
 - 1 - 

OBCHODNÁ AKADÉMIA 

  Polárna 1, 040 12 Košice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 2016 

 

 



 - 2 - 

Oblasti hodnotenia školy: 
 

 

 

I. Poslanie a vízia 

II. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

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

IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov škôl 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

v školskom roku 2015/2016  

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

XIV.  Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 

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

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

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice    

Telefónne číslo 055/674 62 67 

Faxové číslo 055/674 62 67 

Elektronická adresa skola@polarka.sk 

Internetová adresa www.polarka.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľ školy PaedDr. Peter Ivan 055/674 03 44 

Zástupcovia riaditeľa 

Ing. Mgr. Alena Derenčényiová 055/674 62 67 

Mgr. Eva Poláková 055/674 62 67 

Ing. Eva Ivančová 055/674 62 67 

Rada  školy predseda RŠ do 05/2016 Mgr. Dagmar Šipošová 

 predseda RŠ od 05/2016 JUDr. Rastislav Kišidaj   

 

Certifikát kvality: Škola je od roku 2012 certifikovaná podľa systému kvality manažmentu 

riadenia ISO 9001:2008. V školskom roku 2015/2016 sme úspešne prešli externým auditom 

vykonaným spoločnosťou Eurocert. 

 

 

I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

 stabilné postavenie školy na trhu stredných 

odborných škôl v košickom regióne, 

 tvorivý a dynamický manažment školy, 

 kvalifikovaní učitelia s vysokou motiváciou 

ďalej sa vzdelávať, 

 zapájanie školy do medzinárodných 

projektov, 

 vytvorený kvalitný tím pre tvorbu a 

implementáciu projektov z fondov 

Európskej únie, 

 iniciatívnosť a ochota učiteľov využívať 

moderné metódy a formy vzdelávania, 

Slabé stránky: 

 vzdialenosť školy od centra a zlá 

dostupnosť pre dochádzajúcich žiakov, 

 zlý technický stav budovy a niektorých 

vnútorných priestorov,  

 nedostatočná spätná väzba o uplatnení 

absolventov na trhu práce, 

 slabšia jazyková vybavenosť učiteľov, ktorá 

je prekážkou väčšieho zapojenia školy do 

medzinárodných projektov a spolupráce. 
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 dobré vybavenie školy výpočtovou 

technikou a aplikačným softvérom, 

 veľmi dobrá počítačová gramotnosť 

učiteľov a žiakov, 

 zaradenie voliteľných odborných 

predmetov už do 2. ročníka štúdia, 

  aktívne zapájanie žiakov do mimoškolských 

aktivít a súťaží, 

  komplexné priestorové vybavenie školy s 

možnosťou stravovania a priestormi pre 

voľnočasové aktivity. 

Príležitosti: 

 možnosť vytvárať vlastný školský 

vzdelávací program podľa potrieb školy a 

regionálneho trhu práce, 

 využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov 

EU pre skvalitnenie vzdelávania 

zavádzaním inovovaných didaktických 

prostriedkov a nových metód vyučovania, 

 rozvoj služieb a cestovného ruchu 

smerujúci k tvorbe nových pracovných 

miest, 

 rozvinuté malé a stredné podnikanie v 

regióne, 

 podporu odborného vzdelávania zo strany 

zriaďovateľa, 

 záujem zriaďovateľa o vybudovanie 

systému dobre fungujúcich efektívnych 

stredných škôl s otvoreným systémom 

vzdelávania, 

 

Ohrozenia: 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 nedostatočné finančné zdroje v rezorte 

školstva, 

 nižšiu vedomostnú úroveň uchádzačov zo 

základných škôl najmä v oblasti cudzích 

jazykov, 

 veľký počet absolventov stredných škôl s 

ekonomickým zameraním a ich slabé 

uplatnenie na pracovnom trhu, 

 zaradenie študijných odborov podobného 

zamerania do siete na ďalších školách v 

košickom regióne, 

 široká konkurencia najmä súkromných 

stredných odborných škôl s podobným 

zameraním, 

 nepripravenosť, resp. slabá možnosť 

rýchlo reagovať na prípadné zmeny na 

trhu práce. 

