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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 

(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 

Webová adresa www.polarka.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľ školy Mgr. Michal Potoma 
055/674 03 44 

0918 615 776 

Koordinátorka vo 

výchove a vzdelávaní 
Mgr. Dagmar Šipošová 0907 951 519 

Predseda rady školy  Mgr. Dagmar Šipošová 0907 951 519 

Poradný orgán školy Pedagogická rada  

Samosprávny orgán 

školy 

Rada školy 
 

Žiacka školská rada 

 

 

Certifikát kvality:  

Škola je od roku 2012 certifikovaná podľa systému kvality manažmentu riadenia ISO 9001:2008.  
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http://www.polarka.sk/


 - 4 - 

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, 

 rozsiahle zapojenie žiakov do duálneho 

vzdelávania v širokom spektre firiem, 

 zapájanie školy do projektov, kvalitný tím 

učiteľov so skúsenosťou s tvorbou a 

implementáciou projektov z fondov Európskej 

únie, 

 spracovanie ŠkVP v spolupráci s IT firmami 

a VŠ, vzdelávanie zodpovedajúce potrebám trhu 

práce, 

 ochota učiteľov a žiakov dôkladne pracovať na 

skvalitnení dištančného vyučovania, 

  aktívne zapájanie žiakov do mimoškolských 

aktivít a súťaží, 

  komplexné priestorové vybavenie školy s 

možnosťou stravovania a priestormi pre 

voľnočasové aktivity. 

Slabé stránky: 

 vzdialenosť školy od centra mesta,  

 nedostatok finančných prostriedkov na 

modernizáciu budovy a exteriéru školy, 

 nevyhovujúci stav školského ihriska, 

 vybavenosť školy staršími učebnými 

pomôckami (mimo didaktickej techniky), 

 nedostatočná technická pripravenosť na on-line 

vyučovanie, 

 chýbajúci lektor cudzieho jazyka, 

 zvyšujúci sa počet žiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 

 nedostatočná spätná väzba o uplatnení 

absolventov na trhu práce. 

 

Príležitosti: 

 možnosť vytvárať vlastný školský vzdelávací 

program podľa potrieb školy a regionálneho 

trhu práce, 

 zapojenie väčšieho počtu žiakov do 

systému duálneho vzdelávania a oslovenie 

nových firiem, 

 rozvoj IT priemyslu v Košickom kraji 

a angažovanosť IT firiem v oblasti vzdelávania, 

 vzdelávanie zodpovedajúce potrebám trhu 

práce, 

 rozvinuté malé a stredné podnikanie v regióne, 

 podpora odborného vzdelávania zo strany 

zriaďovateľa, 

 záujem zriaďovateľa o vybudovanie systému 

dobre fungujúcich efektívnych stredných škôl s 

otvoreným systémom vzdelávania, 

 zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti  s 

cieľom modernizovať vyučovací proces. 

Ohrozenia: 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 nedostatočné finančné zdroje v rezorte školstva, 

 nižšia vedomostnú úroveň uchádzačov zo 

základných škôl najmä v oblasti cudzích 

jazykov, 

 chýbajúca zanietenosť časti pedagogických 

pracovníkov pre nové trendy v priemysle a ich 

zavádzanie do vzdelávania, 

 zvyšovanie priemerného veku pedagogických 

pracovníkov a chýbajúca mladá generácia 

učiteľov na SŠ, 

 nedostatočná informovanosť výchovných 

poradcov ZŠ o požiadavkách trhu práce, 

 nezáujem rodičov o odbory, ktoré trh práce 

požaduje,  

 zaradenie študijných odborov podobného 

zamerania do siete na ďalších školách v 

košickom regióne. 
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Vízia školy: 

 

V aktualizovanej koncepcii rozvoja školy na roky 2017 – 2022 nadväzujeme na stratégiu a 

hlavné ciele realizované v škole ostatných rokoch. Aktuálne vychádzame z analýzy školy 

prostredníctvom SWOT, autoevalvácií školy a z koncepčných materiálov MŠVVaŠ SR a KSK.    

 

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

s rozvojom a permanentnou modernizáciou materiálneho zázemia, skvalitňovaním výchovno-

vzdelávacieho procesu a rozširovaním duálneho vzdelávania. 

 

Orientácia vzdelávacieho procesu na potreby žiakov a trhu práce, pre ktorý ich pripravujeme, je 

alfou a omegou ich ďalšieho uplatnenia. V úzkej spolupráci s partnermi vo vzdelávaní 

(zamestnávatelia, vysoké školy, zriaďovateľ, verejnosť) kriticky analyzujeme kvalitu vzdelávacieho 

programu a vychádzame z definovaných potrieb trhu práce. 

 

Naša vízia:  

 „Tvorme modernú a efektívnu školu reagujúcu na potreby žiakov a trh práce.“ 

 

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

realizácia, akcent na viac ako 25 ročnú tradíciu školy a jej výnimočnosť, dôkladné 

definovanie súčasných požiadaviek a prognózovanie tých budúcich, zapojenie školy do 

duálneho vzdelávania a rozšírenie spolupráce s partnermi v duálnom vzdelávaní a v odbornej 

praxi. 

