácie so zástupcami z oblasti poskytovania a organizovania kurzov na 

prijímacie skúšky na vysoké školy

- triedy sa pod•a vlastného záujmu zapojili do sú•aže nefaj•iarskych tried a následne aj do 

sprievodných aktivít tejto sú•aže

- v triedach prvého ro•níka bola realizovaná beseda s príslušníkom mestskej polície, týkajúca sa 

najmä prevencie drogových závislostí, zamedzenia kriminality, ako aj obrany pred násilím

- pre diev•atá prvého ro•níka bolo realizované stretnutie s lektorkou programu „S tebou o tebe“, 

s cie•om výchovy k telesnej a psychohygiene, prevencie pohlavných chorôb, AIDS, ako 

aj s cie•om výchovy k partnerskej vernosti

- vybraní študenti druhého ro•níka sa v rámci „Dní nádeje“ zú•astnili besied s názvami 

„Labyrint“ a „Nebojme sa hovori•“

- v triedach prvého ro•níka sa uskuto•nila beseda so psychológom z KPPP so snahou pripravi• 

študentov prvého ro•níka na štúdium na strednej škole, najmä z psychologického h•adiska, ako 

aj urýchli• proces adaptácie na nové školské prostredie

- triedy štvrtého ro•níka sa zú•astnili „Akadémie VAPAC“, ktorej cie•om je každoro•ne 

poskytnú• študentom •o najviac informácií o štúdiu na vysokých školách tak v Slovenskej, ako 

aj v •eskej republike
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- v spolupráci s triednymi profesormi boli riešené jednotlivé študijné a výchovné problémy 

študentov

- v jednotlivých triedach štvrtého ro•níka sa uskuto•nila beseda so zástupcom „EUROPE 

DIRECT“, s cie•om oboznámi• študentov o existencii tejto inštitúcie a o jej •innosti, ako aj 

zvýši• právnu výchovu študentov v oblasti európskych záležitostí

- uskuto•nili sa individuálne konzultácie so psychológom pod•a záujmu jednotlivých žiakov

- bola poskytnutá spolupráca pri získaní informácií pre dotazník „Obec mladým - mladí obci“, 

ktorého cie•om bolo zisti• záujem študentov o politický a kultúrny život v obci/meste

- v spolupráci s mestskou políciou bol vyhotovený a vyplnený dotazník na zmonitorovanie 

a následne prevenciu  šikanovania na školách

- v triedach štvrtého ro•níka sa uskuto•nila beseda s riadite•om Akadémie vzdelávania na tému 

„Využitie cudzieho jazyka pri práci v médiách“

- v triedach druhého ro•níka sa uskuto•nilo stretnutie s pracovníkmi z nadácie Harmónia, 

s cie•om zainteresova• študentov do spolupráce s nadáciou, najmä do práce s postihnutými 

•u•mi

- boli uskuto•nené individuálne konzultácie s jednotlivými študentmi, zamerané na riešenie ich 

študijných a výchovných problémov

- bola poskytnutá spolupráca pri poskytnutí informácií pre anketu pre Univerzitu Mateja Bela, 

zameranej najmä na zlepšenie spolupráce a informovanosti študentov stredných škôl o štúdiu na 

tejto univerzite

- boli poskytované informácie študentom štvrtého ro•níka o štúdiu na vysokých školách, s cie•om 

poskytnú• poradenské služby v oblasti prípravy na •alšie štúdium, prípadne povolanie

- v spolupráci s triednymi profesormi štvrtého ro•níka bola realizovaná kontrola prihlášok na 

vysoké školy

- bolo zabezpe•ené zapojenie sa študentov druhého a tretieho ro•níka do mimoškolskej aktivity 

s názvom „EKOPROGRAM“

- boli realizované individuálne pohovory s rodi•mi jednotlivých študentov

- aj prostredníctvom schránky dôvery boli riešené problematické životné situácie jednotlivých 

žiakov, ich podnety, pripomienky a návrhy 

- uskuto•nili sa konzultácie a poradenstvo pre slabo prospievajúcich žiakov

- bol vypracovaný zoznam problémových a talentovaných žiakov, v záujme monitorova• zmeny 

v správaní žiakov, problematických žiakov vies• k dodržiavaniu pravidiel na škole 

a talentovaných žiakov vies• k rozvoju i znalostí, vedomostí a nadania

- v spolupráci s triednymi profesormi bol uskuto•nený monitoring žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami na škole