 

 

 

Vízia školy : 

Koncepcia rozvoja školy na obdobie rokov 2014 – 2019 nadväzuje na stratégiu a hlavné ciele 

realizované v škole ostatných päť rokov. Aktuálne vychádza z analýzy školy prostredníctvom 

SWOT a autoevalvácie školy z rokov 2008 a 2013. 

Hlavný potenciál rastu školy vidíme v neustálom posilňovaní jej identity a imidžu spolu 

s rozvojom a permanentnou modernizáciou materiálneho zázemia a skvalitňovaním výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Len škola orientovaná na potreby svojich žiakov a ich rodičov, pozorne načúvajúca svojim 

partnerom vo vzdelávaní (zamestnávatelia, zriaďovateľ, verejnosť...), ktorá kriticky analyzuje, či jej 

vzdelávací program je kvalitný a vychádza z potrieb trhu práce, a pritom dbá o to, aby tento 

program bol poskytovaný v priaznivom prostredí, môže byť školou úspešnou.  
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Naša vízia:  

  „Tvorme modernú a efektívnu školu reagujúcu na potreby žiakov, ich rodičov a trh 

práce !“ 

Hlavnými prostriedkami na naplnenie tejto vízie sú kvalitný Školský vzdelávací program a jeho 

realizácia, akcent na 20 ročnú tradíciu školy a jej výnimočnú atmosféru, dôkladné 

definovanie súčasných požiadaviek a prognózovanie tých budúcich 

 

 

Vyhodnotenie:  

 

Škola dosahuje vo vyučovacom procese dobré výsledky, ktoré sú porovnateľné s výsledkami škôl 

obdobného zamerania. Čoho dôkazom je aj uplatnenie našich absolventov na trhu práce v štátnej 

správe, verejnej správe, v súkromnom sektore ale aj ďalšie štúdium na vysokých školách.  

Škola sa popri výchovno-vzdelávacej činnosti aktívne zapája do športových, kultúrnych  a 

charitatívnych a iných spoločenských aktivít. Bohatá je krúžková činnosť žiakov, ktorú realizujú 

pedagógovia našej školy. V posledných rokoch je do krúžkoch zapojených viac ako 90% žiakov. 

 

Škola sa aktívne zapája do projektov ESF a iných grantových programov EÚ, čo nám umožňuje 

inovovať didaktickú techniku a modernizovať vyučovací proces.  

Súčasťou štúdia je súvislá odborná prax vo firmách a organizáciách doma i v zahraničí (Česká 

republika, Poľsko).  

 

Škola je v stálom kontakte so zástupcami zamestnávateľov, od ktorých získava spätnú väzbu  aj o 

možnostiach uplatnenia absolventov študijného odboru obchodná akadémia v rôznych pracovných 

pozíciách.   

Úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce zvyšujú aj získané certifikáty a osvedčenia – certifikát KROS 

z podvojného účtovníctva, Europass – mobilita, certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe. 

 

Poslanie školy: 

Poslaním našej školy je vybaviť budúcich absolventov nevyhnutnými teoretickými 

vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť a zlepšia 

možnosti ich uplatnenia na trhu práce a zároveň ich pripravia na ďalšie vzdelávanie 

 

Vyhodnotenie:  
 

V školskom roku 2015/2016 sme pokračovali v prehlbovaní spolupráce so zamestnávateľmi, 

a na základe zistených potrieb zamestnávateľov sme inovovali školský vzdelávací program a 

posilňovali podiel praktických kompetencií v profile absolventa školy.  

V školskom roku 2015/2016 na základe prehlbujúcej sa spolupráce v spolupráci s firmou T-systems 

s.r.o. sme otvorili prvú triedu nového zamerania študijného odboru obchodná akadémia na 

podnikové informačné systémy s prvkami duálneho vzdelávania. 
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 Zámery: 
 

Zámerom školy je:  

1. Vytvoriť kvalitný školský vzdelávací program, ktorý je atraktívny pre žiaka aj rodiča, a ktorý 

reaguje na potreby trhu práce. 