  

 

Vyhodnotenie:  

 

Škola medziročne zlepšuje monitorované výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu (prospech, 

dochádzka žiakov). Výsledky sú porovnateľné s výsledkami škôl obdobného zamerania v regióne. 

Dlhodobo spolu s partnermi školy budujeme aj možnosti ďalšieho uplatnenia našich absolventov na 

trhu práce v štátnej správe, verejnej správe, v súkromnom sektore, ale i v ďalšom štúdiu na 

vysokých školách.  

 

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

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

pedagógovia našej školy. V posledných rokoch je do krúžkov zapojených viac ako 95% žiakov. 

 

Škola sa úspešne zapojila do duálneho vzdelávania a pokračuje v odbornej praxi vo firmách.  

 

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

firmy KROS z podvojného účtovníctva. 
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Poslanie školy: 

Poslaním našej školy bolo 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 2019/2020 sme pokračovali v rozvoji spolupráce so zamestnávateľmi a na 

základe zistených potrieb zamestnávateľov sme inovovali školský vzdelávací program a posilňovali 

podiel praktických kompetencií v profile absolventa školy.  

Pokračovala spolupráca s firmami v cestovnom ruchu a miestnymi samosprávami. Viedli sa 

rokovania s ďalšími zamestnávateľmi s cieľom rozšíriť prepojenie teórie a praxe.  

Zaviedli sme duálne vzdelávanie, do ktorého sa v prvom ročníku zapojilo 8 žiakov z celkového 

počtu 17 žiakov (47 %).   

 

 

Zámery školy: 

Zámerom školy bolo:  

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

reaguje na potreby trhu práce zapojením do duálneho vzdelávania. 

    1.1 Monitorovať potreby zamestnávateľov na regionálnom trhu práce a zapojiť ich do systému 

duálneho vzdelávania. 

    1.2 Inovovať školský vzdelávací program pre študijný odbor obchodná akadémia – duálne 

vzdelávanie.  

2.  Vytvoriť vhodné materiálno-technické zázemie. 

3. Vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie.  

4. Vytvoriť ucelenú marketingovú stratégiu školy. 

5. Rozvíjať mimoškolské aktivity. 

 

Vyhodnotenie:  

1.1 V školskom roku 2019/2020 sme pokračovali v monitoringu potrieb zamestnávateľov, rozšírili 

sme okruh oslovených partnerov a zapojili sme do systému duálneho vzdelávania 5 firiem. 

1.2 Inovovali sme školský vzdelávací program pre študijný odbor obchodná akadémia – duálne 

vzdelávanie. 

2. V školskom roku 2019/2020 prebehla rekonštrukcia telocvične a kuchyne.  

3. Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali väčšinu vzdelávaní kvôli mimoriadnej situácii 

dištančne. 

4. V 1. polroku škola prezentovala svoje výstupy v zmysle plánu marketingovej stratégie školy. 

V 2.polroku sme sa sústredili na elektronickú formu. 

5. V školskom roku 2019/2020 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 2019/2020 pracovali žiaci v krúžkoch 

pod vedením RCM v zmysle rámcovej zmluvy s RCM o spolupráci. V 2. polroku sa žiaci zapájali 

do on-line súťaží. 
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Ciele v školskom roku 2019/2020: 

 

1. Zvýšiť mimorozpočtové zdroje a vlastné príjmy školy. 

2. Zapojiť firmy do systému duálneho vzdelávania. 

3. Rekonštruovať telocvičňu. 

4. Zapájať školu do projektových výziev. 

5. Nájsť partnera/projekt na revitalizáciu školského ihriska. 

6. Úspora elektrickej energie.  

 

Vyhodnotenie:  

 

1. Úloha čiastočne splnená: 

Počet nájomcov v priestoroch školy sa zvýšil o 50 %. Mimoriadna situácia prerušila 

realizáciu nájmov. 

 

2. Úloha splnená: 

V školskom roku 2019/2020 sme zapojili 5 firiem do systému duálneho vzdelávania – 

Oerlikon, Work Flows, 247.sk, A-Z ISZA a Mestskú časť Nad jazerom. 

 

3. Úloha splnená:  

V školskom roku 2019/2020 sa vymenila podlaha v telocvični – nová palubovka. 

 

4. Úloha čiastočne splnená:  

V školskom roku 2019/2020 sa škola prihlásila do troch výziev. Projekt Slovenskej 

sporiteľne a Erasmus+ boli zamietnuté. Projekt Polárka v praxi bol schválený a bude sa 

realizovať od budúceho školského roka. Pokračuje zapojenie sa do programu DofE.  

 

5. Úloha čiastočne splnená: 

V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach sme zabezpečili 4-krát ročne kosenie 

školského ihriska. Zároveň sme zlikvidovali poškodený starý nábytok z vonkajšieho átria. 

