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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 
(v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

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

 

I. Základné údaje o škole a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

Názov školy  Obchodná akadémia 

Adresa Polárna 1, 040 12 Košice 

Telefónne číslo 055 674 62 67 

Faxové číslo 055 674 62 67 

Adresa elektronickej 

pošty 
skola@polarka.sk 

Webové sídlo www.polarka.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Mgr. Michal Potoma 0918 615 776 

Zástupcovia riaditeľa - - 

Hlavný majster - - 

 

II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy  
  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Mgr. Dagmar Šipošová 

predsedníčka rady školy      
zástupca pedagogických zamestnancov 

21.01.2022 Ustanovujúce zasadnutie rady školy 

Ing. Ivona Drenčáková 

podpredsedníčka rady školy 
zástupca pedagogických zamestnancov 

11.02.2022 
Schválenie kritérií na prijímacie konanie 

na školský rok 2022/2023 

Danica Špavelková                 
zástupca nepedagogických zamestnancov 

27.04.2022 

Žiadosť o udelenie oprávnenia používať 

pri svojom názve aj označenie Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre 

sektor ekonomika, financie a 

administratíva 

Monika Harčárová             
zástupca rodičov 

Zuzana Petrášová                 
zástupca rodičov 

Imrich Gleza                        
zástupca rodičov 

14.06.2022 

Informácie o výsledkoch výchovno-

vzdelávacieho procesu za 2. polrok 

školského roka 2021/2022                                                      

 

Výsledky maturitných skúšok v 

školskom roku 2021/2022 

Alexandra Sára Tereňová  
zástupca žiakov 

mailto:vuc@vucke.sk
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Mgr. Jozef Andrejčák                
delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

Informácie o výsledkoch prijímacieho 

konania na školský rok 2022/2023 

 

Schválenie návrhu na určenie 

najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 

na školský rok 2023/2024 

 

Informácie o pedagogickom, 

organizačnom a materiálnom 

zabezpečení VVP pre školský rok 

2022/2023 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová  
delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Andrea Gajdošová                
delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Barbara Sidor                     
delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

 

Poradný orgán riaditeľa školy 

Gremiálne porady 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Mgr. Michal Potoma riaditeľ školy priebežne počas 

celého školského 

roka 

komplexné riadenie 

školy Mgr. Dagmar Šipošová 
koordinátorka vo 

výchove a vzdelávaní 

Pedagogická rada 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

všetci pedagogickí 

zamestnanci 
učitelia 

priebežne počas 

celého školského 

roka 

plánovanie a realizácia 

priebehu školského roka 

a riešenie aktuálnych 

problémov 

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích 

predmetov Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
Meno člena Funkcia člena  

Mgr. Renáta Imrichová predseda PK VVP 02.09.2021                     

24.11.2021                                         

08.03.2022               

13.04.2022          

30.06.2022                          

plánovanie, realizácia a 

kontrola činností práce 

členov predmetovej 

komisie 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

vyučujúci 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

členovia PK VVP 

Predmetová komisia odborných predmetov 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena  

Ing. Ivona Drenčáková predseda PK OP 02.09.2021                            

24.11.2022                                 

23.02.2022                                           

29.06.2022 

plánovanie, realizácia a 

kontrola činností práce 

členov predmetovej 

komisie odborných 

predmetov 

vyučujúci odborných 

predmetov 
členovia PK OP 
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III. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami 

 

 Počet žiakov školy spolu 156 

 Z toho dievčat 115 

 Počet tried spolu 7 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 156 

 Z toho dievčat 115 

 Počet tried denného štúdia 7 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 
0 

e) Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania 30 

f) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 16/6 

g) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
5 

h) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 4 

i) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 14 

k) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 2 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

m) Iný dôvod zmeny 0 
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IV. Elokované pracoviská  

 
Škola nemá zriadené elokované pracovisko. 

 

 

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

Kritéria prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022: 

 

1) Na štúdium do prvého ročníka školského roka 2022/2023 sme prijali 50 žiakov do 2 tried 

študijného odboru 6317 M obchodná akadémia s možnosťou duálneho vzdelávania. 