    1.1 Monitorovať potreby zamestnávateľov  na regionálnom trhu práce 

    1.2 Inovovať školský vzdelávací program pre študijné odbory 

2. Vytvoriť vhodné materiálno-technické zázemie pre moderné vyučovanie.  

3. Vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie.  

4. Vytvoriť ucelenú marketingovú stratégiu školy. 

5. Rozvíjať mimoškolské aktivity. 

 

 

Vyhodnotenie:  

1.1 V školskom roku 2015/2016 sme pokračovali v monitoringu potrieb zamestnávateľov, 

rozširovali sme okruh oslovených partnerov vo vzdelávaní a na základe zistených skutočností sme 

inovovali školský vzdelávací program a posilňovali podiel praktických kompetencií v profile 

absolventa školy.  

2. V školskom roku 2015/2016 prebiehala ďalšia modernizácia vybavenia odborných učební 

a kmeňových tried.   

3. Ďalšieho vzdelávania sa zúčastnilo viac ako 65% pedagogických zamestnancov. 

4. V školskom roku 2015/2016 úspešne prebiehala prezentácia školy na verejnosti podľa plánu 

marketingovej stratégie školy.  

5. V školskom roku 2015/2016 bola vedením školy podporovaná mimoškolská činnosť, zapájanie 

žiakov a učiteľov do súťaží, následne podpora súťaží žiakov a talentovaných žiakov aj 

prostredníctvom Rodičovského združenia. V školskom roku 2015/2016 pracovali žiaci v krúžkoch 

pod vedením RCM, v zmysle rámcovej zmluvy s RCM o spolupráci. 

 

Ciele v školskom roku 2015/2016: 

1. Zvýšenie marketingových a propagačných aktivít školy s cieľom stabilizovania počtu žiakov 

2. Zapájanie sa do projektových výziev, hľadanie partnera pre obnovu areálu polyfunkčného ihriska 

3. Vytváranie podmienok pre rozvoj spolupráce a výmenu skúseností so zahraničnými partnermi, 

spolupráca s vysokými školami, zamestnávateľmi; zapájanie školy do projektových výziev 

4. Obnova zariadenia odborných učební, ďalšia estetizácia učební 

 

Vyhodnotenie: 
 

1. Úloha splnená : 

- zapájanie sa do všetkých promo aktivít KSK, MMK, EÚ, a podobne., 

- organizovanie Workshopov pre výchovných poradcov ZŠ v priestoroch OA,  

- prezentácia OA na základných školách v kraji, 

- Dni otvorených dverí 2 x ročne, 

Nové aktivity v šk. r. 2015/2016: 

-  súťažno-vzdelávacia aktivita v oblasti finančnej gramotnosti pre žiakov ZŠ „FUNNY 

ECONOMY“ , 

- reklamná kampaň v Rádiu Košice (11/2015) 
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- reklamná billboardová kampaň (04/2016) 

- Region Day – prezentácia prác žiakov MRCR pre verejnosť, 

- letáková kampaň a „živá reklama“, 

- informovanie cez web stránku školy, ASC agendu a sociálne siete, občasníky a pod. 

2. Úloha plnená : 

- vypracovanie a podanie 2 projektových žiadostí na výzvy MŠSR: 

„Šport tvaruje a rozvíja telo“ a „ 

Prevenciou k zdravému životnému štýlu“ 

Projekty neboli podporené. 

Vyhľadávanie a oslovovanie partnerov na  revitalizáciu školského ihriska pokračujú.   

3. Úloha plnená : 

- vedenie rokovaní s ďalšími zamestnávateľmi s cieľom rozšíriť  prepojenie teórie a praxe. V šk. 

roku 2015/2016 otvorenie 1. triedy študijného odboru Obchodná akadémia so zameraním na 

podnikové informačné systémy v spolupráci s firmou T-systems s.r.o.. 