 

6. Úloha splnená: 

V telocvični sme vymenili 200 ks klasických žiaroviek za LED žiarovky. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

(údaje sú uvádzané k 15.9.2019) 

 

 

 Počet žiakov školy spolu 155 

 Z toho dievčat 112 

 Počet tried spolu 7 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 155 

 Z toho dievčat 112 

 Počet tried denného štúdia 7 

 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 15/7 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 2 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 1 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

11 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 3 

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 2020/2021: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie boli vytvorené nové kritériá pre prijatie, v ktorých boli zahrnuté 

známky z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka na ZŠ 

z predmetov: 

povinné predmety: SJL, MAT 

profilové predmety: CUJ, INF, OBN 

doplnkové predmety: GEO, BIO, DEJ 

Zároveň boli pripočítané body za celkový prospech a za umiestnenia na súťažiach a olympiádach. 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS zapísaní 

žiaci 

stav k 

15.9.2020 kód odbor plán prihlásení prijatí prihlásení prijatí 

6317 M obchodná 

akadémia 
40 79 33 1 1 34 36 

6325 M ekonomické 

lýceum 
0 0 0 0 0 0 0 

6324 M manažment 

region. CR 
0 0 0 0 0 0 0 

spolu  40 79 33 1 1 34 36 

 

 
Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 

 

 modernizácia a inovácia obsahu vzdelávania v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov, 

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

a duálneho vzdelávania,  

 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-krát v školskom roku,  

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

 propagácia školy formou informačných kampaní, 

 prezentácia štúdia a aktivít školy na výstavách ProEduco a Správna voľba povolania, 

 prezentácia aktivít školy na www.polarka.sk a na sociálnych sieťach, 

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

gramotnosti), 

 modernizácia webovej stránky školy a zvýšenie informovanosti žiakov a rodičov 

prostredníctvom sociálnych sietí. 
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Priemerný prospech za 

školu: 
2,31 2,07 2,11 1,82 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

102,4 127 123 77,6 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

1,74 2,3 2,6 1,7 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

100,9 125 120,4 75,9 

 

 

Opatrenia zamerané na zlepšenie všetkých ukazovateľov výchovnovzdelávacieho procesu: 

 

 využívanie elektronického dochádzkového systému a triednej knihy, online kontrola 

prospechu a dochádzky, 

 pravidelná komunikácia s rodičmi a žiakmi vykazujúcimi vysokú absenciu a nedostatočný 

prospech, 

 poskytovanie možnosti doučovania v rámci odborných krúžkov zameraných na pomoc slabo 

prospievajúcim žiakom, 

 zvýšenie využívania inovatívnych metód a foriem vo vyučovacom procese, 

 zavedenie konania komisionálnych skúšok pri absencii 40 % v klasifikačnom období, 

 motivácia žiakov dostať neskúšanku za 0 vymeškaných hodín v mesiaci. 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 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 ospravedlnené neospravedlnené 

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. 17 7 41 6 35 4 24 0 0 1183 69,5 0 0 

2. 51 11 22 26 51 14 27 0 0 3987 78,1 96 1,8 

3. 44 16 36 13 30 15 34 0 0 2934 66,7 2 0,04 

4. 37 2 5 16 43 19 52 0 0 3218 86,9 165 4,4 

Spolu 149 36 24 61 41 52 35 0 0 11322 75,9 263 1,7 

 

Priebeh dištančného vyučovania 

 V začiatkoch mimoriadnej situácie nebolo isté ako dlho potrvá prerušenie vyučovania, bola 

to nová situácia pre všetkých, a preto učitelia začali opakovať učivo, ktoré už prebrali 

(zadávali úlohy) cez Edupage a e-mail. 

 Následne sme zistili technické možnosti žiakov: či majú počítač, alebo notebook a či majú 

k dispozícii internet. Internet mal každý žiak (niekedy hlavne na vidieku mali výpadky alebo 

bol pomalý). Žiakom, ktorí nemali počítač alebo ho mali v nevyhovujúcom technickom 

stave, škola poskytla notebook na dištančné vyučovanie.  

 Po technickom zabezpečení učiteľov a žiakov škola začala vyučovať on-line podľa 

vytvoreného rozvrhu. Na úvod sme používali Skype a Jitsi Meet, neskôr sme sa zjednotili na 

Zoom, ktorý aj žiakom najviac vyhovoval. 

 Na komunikáciu so žiakmi (zadávanie úloh, odovzdávanie, posielanie materiálov, 

konzultácie, vysvetľovanie, dobrovoľné preskúšanie žiakov, riešenie triednických vecí) sme 

používali Edupage, e-maily, Skype, Jitsi Meet, Zoom, Facebook (skupiny a videohovory), 

Viber, WhatsApp, Messenger, telefonické rozhovory, sms, mms. 

 Najčastejšie učitelia používali vlastné materiály (word, excel, power point, testy v Edupage, 

pracovné listy, videá), z cudzích jazykov digitalizované učebnice Genau (NEJ), Solutions 

iTool (ANJ), aplikácia WocaBee (RUJ) a na motiváciu aj hry, súťaže, pozeranie filmov 

a následný rozbor. 

 Učitelia individuálne absolvovali webináre (Microsoft Teams, Komenského inštitút, 

jazykové). 

 Konzultácie k technickým problémom škola poskytovala individuálne. 

 Žiaci s VVP mali k dispozícii výchovnú poradkyňu a školskú psychologičku, ktoré im 

intenzívne poskytovali pomoc pri učení.  

 Priebežné aj záverečné hodnotenie žiakov prebiehalo on-line formou.  