2) Uchádzači boli prijatí na štúdium na základe získaného počtu bodov, ktoré im boli pridelené  

za  

a) výsledky Testovania 9, 

b) výsledky písomnej prijímacej skúšky,  

c) študijné výsledky na základnej škole, 

d) výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach. 

Uchádzač mohol v prijímacom konaní získať spolu najviac 140 bodov (okrem súťaží a 

olympiád).    

 

a) Body za Testovanie 9: 

Za výsledky celoslovenského testovania deviatakov Testovanie 9 sa započítali body za slovenský 

jazyk a literatúru a matematiku podľa vzťahu:  

    

Uchádzač mohol získať za Testovanie 9 maximálne 40 bodov (20 za slovenský jazyk a literatúru 

a 20 za matematiku). 

 

b) Body za písomnú prijímaciu skúšku: 

Prijímacia skúška sa konala z predmetov  

 slovenský jazyk a literatúra – maximálny počet 20 bodov, za úspešné vykonanie sa 

považuje dosiahnutie 6 bodov, 

 matematika – maximálny počet 20 bodov, za úspešné vykonanie sa považuje 

dosiahnutie 6 bodov.  

Uchádzač mohol získať za prijímacie skúšky maximálne 40 bodov. 

 

c) Body za študijné výsledky na základnej škole: 

Body za prospech na základnej škole sme pridelili podľa priemerného prospechu 

uchádzačov z povinných vyučovacích predmetov:  
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slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, druhý cudzí jazyk, matematika, informatika, 

biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia a občianska náuka za 2. polrok 6. -  8. ročníka a 

1. polrok 9. ročníka podľa stupnice:         

      priemer do 1,2 60 bodov 

 priemer do 1,4 50 bodov 

 priemer do 1,6 40 bodov 

 priemer do 1,8 30 bodov 

 priemer do 2,0 20 bodov 

 priemer do 2,5 10 bodov 

 priemer nad 2,5   0 bodov 

Žiaci, ktorí boli z pôvodne klasifikovaných predmetov v čase pandémie COVID-19 hodnotení 

„absolvoval“ v danom roku alebo polroku, mali do hodnotenia započítanú známku z najbližšieho 

roka alebo polroka, v ktorom boli hodnotení známkou. 

Uchádzač mohol získať za študijné výsledky na základnej škole maximálne 60 bodov. 

 

d) Body za výsledky dosiahnuté v súťažiach a predmetových olympiádach: 

Body sa uchádzačovi započítavajú od školského roku 2018/2019 (vrátane) za umiestnenie od 

okresného kola (vrátane) vyššie nasledovne: 1. miesto 30 bodov 

2. miesto 20 bodov 

3. miesto 10 bodov 

 

3) Poradie uchádzačov sa určilo podľa celkového súčtu bodov. Pri rovnosti bodov sa 

uprednostnil uchádzač, ktorý  

a) mal zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) mal lepší prospech zo SJL, MAT a CUJ zo ZŠ v 6. až 9. ročníku, 

c) bol úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole 

(uchádzač najneskôr v deň prijímacej skúšky deklaruje túto úspešnosť alebo 

umiestnenie dokladom z príslušnej súťaže). 

.     

 

Prijímacie konanie  

v roku 2022  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. odbor 

určený 

počet 

žiakov   

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

6317 M 

obchodná 

akadémia 

50 114 110 50 0 0 0 50 50 
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

  

 
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Priemerný prospech za školu: 2,11 1,82 1,80 1,82 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
123,00 77,60 52,06 116,78 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

2,60 1,70 1,85 1,78 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

120,40 75,90 50,21 115,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

2,11
1,82 1,8 1,82
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Priemerný počet neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu
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 zavedenie konania komisionálnych skúšok pri absencii 40 % v klasifikačnom období, 

 motivácia žiakov dostať neskúšanku za 0 vymeškaných hodín v mesiaci, 

 zapájanie školy do projektov, v rámci ktorých sa modernizáciou učební, vzdelávaním 

učiteľov, extra hodinami, pedagogickými klubmi a projektovými krúžkami, zvýši kvalita 

a atraktivita vyučovania a tým aj možnosti žiakov zlepšovať sa. 