- oslovovanie nových partnerov a prehlbovanie spolupráce 

4. Úloha splnená:  

- modernizácia zariadenia 3 učební č. 45,72,120: výmena katedry a školských  lavíc a stoličiek, 

vymaľovanie, oprava podláh, tienenia okien 

- modernizácia zariadenia kmeňovej učebne č.109 zo sponzorských zdrojov – v procese; termín 

ukončenia do 31.08.2016 

- oprava elektroinštalácie školy 

- vybudovanie Centrálneho internetového uzla školy  

- vymaľovanie interiéru školskej jedálne 

 

 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami ( údaje sú uvádzané k 15.9.2015) 

 
 Počet žiakov školy spolu 290 

 Z toho dievčat 214 

 Počet tried spolu 13 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 290 

 Z toho dievčat 214 

 Počet tried denného štúdia 13 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried nadstavbového štúdia  

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried pomaturitného štúdia  

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried v externej forme štúdia  

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried večernej formy štúdia  

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  
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 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania  

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

. 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 12/6 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 6 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 2 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 6 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 9 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

m) Iný dôvod zmeny  

 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Kritériá prijatia do 1. ročníka pre školský rok 2016/17: 

Bez prijímacích skúšok mohli byť prijatí uchádzači s úspešnosťou v celoslovenskom testovaní 

žiakov 9. ročníka min. 90 % z každého predmetu. Ostatní uchádzači konali písomnú prijímaciu 

skúšku (40 bodov) a brali sa do úvahy výsledky ich prospechu na ZŠ (40 bodov) a výsledky 

Monitoru 9 (20b).  

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2016 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

6317M obchodná 

akadémia 

46 82 63 1 1 31 32 

6324M manažment 

reg. CR 

12 32 25   9 11 

spolu  58 114 88 1 1 40 43 

 
Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 

 

 modernizácia a inovácia obsahu vzdelávania v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, 

 zaradenie nového zamerania študijného odboru obchodná akadémia na podnikové informačné 

systémy v spolupráci s partnerom T-Systems Slovakia, s.r.o.,  

 aktívne využívanie spolupráce s partnermi vo vzdelávaní na realizáciu odbornej praxe žiakov 

(LKW Walter, SPP a.s., Daňový úrad Košice, Štatistický úrad pobočka Košice), 

 zapájanie školy do realizácie projektov, rozširovanie spolupráce so zahraničnými partnermi 

(Česká republika, Poľsko), 

 úprava a modernizácia vnútorných priestorov školy v spolupráci s Rodičovským združením, 

 pravidelná realizácia odborných exkurzií a mimoškolských aktivít, 

 zlepšovanie vnútornej klímy školy, 

 zapájanie rodičov do života školy, zlepšovanie komunikácie s verejnosťou a mestskou časťou, 

 prezentácie školy na základných školách - priebežne počas školského roka, 
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 organizovanie Dní otvorených dverí - 2 x v školskom roku,  

 pracovné stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ s cieľom výmeny informácií o štúdiu na OA, 

 propagácia školy formou rozhlasovej reklamy v TV Košice a billboardovej reklamy, 

 prezentácia štúdia a aktivít školy na výstavách Pro Educo a Správna voľba povolania, 

 prezentácia aktivít školy na www.polarka.sk a facebook.com/Obchodná akadémia Polárna 1 

Košice, 

 realizácia aktivít pre základné školy - Funny Economy (vzdelávacia aktivita v oblasti finančnej 

gramotnosti 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 

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

Priemerný prospech za školu: 

 

2,21 2,47 2,33 2,44 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

163,6 163,7 152,7 133,4 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

7,0 9,16 5,78 4,09 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

156,3 154,6 146,9 129,37 

 

 

Priemerný prospech     Priemerný počet vymeškaných hodín  

 

 
 

Priemerný počet neospravedlnených hodín Priemerný počet ospravedlnených hodín 
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Opatrenia zamerané na zlepšenie všetkých ukazovateľov výchovnovzdelávacieho procesu: 

 

- pravidelná kontrola prospechu a dochádzky 

- pohovory s rodičmi a žiakmi vykazujúcimi vysokú absenciu a nedostatočný prospech 

- poskytovanie možnosti doučovania v rámci odborných krúžkov zameraných na pomoc slabo 

prospievajúcim žiakom 

 

 

 

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

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

 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiako

v 

spolu 

Po
čet 

žia

ko
v 

% Poče
t 

žiako

v 

% Po
čet 

žia

ko
v 

% Poče
t 

žiako

v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  64 7 10,94 15 23,44 41 64,06 1 1,56 772