 Všetci žiaci úspešne ukončili daný školský rok, nikto nemal komisionálne skúšky v auguste 

a nikto neopakoval ročník. 
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 Priebeh vyučovania v čase mimoriadnej situácie výrazne posunul našich učiteľov technicky 

(práca s počítačom a on-line vyučovanie), žiakom ukázal, že najviac im chýba výklad učiva, 

sociálny kontakt, schopnosť pracovať samostatne, plánovať si svoju prácu a sústrediť sa na 

učivo. 

 V nasledujúcom školskom roku škola plánuje zlepšiť digitálne zručnosti učiteľov a žiakov a 

zlepšiť technické vybavenie nevyhnutné na dištančné vyučovanie. 

 

 

2. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

 

V školskom roku 2019/2020 sa kvôli mimoriadnej situácii konali maturitné skúšky administratívne.  

Externá časť a písomná forma internej časti MS sa nekonali. 

Hodnotenie v predmetoch internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok 

sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch 

ročníkov.  

 

maturitný predmet: slovenský jazyk a literatúra 

známky z predmetu SJL (OA PIS, OA, MRCR) 

 

maturitný predmet: anglický jazyk 

známky z predmetov ANJ, KAJ (OA PIS) 

známky z predmetov ANJ, KAJ, JOP (OA, MRCR) 

 

maturitný predmet: teoretická časť odbornej zložky 

známky z predmetov EKO, OBI (OA PIS) 

známky z predmetov POE, UMA,. SEE (OA) 

známky z predmetov EKO, GCR, TSCR, SCR (MRCR) 

 

maturitný predmet: praktická časť odbornej zložky 

známky z predmetov UCT, CVU, TSU, JOP (OA PIS) 

známky z predmetov UCT, ADK, EKC, POI (OA) 

známky z predmetov ADK, TSU, OPR, HKS, PVCR, SEG (MRCR) 

 

 

2.1 Celkové hodnotenie 

 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Prospeli Neprospeli Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317M obchodná akadémia 26 0 0 0 26 0 

6324M 
manažment regionálneho 

cestovného ruchu 
11 0 0 0 11 0 
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2.2 Ústna forma internej časti  

 

 

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 
5 12 18 2 0 2,46 

Anglický 

jazyk 
1 15 15 6 0 2,70 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 
3 20 12 2 0 2,64 

Praktická časť 

odbornej 

zložky 
11 18 7 1 0 2,27 

 

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 2019/2020 stav k 15. 09. 2019 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium 

ŠkVP                     

(rok aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

6317 M obchodná 

akadémia – duálne 

vzdelávanie / SOŠ 1 

ŠkVP 2019 1 18 0 0 0 0 0 0 1 18 

6317 M obchodná 

akadémia / SOŠ 1 
ŠkVP 2015 0 0 0,5 9 0,5 13 0,5 10 1,5 32 

6317 M obchodná 

akadémia - PIS / SOŠ 1 
ŠkVP 2017 0 0 0,5 18 1 21 1 18 2,5 57 

6324 M manažment 

region. CR / SOŠ 1 
ŠkVP 2018 0 0 0,5 14 0,5 10 0,5 12 1,5 36 

6325 M ekonomické 

lýceum / SOŠ 1 
ŠkVP 2020 0 0 0,5 12 0 0 0 0 0,5 12 

Celkom 1 18 2 53 2 44 2 40 7 155 

 

 

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 2019/2020 podiel absolventov na trhu práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 
celkom 

počet 

žiakov v 

študijných 

odboroch 
31 0 0 6 0 37 
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Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského roku 

2019/2020 

 

Kód odboru 

s názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 
celkom 

6317 M            

OA 
22 0 4 0 26 

6324 M 

MRCR 
9 0 2 0 11 

 

 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

zamestnancov školy  

 
1. Pedagogickí a odborní zamestnanci školy 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

nad 66 

rokov 

spolu 

všetkých 

priemerný 

vek 

Počet: 1 2 6 8 1 0 18 48,9 

z toho žien: 0 2 5 5 1 0 13  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických a odborných zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 17 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 17 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. kvalifikačnou skúškou 7 

s 2. kvalifikačnou skúškou 6 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 9,1 

Počet všetkých 

odborných zamestnancov: 1 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
 

 

V čase mimoriadnej situácie pedagogickí a odborní zamestnanci pracovali v mesiacoch marec až 

máj z domu, v júni zo školy. Vedenie školy bolo celý čas v škole. 

 

2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31-40 41-50 51-60 61-65 

nad 66 

rokov 

spolu 

všetkých 

priemerný 

vek 

Počet: 0 0 3 6 1 0 10 54,3 

z toho žien: 0 0 2 6 1 0 9 55,3 

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 10 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 9 
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Keďže škola bola výdajným miestom pre ochranné pomôcky (pre lekárov a iné organizácie) 

distribuované zriaďovateľom, 4 nepedagogickí zamestnanci pracovali len zo školy (zabezpečovali 

chod školy a dezinfekciu priestorov). Zvyšok bol mesiacoch apríl a máj doma.  

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2019/2020 
 

Predmety 

 

Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Všeobecnovzdelávacie 144 134 93 10 7 

Odborné 197 197 100 0 0 

Spolu 341 331 97 10 3 

 

 

   

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

V súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania bolo vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

zamerané predovšetkým na zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 

pedagogickej činnosti. V druhom polroku prebiehalo vzdelávanie dištančnou formou. Funkčné 

vzdelávanie sa neuskutočnilo, pretože základný modul sa nikde nerealizoval. 