 

 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 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.  47 16 34 16 34 14 29 1 3 4964 105 92 1,9 

2.  37 9 24 16 44 10 27 2 5 5000 135 170 4,6 

3.  20 8 40 5 20 7 40 0 0 2811 140 2 0,1 

4.  50 4 8 17 34 29 58 0 0 4971 99 11 0,2 

Spolu 154 37 24 54 35 60 39 3 2 17746 115 275 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

2. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

 

2.1 Celkové hodnotenie 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 M 
obchodná 

akadémia 
27 0 0 0 27 0 

6325 M 
ekonomické 

lýceum 
11 0 0 0 11 0 

6324 M 

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 
12 0 0 0 12 0 

spolu  50 0 0 0 50 0 
 

 

 

 

2.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet 

žiakov 

Percentil 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
52 23,7 

Anglický jazyk 46 48,5 

 

 

 

 

 

 

2.3 Interná časť MS  

 

- písomná forma  

Predmet Počet 

žiakov 

Hodnotenie 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
52 63,40% 

Anglický jazyk 46 63,56% 
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2.4 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 

5 17 27 1 0 2,48 

Anglický 

jazyk 
16 11 18 5 0 2,24 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

9 19 17 5 0 2,36 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

7 15 18 10 0 2,62 
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VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, 

v ktorých sa vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho 

vzdelávania 
 

  

Vzdelávacie  programy školy 

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2021/2022 

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 
2021 2 47 2 37 1 20 1 27 6 131 

6324 M        

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

2019 0 0 0 0 0 0 0,5 13 0,5 13 

6325 M       

ekonomické lýceum 
2020 0 0 0 0 0 0 0,5 12 0,5 12 

Celkom 2 47 2 37 1 20 2 52 7 156 

 

Vzdelávacie  programy 

v systéme duálneho vzdelávania 

 

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2021/2022 

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 
2021 2 38 2 22 1 8 0 0 5 68 

Celkom 2 38 2 22 1 8 0 0 5 68 

 

Vzdelávacie  

programy 

Počet žiakov podľa ročníkov 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkom po odboroch 

Študijné 

odbory v SDV 
žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci 

6317 M 

obchodná 

akadémia 

38 22 8 0 68 

Celkom po 

ročníkoch 
38 22 8 0 68 
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VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 

uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania 

na ďalšie štúdium 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2021/2022 podiel absolventov, ktorí:   

odbory 
pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 
(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 
(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2022 

nezamestnaní 

k 30.9.2022 
celkom 

6317 M           

obchodná 

akadémia 
20 0 0 4 3 27 

6324 M        

manažment 

regionálneho 

cestovného 

ruchu 

6 0 0 3 3 12 

6325 M       

ekonomické 

lýceum 
9 0 0 2 0 11 

spolu 

počet 

žiakov 

35 0 0 9 6 50 
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IX. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. Pedagogickí 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: 0 2 5 7 2 0 16 52,44 

z toho žien: 0 2 4 4 2 0 12  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 16 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 15 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. atestačnou skúškou 7 

s 2. atestačnou skúškou 6 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 9,75 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov: 0 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 
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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 1 2 6 1 0 10 52,5 

z toho žien: 0 1 1 6 1 0 9 53,1 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 8 

 

 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 

 

Predmety 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet 

hodín 
% 

Počet 

hodín 
% 

Všeobecnovzdelávacie 132 130 98 2 2 

Odborné 177 177 100 0 0 

Spolu  309 307 99 2 1 
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X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov osvedčenia, certifikátu 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

aktualizačné AmCham Slovakia Train the trainer 1 

aktualizačné JAS Rozvoj podnikavosti 2 

rozširujúce FTVŠ UMB BB 
Vysvedčenie o absolvovaní 

rozširujúceho štúdia 
1 

špecializačné MPC Výchovný poradca 1 

funkčné 

Centrum ďalšieho 

vzdelávania                   

UK BA 

Základný modul programu 

funkčného vzdelávania 
2 

funkčné 

Centrum ďalšieho 

vzdelávania                       

UK BA 

Projektový manažment 1 

inovačné VÚDPaP 

Inovatívne prvky v kariérovej 

výchove a poradenstve v 

školách 

1 

inovačné INKLUCENTRUM 
Atestácie pre podporné 

profesie 
1 

 

V školskom roku 2021/2022 pedagógovia absolvovali školenia a workshopy organizované 

dištančnou aj prezenčnou formou. Zamerali sa na prehĺbenie odborných poznatkov a rozšírenie 

svojich kompetencií. 