2 

120,6

6 

118 1,84 

2.  45 7 15,56 10 22,22 27 60,00 1 2,22 554

3 

123,1

8 

91 2,02 

3.  75 4 5,33 19 25,33 49 65,34 3 4,00 101

27 

135,0

3 

232 3,09 

4.   95 10 10,53 14 14,74 66 69,47 5 5,26 127

03 

133,7

2 

701 7,38 

Spolu 279 28 10,04 58 20,79 18

3 

65,59 10 3,58 360

95 

129,3

7 

114

2 

4,09 

 

 

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

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
6317 M obchodná akadémia 61 0 2 0 63 0 
 6324 M  manažment regionálneho 

cestovného ruchu 
13 0 3 0 16 0 

7662 M animátor voľného času 2 0 0 0 2 0 
spolu  76 0 5 0 81  
 

6.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 85 35,4 

Nemecký jazyk 9 Neuvádza sa 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

101 21,3 
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6.3 Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 85 45,00 % 

Nemecký jazyk 9 63,33 % 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

101 50,71 % 

 

6.4 Interná časť MS  

- ústna časť  

Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 

1 

Počet žiakov 

s prospechom 

2 

Počet žiakov 

s prospechom 

3 

Počet žiakov 

s prospechom 

4 

Počet žiakov 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

Slovenský 

jazyk 

a literatúra 

10 20 28 21 2 2,8 

Anglický 

jazyk 

17 13 27 15 0 2,5 

Nemecký 

jazyk 

3 1 3 2 0 2,4 

Praktická 

časť OZ 

21 22 28 11 0 2,3 

Teoretická 

časť OZ 

19 16 30 15 1 2,5 

 

 

 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

 
 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2015/2016 stav k 15. 09. 2015 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

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

6317 M obchodná 

akadémia /SOŠ 1 
ŠVP 2013 1 20 1,5 34 3 62 3 76 8,5 192 

6317 M obchodná 

akadémia - PIS /SOŠ 1 
ŠVP 2013 1 18 0 0 0 0 0 0 1 18 

6324 M manažment 

region. CR / SOŠ1 

ŠVP 2013 
1 22 0,5 12 1 17 0,5 21 3 72 

7662 M animátor 

voľného času /SOŠ 2 

ŠVP 2013 
0 0 0 0 0 0 0,5 8 0,5 8 

Celkom 3 60 2 46 4 79 4 105 13 290 

 

 

 



 - 12 - 

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 2015/2016 podiel absolventov na trhu práce  

 

     

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

31 0 0 35 24 90 

 

 

 
 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2015/2016 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

Nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

6317 M 

obchodná 

akadémia 

24 0 27 15 66 

6324 M MRCR 7 0 8 2 17 

7662 M AVČ 0 0 0 7 7 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 0 5 13 8 1 1 28 48 

z toho žien: 0 3 11 7 1 1 23  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 28 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 28 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 18 

s 2. kvalifikačnou skúškou 6 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,4 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet:  2 3 4 1  10 49,4 

z toho 

žien:  2 2 4 1  9 50,1 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 8 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2015/2016 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
 

100 

76 76 14 14 

Cudzí jazyk 137 137 0 0 0 
Prírodovedné  43 43 0 0 0 
Odborné  281 281 0 0 0 
Spolu  

 
561 547 97,5 14 2,5 
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VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

1.kvalifikačné Katol. univ. 

Ružomberok 

Osved. o 1.atestácii 1  

aktualizačné  Osvedčenie 2 10 

 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. SOČ Bibiána Marhefková, IV.D  08.04. 2016 áno      

2. 

Finančná 

olympiáda 

Radoslav Zemlan, IV.D 

Diana Volinticsová , I.B 

Andrea Horváthová, I.B 1. polrok    áno   

3. 

Súťaž v SIP 

 Monika Tomková IV.C 11. 02. 2016  krajská     

4. 

Matematický 

klokan   21.3.2016            X 

5. 

Olympiáda 

ľudských práv Katarína Nemcová I,I.A 4.2.2016       X     

 

 

Iné súťaže  

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 

MVCF vo 

Svidníku  02.03.2016      medzinárodná 

 2. 