15

- konali sa informa•né porady pre triednych profesorov s cie•om poskytnú• námety pre triednické 

hodiny, ako aj s cie•om informova• a udržiava• spoluprácu

- uskuto•nili sa stretnutia s cie•om zapojenia sa do projektu medzinárodného charakteru 

s názvom  „Socrates“

- v triedach štvrtého ro•níka bola uskuto•nená beseda so zamestnancami z Úradu práce, ktorej 

cie•om bolo zvýši• orientáciu študentov v pracovno-právnej oblasti a  v rámci ktorej boli 

zárove• študentom poskytnuté základné informácie týkajúce sa situácie a správania sa na trhu 

práce po ukon•ení štúdia na strednej škole

- v triedach tretieho ro•níka sa uskuto•nila beseda na tému „Obchodovanie s •u•mi“, zameraná 

najmä na prevenciu obchodovania so ženami (pod vedením psychológa z KPPP)

- vybraní žiaci sa zú•astnili dobrovo•nej akcie „De• narcisov“

- študentkám druhého, tretieho a štvrtého ro•níka boli poskytnuté informa•né •asopisy v rámci 

programu „S tebou o tebe“

- bola zabezpe•ená a realizovaná beseda pre študentov tretieho ro•níka na tému „Psychologická 

diagnostika a poradenstvo pre stredoškolákov“, zameraná na výber vysokoškolského štúdia 

a profesijnú orientáciu, s predpokladaným pokra•ovaním v úvode školského roka 2006/2007 

(pod vedením psychológa z KPPP)

- boli zabezpe•ené a realizované besedy pre vybrané triedy , vzh•adom na výchovné problémy 

v týchto triedach s cie•om rieši• pretrvávajúce konflikty (pod vedením psychológa z KPPP)

- bol spracovaný preh•ad prihlášok na vysoké školy podaných v školskom roku 2005/2006

- uskuto•nil sa výber a príprava študentov na 17. ro•ník medzinárodného festivalu s názvom 

„Jašidiel•a“, ktorý sa má kona• v školskom roku 2006/2007

- plnenie plánu práce školského psychológa: škola nemá školského psychológa

- spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami:  vi• plnenie plánu práce výchovného
 poradcu

- spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny: vi• plnenie plánu práce výchov-
ného poradcu

Efektivita prevencie sociálno-patologických javov mládeže: 

- plnenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí: realizované aktivity
- cyklus prednášok s MUDr. Beatrix Jeznou pod názvom „Sféry dôverné“
- besedy s p. Matejom Snopkom – píšucim kriminalistom
- spolupráca s nadáciou Lú•, Dafné, KPPP, Krajina harmónie – prevencia drogových závis-

lostí
- literárna a výtvarná sú•až: Drogy? Toto je moja odpove•!
- •alšie aktivity realizované v spolupráci s výchovnou poradky•ou
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-  zameranie Preventívneho programu školy: 
- prevencia drogových závislostí – psychologický výcvik pod vedením psychológa z KPPP,
- prevencia kriminality – stretnutia s príslušníkom mestskej polície,
- výchova k telesnej hygiene a psychohygiene, prevencia pohlavných chorôb a AIDS –

stretnutia s lektorkou programu „S tebou o tebe“,
- prevencia AIDS, výchova k zodpovednosti v partnerskom živote – stretnutia s lektormi 

mládežníckeho centra KOMPAS,
- prevencia drog a s nimi spojenej kriminality, právne aspekty kontaktu s drogami – stretnutia 

s kriminalistom,
- prevencia obchodovania s •u•mi – pod vedením psychológa z KPPP,
- výcvik na riešenie konfliktných situácií, stresov a zá•aže ako prevencia  úniku k drogám –

stretnutie so psychológom,
- prevencia drogových závislostí a kriminality – ú•as• tvorivých žiakov na výtvarnej, 

literárnej a športovej sú•aži v rámci „Dni nádeje“ (spolupráca s nadáciou Lú•).

- spolupráca školy/ školského zariadenia  so špeciálnymi výchovnými zariadeniami a inštitúciami
sociálno-psychologického poradenstva a prevencie: vi• plnenie plánu práce výchovného poradcu
a koordinátora prevencie.