Ďalšie vzdelávania: 

 jazykový kurz anglického jazyka v rámci Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na 

stredných školách – pokračovanie 

 inovatívna výučba jazykov na škole 

 rozširujúce štúdium informatiky – prebieha 

 Etika v podnikaní – prebieha 

 konferencia pre pedagógov – KROS 

 príprava projektov Erasmus+ 

 Inšpiratívna kariéra alebo nič nie je nemožné 

 rýchla a moderná prezentácia – SWAY 

 aktualizácia normy STN 01 69 10 

 Bezpečná škola – model ochrany detí pred násilím 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali 2 školenia – aktualizačné vzdelávania - v rámci projektu 

Polárka v praxi: Budovanie tímu a riešenie konfliktov a Riešenie konfliktných a stresových situácií. 
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XI. Údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 

 
Škola pripravila a realizovala záujmovú činnosť žiakov z dvoch zdrojov.  

Využili sme vzdelávacie poukazy - škola vydala 155 vzdelávacích poukazov na krúžkovú 

činnosť, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom Centra voľného času na Strojárenskej 3 

v Košiciach, a všetky ich vyzbierala na krúžky (100%). 

  

Zoznam krúžkov prostredníctvom CVČ: 

názov záujmového útvaru vedúci 

Kocky sú hodené Mgr. Imrichová Renáta 

Ekonomika prakticky Ing. Drenčáková Ivona 

Rozvoj matematických zručností Mgr. Šipošová Dagmar 

Píšem písomnosti Mgr. Gregová Eva 

Športový krúžok Ing. Fedičová Nikola 

Krúžok v ANJ Ing. Golian Vladimír 

Cestovný ruch v praxi Ing. Gallová Anna 

Hovoríme po španielsky Ing. Procenko Valerij 

Stolný tenis Mgr. Potoma Michal 

 

Zároveň škola ponúkla žiakom krúžkovú činnosť prostredníctvom projektu Polárka v praxi: 

názov záujmového útvaru vedúci 

Klub žiakov so ŠVVP RNDr. Badáňová Darina 

Svet okolo nás Ing. Gallová Anna 

Mladý účtovník Ing. Géciová Soňa 

Krúžok nemeckého jazyka Ing. Golian Vladimír 

Rýchle prsty Mgr. Gregová Eva 

Čitateľský klub Mgr. Imrichová Renáta 

Spoznaj svet v angličtine Mgr. Kurinciová Zuzana 

Spoznávaj svoju krajinu Ing. Fedičová Nikola 

Krúžok programovania Ing. Procenko Valerij 

Matematický krúžok Mgr. Šipošová Dagmar 

Angličtina pre každého Ing. Velčeková Mária 
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Škola sa v roku 2022 registrovala do programu Kultúrne poukazy na Ministerstve kultúry SR, 

ale tie boli doručené neskoro, preto ich žiaci využijú až v nasledujúcom školskom roku.  

 

XII. Údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy na verejnosti 
 

 Deň otvorených dverí – priebežné individuálne stretnutia so záujemcami o štúdium a online 

formou dňa 17.02.2022 

 reklamná kampaň a prezentácia na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) 

 osobné konzultácie riaditeľa školy s výchovnými poradcami na vybraných základných 

školách 

 Odbornú verejnosť škola oslovila s ponukami na spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania. 

Filozofia školy, jej výsledky a plánované aktivity zaujali mnohé firmy, ktoré so školou uzavreli 

duálne zmluvy, prípadne plánujú spoluprácu v nasledujúcom školskom roku. 

