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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 

(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 Mgr. Dagmar Šipošová 

 

Certifikát kvality:  

 

V školskom roku 2011/2012 škola získala certifikát kvality manažmentu riadenia ISO 9001:2008. 

Certifikáciu zabezpečila spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o..  

Dátum recertifikačného auditu je plánovaný do 13.07.2015. 

 

 

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. 

 



 - 4 - 

 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 : 

 

V Koncepcii rozvoja Obchodnej akadémie, Polárna 1, Košice, na roky 2009 – 2014, sme 

prezentovali víziu a poslanie školy nasledovne: 

Potenciál rastu školy vidíme v posilňovaní jej identity a imidžu spolu s rozvojom 

a modernizáciou materiálneho zázemia a výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto je žiaduce hľadať 

také zameranie školského vzdelávacieho programu, ktoré by ju zatraktívnilo pre uchádzačov o 

štúdium a zároveň odlíšilo od iných škôl podobného typu.  

Len škola orientovaná na svojich zákazníkov (žiakov, rodičov) a partnerov (podniky, 

zriaďovateľa, verejnosť), ktorá zvažuje, či jej vzdelávací program je kvalitný a vychádza z potrieb 

spoločnosti a pracovného trhu, a pritom dbá o to, aby tento program bol poskytovaný v kvalitnom a 
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priaznivom prostredí, môže byť školou úspešnou. Takáto škola bude mať pozitívny imidž na 

verejnosti a vytvorí si tak stabilné postavenie na trhu vzdelávania. 

 

Naša vízia:  

  „Vytvoríme modernú a efektívnu školu  

 so stabilným postavením v sieti stredných odborných škôl košického regiónu, 

 poskytujúcu kvalitné úplné stredné odborné vzdelanie, 

 orientovanú na svojich zákazníkov (žiakov a rodičov) a partnerov, 

 ktorej vzdelávací program vychádza z potrieb spoločnosti a pracovného trhu." 

 

Vyhodnotenie:  

V školskom roku 2013/2014 sme začali realizáciu projektu ESF: Spájame teóriu 

a skúsenosti pre prax v celkovej hodnote 141 357 €. Prostredníctvom projektových aktivít 

zabezpečujeme ďalšie odborné vzdelávanie pedagógov školy, inováciu učebných osnov, 

modernizáciu didaktických prostriedkov a skvalitňovanie vyučovania a odbornej prípravy pre 

žiakov všetkých troch učebných odborov. Plánované trvanie aktivít projektu je do júla 2015.  

Rovnako pokračoval úspešne projekt Leonardo da Vinci: Cestovný ruch a obchod 

spoznávame spoločne s EÚ, kde s celkovým finančným príspevkom 56 980 € škola zabezpečuje 

odbornú prax pre žiakov 3. a 4. ročníka v Poľskej a Českej republike. 

V uplynulom školskom roku sa ďalej prehlbovala spolupráca s rodičmi, zamestnávateľmi 

a partnermi vo vzdelávaní. 

 

 

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:  

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).  
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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.  

 

V školskom roku 2013/2014 sme pokračovali v monitoringu potrieb zamestnávateľov, rozširovali 

sme portfólio oslovených partnerov vo vzdelávaní a na základe zistených skutočností sme inovovali 

školský vzdelávací program a posilňovali podiel praktických kompetencií v profile absolventa 

školy.  

V školskom roku 2013/2014 bola nadviazaná spolupráca a podpísaná dohoda o spolupráci so 

Štatistickým úradom SR a Daňovým úradom SR  pre oblasť v-v procesu, realizáciu odbornej 

praxe, exkurzií a podpory  odborných vzdelávacích aktivít. Od septembra 2013 aktívne rozvíjame 

spoluprácu so zamestnávateľmi absolventov ŠO animátor voľného času a manažment regionálneho 

CR. 

 

  

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 študijný odbor obchodná akadémia. 

   1.3 Rozšíriť štruktúru študijných odborov školy na základe monitoringu a analýzy trhu práce. 

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

3. Vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie.  

4. Vytvoriť Centrum odborného vzdelávania pre ekonomické predmety.  

5. Vytvoriť ucelenú marketingovú stratégiu školy. 

6. Rozvíjať mimoškolské aktivity. 

 

 

Vyhodnotenie:  

1.1 V školskom roku 2013/2014 sme pokračovali v monitoringu potrieb zamestnávateľov, 

rozširovali sme portfólio 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 2013/2014 prebiehala ďalšia modernizácia vybavenia odborných učební 

výpočtovou a kancelárskou technikou najmä z darov právnických osôb a zo zdrojov Rodičovského 

združenia pri škole a 2 % z daní. Takto boli obnovené 3 odborné učebne novými stolnými 

počítačmi. Vďaka Rodičovskému združeniu, vlastným príjmom školy a prostriedkom zo 

Vzdelávacích poukazov sa ďalej modernizovali zariadenia učební, estetizovali sa kmeňové triedy 

a chodby školy.   
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5. V školskom roku 2013/2014 prebiehala prezentácia školy na verejnosti podľa plánu 

marketingovej stratégie školy.  