 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Aktualizačné 

vzdelávanie 
Finančná správa 

Učíme (sa) práva 

spotrebiteľov 
2 0 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Medzinárodný veľtrh 

CF Ostrava 

Fiktívna firma – 

súčasť globálneho 

podnikania 

2 0 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Medzinárodný veľtrh 

CF Košice 

Sociálne médiá – 

brána do biznisu 
2 0 

Aktualizačné 

vzdelávanie 
Komenského inštitút Nestresuj! Relaxuj! 2 0 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Národný ústav 

certifikovaných 

meraní vzdelávania 

Spôsobilosť na 

výkon funkcie 

predsedu ŠMK, PMK 

a hodnotiteľa 

3 0 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Ministerstvo práce, 

rodiny a soc. vecí 

Prognózy vývoja trhu 

práce v SR 
1 0 

Aktualizačné 

vzdelávanie 
LUMATEL s.r.o. 

Pozitivizmus v živote 

učiteľa a prevencia 

vyhorenia učiteľa  

17 0 

Dištančné 

vzdelávanie 

EDUPAGE, 

Komensky, 

Microsoft Teams 

Príprava 

a prideľovanie 

materiálov, Príprava 

prezentácií, online 

vyučovanie 

17 0 
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

03. 09. 2019 sa v Hanušovciach nad Topľou 5 žiaci so svojimi vedúcimi zúčastnili na odovzdávaní 

bronzových cien Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. DofE je komplexný rozvojový 

program, ktorý dáva mladým ľuďom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre 

reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. 

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 (13. 09. 2019) sa žiaci 1. – 3. ročníka 

zdokonaľovali v IT zručnostiach a testovali aplikáciu Východoslovenského múzea. 

Dňa 26. 09. 2019 sa žiaci 3. a 4.ročníka zúčastnili na PROFESIA DAYS – festivale, ktorý sa venuje 

témam, ktoré súvisia s trhom práce. Žiaci sa popri všeobecných informáciách o trhu práce zaujímali 

aj o aktuálne trendy v žiadaných odvetviach -  navštívili Ostrov kreativity a marketingu, Ostrov 

zdravia, Ostrov IT a Master Class. 

16. a 17. 10. 2019 sa v Kulturparku uskutočnil Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom 

rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm, na ktorom 12 našich žiakov zabezpečovalo (tak ako niekoľko 

posledných rokov) jeho organizáciu.  

V dňoch 28. a 29. 10. 2019 sa 2 učitelia zúčastnili na konferencii o výmenných pobytoch Erasmus+ 

v Rzeszowe, kde si vymenili skúsenosti a plánovali nové aktivity s kolegami z Talianska, 

Španielska a Poľska. Organizátorom bola naša družobná škola Zespół Szkół Ekonomicznych 

v Rzeszowie. 

V dňoch 25. a 26. 11. 2019 sme sa zúčastnili na vzdelávacej prezentácii škôl a súčasných potrieb 

trhu práce organizovanej KSK - SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA. Cieľovou skupinou našich 

aktivít, ktoré informovali o možnostiach štúdia, o zameraní školy, o duálnom vzdelávaní 

a o celkovom smerovaní školy, boli žiaci základných škôl a ich rodičia.  

V dňoch 04. a 05. 12. 2019 sa naša škola zúčastnila na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO 

EDUCO, kde boli inštitúcie poskytujúce služby v oblasti vzdelávania a kariéry (domáce i zahraničné 

univerzity, stredné školy Košického kraja, inštitúcie poskytujúce mimoškolské vzdelávanie i 

zamestnávatelia) s dôrazom na aplikáciu duálneho vzdelávania, ktoré vytvára priestor na uplatnenie 

absolventov strednej školy. 

Na škole sme dvakrát zorganizovali DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (12. 12. 2019 a 14. 02. 2020). 

Pripravili sme pre žiakov základných škôl, rodičov a učiteľov prezentáciu o štúdiu na našej škole 

(odbory, zameranie, predmety, materiálne vybavenie, mimoškolská činnosť, exkurzie a výlety, 

projekty, DofE, študentské aktivity). Záujemcovia o štúdium na našej škole si prezreli priestory 

školy, vyskúšali si nácvičné testy zo SJL a MAT, zapájali sa do súťaží organizovaných našimi 

žiakmi. Výchovná poradkyňa poskytovala konzultácie žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Informácie o duálnom vzdelávaní poskytoval zástupca Dual Point Košice. 

Druhý DOD mal nízku účasť, preto v budúcnosti zvážime skoršie termíny, prípadne aj iné ako 

prezenčné formy. 
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Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 

p.č. názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1 

Medzinárodný 

veľtrh CF v 

Košiciach 

Stromky 

Beerko 

Yummy 

23. – 24.10.2019   

áno 

1.m. najlepší 

stánok 

2 

Medzinárodný 

veľtrh CF v 

Ostrave 

Stromky 

Beerko 
19. – 20.2.2020   

áno 

cena SCCF 

3 
Hviezdoslavov 

Kubín 
14 žiakov 30.1.2020    

4 
Internetová 

súťaž ZAV SR 

9 žiakov 

Karol Sohan II.B 
7.2.2020  2x 1.miesto  

5 SIP 
3 žiaci 

Karol Sohan II.B 
13.2.2020 2.m.   