 

 

XIII.  Informácie  o spolupráci školy s rodičmi detí alebo žiakov alebo s 

inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo 

so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu 

ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo 

ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 

Téma 
Dátum 

realizácie 
Miesto 

Obsah 

spolupráce 

Počet 

dotknutých 

žiakov 

Výstup 

študijné 

výsledky 

žiačky v 

pestúnskej 

starostlivosti 

priebežne 

počas celého 

školského 

roku 

Obchodná 

akadémia, 

Polárna 1, 

Košice 

analýza 

prospechu a 

prípravy žiačky 

na maturitnú 

skúšku  

1 

informovanie 

zákonného 

zástupcu o 

študijných 

výsledkoch 

 

XIV. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri 

zabezpečovaní výchovy a vzdelávania  
 

 

Názov 

aktivity 

Dátum 

realizácie 
Miesto Cieľ a zámer 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

pracovné 

workshopy s 

jednotlivými 

firmami v 

rámci 

duálneho 

vzdelávania 

priebežne 

počas celého 

školského 

roka 

OA, Polárna 

1, Košice 

sídla 

jednotlivých 

firiem 

online 

priestor 

výmena 

skúseností s 

vyučovaním 

odborných 

predmetov a 

zaradenie 

požiadaviek 

trhu práce do 

VVP 

83 

aktualizácia a 

modernizácia 

vzdelávania, 

kvalitnejšia 

pripravenosť 

žiakov na 

výkon profesie 
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XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

 

Dobré výsledky:  

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v systéme duálneho vzdelávania. 

V školskom roku 2021/2022 nadviazala na dobrú spoluprácu s firmami z predchádzajúceho 

školského roku (zapojených bolo 30 žiakov) a vstúpila do duálneho vzdelávania s mnohými 

ďalšími firmami. Počet zapojených žiakov sa zvýšil o 38 (80 % žiakov 1. ročníka), teda 

celkový počet bol 68 žiakov, čo predstavovalo 65 % žiakov 1., 2. a 3. ročníka, v ktorých duálne 

vzdelávanie prebieha. 

 

Zoznam firiem, s ktorými má škola podpísanú duálnu zmluvu a majú uzavreté učebné zmluvy so 

žiakmi: 

 

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia 

Monika Harčárová s.r.o. 

Oerlikon Balzers Coating s.r.o. 

Mestská časť Nad Jazerom 

Mestská časť Západ 

Dumar s.r.o. 

BC Trade House 

Obec Vyšná Hutka 

B&R Solutions 

Simona Sochová 

CI – servis a.s. 

Šivinet s.r.o. 

KicmeN s.r.o. 

Obec Čaňa 

Workflows s.r.o. 

Správa mestskej zelene 

Testimony s.r.o. 

Pegas s.r.o. 

V.O.Č. SLOVAKIA s.r.o. 

247.sk s.r.o. 

A-Z ISZA s.r.o. 

MedoLenka 

Eponeshop 

EkoEden 

Consulting 

Obecný úrad Geča 

Solax RP 

Obec Mníšek nad Hnilcom 

Lenka Gildeinová 

Eurobau 

 

 

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 
Plachého 

míľa 

 

Andrej Ustohal 05.10.2021 10. miesto   

2 Petra Mészárosová 

25.05.2022 

5. miesto   

3 Dávid Rešovský účasť   

4 Peter Mišo účasť   

5 

Písanie na 

počítači 

SIP 

M. Béreš, P. Čukáš, P. Rédvai, 

S. Tereňová – IV. A;             

M. Szilárdi, M. Varga – III.A 

16.02.2022 účasť 
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Iné súťaže 

p.č. názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda 
súťaž konaná dňa krajská úroveň 

celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1 
Juvenes 

Translatores 

Kristína Jalčová, Maroš Palgut, 

Natália Vargová 
27.11.2021  účasť  

2 
Matematický 

klokan 
19 žiakov 06.04.2022   účasť 

3 
Finančná 

olympiáda  
63 žiakov 

november 2021 - 

január 2022 
 účasť  

4 
ZAV talenty 

2. ročníkov 
13 žiakov 06.10.2021  účasť  

5 
Intersteno 

ZAV - 100 
13 žiakov 09.12.2021   účasť 

6 
Podnikový 

hospodár 
4 žiaci máj 2022  účasť  

7 
Ekonomická 

olympiáda 
54 žiakov február 2022  účasť  

8 
Generácia 

Euro  
30 žiakov 

október, 

november 2021 
 účasť  

9 
MMM 

štafetový beh 
4 žiaci 03.10.2021   účasť 

 