6. V školskom roku 2013/2014 bola vedením školy podporovaná mimoškolská činnosť, zapájanie 

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

prostredníctvom Rodičovského združenia pri OA. V školskom roku 2013/2014 pracovali žiaci 

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

 

Ciele v školskom roku 2013/2014: 

 

1. Implementovať poznatky z autoevalvácie a zavádzať aktuálne opatrenia na zlepšovanie kvality 

školy. 

2. Využívať priestory COV (centra odborného vzdelávania) a pokračovať v preškoľovaní učiteľov 

odborných predmetov a žiakov na nové technológie. 

3. Rozvíjať marketingové aktivity na prezentáciu školy s cieľom stabilizovania počtu žiakov, a to 

akciami organizovanými zriaďovateľom, ako aj vlastnými aktivitami – DOD a pod. 

4. Viesť rokovania so zamestnávateľmi a aktuálne realizovať v ŠkVP zmeny týkajúce sa nových 

možností uplatnenia žiakov na trhu práce. 

 

Vyhodnotenie:  

1. Poznatky a návrh opatrení pracovná skupina prezentovala na pedagogických radách a spoločne 

s vedením školy tieto uvádza do života školy. 

 

2. V školskom roku 2013/2014  sme na základe zmluvy s COV pre informačné a sieťové 

technológie pri SOŠ Ostrovského 1, Košice  prejavili záujem o vzdelávanie žiakov v kurze Základy 

úpravy digitálnej fotografie v Adobe Photoshop. V mesiacoch november 2013 a január 2014 COV 

preškolilo 12 žiakov Obchodnej akadémie. 

 

3. V školskom roku 2013/2014 sme realizovali napr. tieto opatrenia:  

 modernizácia a inovácia obsahu vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi, 

 sústavné využívanie inovatívnych metód a foriem vo vyučovaní,  

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

 zapájanie školy do realizácie projektov, rozširovanie spolupráce so zahraničnými partnermi,  

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

zapájanie rodičov do života školy, zlepšovanie komunikácie s verejnosťou, 

 prezentácie školy na základných školách – priebežne počas  roka. 

 

4. K stabilným partnerom školy patria spoločnosti: KROS a.s., SPP a.s.,  LKW Walter, Viedeň 

a Kosit a.s. V školskom roku 2013/2014 bola nadviazaná spolupráca a podpísaná dohoda 

o spolupráci so Štatistickým úradom SR a Daňovým úradom SR  pre oblasť v-v procesu, 

realizáciu odbornej praxe, exkurzií a podpory  odborných vzdelávacích aktivít. Od septembra 2013 

aktívne rozvíjame spoluprácu so zamestnávateľmi absolventov ŠO animátor voľného času 

a manažment regionálneho CR. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 341 

 Z toho dievčat 281 

 Počet tried spolu 14 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 341 

 Z toho dievčat 281 

 Počet tried denného štúdia 14 

 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 - 

 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 8/3 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 5 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 3 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 16 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 16 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú štúdium podľa 

individuálneho učeb. plánu  

7 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 5 

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

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

Bol zrušený predpisom 324/2012 

Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 

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

Kritériá prijatia do 1. ročníka pre školský rok 2014/15: 

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 

15.9.2014 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

6317M obchodná 

akadémia 
60 100 82 1 1 31 33 

6324M manažment 

reg. CR 
15 23 22 0 0 10 12 

7662M animátor 

voľ.času 
15 6 4 0 0 0 0 

Spolu  90 129 106 1 1 41 45 

 

Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 

 modernizácia a inovácia obsahu vzdelávania v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, 

 sústavné využívanie inovatívnych metód a foriem vo vyučovaní - zážitkové učenie a 

skúsenostné metódy, projektové vyučovanie, metóda CLIL, 

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

( LKW,SPP, Daňový úrad Košice, KOSIT, Štatistický úrad), 

 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, 

 organizovanie Dní otvorených dverí -2 x v školskom roku,  

 inzercia v dennej tlači a letáková kampaň v MHD,  

 prezentácia školy na výstavách Pro Educo a Správna voľba povolania, 

 pravidelná aktualizácia web stránky školy, 

 propagačné materiály distribuované do obcí a mestských častí Košíc. 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,36 2,21 2,47 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