 
 
 
 
 

Iné súťaže 

p.č. názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1 Generácia €uro žiaci 4. ročníka 15. 11. 2019  1. kolo  

2 Svet vedomostí 12 žiakov 2. a 3. roč. 18. 11. 2019    

3 
Olympiáda zo 

SJL 
13 žiakov 29. 11. 2019    

4 
Olympiáda z 

ANJ 

21 žiakov 

4 žiaci 

28. 11. 2019 

15. 01. 2020 
   

5 
Ekonomická 

olympiáda 
3 žiaci 09. - 13. 12. 2019  áno  

6 Súťaž v ADK 14 žiakov 10. 12. 2019    

7 

Olympiáda 

Podnikový 

hospodár 
Internetová súťaž 

6 žiakov 
06. 04. 2020 

28. 04. 2020 
 áno  

8 Intersteno 
Internetová súťaž 

9 žiakov 

Karol Sohan II.B 
máj 2020   27. miesto 

9 
Matematický 

klokan 
38 žiakov 

08. a 11. 06. 

2020 
  áno 
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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 

     

 

Škola v školskom roku vypracovala 3 projekty: 

1) Erasmus+ odborná prax v zahraničí – neschválený 

2) SLSPKomunitné vzdelávanie – neschválený 

3) Polárka v praxi – schválený, začiatok realizácie v školskom roku 2020/2021 

 

 
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola na škole realizovaná inšpekčná činnosť Štátnej školskej 

inšpekcie.  

 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

 

Pri realizácii ŠkVP je dôležitým predpokladom primerané priestorové a materiálno-technické 

vybavenie školy.  

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v týchto priestoroch: 

 7 kmeňových tried, v 2 je notebook a dataprojektor, 

 1 učebňa slovenského jazyka a literatúry s interaktívnou tabuľou, 

 1 učebňa matematiky s interaktívnou tabuľou, 

 1 učebňa ekonomických cvičení s počítačmi a dataprojektorom, 

 1 učebňa ekonomiky s počítačmi a dataprojektorom, 

 1 učebňa informatiky s počítačmi a dataprojektorom, 

 2 učebne administratívy a korešpondencie s počítačmi, 

 1 učebňa informatiky s počítačmi a dataprojektorom, 

 1 učebňa cvičných firiem s počítačmi a multifunkčnými zariadeniami, 

 1 učebňa komunikácie s počítačmi a interaktívnou tabuľou, audiovizuálnou technikou, 

 2 jazykové učebne s počítačmi a interaktívnou tabuľou, 

 1 učebňa prírodovedných predmetov s počítačmi a interaktívnou tabuľou, 

 2 telocvične a 1 posilňovňa. 

 

Pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov sú k dispozícii kabinety s počítačmi a 

tlačiarňami, kancelárie a zborovňa s multifunkčným zariadením. 

Žiaci môžu využívať 2 študentské kútiky, vonkajšie átrium a školské ihrisko, 2 automaty na jedlo 

a nápoje a multifunkčné zariadenie. 

Súčasťou školy je školská jedáleň a wifi sieť. 
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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 2019/2020 boli vo výške 565 288,00 €.  

 

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 prijaté. 

 

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

členení podľa financovaných aktivít, 

 

V školskom roku 2019/2020 neboli prijaté finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy. 

 

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, 

 

V školskom roku 2019/2020 boli:   

 rodičovské združenie prispelo na výchovno-vzdelávací proces čiastkou 2 560,- €, ďalšie 

dary v celkovej hodnote 416,78 € z poukázania 2% z daní,  

 iné dary v celkovej hodnote 37,91 € použité na krytie prevádzkových nákladov – 

propagácia, reklama, inzercia a mzdových nákladov, v zmysle darovacích zmlúv, 

 príjmy za prenájom získané od fyzických a právnických osôb na základe uzatvorených 

zmlúv v celkovej hodnote 31 099,37 €  použité na krytie prevádzkových nákladov – služby, 

energie, spotrebný materiál. 

 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov, 

 

Organizácia nezískala príjmy podľa osobitných predpisov. 
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Volejbalový 

turnaj 
28. 09. 2019 OA Polárna 

Zväz 

protifašistických 

bojovníkov 

20 
pozitívny vzťah 

k športu 

Futsal chlapci 15. 10. 2019 
Hotelová 

akadémia 
MŠVVaŠ SR 10 

pozitívny vzťah 

k športu 

Florbal chlapci 
11. - 15. 11. 

2019 

SOŠ 

Ostrovského 
MŠVVaŠ SR 12 

pozitívny vzťah 

k športu 

Florbal dievčatá 
07. - 08. 11. 