 

Nedostatky:  

  potreba zlepšiť hardvérové a softvérové vybavenie  

 dôkladnejšia príprava talentovaných žiakov na súťaže 

  úprava školského areálu a relaxačných zón vhodných pre aktívny oddych žiakov  

  menej mimoškolských aktivít z dôvodu nepriaznivej pandemickej a ekonomickej situácie  

  potrebné energetické opatrenia (nevyhovujúce okná a zateplenie budovy)  

 

 

 

XVI. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

 Polárka v praxi Ľudské zdroje 203 738,33 € 10 186,92 € 
 

Vzdelanie plus prax sa 

rovná úspech 
Erasmus+ 33 180,00 € 6 636,00 € 

 

 

 

 

XVII.  Údaje  o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022 

 
V školskom roku 2021/2022 sa na škole nevykonala inšpekčná činnosť. 
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XVIII. 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,  

2 učebne informatiky s počítačmi a dataprojektorom,  

2 učebne administratívy a korešpondencie s počítačmi,  

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. 

 

V rámci projektu Polárka v praxi sa obnovila učebňa informatiky a administratívy a korešpondencie 

(20 počítačových zostáv, učiteľská počítačová zostava, interaktívna tabuľa, dataprojektor, tlačiarne) 

a zrealizovalo sa ďalšie vybavenie v rámci krúžkov v projekte (tlačiarne a pomôcky na 

vyučovanie). 

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia darovala škole 30 stolov a 60 stoličiek, ktorými sme 

doplnili vybavenie tried pre žiakov a 15 notebookov, ktoré využívali pedagógovia v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

XIX. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy, a to: 

 

1. výchovno-vzdelávací proces bol v školskom roku 2021/2022 primárne finančne 

zabezpečený prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ktoré boli škole poskytované formou 

dotácie prostredníctvom zriaďovateľa, celková výška poskytnutej dotácie v rámci 

normatívnych finančných prostriedkov je 575 319,00€; 
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2. v tomto školskom roku nebola zo strany rodičov alebo inej oprávnenej osoby, ktorá má voči 

žiakovi vyživovaciu povinnosť, realizovaná čiastková úhrada nákladov spojených 

s hmotným zabezpečením školy; 

3. v predmetnom školskom roku neboli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky na 

vzdelávacie poukazy; 

4. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb sme nemali; 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov sme nemali.  

 

 

 

 

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK 

 

 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 

dodatku)  

 

 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Pýtajme si 

slovenské 

04. – 08. 10. 

2021 

OA Polárna 1  

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
52 

pochopenie 

dôležitosti 

podpory 

slovenskej 

ekonomiky 

Podnikateľský 

plán 

25. 04 – 29. 

04. 2022 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
20 

uľahčenie 

podnikania 

Exkurzia 

veľkoobchod 
27. 05. 2022 Metro Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
18 

prepájanie 

teórie s praxou 

Exkurzia 

maloobchod 
26. 05. 2022 

Möbelix 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
19 

prepájanie 

teórie s praxou 

Webinár 

Inšpiratívna 

kariéra alebo 

nič nie je 

nemožné 

09. 11. 2021 
OA Polárna 1 

Košice 
JA Slovensko 10 

motivácia k 

štúdiu a práci 

ME v malom 

futbale 

06. - 07. 06. 

2022 
Steel Aréna 

Slovensko ako 

organizátorská 

krajina EMF 

EURO v roku 

2022 

150 

rozvoj 

športového 

ducha, podpora 

a priateľstvo, 

radosť z 

víťazstva, 

spolupatričnosť 
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Plachého míľa 05. 10. 2021 Košice KSK - Plachý 5  

rozvíjanie 

vytrvalosti, 

súťaživosti a 

fair-play 

Plachého míľa 25. 05. 2022 Košice KSK - Plachý 3 

rozvíjanie 

vytrvalosti, 

súťaživosti a 

fair-play 

IT Fitness 

Test 2022 pre 

SŠ a VŠ 

15. - 30. 07. 