157,7 163,6 79,76 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

7,7 7,0 4,11 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

149 156,6 75,66 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/14 

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 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 
1.  81 6 7,4 20 24,7 52 64,2 3 3,7 5329 65,79 613 7,57 

2.  99 13 13,13 17 17,17 66 66,67 3 3,03 8333 84,17 275 2,78 

3.  68 6 8,82 7 10,29 45 66,17 8 11,76 5632 82,82 246 3,62 

4.  93 3 3,22 15 16,13 71 76,34 4 4,3 6505 69,95 266 2,86 

Spolu 341 28 8,21 59 17,3 234 68,62 18 5,27 

 

25799 75,66 1400 4,11 

 

 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 Obchodná akadémia 79 0 0 0 79 0 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011/12 2013/14

Priemerný počet

ospravedlnených

vymeškaných

hodín na žiaka za

školu:
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6 

spolu  79 0 0 0 79 0 
 

MS v mimoriadnom termíne – september 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

63176 Obchodná akadémia 3 0 0 0 3 0 
spolu  3 0 0 0 3 0 
 

 

6.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 68 54,4 

Nemecký jazyk 11 41,4 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

79 57,2 

 

6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 68 62,27 % 

Nemecký jazyk 11 50,29 % 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

79 58,50 % 

Praktická časť 

odbornej zložky 

79 2,32 

 

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 

9 19 33 18 0 2,76 

Anglický 

jazyk 

13 13 24 18 0 2,69 

Nemecký 

jazyk 

3 2 4 2 0 2,45 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

6 29 34 10 0 2,61 
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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 2013/2014 

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 3 65 3 75     6 140 

6317 6 obchodná 

akadémia / SOŠ 1 

ŠVP 2013 

 
    2,5 54 3 95 5,5 149 

6324 M manažment 

region. CR / SOŠ1 

ŠVP 2013 
1 20 0,5 20     1,5 40 

6324 6 manažment 

region. CR / SOŠ 1 

ŠVP 2013 
    0,5 16   0,5 16 

7662 M animátor 

voľného času /SOŠ 2 

ŠVP 2013 
  0,5 8     0,5 8 

Celkom 4 85 4 103 3 70 3 95 14 353 

 
 

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 2013/2014 podiel absolventov na trhu práce  

 

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2014 

nezamestnaní 

k 30.9.2014 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

37 1 0 18 36 92 

 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2013/2014 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2014 

Nezamestnaní 

k 30.9.2014 

celkom 

6317 6 

obchodná 

akadémia 

38 0 18 36 92 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 8 8 13 1  31 47 

z toho žien: 1 5 6 12 1  25  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 31 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 30 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestáciou 19 

s 2. atestáciou 5 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 11 

 

 

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:   4 5   9  

z toho 

žien:   3 5   8  

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 7 

 

 

Odbornosť odučených hodín 

 

 

Predmety 

 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 122 122 0 0 0 

Cudzí jazyk 148 148 0 0 0 

Prírodovedné  61 61 0 0 0 

Odborné  302 302 0 0 0 

Spolu  

 

633 633 0 0 0 
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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 

2. atestácia KU PF v 

Ružomberku 

osvedčenie o 

ukončení 

1  

Využívanie IKT vo 

vyučovaní 

MPC Bratislava osvedčenie 

o ukončení 

1 25 

Interaktívne 

technológie vo 

vyučovacom 

procese 

E-technology 

Hlohovec 

osvedčenie 

o ukončení 

1 13 

Návrh a tvorba 

web stránok 

MPC Košice osvedčenie 

o ukončení 

2 15 

Tvorba 

edukačných 

multimédií 

MPC Košice osvedčenie o 

ukončení 

2 15 

Maturitná skúška 

z odborných 

predmetov 

MPC Košice osvedčenie o 

ukončení 

2 15 

 

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 

 

  

Bedminton 

dievčatá    24. 03. 2014  x     

  atletika    07. 05. 2014  x     

   Olympiáda ĽP    12.11.2013  x     

  
 Hviezdoslavov 

Kubín    14. 04. 2014  x     

  
 Olympiáda 

ANJ    24. 03. 2014       

 

 

P.Č. Názov 

aktivity 

Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na 

konferenciách, výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. ProEduco november 2013 výstava 3000  