Súťaž CF, 

SSOS 

Postupimská, 

Košice  5. 11. 2015       

 3. 

MVCF 

v Košiciach 

  21.-22.10.2015      medzinárodná 

 4. 

Mladý 

účtovník 

 

Zuzana Granátová, Bibiána 

Jacunská IV.A 

31.03.2016 

regionálna       

 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy  
 

P.č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na konferenciách, 

výstavách) 

Počet 

zúčastnených  

1. ProEduco november 2015 výstava 3000  

2. Správna voľba 

povolania  

október 2015 workshop stredných škôl  2500 

3. prezentácie na ZŠ november 2015 - 

marec 2016  

 cca 1000 

žiakov na 20 

ZŠ 

4. Deň otvorených dverí november 2015 a 

február 2016 

 400 žiakov 

ZŠ 

5.  Funny Economy november 2015 - vzdelávacia aktivita pre žiakov ZŠ v oblasti  
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apríl 2016 finančnej gramotnosti 

6.  billboardová kampaň apríl 2016   

7.  stretnutie s 

výchovnými 

poradcami ZŠ 

február 2016  10 

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2015/2016.  

 
V školskom roku 2015/2016 bola na škole realizovaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej inšpekcie 

dňa 11.02.2016. Predmetom inšpekčnej činnosti bolo zistenie úrovne dosiahnutých kompetencií 

v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka školy. Dosiahnutá 

úspešnosť 46,11% bola o 0,31 % lepšia ako priemer žiakov v testovaných v Košickom kraji 

a zároveň o 1,76 % horšia ako národný priemer SR. Škola prijala odporúčania k implementácii 

NŠFG do obsahu vzdelávania. 

  

 

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

V školskom roku 2015/2016 pokračovala modernizácia vybavenia odborných a kmenňových 

učební.  

Opravené boli elektrické rozvody školy, dátové siete, modernizoval sa interiér v 3 učebniach (č. 

45,72,120 a 97).  

Realizovala sa I. etapa modernizácia počítačovej siete školy a to vybudovanie Centrálneho 

internetového uzla školy  
 

V škole je 13 odborných učební a sú vybavené najmä výpočtovou technikou, multifunkčnými 

zariadeniami, tlačiarňami, dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami. V areáli školy bola 

vybudovaná WiFi sieť a edukačný webový portál slúžiaci na komunikáciu, e-learning a testovanie 

pre žiakov školy. (www.viki.polarka.sk).  

 

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

školy, a to 

 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov, 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2015/2016 boli vo výške 613 909 €. 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

 

Čiastočné úhrady neboli realizované. 

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít, 

 

V školskom roku 2015/2016 neboli prijaté finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy. 

 

http://www.viki.polarka.sk/
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4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít, 

 

Dary v školskom roku 2015/2016 boli v celkovej výške 1381 €.  

Čerpanie 122€ na obstaranie všeobecného materiálu a 732 € použitých na propagáciu a reklamu. 

 

Príjmy z prenájmu boli vytvorené v celkovej výške 17036,03€.  

Tieto prostriedky boli čerpané v rámci zdroja 46 na prevádzku a mzdy. 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov, 

 

Organizácia nezískala príjmy podľa osobitných predpisov. 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Mosty bez 

bariér 

17.9.2015 Pribenik KSK 4 žiaci 

v stánku, 80 

žiakov II. 

a III. ročníka 

Skúsenosti 

s reprezentáciou 

školy 

Európsky deň 

jazykov –  

súťaže 

23.09.16 OA Polárna OA Polárna 200 Veľký záujem 

žiakov 

Halloween v 

škole 

27.10.16 OA Polárna OA Polárna 200 Veľký záujem 

žiakov 

Jazykový 

projekt 

Speak Out 

22.04.16 

 