2022 

OA Polárna 1 

Košice 

Ministerstvo 

investícií 

regionálneho 

rozvoja a 

Ministerstvo 

školstva 

90 
rozvoj IT 

znalostí a 

zručností 

Test 

digitálnych 

zručnosti 

december 

2021 

OA Polárna 1 

Košice 

Národná 

koalícia pre 

digitálne 

zručnosti a 

povolania 

Slovenskej 

republiky 

150 

rozvoj 

digitálnych 

zručností, práca 

s internetom 

Svet 

vedomostí 

november 

2021 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
21 

prehĺbenie 

vedomostí 

a všeobecný 

rozhľad 

Deň Európy 

2022 
06. 05. 2022 Kino Úsmev 

Kancelária 

Európskeho 

parlamentu na 

Slovensku a 

Európska 

komisia 

37 
podpora 

medzinárodnéh

o porozumenia 

Obehová 

ekonomika 
08. 12. 2021 

OA Polárna 1 

Košice 

Európske 

zoskupenie 

územnej 

spolupráce 

VIA 

CARPATIA 

43 

opätovné 

využívanie  a 

recyklovanie 

vecí a vplyv na 

životné 

prostredie 

Enviro 

workshop 
20. 05. 2022 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

22 

zvýšiť 

povedomie 

o separácii 

odpadov 

Týždeň 

zdravej výživy 

18. – 22. 10. 

2021 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
143 

výrobný proces 

a ekologické 

potraviny 

Finančný 

workshop 
23. 05. 20222 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

22 
aktualizácia 

poznatkov z 

manažmentu 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

KOŽAZ 
07. -  09. 09. 

2021 
Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
20 

rozvoj 

pohybových a 

telesných aktivít 

Účelové 

cvičenie 
24. 06. 2022 Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
87 

rozvoj 

pohybových a 

telesných aktivít 

Účelové 

cvičenie 

september 

2021 
Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
90 

rozvoj 

pohybových a 

telesných aktivít 

Stolno-

tenisový 

turnaj 

20. 04. 2022 
OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
22 

súťaživosť a 

tolerancia medzi 

žiakmi 

MMM 

štafetový beh 
03. 10. 2021 Košice 

Maratónsky 

klub Košice 
4  

spolupráca 

a rozvoj 

vytrvalosti 

 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov 

aktivity 
Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Ekotopfilm – 

Medzinárodný 

festival filmu 

trvalo 

udržateľnom 

rozvoji 

06. 10. 2021 
Kulturpark 

Košice 
Ekotopfilm 40 

ekologické 

problémy a ich 

riešenia, 

výchova 

mládeže 

Medzinárodný 

deň mater. 

jazyka 

01. 03. 2022 
OA Polárna  1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
150 

úcta k rodnému 

jazyku, národné 

povedomie 

ENVIROKURZ 17. 02. 2022 
OA Polárna 1 

Košice 

Európske 

zoskupenie 

územnej 

spolupráce 

VIA 

CARPATIA 

47 
environmentáln

a výchova 

mládeže 

Kyberšikana 09. 03. 2022 
OA Polárna 1 

Košice 
CVČ 46 

prejavy 

kybešikanovania 

a ich následky 

Deň Zeme 20. 04. 2022 
OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
47 

ochrana, čistota 

prostredia 

Svet 

vedomostí 
18. 11. 2021 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
20 

rozvoj 

vedomostí, 

získavanie 

vedomostí 
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Týždeň 

dobrovoľníctva 
október 2021 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
45 

výchova k 

dobrovoľnosti, 

rozvoj 

manuálnych 

zručností 

Záložky do 

knihy 
október 2021 

OA Polárna 1 

Košice 

Slovenská 

pedagogická 

knižnica 

32 
kreatívne 

čítanie  a 

spolupráca 

Kritické 

myslenie 
20. 05. 2022 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

24 

posudzovanie 

argumentov 

a vyhodnotenie 

informácií 

Riziká 

virtuálneho 

prostredia 
priebežne 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
151 

budovanie 

zodpovedného 

prístupu žiakov 

k internetu 

Adaptácia na 

nové školské 

prostredie 

september 

2021 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
45 

zvládanie 

nového 

prostredia a 

vzťahov 

Adaptácia na 

nové prostredie 

internátu 

september 

2021 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
43 

zvládanie 

nového 

prostredia a 

vzťahov 

Nenásilná 

komunikácia 
január 2022 

OA Polárna 1 

Košice 

OA Polárna 1 

Košice 
60 

zvládanie 

konfliktu 

Utečenci a 

migranti 

26. a 27. 05. 