2019 

SOŠ 

Ostrovského 
MŠVVaŠ SR 12 

pozitívny vzťah 

k športu 

Futbal dievčatá 25. 10. 2019  RCM 18 
pozitívny vzťah 

k športu 

Stolný tenis 

dievčatá  
06. 11. 2019 

Hotelová 

akadémia 
MŠVVaŠ SR 4 

pozitívny vzťah 

k športu 

Stolný tenis 

chlapci 
05. 11. 2019 

Hotelová 

akadémia 
MŠVVaŠ SR 4 

pozitívny vzťah 

k športu 

Bedminton 

dievčatá 

23. 10. 2019 

12. 11. 2019 
SOŠ železničné MŠVVaŠ SR 2 

pozitívny vzťah 

k športu 

1.účelové 

cvičenie 
04. 09. 2019 Anička OA Polárna 17 

ochrana života 

a zdravia 
3.účelové 

cvičenie 
05. 09. 2019 Bankov OA Polárna 42 

ochrana života 

a zdravia 

KOŽaZ 
04. - 06. 09. 

2019 

Anička 

Bankov 

Nad jazerom 

OA Polárna 44 
ochrana života 

a zdravia 

Lyžiarsky výcvik 
27. - 31. 01. 

2020 
Telgárt OA Polárna 16 

rozvoj 

športových 

spôsobilostí 

 

 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Týždeň 

dobrovoľníctva 

16. - 22. 09. 

2019 

Detské centrum 

Liberta, MČ 

Nad jazerom, 

ZŠ Gemerská 

OA Polárna 31 
výchova k 

ľudskosti 

Sadenie 

stromčekov 
21. 09. 2019 OA Polárna MČ Nad jazerom 20 

environmentálna 

výchova 

Európska únia – 

beseda 

s Františkom 

Ružičkom 

18. 09. 2019 OA Polárna MZVEZ SR 145 
rozvoj povedomia 

o EÚ  

DOD UPJŠ 04. 10. 2019 UPJŠ Košice UPJŠ Košice 15 
kariérové 

poradenstvo 

75. výročie Dňa 

hrdinov 
06. 10. 2019 Dukla 

Zväz 

protifašistických 
2 

výchova 

k vlastenectvu 
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Karpatsko-

duklianskej 

operácie 

bojovníkov a národnému 

povedomiu 

DOD TUKE 15. 10. 2019 TUKE TUKE 29 
kariérové 

poradenstvo 

Ekotopfilm 16. 10. 2019 Kulturpark MFF Eko, s.r.o. 70 

rozvoj 

environmentálnych  

postojov 

Historicko-

literárna exkurzia 

Martin 

16. 10. 2019 Martin OA Polárna 30 

výchova k histórii 

a národnému 

povedomiu 

75. výročie SNP - 

besedy 

17. a 21. 10. 

2019 
OA Polárna 

Zväz 

protifašistických 

bojovníkov 

84 
úcta k hrdinom 

SNP  

Záložka do knihy 

spája školy 
október 2019 OA Polárna 

Slovenská 

pedagogická 

knižnica 

56 

rozvoj 

motorických 

zručností a 

fantázie 

Ekonomika v 

prírode 
04. 11. 2019 OA Polárna OA Polárna 17 

úvod do 

odborných 

predmetov 

Kritické myslenie 06. 11. 2019 OA Polárna 

Slovenské 

národné stredisko 

pre ľudské práva 

44 
rozvoj kritického 

myslenia 

Modernizácia 

verejnej správy – 

workshop v ANJ 

06. 11. 2019 
Popradská 66, 

Košice 

Fakulta verejnej 

správy UPJŠ 
12 

rozvoj jazykových 

a technických 

zručností 

Pripravte sa na 

svet práce 
06. 11. 2019 

Karpatská 5, 

Košice 

Spoločenskovedný 

ústav CSPV SAV 
14 

kariérové 

poradenstvo 

Kto je ďalší 12. 11. 2019 Kino Úsmev OA Polárna 51 
prevencia 

kyberšikanovania 

Význam Nežnej 

revolúcie 
14. 11. 2019 Košice 

Global Slovakia 

OZ 

OŠ KSK 

45 

ponímanie 

 podstaty 

demokracie 

Mini Erasmus 
17. - 21. 11. 

2019 

TUKE, UPJŠ, 

UMB, UK BA  

TUKE, UPJŠ, 

UMB, UK BA 
9 

kariérové 

poradenstvo 

Obete trestných 

činov 
26. 11. 2019 

Komenského 

52, Košice 

Odbor prevencie 

kriminality MV 

SR 

24 

prevencia 

kriminality 

mládeže 

Umlčané 

svedkyne 
27. 11. 2019 

Verejná 

knižnica Jana 

Bocatia 

Krajské 

riaditeľstvo PZ SR 

v Košiciach 

17 

prevencia 

kriminality 

mládeže 

Environmentálny 

workshop 
10. 12. 2019 

Strojárenská 3, 

Košice 
CVČ 3 

rozvoj 

environmentálnych  

postojov 

Vianoce s 

úsmevom 
10. 12. 2019 Košice 

DeDo 

Úsmev ako dar 
15 

podpora 

charitatívnej 

činnosti 

Workshop 

Reklama a 

reklamácie 

11. 12. 2019 Košice OA Polárna 11 
rozvoj odborných 

spôsobilostí 

Konferencia 

mládeže 2019 

#Dotvorme svoj 

kraj 

19. 12. 2019 Košice 
Rada mládeže 

Košického kraja 
8 

podpora 

mládežníckej 

činnosti v kraji 

Vianoce na 

Polárke 
20. 12. 2019 OA Polárna OA Polárna 132 

upevňovanie 

tradícií a našich 

zvykov 

Rozvoj 17. 01. 2020 OA Polárna CPPPaP 17 rozvíjanie 
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komunikačných 

spôsobilostí 

komunikácie 

Prevencia 

šikanovania 

27. - 29. 01. 