Prezentácie školy: 
- multimediálne prezentácie:  

- internetová kaviare• v rámci D•a otvorených dverí pre potenciálnych záujemcov o našu 
školu, ich rodi•ov a verejnos• s možnos•ou využitia výpo•tovej techniky,

- prezentácia školy vytvorená v Pover Pointe s využitím datavideoprojektoru po•as D•a 
otvorených dverí

- internetový klub pre študentov a rodi•ov v pracovných d•och
- informácie o škole a jej aktivitách prostredníctvom internetu
- zriadenie web stránok niektorých predmetových komisií s cie•om výmeny skúseností 

s inými školami. Stránky využívajú aj študenti.
- informácie o škole v regionálnej tla•i
- publika•ná •innos• vyu•ujúcich v odborných •asopisoch.

- úspechy bývalých absolventov školy: Jednou z hlavných priorít práce školy je pripravi•
študentov tak, aby boli schopní obstá• na trhu práce, prípadne pokra•ova• v štúdiu na vysokej 
škole. Za výrazný úspech možno považova• 86 %- né uplatnenie absolventov na trhu práce, 
pokra•ovanie v štúdiu na VŠ. (vi• bod 21)

•as• študentov po absolvovaní štúdia na našej škole odchádza pracova• do zahrani•ia, dop••ajú si 
vzdelanie štúdiom na zahrani•ných vysokých školách najmä s jazykovým zameraním, •ím si po 
návrate domov rozšíria možnosti uplatnenia na trhu práce. 

Mnohí bývalí absolventi školy majú vlastné ú•tovnícke firmy.

Spätnú väzbu o uplatnení študentov získavajú triedni u•itelia, ktorí sú v kontakte s bývalými 
absolventami školy.

- spolupráca školy/ školského zariadenia s rodi•mi, Radou školy:

Spoluprácu s rodi•mi zabezpe•ovali najmä triedni u•itelia formou:
§ triednych schôdzí resp. konzultácií, na ktorých riešili aktuálne problémy a úlohy školy, 

triedy a žiakov. Pripomienky z triednych schôdzí sa riešili na zasadnutí rodi•ovskej rady.
§ písomné oznámenia o zhoršení prospechu, dochádzky a výchovných problémoch,
§ individuálne osobné pohovory s rodi•mi, návštevy v rodinách problémových žiakov,
§ telefonický kontakt.
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Spolupráca školy s rodi•mi pri zabezpe•ovaní prevádzkovej praxe žiakov 3. a 4. ro•níka.

Okrem riešenia výchovných problémov v triede rodi•ia zabezpe•ovali stužkové slávnosti (4. ro•.), 
pomáhali triednym u•ite•om pri organizovaní výletov a iných podujatí, svojpomocnej úprave 
a údržbe u•ební.

Spolupráca s radou školy a rodi•ovskou radou

Rada školy a Rodi•ovská rada pomáhajú pri riešení problémov školy. Na ich zasadnutiach 
riadite•ka školy predkladala informácie a dokumenty stanovené vyhláškou, informovala o pe-
dagogicko-organiza•nom a materiálnom zabezpe•ení výchovno-vzdelávacieho procesu, rozpo•te 
školy, úlohách obsiahnutých v ro•nom pláne školy, o plnení a pod.

- formy prezentácie školy na verejnosti: vi• multimediálne prezentácie
 sú•aže žiakov

aktívna spolupráca s ob•ianskym združením
prevádzková prax žiakov

- školský •asopis:
V uplynulom školskom roku za•ali na školskom •asopise pracova• študenti prvého a druhého
ro•níka. •asopis nadviazal na tradíciu školského •asopisu Zebra. Študenti dali svojmu •asopisu
názov OAZA. V druhom polroku vydali dve •ísla, to prvé ako pokus zisti• záujem o •asopis
medzi študentmi, druhé •íslo bolo už v štandardnom rozsahu.
•ísla •asopisu mali rôznorodý obsah. Boli v nich uverejnené rozhovory so spolužiakmi, ktorí 
vynikajú v mimoškolských aktivitách, napr. rozhovor s majstrom sveta a majstrom Európy 
v silovom trojboji Jánom Fujdiakom a rozhovor s majsterkou Európy v tancoch mažoretiek Evou 
Mateji•kovou. Študentky neváhali vyspoveda• ani svojich nových profesorov a dozvedeli sa od 
nich, •o ich na u•ite•skej práci zaujíma.
Na •alších stranách ponúkli svojim spolužiakom zaujímavosti z techniky, vtipy, aj ukážky 
z vlastnej tvorby.