2022 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

CVČ – RCM 

Strojárenska 3 

Košice 

44 
podpora 

migrácie a 

ľudských práv 

Prevencia 

závislostí, 

drogová 

prevencia 

priebežne 
OA Polárna 1 

Košice 

Mestská 

polícia 
58 

rozvoj 

sebareflexie, 

nácvik 

asertivity 

Prevencia 

obchodovania s 

ľuďmi 
apríl 2022 

OA Polárna 1 

Košice 

CPPPaP 

Zuzkin park 

Košice 

52 
bezpečná práca  

a cestovanie 

 

Žiacka školská rada 

 

 v triedach prvého ročníka prebehli doplňujúce voľby členov ŽŠR, v ktorých si žiaci zvolili 

svojich zástupcov; 

 na základe výsledkov volieb bola zvolená za predsedníčku ŽŠR Alexandra Sára Tereňová 

zo IV. A triedy; 

 plán práce ŽŠR na školský rok 2021/2022; 

 príprava imatrikulácie žiakov prvých ročníkov – neuskutočnená; 

 charitatívna zbierka Biela pastelka 2021 organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, zúčastnili sa jej žiačky druhého a tretieho ročníka, ktoré boli rozdelené do troch 

tímov; 
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 členovia ŽŠR sa stretávali prezenčne a podľa potreby prostredníctvom aplikácie Zoom, 

stretnutia mali neformálny charakter a sústredili sa predovšetkým na plnenie úloh z plánu 

práce; 

 v novembri 2021 prebehol Monitoring žiackych školských rád Košického kraja, ktorý 

realizovala Rada mládeže Košického kraja v spolupráci s Regionálnym Centrom Mládeže 

v Košiciach, Odborom školstva Košického samosprávneho kraja a Krajskou radou 

žiackych školských rád. Zapojili sa všetci členovia a koordinátor ŽŠR. Cieľom bolo zistiť, 

na koľkých stredných školách v Košickom kraji (bez ohľadu na zriaďovateľa) existuje 

žiacka školská rada. V prípade, že žiacka školská rada existuje, ako funguje, aké má 

podmienky na škole, aké aktivity realizuje a akú podporu potrebuje; 

 v decembri 2021 ŽŠR zorganizovala zbierku pre útulok, do ktorej sa zapojili nielen žiaci, 

ale aj zamestnanci školy. Spolu s pánom riaditeľom Mgr. Michalom Potomom odovzdali 

do útulku v Haniske množstvo dobrôt, hračiek a teplých podložiek pre štvornohých 

obyvateľov; 

 28. apríla 2022 sa žiačky druhého a tretieho ročníka zapojili do charitatívnej zbierky Deň 

narcisov 2022, ktorú po dvoch rokoch v pôvodnej verzii organizovala Liga proti rakovine. 

Zástupcom našej školy sa podarilo vyzbierať 369,09 €; 

 ŽŠR plánovala účasť na ďalších zbierkach (Modrý gombík, Belasý motýľ atď.) 

a mobilnom odbere krvi Študentská/Valentínska kvapka krvi, ale z dôvodu nepriaznivej 

pandemickej situácie. 

 

Spracovala: Mgr. Dagmar Šipošová 

 

Mgr. Michal Potoma 

      riaditeľ školy 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26.10.2022 

Vyjadrenie pedagogickej rady: Pedagogická rada Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 prerokovala a odporučila ju zriaďovateľovi 

schváliť. 

 

Prerokované v rade školy dňa 27.10.2022 

Vyjadrenie rady školy: Rada školy Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 20210/2022 prerokovala a odporučila ju zriaďovateľovi schváliť. 

 

Schválenie KSK :  