2. Workshop 

SŠ KSK 

október 2013 výstava 2500 

3. letáková 

kampaň 

február - marec 2014 v prostriedkoch MHD  cestujúca verejnosť 

4.  prezentácie 

na ZŠ 

november 2013 - marec 2014   cca 1000 žiakov na 20 ZŠ 

5. Deň 

otvorených 

dverí 

december 2013 a február 

2014 

 400 žiakov ZŠ 

6. inzercia v 

tlači 

január 2014 

marec 2014 

plošná inzercia v denníku 

Nový čas a Korzár 
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy (ak 

bol) 

Poznámka 

Spájame teóriu a 

skúsenosti pre prax 

26110130616 141 358 EUR 7067,88 EUR OPV ESF 

CROSS EÚ  56 980 EUR 0 EUR Leonardo da Vinci 

  

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2013/2014.  
 

V školskom roku 2013/2014 bola na škole realizovaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej inšpekcie 

2 krát. Dňa 20.02.2014 bol predmetom inšpekcie súlad školského vzdelávacieho programu so 

štátnym vzdelávacím programom v strednej odbornej škole. Závery ŠŠI konštatovali súlad oboch 

vzdelávacích programov. Odporúčania na zlepšenia sa týkajú najmä formálnych nedostatkov. 

Nedostatky sa týkali aj prerokovania ŠkVP so subjektom odborného vzdelávania. 

 Dňa 26.05.2014 až 27.05.2014 bola predmetom inšpekcie realizácia internej časti maturitnej 

skúšky – praktickej a teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole. ŠŠI konštatovala 

súlad priebehu všetkých častí maturitnej skúšky s platnými právnymi predpismi. 

  

 

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

V školskom roku 2013/2014 prebiehala ďalšia modernizácia vybavenia odborných učební 

výpočtovou a kancelárskou technikou najmä z darov právnických osôb a zo zdrojov Rodičovského 

združenia pri škole a 2 % z daní. Takto boli obnovené 3 odborné učebne 50timi novými stolnými 

počítačmi - darom firmy U-Shin s.r.o.. Vďaka Rodičovskému združeniu, vlastným príjmom školy 

a prostriedkom zo Vzdelávacích poukazov sa ďalej modernizovali zariadenia učební, estetizovali sa 

kmeňové triedy a chodby školy. 

Odborné učebne 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,  

653 097 € 

 

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

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

0 € 

 

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

podľa financovaných aktivít,  

0 € 

 

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,  

Mimorozpočtové zdroje použité na materiálno-technické vybavenie pre výchovno-vzdelávací 

proces:  

 

 Rodičovské združenie pri OA:         4 138,78 EUR 

 Vlastné príjmy z prenájmov (r. 2013/2014):  10 462,86 EUR 

 Sponzorské dary (šk.r. 2013/2014):    45,99 EUR 

 Refundácia RCM (šk.r. 2013/2014):   910,21 EUR 

 Dar firmy U-shin, s.r.o.:  50 počítačových zostáv pre potreby odborného vyučovania 

 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,  

0 € 

 

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 
Základy úpravy 

digitálnej 

fotografie – 

Adobe 

photoshop 

17.01. – 

24.01.2014 

COV SOŠ 

Ostrovského 

Košice 

COV pre 

informačné 

a sieťové 

technológie 

12 získané zručnosti 

a vedomosti 

v práci s Adobe 

photoshop 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
Florbal dievčatá 04. 10. 2013 G Park mládeže 

KE 

G Park mládeže KE 13 Veľký záujem žiakov 

Florbal chlapci 18. 10. 2013 

13. 03. 2014 

Lokomotíva KE 

Košice-Šaca 

Lokomotíva KE 

Košice-Šaca 

10 Veľký záujem žiakov 

Basketbal chlapci 26. 02. 2014 SOŠ Ostrovského 

KE 

SOŠ Ostrovského 

KE 

10 Veľký záujem žiakov 

Volejbal chlapci 11. 03. 2014 G Alejová KE G Alejová KE 10 Veľký záujem žiakov 
Volejbal dievčatá 13. 03. 2013 G Trebišovská KE G Trebišovská KE 10 Veľký záujem žiakov 
Hádzaná dievčatá 20. 02. 2014 SOŠ Ostrovského 

KE 

SOŠ Ostrovského 

KE 

10 Veľký záujem žiakov 

Futsal chlapci 04. 02. 2014 Košice Šaca Košice Šaca 10 Veľký záujem žiakov 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
Voda je život 2.10.2013 CVČ Orgovánová 

5, Košice 

CVČ Orgovánová 5, 

Košice 

37 Veľký záujem 

Vieme sa správne 

učiť? 