- •innos• žiackej školskej rady:
Zástupcovia tried sa zišli 11-krát.. Na zasadnutiach navrhovali riešenia nedostatkov, ktoré sa 
priebežne vyskytli. Žiacka rada sa podie•ala na organizovaní nasledovných aktivít:
q imatrikulácie žiakov 1. ro•níka
q rozhlasové relácie
q spolupráca pri humanitných zbierkach: Modrý gombík - Unicef,

De• narcisov
Úsmev ako dar

q zostavenie preh•adu problematických spojov prímestskej dopravy pri cestovaní žiakov do a zo
školy

Pozitíva: študenti využívajú zasadnutia na diskusiu s riadite•kou školy, na riešenie problémov.

- iné aktivity: 
- spolupráca s firmou Kros – vyu•ujúci informatiky a EKC využívajú systém OMEGA na 

podvojné útovníctvo a OLYMP na spracovanie miezd. Škola sa zapojila do projektu 
PODPORA ŠKOL, 33 študentov 4. ro•níka (absolventi) získalo certifikát OMEGA –
podvojné ú•tovníctvo, 

- organizovanie Hospodárskeho týžd•a pre žiakov 3. ro•níka
- sú•aže: Otázniky histórie (7 tried)

Aliante 2006 (7 tried) – 3 žiaci postúpili do celoslovenského kola
Slovenská misia – poslanie vojakov v zahrani•ných misiách mojimi o•ami 

(sú•až vyhlásená Ministerstvom obrany SR) 
Pre•o som na svete rád, rada – sú•až vo výtvarnom prejave  (5 tried)
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- spolupráca s inštitúciami a medzinárodnými organizáciami:
Metodické centrum Banská Bystrica – Model európskeho parlamentu
Regionálne osvetové stredisko – besedy

Unicef – škola za svoje aktivity získala titul „Škola priate•ská de•om“ za predaj viano•ných
poh•adníc a Týžde• modrého gombíka (zbierka). Ako škola partnerská s Unicef 
Slovensko máme právo uverejni• logo Unicef na webovej stránke našej školy. 

Únia žien Slovenska – spolupráca pri zabezpe•ení D•a boja proti rakovine.
Evanjelická fara v Žiline – besedy s evanjelickým farárom na hodinách OBN a ETI.

- exkurzie – Osvien•im, Vadovice
 Matica slovenská Martin

Viede•
Spiš
Bratislava  - Parlament SR, Workshopy VŠ
odborné exkurzie vo výrobných podnikoch, súdne pojednávania, banky, da•ové 
úrady

- spolupráca s klubom AURA Žilina, ktorý sa zameriava na informa•né zastrešenie svojich 
•lenov, •udí chorých na epilepsiu. Popri informa•nej •innosti bola zrealizovaná na škole 
i finan•ná zbierka pre •innos• klubu.

15. Údaje o projektoch podaných v školskom roku 2005/2006

Poznámka: Fáza projektu – podaný, prijatý, realizovaný, ukon•ený. 

16. Údaje o výsledkoch inšpek•nej •innosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou po roku 2000

Záver zo správy: 
Informatívna inšpekcia vykonaná d•a 17. 04. 2002 – inšpekciou bola sledovaná príprava, 
organizácia a priebeh pilotného testovania žiakov maturitného ro•níka testami z anglického jazyka
AJ-1 a nemeckého jazyka NJ-1, jeho personálneho zabezpe•enia ako aj dodržiavania zásad 
a pokynov administrovania v škole. 
Záver: Neboli zistené nedostatky.
Informatívna inšpekcia vykonaná d•a 07. 05. 2002 – predmetom inšpekcie bola kontrola priebehu 
a objektívnosti prijímacieho konania v súvislosti s oh•adom na zabezpe•enos• plnenia desa•ro•nej 
povinnej školskej dochádzky a zistenie stavu a úrovne zavádzania a využívania informa•ných 
technológií v SOŠ.

Názov projektu Vyhlasovate• Stru•ná charakteristika 
projektu

Fáza projektu

Socrates/Comenius 1.2 Európske spolo•enstvo Školské partnerstvo – jazyk. projekt podaný.-schválený
Jazykové laboratóriá MŠ SR Vybudovanie jazyk. laboratórií podaný.-neschválený
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Záver: V prijímacom konaní nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ani interných predpisov vydaných na ich základe. Stav a úrove• a využívania informa•ných 
technológií v SOŠ bolo spracované v dotazníku.
Tématická inšpekcia vykonaná d•a 23. 09. 2003 – predmetom inšpekcie bolo zisti• úrove• 
vzdelávacích výsledkov žiakov vo vybraných predmetoch v SOŠ (testovanie z predmetov MAT, AJ 
v štyroch triedach 1. ro•níka), stav a úrove• zavádzania a využívania informa•ných technológií 
v SŠ, kontinuita vzdelávania v cudzích jazykoch pri prechode zo ZŠ na SŠ.
Záver: Výstupne informácie z troch sledovaných oblastí budú podkladom pre vykonanie analýz 
v rámci SR a ŽSK.