OA Polárna OA Polárna 100 Veľký záujem 

žiakov 

Súťaž v 

anglickom 

pravopise 

Spelling Bee 

02.05.16 OA Polárna OA Polárna 30 Veľký záujem 

žiakov 

Kvíz o 

nemecky 

hovoriacich 

krajinách 

03.05.16 OA Polárna OA Polárna 30 Veľký záujem 

žiakov 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Stolný tenis 

dievčatá 

4.11.2015 Hotelová 

akadémia 

Školský šport 3 3.miesto 

Bedminton 

dievčatá 

5.11.2015 SOŠŽ Školský šport 3 8.miesto 



 - 17 - 

Stolný tenis 

dievčatá 

2.12.2015 Športové 

gymnázium 

Školský šport 3  

Bedminton 

dievčatá 

10.12.2015 SOŠŽ Školský šport 3  

Futsal chlapci 19.11.2015 SOŠ Šaca Školský šport 11 3.miesto 

Stolný tenis 

chlapci 

5.10.2015 Hotelová 

akadémia 

Školský šport 4 4.miesto 

Florbal 

dievčatá 

27.10.2015 Gymnázium 

Park Mládeže 

Školský šport 11 3.miesto 

Florbal 

chlapci 

28.10.2015 SOŠ 

Ostrovského 

Školský šport 9 3.miesto 

Atletika 22.5.2016 Areál Anička Školský šport 1 Postup KK 

 

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 
Beh zdravia 10.9.2015 Areál Anička RCM 4 4.miesto 

Volejbal 

dievčat 

9.10.2015 OA 

Watsonova 

 10 3.miesto 

Stolný  tenis 13.10.2015 Hotelová 

akadémia 

 3  

Volejbal 

chlapci 

23.10.2015 Hotelová 

akadémia 

 10 4.miesto 

Stolný tenis 

dievčatá 

9.11.2015 Hotelová 

akadémia 

 3  

      

Florbal 

chlapci 

21.1.2016 Gymnázium 

Tomáša 

Akvinského 

 10 2.miesto 

Basketbal 

dievčatá 

26.1.2016 Gymnázium 

Tomáša 

Akvinského 

 10 3.miesto 

Futsal 

dievčatá 

23.10.2015 Hotelová 

akadémia 

 11 3.miesto 

Futsal chlapci 28.10.2015 Hotelová 

akadémia 

 9 3.miesto 

Nohejbal 

chlapci 

15.4.2016 Hotelová 

akadémia 

 5  

Florbal 

dievčatá 

20.1.2016 Park mládeže  10 2.miesto 

Krajská 

olympiáda 

6.6.2016 Areál Anička  3  
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Štatistiky 
Vzdelávacie poukazy 

  

V šk. roku 2015/2016 bolo vydaných 288 vzdelávacích  poukazov, 273 VP bolo 

poukázaných RCM Strojárenská 3, Košice,  pod vedením ktorého bolo v škole 

organizovaných 16 krúžkov so zameraním na cudzie jazyky (3), odborné ekonomické 

predmety (4), matematiku (1), krúžky športové (2), krúžky kultúrneho charakteru (6). 

Žiaci boli s kvalitou krúžkov spokojní.  

 

Kultúrne poukazy 
 

Škola prijala pre žiakov 292 kultúrnych poukazov, ktoré sa využívali pri organizovaní 

kultúrnych akcií školy (návšteva filmového predstavenia, divadla). 

 

 

Žiacka školská rada 
 

 

ŽŠR pracovala pod vedením svojej koordinátorky Ing. M. Lacikovej podľa plánu práce. 

Zúčastňovala sa aktivít pod vedením RCM na Strojárenskej ul. v Košiciach.  Organizovala 

vlastné aktivity (imatrikulácia, mobilný odber krvi – Študentská kvapka krvi, Valentínska 

kvapka krvi) a i.)  a zároveň spolupracovala na akciách organizovanými inými subjektmi 

(zbierky: Únia nevidiacich -  Biela pastelka,  Liga proti rakovine - Deň narcisov a i.) 

Aktívne sa podieľa na živote školy, dohliada na súťaž o Naj- triedu, ktorá je každoročne 

vyhodnocovaná. Svoje požiadavky komunikuje s vedením školy.  

 

 
 
 
 
 
 

 
PaedDr. Peter Ivan 

    riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

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

školský rok 2015/2016 bola prerokovaná Radou školy dňa 24.10.2016. 

 