11. a 16. 10. 2013 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 65 Záujem žiakov 

Projekty cez 

objektív 

október 2013 OA Polárna 1, KE Ekofond 73 Záujem žiakov 

Kariérne 

poradenstvo 

13. 11. 2013 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 21 Veľký záujem 

DOD TUKE 13. 11. 2013 TU KE TU KE 17 Veľký záujem 
Ekotopfilm 18. – 21. 11. 2013 OC Galéria Ekotopfilm 95 Veľký záujem 
Rovesníci o/k 

ochrane ľudských 

práv 

28. 11. 2013 SCPPPaP Medická 

2, KE 

SCPPPaP Medická 

2, KE 

6 Veľký záujem 

Na prevenciu s 

nápadmi 

X.,XI. 2013 CPPPaP OA 

Polárna 1 

CPPPaP ,OA 

Polárna 1, KE 
320 Veľký záujem 

HIV/AIDS 3. 12. 2013 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 80 Veľký záujem 
Zdravá výživa 15. 01. 2014 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 86 Priemerný záujem 

Legálne drogy 18. 02. 2014 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 13 Veľký záujem 

Zapoj sa  04. 04. 2014 Aupark Resonance 

Regenerácia 

Generácie 

98 Priemerný záujem 

Deň Zeme 16. 04. 2014 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 290 Veľký záujem 

Poradenské 

stretnutie, služby 

EURES 

23. 04. 2014 OA Polárna 1, KE ÚPSVaR 75 Priemerný záujem 

Prvá pomoc 28. – 30. 04. 2014 OA Polárna 1, KE Červený kríž, RÚVZ 92 Priemerný záujem 

Šikanovanie 05. – 09.05. 2014 GYM Alejová CPPPaP 6 Veľký prínos 

Zo Slnka je život Máj 2014 OA Polárna 1, KE Biomasa 84 Veľký záujem 

Mne sa to nemôže 

stať 

25. 06. 2014 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 150 Veľký záujem 

Deň boja proti 

drogám 

25. 06. 2014 OA Polárna 1, KE OA Polárna 1, KE 200 Priemerný záujem 

 

Štvorylka 

23. 05. 2014 Hlavná ulica, KE Mesto  KE 40 Veľký záujem 

Karička jún 2014 Hlavná ulica, KE Mesto KE 14 Priemerný záujem 

 

Štatistiky 
 

Krúžky – Vzdelávacie poukazy (VP) 

V tomto školskom roku prijala škola 315 vzdelávacích poukazov z celkového počtu 353 vydaných 

VP, ktoré si žiaci uplatnili v 22 krúžkoch rôzneho zamerania. Krúžková činnosť sa realizovala 

v rámci RCM na Strojárenskej ulici. Najväčší záujem mali žiaci o krúžky odborného zamerania, 

športové a jazykové. 

 

 

Kultúrne poukazy 

Kultúrne poukazy využili  žiaci na kultúrne aktivity, ktoré organizovali kolektívy tried alebo škola 

ako celok. Žiaci navštívili divadelné predstavenia v DJZ v Prešove,  filmové predstavenia 

v Košiciach, Botanickú záhradu a košické múzeá a galériu. 
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Žiacka školská rada 

ŽŠR pracovala počas celého šk. roka aktívne pod vedením koordinátorky Ing. L. Pírovej. 

Pravidelne sa stretávala na svojich zasadaniach, spolupracovala s RCM Strojárenská 3 v Košiciach.  

Žiačka Karin Kapušová zastupovala žiakov v Rade školy. 

ŽŠR organizovala počas šk. roka akcie – Imatrikulácia, Študentská kvapka krvi, Mikuláš, 

Valentínska kvapka krvi a spolupodieľala sa na verejných finančných zbierkach – Biela pastelka, 

Modrá nezábudka, Deň narcisov. 

Členovia ŽŠR sa zúčastnili školenia  Komprax a stretnutia ŽŠR z košického kraja, ktoré 

usporiadalo RCM Strojárenská 3 v Košiciach. 

Spolupodieľali sa na pravidelnom hodnotení a súťaži o Najlepšiu triedu. Záujem žiakov o prácu 

v ŽŠR má v našej škole stúpajúcu tendenciu. 

 

 

 

 

 

 
PaedDr. Peter Ivan 

    riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

školský rok 2013/2014 bola prerokovaná Radou školy dňa 02.10.2014. 

 