Tématická inšpekcia vykonaná d•a 21. 04. 2004 – predmetom inšpekcie bolo zisti• priebeh 
a objektívnos• overovania externej •asti nového modelu MS a zisti• stav a úrove• zavádzania 
a využívania informa•ných technológií v SŠ.
Záver: realizácia testov  na OA bola zabezpe•ená v súlade s Pokynmi na GS NKMS 2004. Školská 
inšpekcia nezistila porušenie pokynov. Informácie o stave a úrove• zavádzania a využívania 
informa•ných technológií boli získané formou dotazníka, budú spracované v súhrnnej správe za 
región..

17. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy/ školského zariadenia 

Poznámka: Škola/ školské zariadenie priloží správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.

Kapacita (po•et žiakov): 617
Naplnenos• (%): 100 %
Iné sú•asti školy: Vlastní  (V) – nevlastní (N)
Telocvi••a N
Ihrisko N
Tenisové kurty N
Plaváre• N
Posil•ov•a V
Sauna N
Šatne V
Dielne N
Jazyková u•eb•a (2) V
U•eb•a informatiky (4) V

VOdborné u•ebne pre vyu•ovanie:    
administratíva a korešpondencia (4)  
tovaroznalectvo (1)                            
bankovníctvo (1)                              
audiou•eb•a (1)    
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18. Cie•, ktorý si ur•ila škola/ školské zariadenie v koncep•nom 
zámere rozvoja školy/ školského zariadenia na príslušný školský rok, 
vyhodnotenie jeho plnenia

Strategické ciele školy: 
 

a) kvalita – orientovaná na: rozvoj osobnosti žiaka,
 kvalifikáciu absolventa,

uplatnenie absolventa v praxi,
prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov

b) flexibilita – zameraná na pracovnú mobilitu a sociálnu adaptabilitu absolventov, 
 

c) materiálno-technické podmienky – vybavenos•, rekonštrukcie,

d) dobrý image školy .  
 

Strategické ciele školy boli rozpracované v ro•nom pláne práce na školský rok  2005/2006, 
rozpracované do plánov •innosti predmetových komisií, triednych u•ite•ov, výchovného 
poradenstva, plánu prevencie sociálno-patologických javov a tématických plánov. Zameranie 
prioritných úloh: 

a) posilnenie výchovno-vzdelávacej funkcie školy – základnou a prvoradou úlohou je 
garantova• rodi•om, že ich die•a po skon•ení školy bude vedie• robi• to, •o bolo verejným 
prís•ubom na za•iatku štúdia a je dané profilom absolventa. Z h•adiska takto chápaného 
cie•a na prvom mieste v profile absolventa dominovali postoje a hodnoty, potom 
požadované zru•nosti v uvedených •innostiach s dôrazom na zru•nosti kvalitnej 
komunikácie a kooperácie s inými •u•mi, schopnosti tvorivo rieši• problémy a nielen 
problémové ekonomické situácie na pracovisku. Profil dotvárali vedomosti •i už v oblasti 
všeobecného vzdelávania alebo v oblasti odborného vzdelania. Dôraz na množstvo faktov 
a informácií v u•ebniciach, ich mechanické používanie sa vyu•ujúci snažili nahradi• 
rozvojom tvorivosti. Trh práce vyžaduje od absolventov obchodnej akadémie kreativitu, 
mobilitu a pružnos•, t.j. adaptabilitu na meniace sa podmienky. 