2020 
CPPPaP CPPPaP 4 

prevencia 

šikanovania 

Workshop 

Elektronické 

obchodovanie 

29. 01. 2020 Košice OA Polárna 17 
rozvoj odborných 

spôsobilostí 

Mozog náš 

každodenný 
31. 01. 2020 OA Polárna RÚVZ 48 

podpora zdravia 

a starostlivosti o 

seba 

Zdravý životný 

štýl 
31. 01. 2020 OA Polárna RÚVZ 22 

podpora zdravého 

životného štýlu 

Drogová 

prevencia 
31. 01. 2020 OA Polárna PZ SR 51 

prevencia 

závislostí 

Medziľudské 

vzťahy 
31. 01. 2020 OA Polárna CPPPaP 63 

výchova 

k tolerancii 

a slušnému 

správaniu 

Kam na vysokú 05. 02. 2020 Košice 

Národné kariérne 

centrum SK 

 

72 
kariérové 

poradenstvo 

Pohni hlavou –

kritické myslenie 

mladých ľudí 

14. 02. 2020 

SOŠ 

automobilová 

Košice 

OŠ KSK 70 

výchova ku 

kritickému 

mysleniu 

Klimatické zmeny 20. 02. 2020 OA Polárna Fridays for future 41 
environmentálna 

výchova 

Medzinárodný 

deň materinského 

jazyka 

21. 02. 2020 OA Polárna OA Polárna 147 
úcta k rodnému 

jazyku 

Tom, Dick a 

Harry 
26. 02. 2020 

Štátne divadlo 

Košice 

Štátne divadlo 

Košice 
138 

podpora kultúry a 

umenia 

 
 
 

Štatistiky 

 

Vzdelávacie poukazy 
  

V šk. roku 2019/2020 bolo vydaných 155 vzdelávacích poukazov, 151 z nich si žiaci uplatnili v 10 

krúžkoch organizovaných RCM Strojárenská 3, Košice, pod vedením lektorov – pedagógov  našej 

školy. Krúžky boli zamerané na cudzie jazyky, odborné ekonomické predmety, matematiku a 

krúžky kultúrneho charakteru. Žiaci boli s ich činnosťou a  úrovňou spokojní. Krúžky sa prezenčne 

realizovali do vyhlásenia mimoriadnej situácie.  

 

Zoznam krúžkov: 

Kocky sú hodené - príprava na MS SJL 

Matematický krúžok 

Rozvoj matematických zručností 

Filmy a literatúra v ANJ 

Ekonomická diskusia 

Mladý účtovník 

Rýchle prsty 
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Účtovníctvo prakticky 

Administratívne cvičenia 

Multimediálny krúžok 

 

 

Kultúrne poukazy 

 

Škola prijala pre žiakov 154 kultúrnych poukazov, ktoré sa využívali pri organizovaní kultúrnych 

akcií školy (návšteva koncertu, filmového predstavenia, divadla v slovenskom i anglickom jazyku). 

 

Žiacka školská rada 

 

ŽŠR pracovala počas školského roka a zasadala podľa plánu práce pod vedením koordinátoriek 

Mgr. Zuzany Kurinciovej a Mgr. Renáty Imrichovej do februára 2020. Organizovala školské 

aktivity: imatrikulácia, mobilný odber krvi – Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi. 

Zároveň sa spolupodieľala na akciách organizovanými inými subjektmi - Liga proti rakovine - Deň 

narcisov.  

Zúčastňovala sa aj aktivít pod vedením RCM na Strojárenskej ulici v Košiciach.   

ŽŠR sa prostredníctvom svojho zástupcu aktívne podieľala na živote školy a komunikovala 

s vedením školy a radou školy na jej pravidelných zasadaniach.  

 

Rada školy 

 

Rada školy zasadala v prvom polroku prezenčne, prerokovala hodnotiacu správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019, plán práce školy na školský rok 2019/2020, 

informácie o pedagogickom, organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu, spoluprácu s firmami pre odbornú prax v 3. a 4. ročníku a pre duálne vzdelávanie a 

Medzinárodnú cenu Vojvodu z Edinburghu. 

V čase mimoriadnej situácie zasadala rada školy on-line dvakrát, venovala sa meniacim sa kritériám 

na prijímacie skúšky a návrhu počtu žiakov na ďalší školský rok. Hlasovanie prebiehalo per rollam. 

Rade školy bola predĺžená činnosť vplyvom prerušenia prevádzky školy. Voľby do rady školy za 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, za rodičov a za žiakov prebehli v septembri 

2020.  

 

 
Mgr. Michal Potoma 

       riaditeľ školy 

 

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

školský rok 2019/2020 bola prerokovaná pedagogickou radou dňa 14. 10. 2020 a radou školy dňa 

21. 10. 2020. 