 
Priebežné plnenie úloh v oblasti výchovy a vzdelávania  sa pravidelne hodnotilo na 
zasadnutiach gremiálnych porád, pedagogických radách, pracovných poradách, zasadnutiach 
metodického združenia triednych u•ite•ov, predmetových komisií, na zasadnutiach 
rodi•ovskej rady a rady školy.  Ve•mi dobré výsledky sa dosiahli najmä:
§ v oblasti výchovného pôsobenia na žiakov, prevencie sociálno-patologických javov,
§ v oblasti starostlivosti o talentovaných žiakov (olympiády, sú•aže,  záujmová 

•innos• žiakov),
§ v oblasti prehlbovania spojenia školy so životom a praxou (vo vyu•ovacom 

procese, SO•, Hospodársky týžde•),
§ v oblasti využívania progresívnych vyu•ovacích metód a foriem, využívaní 

prostriedkov výpo•tovej techniky a internetu, svojpomocného zhotovovania 
pomôcok na vyu•ovanie, 

§ v príprave, organizácii a výsledkoch maturitnej skúšky po novom,

b) vytvori• zo školy otvorenú inštitúciu – pokra•ovanie v projekte Infovek a v projekte 
Otvorená škola. Škola rozšírila ponuku o •alšiu vzdelávaciu •innos• pre rodi•ov 
a zamestnancov iných škôl s cie•om podchyti• potenciál dospelého •loveka a zvýši• kvalitu 
jeho osobného a pracovného života predovšetkým v procese informatizácie spolo•nosti 
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( vzdelávacie kurzy v oblasti používania po•íta•ov, internetu, cudzích jazykov). 
Škola spolupracovala s Ob•ianskym združením VZDELANIE, využívala jeho majetok 
(prostriedky organiza•nej a výpo•tovej techniky) pre kvalitné zabezpe•enie výchovno-
vzdelávacieho procesu, 

c) rozvíja• systém práce s •u•mi v škole – vytvárali sa optimálne podmienky pre rozvoj 
•udských zdrojov uplat•ovaní vhodného motiva•ného a aktiva•ného programu, v •om sa 
využívali hmotné a nehmotné stimuly. Za hmotné stimuly považujeme osobné príplatky, 
istotu pracovného miesta, vytváranie podmienok pre zvyšovania kvalifika•ného rastu, 
objektívne hodnotenie pracovníkov. Za nehmotné stimuly považujeme dobré vz•ahy na 
pracovisku, podporu spolupráce, tímovú prácu, samostatnos• v práci, delegovanie 
právomocí, podpora iniciatívy a tvorivosti, participáciu u•ite•ov na riadení, pochvaly, 
sprevádzanie žiakov na sú•ažiach, ú•as• na konferenciách a podobne. Vytvárali sme 
podmienky a umožnili permanentné vzdelávanie u•ite•ov z dôvodu ich osobného 
i profesijného rastu. Vzdelávanie sa orientovalo na tri základné oblasti:
- zvyšovanie odbornej spôsobilosti,
- zvyšovanie pedagogického majstrovstva v uplat•ovaní metód a foriem práce, ktoré 

rozvíjajú tvorivos• a všetky úrovne u•enia sa,
- vzdelávanie na zlepšenie vz•ahu medzi u•ite•om a žiakom, ako aj vzájomnej 

komunikácie medzi u•ite•mi navzájom.

d) zlepšenie materiálno-technického zabezpe•enia – MTZ školy tvoria dve oblasti:
- oblas• MTZ výchovno-vzdelávacieho procesu: škola je ve•mi dobre vybavená 

prostriedkami organiza•nej a výpo•tovej techniky, pre vyu•ujúcich sme zakúpili 
moderný datavideoprojektor, CD prehráva•e a •alšie technické zariadenia využívané 
v procese výchovy a vzdelávania. Do posil•ovne boli zakúpené stroje a zariadenia pre 
posil•ovanie. Ako jedna z mála stredných škôl nemáme vlastnú telocvi••u, •o s•ažuje 
prácu vyu•ujúcim TEV a komplikuje vyu•ovanie tohto predmetu. Z uvedeného dôvodu 
bolo obnovené stavebné povolenie na výstavbu telocvi•ne, prepracovaný rozpo•et 
starého projektu výstavby telocvi•ne, spracovanie projektu na •erpanie prostriedkov 
z eurofondov na výstavbu telocvi•ne v areáli školy (projekt predložený v decembri 
2004). 

Po•as letných prázdnin sme vybudovali dve odborné u•ebne:
q odbornú u•eb•u ú•tovníctva – nový školský nábytok + multimediálna technika 

(datavideoprojektor, 4 PC, systém e-beam, interaktívna tabu•a) – financované 
z prostriedkov Ob•ianskeho združenia VZDELANIE pri OA

q multimediálnu u•eb•u – multimediálna technika (datavideoprojektor, 1 PC, systém 
e-beam, interaktívna tabu•a) – financované z prostriedkov Ob•ianskeho združenia 
VZDELANIE pri OA

Dve jazykové u•ebne boli vybavené novým školským nábytkom - financované 
z prostriedkov Ob•ianskeho združenia VZDELANIE pri OA.
Osem tried bolo dovybavených okennými vertikálnymi žalúziami.

S cie•om využi• dve u•ebne internetu pre dve skupiny resp. celú triedu v predmetoch 
odborných i všeobecno-vzdelávacích sme zabudovali dvere na chodbe, •ím sa vytvoril 
uzavretý komplex, 

- oblas• MTZ prevádzky školy: zameranie na zlepšenie pracovných a materiálnych   
podmienok zamestnancov a žiakov školy. Technicky zastaraná kotol•a bola  
zrekonštruovaná na plnoautomatizovanú plynovú kotol•u a boli vyregulované jej 
rozvody, •o zlepšilo pracovné  prostredie a znížilo finan•né náklady na energie a •alšiu 
prevádzku školy. 
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Úsporou prevádzkových prostriedkov školy sme mohli zabezpe•i• z prideleného 
rozpo•tu vyma•ovanie všetkých chodbových priestorov v hlavnej a ved•ajšej budove, 
vyma•ovanie tabú• vo všetkých u•ebniach a výmenu podlahovej krytiny na schodišti 
v hlavnej budove za dlažbu. 
Svojpomocne sme vyma•ovali nieko•ko základných tried a kabinetov.

 
e) využívanie doplnkových zdrojov financovania 

- štátny rozpo•et – vytvárali sme podmienky na získanie maximálneho po•tu  vzdeláva-
cích poukazov na mimoškolské •innosti. Z celkového po•tu 617 žiakov odovzdalo 
vzdelávacie poukazy 571 žiakov, 

- ob•ianske združenie VZDELANIE - 2 % dane z príjmu osôb fyzických a právnických 
osôb, finan•ný dar rodi•ovskej rady, sponzorské príspevky.  

19. Oblasti, v ktorých dosiahla škola/ školské zariadenie dobré 
výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky (SWOT analýza)

Silné stránky školy/ školského zariadenia: Slabé stránky školy/ školského  zariadenia:
pedag. kolektív, jeho odbornos• a pripravenos• na zmenu 
systému v školstve

absencia telocvi•ne v budove školy

dobré mat.-tech. vybavenie, umiestnenie •koly v regióne nedostatok finan•. prostriedkov
ve•ký záujem žiakov o štúdium na našej škole sociálny problém rodiny (odmietanie spolupráce)
spolupráca s odborníkmi škola nemá priestory pre uskut. spolo•ných podujatí kult., 

spolo•enských, športových
komunikácia pomocou internetu
prax a exkurzie – príprava pre život
rozvíjanie sebavedomia a komunikatívnos• študentov
možnos• žiakov kolegov a rodi•ov obráti• sa na 
odborníkov
široká ponuka vo•no•asových aktivít pre študentov
syst. práca s marginalizovanými skupinami (rómske deti, 
deti so zdravotným postihnutím
Príležitosti: Riziká:
dobrý image školy malý záujem rodi•ov o vo•ný •as študentov
záujem študentov o vysoké školy v niektorých prípadoch nezáujem rodiny o spoluprácu

využívanie preventívnych programov preferovanie komunikácie cez internet pred priamou kom.

psycho-sociálne výcviky sebarealizácie životné neistoty, psychická zá•až
šport, turistika, ochrana prírody negatívny demografický vývoj
dobrá podpora a spolupráca s rodi•mi vytvorenie konkuren•ného prostredia v školstve
získavanie fin. prostriedkov z neziskového sektoru nedostatok financií
dôrazný tlak školy na udržanie bezdrogového prostredia

Návrhy a opatrenia na zvyšovanie úrovne a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Výchovno-vzdelávací proces

Priorita: výsledky a úrove• výchovno-vzdelávacej práce. Za týmto cie•om venova• pozornos•
§ dôraz na osobnú zodpovednos• každého u•ite•a za výsledky práce
§ objektivizova• metódy hodnotenia úrovne a kvality práce a jej výsledkov

vo vyu•ovacom procese s dôrazom na
- rozvíjanie po•íta•ovej gramotnosti, vyu•ovanie cudzích jazykov,
- uplat•ovanie metód •innostného vyu•ovania,
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- viac využíva• prácu žiakov s textami, literatúrou, rozvíja• schopnos• porozumie• 
textu a správne ho interpretova•,

- vytváranie hodnotového systému právneho vedomia žiakov,
- objektivizácia hodnotenia, rešpektovanie klasifika•ného poriadku, pravidelne 

klasifikova• tak, aby sa skúšanie a hlavne písomné skúšky nehromadili v období 
pred klasifikáciou,

- vzájomná výmena skúseností vyu•ujúcich (ná•uvy u u•ite•ov, ktorí dosahujú ve•mi 
dobré výsledky, otvorené hodiny),

- zvyšovanie zodpovednosti, ale aj právomoci vedúcich predmetových komisií, 
zapoji• sa do systému vnútroškolskej kontroly, 

 
 

 v triednickej práci 
§ dôsledná kontrola dodržiavania vnútorného poriadku školy,
§ zvýšenú pozornos• venova• dochádzke žiakov na vyu•ovanie

- o problémoch v triede priebežne informova• na pracovných poradách,
- dôsledne využíva• vnútorný poriadok školy, najmä pri posudzovaní  neospravedlnenej 

absencie (neskoré príchody na vyu•ovanie, odchod  z vyu•ovacích hodín bez osprave-
dlnenia, predkladanie ospravedlneniek v ur•enom  termíne, vyžadovanie lekárskych po-
tvrdení u žiakov s vysokou absenciou),

- viac využíva• možnos• komisionálnej skúšky v období pred klasifika•nou poradou,
- dôsledne evidova• dochádzku žiakov na povinných kurzoch, ur•i• náhradné  možnosti,

§ stava• na poznaní žiakov triedy, uplat•ova• pozitívnu motiváciu, využíva• 
pochvaly, propagáciu dobrých výsledkov, organizova• exkurzie pre žiakov 
s výbornými výsledkami s možnos•ou finan•ného príspevku.

v mimotriednej výchovnej práci

§ koordinova• podujatia tak, aby sa minimálne narušoval výchovno-vzdelávací 
proces,

§ dôraz na prípravu, kvalitné zabezpe•enie a vyhodnotenie mimotriednych 
podujatí, 

§ pri organizovaní záujmovej •innosti využi• skúsenosti z tohto školského roku
 - zhromaždi• pripomienky a návrhy vedúcich ZK a ostatných vyu•ujúcich, 
 - pri organizovaní ZK vychádza• z ponuky vyu•ujúcich s ur•ením termínu konania, aby  

nedochádzalo ku kolízii termínov,
 - možnos• krátkodobých krúžkov.

Návrhy na zlepšenie materiálno-technického vybavenia

§ zakúpenie a výmena po•íta•ov v odborných u•ebniach informatiky,
§ zakúpenie kníh do žiackej knižnice, 
§ výmena podlahovej krytiny v triedach, na chodbách a schodišti vo ved•ajšej 

budove, 
§ rekonštrukcia sociálnych zariadení – vo ved•ajšej budove, 
§ zakúpenie školského nábytku do jazykovej u•ebne (vybudova• novú)
§ zakúpenie školského nábytku do základných tried (pod•a finan•ných možností).
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20. Zhodnotenie •innosti sú•astí školy/ školského zariadenia

Stru•né zhodnotenie •innosti školských zariadení bez právnej subjektivity (školské výchovno-
vzdelávacie zariadenia, školské záujmovo-vzdelávacie zariadenia, školské ú•elové zariadenia): 

Sú•as•ou školy bolo ú•tovné stredisko, ktoré poskytovalo služby spojené so spracovaním miezd 
a finan•ným ú•tovníctvom pre školy v zria•ovate•skej pôsobnosti ŽSK a KŠÚ v Žiline. Svoju 
•innos• ukon•ilo k 30. 06. 2006.

21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a na •alšie štúdium

Ukazovate•
Preh•ad študijných a u•ebných 
odborov, ktoré ukon•ili absolventi 
školy 

po•et 
žiakov 

•alšieho 
štúdia

po•et 
zamestnaných 

žiakov

po•et 
zaevidovaných 

žiakov na úrade 
práce k 30. 09. 

2006

po•et 
žiakov bez  

spätnej 
väzby

obchodná akadémia                    157 ž. 99 32 13 13
bankovníctvo                                33 ž. 25 6 1 1

Spolu: 124       
(66 %)

38               
(20 %)                

14                 
(7 %)

14            
(7 %)

Zdroj použitých informácií:
Spätná väzba: triedny u•ite• - absolvent

Dátum: 2. októbra 2006

Podpis riadite•a a pe•iatka školy/ školského zariadenia:


