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§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica 

Adresa školy Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica 

Telefón +421 48 423 0700 

E-mail oatajbb@gmail.com 

WWW 
stránka 

oatabb.edupage.org 

Zriaďovateľ 
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23,  974 01    Banská 
Bystrica 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno Telefón 
Služ. 

mobil 
e-mail 

Riaditeľ 

Ing. Šlosarová Darina  
do 31. 12. 2019 
Mgr. Žuffová Lívia  
od 01. 01. 2020 

048/4230700 

  

oatajbb@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Maslíková Elena 048/4230700 
  

oatajbb@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt Poznámka 

 predseda  Ing. Lechová Miriam 048/4717431  delegovaný člen 

 pedagogickí 
 zamestnanci 

 Mgr. Šutovská Jana 048/4717424 

volení členovia 
 

 Ing. Lechová Miriam  048/4717431 

 ostatní zamestnanci  Kováčová Dana 048/4717430 

 zástupcovia rodičov 

 Mlynarčíková Júlia   

 Ing. Kelenyei Henrich   

 Kmeťová Slávka  

 zástupca žiakov  Rybár Samuel  

 zástupca 
 zriaďovateľa 

 Ing. Kašper Igor   

delegovaní 
členovia 

 Ing. Gažúrová Beata   

 Mgr. Slačková Jana   

 zástupca 
 zamestnávateľov  

 Maková Andrea  
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK všeobecno-
vzdelávacích predmetov  

Mgr. Matejčíková Jana 
 SJL, ETV, NBV, DEJ, OBN, BIO, GEG, 
 MAT, VOP (CVM), TSV 

PK cudzích jazykov  

Mgr. Žuffová Lívia 
do 31. 12. 2019 
Mgr. Alexová Alexandra  
od 01. 01. 2020 

 ANJ, FRJ , NEJ, RUJ, VOP (JOA) 

PK OP 1 – teoretická 
a praktická časť 

Ing. Biloveská Zdenka 

 POE, HVY, PKN, TVZ, PRN, STA, DOS, 
 MEU,  
 VOP (PFI, FJA, MOF, SEC, SPC, VCR, 
 DUC) 

PK OP 2 – praktická časť Ing. Mikolajová Lenka  UCT, API, SAI, EKC 

PK OP 3 – praktická a  
teoretická časť 

Ing. Haliarska Daniela  ADK, MAK 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 319 

Počet tried: 12 

Podrobnejšie informácie: 
Trieda Počet 

žiakov 
z toho ŠVVP 

 I. A 29  

 I. B 29  

 I. C 28  

 II. A 28 2 

 II. B 27  

 II. C 29 1 

 III. A 30 4 

 III. B 28 2 

 III. C 27 1 

 IV. A 21 2 

 IV. B 20  

 IV. C 23 1 
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§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:  184 / 138 dievčat 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:  6 / 4 dievčat 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:  

 85 / 65dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2019:  82/ 62dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15. 9. 2019:  86/ 67 dievčat 

% úspešnosti: 100 % 
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§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda SPR ADK ANJ API SAI BIO CVM DAO DUC DEJ EKC FRJ GEG HVY JOA MAK MOF MAT NEJ OBN VCR PFI FJA POE PRN PKN RUJ SEK SJL SPC STA TVZ UCT MEU 

I. A 1 1,73 1,88 2,23  1,85    2,31   1,15 1,77  1,46  2,15 1,6 2    2,15   2,38  2,5   1,88   

I. B 1 2,07 1,82 1,96  1,5    1,5   1,04 1,54  1,61  1,61 1,42 1,68    1,54   1,69  2,04   1,39   

I. C 1 1,77 1,81 1,77  1,31    1,38  1,42 1,04 1,62  1,35  2,15 1,57 1,85    1,92     1,88   1,54   

II. A 1 2,33 2,07 2,26 1,67     1,33      1,3  2,52 1,71 1,41    1,85  2,41 2,46  2,85   1,74 2,44  

II. B 1 2,11 2 1,56 1,22     1,41      1,04  1,78 1,73 1,07    1,81  1,67 2,06  2,07   1,48 1,85  

II. C 1 1,9 1,69 1,45 1,24     1,55      1,14  1,86 1,69 1,14    1,76  1,59   1,66   1,79 1,93  

III. A 1 1,9 2,1 1,34 1,17  2 1,66 1,64   1,69     1,67 2,28 1,63 1,41 1,13 1 1 1,41 1,59    1,62  1,76  2,31  

III. B 1 1,41 2,15 1,22 1,15  1,25 2,07 1        1,5 1,96 1,29 1,44 1 1 1 2,41 1,63  2,2  1,93  1,63  2,33  

III. C 1 2,69 2,27 1,5 1,46  1,57 1,31 1,2        1,5 1,69  1,23 1 1 1 1,81 1,62  1,92  2,15  1,88  2,31  

IV. A 1 1,9 2,52    3 2,43 2,2  2,1    2,14  2 1,81 1,83   1,08  2,76   2,47 2,33 2,67 1,5   2,52 2,24 

IV. B 1 1,5 2,15    1,4 1,95 4  2,05    2  2,67 2,6 1,9   1  1,65    1 2,65 1,57   2,3 2,4 

IV. C 1 1,57 2,35    1,57 1,83 2,2  2,09    2  2,27 2,3 1,8   1  1,57   2,11 2,2 2,26 1,43   2,48 1,91 

 
 
 
 



7 
 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
Správanie 

2 
Správanie 

3 
Správanie 

4 

I. A 26 7 5 14 0 0 0 0 0 

I. B 28 12 10 6 0 0 0 0 0 

I. C 26 11 11 4 0 0 0 0 0 

II. A 27 6 6 15 0 0 0 0 0 

II. B 27 14 6 7 0 0 0 0 0 

II. C 29 16 9 4 0 0 0 0 0 

III. A 29 12 7 10 0 0 0 0 0 

III. B 27 10 12 5 0 0 0 0 0 

III. C 26 5 16 5 0 0 0 0 0 

IV. A 21 5 1 15 0 0 0 0 0 

IV. B 20 3 6 11 0 0 0 0 0 

IV. C 23 6 4 13 0 0 0 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

I. A 26 2750 105,77 2721 104,65 29 1,12 

I. B 28 2583 92,25 2559 91,39 24 0,86 

I. C 26 1906 73,31 1906 73,31 0 0,00 

II. A 27 2793 103,44 2758 102,15 35 1,30 

II. B 27 2675 99,07 2667 98,78 8 0,30 

II. C 29 2153 74,24 2125 73,28 28 0,97 

III. A 29 3445 118,79 3411 117,62 34 1,17 

III. B 27 2715 100,56 2703 100,11 12 0,44 

III. C 26 2191 84,27 2181 83,88 10 0,38 

IV. A 21 2451 116,71 2426 115,52 25 1,19 

IV. B 20 2185 109,25 2122 106,10 63 3,15 

IV. C 23 1951 84,83 1920 83,48 31 1,35 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 
EČ 

počet 
PFIČ 

priemer 
PFIČ 

počet 
1 

Ústna 
2 

Ústna 
3 

Ústna 
4 

Ústna 
5 

Ústna 
Ústna 

priemer 
Ústna 
počet 

Anglický jazyk B1 61 (21/40)     7 24 23 7  2,49 61 

Anglický jazyk B2 3 (3/0)     3     1,00 3 

Matematika  7 (2/5)            

Praktická časť odbornej 
zložky 

 64 (24/40)            

Slovenský jazyk a literatúra  64 (24/40)     7 21 32 4  2,52 64 

Teoretická časť odbornej 
zložky 

 64 (24/40)     13 26 23 2  2,22 64 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 Praktická 2 Praktická 3 Praktická 4 Praktická 5 Praktická 
Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická časť odbornej zložky   64 (24/40) 12 29 23   2,17 64 
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§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

I. B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

I. C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

II. A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

II. B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

II. C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

III. A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

III. B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

III. C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

IV. A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

IV. B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

IV. C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 27 15 27 15 

DPP 0 0 0 0 

Znížený úväzok 6 4 6 4 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 7 2 7 2 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 27 27 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 27 27 
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§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška     

2.kvalifikačná skúška     

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium 12 1 

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Školské 

kolo 
Krajské/Regionálne 

kolo 
Národné/Celoštátne 

kolo 
Medzinárodné 

kolo 

SOČ 
5  

žiakov 

2 žiačky 
1. miesto 
3. miesto 

1 žiačka 
 

21. Medzinárodný 
veľtrh CVF    

2 CVF 
8 žiakov 

2. miesto 
8. Medzinárodný 
veľtrh študentských 
spoločností – 
Hradec Králové 

   
1 JA firma 

4 žiaci 

Finančná 
olympiáda 

56 
žiakov 

  
 

Ekonomická 
olympiáda 

62 
žiakov 

8 žiakov 
1. miesto 
2. miesto 

2 žiaci 
 

Olympiáda 
Podnikový 
hospodár 

  1 žiak  

Súťaž stredných 
škôl v spracovaní 
informácií na PC 

  
1 žiak 

2. miesto 
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Názov súťaže 
Školské 

kolo 
Krajské/Regionálne 

kolo 
Národné/Celoštátne 

kolo 
Medzinárodné 

kolo 

Medzinárodná 
súťaž ZAV_100 

11 
žiakov 

 
5 žiakov 

2. miesto 
 

Mladý účtovník 
10 

žiakov 
   

Olympiáda 
ľudských práv 

 
1 žiačka 

8. miesto 
Neuskutočnilo sa 

pre pandémiu 
 

Olympiáda 
slovenského 
jazyka a literatúry 

15 
žiakov 

2 žiaci   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola kladie veľký dôraz na prezentáciu školy v rôznych oblastiach  a na účasť žiakov na týchto 

aktivitách s cieľom sebarealizácie žiakov a získanie odbornej pripravenosti. Žiaci sa zapájajú do 

súťaží, ktoré slúžia na rozvoj ich odborných kompetencií, ako aj ich osobných záujmov. 

V jednotlivých aktivitách sa žiaci prezentovali nasledovne: 

- Sárova Bystrica – súťaže mladých moderátorov sa zúčastnili 4 žiaci,  

obsadili 2. a 3. miesto, 

- Beniakove Chynorany – recitačná súťaž, žiačka II. B postúpila do celoštátneho kola, 

- Timravina studnička -  recitačná súťaž, zúčastnila sa 1 žiačka, 

- Kováčova Bystrica – súťaž amatérskych umeleckých prác vo vlastnej literárnej forme, 

zúčastnilo sa 6 žiakov, 1 žiačka získala dve 1. miesta v poézii a v próze, 

- Záložka do knihy spája slovenské školy – celoslovenský projekt na tému „Osobnosti, 

ktoré sa zaslúžili o demokraciu“, 

- Do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku postúpil z kategórie 2A jeden žiak, 

z kategórie 2B 1 žiak, 

- Do Matematického Klokana 2020 sa prihlásilo 25 žiakov, online súťažilo v júni 16 žiakov, 

z nich 3 boli úspešní riešitelia, 

- Naša škola organizovala 12. kontraktačný deň CVF v rámci informačno-poradenského 

dňa školy pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a širokú verejnosť. Účastníkmi: päť CVF  

z našej školy a jedna JA firma. Víťazné CVF: Palet, podnikateľ a Green Toys, s. r. o. 

postupujú na Medzinárodný veľtrh CVF v nasledujúcom školskom roku, 

- 21. Medzinárodný veľtrh CVF v Nitre - organizátor ŠIOV, Slovenské centrum CVF, MŠVV 

ŠSR a NHF EU v Bratislave, reprezentovali 2 CVF – NCS, súkromný podnikateľ a POP ON,  

s. r. o. 

Ocenenia: 2. miesto - Najlepšie logo - POP ON, s. r. o.  

- 8. medzinárodný Veľtrh študentských spoločností v Hradci Králové – organizátor 

Obchodná akadémia, Hradec Králové, Česká republika 

zúčastnila sa TIME OUT, JA firma – štyria žiaci 3. ročníka, 
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- Stredoškolská odborná činnosť – gestor: ŠIOV a JUNIOR CVČ Banská Bystrica; zo 

školského kola, ktorého sa zúčastnilo 5 žiakov s 3  súťažnými prácami, do krajského kola 

postúpili 2 odborné práce, 1 žiačka postúpila so celoštátnej prehliadky, 

- Global Money Week 2020 – organizátor Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Slovenskej 

sporiteľne; celosvetová iniciatíva s cieľom zvýšiť sociálnu a finančnú gramotnosť mládeže, 

Svetový týždeň peňazí a vyhlásený „Marec - mesiac finančnej gramotnosti na škole“;  
žiaci v predmete MOF vypracovali prezentácie s finančnou tematikou – plánovaná 
prezenčná forma zrušená, vyhodnotenie prebehlo len dištančnou formou na úrovni školy; 

- Finančná olympiáda – organizátor: Nadácia Partners, v rámci predmetu MOF sa zapojili 
takmer všetci žiaci, 

- Ekonomická olympiáda 2020 – organizátor: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 

(INESS), Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, Ekonomická univerzita Bratislava; 

celorepubliková súťaž v znalostiach z makroekonómie a financií; 
Ocenenie v krajskom kole:  

 1. miesto – postup do celoslovenského finále  

 2. miesto –  postup do celoslovenského finále, 
- Olympiáda Podnikový hospodár – vyhlasovateľ EU Bratislava, FPH Košice 

prihlásení 3 žiaci 4. ročníka, zúčastnil sa 1 žiak (on-line testovanie vedomostí z ekonómie), 
- Emócie v marketingu - 2. ročník workshopu ako ovplyvňuje náš každodenný život 

marketing,   
- VII. Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania – zúčastnili sa všetci 

žiaci 3. ročníka 

- Mini Innovation Camp - pripravili: Junior Achievement Slovensko, n. o. v spolupráci s Bayer 

Fund a IUVENTA, zúčastnili sa žiaci zapojení do voliteľných predmetov FJA a VCR, 

predstavuje pre žiakov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné 

schopnosti, 

- Súťaž Mladý účtovník – organizovaná Slovenským zväzom certifikovaných účtovníkov. Zo 
školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov 4. ročníka postúpili do regionálneho 
kola 2 žiaci, regionálne kolo sa už neuskutočnilo, 

- Celoslovenská informatická súťaž iBobor – s cieľom podporiť  záujem o informačné 
a komunikačné technológie sa zapojili žiaci 3. ročníka,   

- E-Maturita – moderná forma vykonania elektronickej maturitnej skúšky, prihlásilo sa 
38 žiakov,  

- V rámci kampane JESEŇ 2019 SŠ v E-Teste sa žiaci 4. ročníka zúčastnili testovania 
z čitateľskej gramotnosti, 

- Internetová súťaž ZAV SLOVENSKO 2020 – 1 žiak získal 11. a 12. miesto, 
- 54. ročník krajskej súťaže  SIP, ktorá sa organizuje ako celoštátna súťaž vyhlásená MŠVVaŠ 

SR a gestorom súťaže je ŠIOV – našu školu reprezentovali 2 žiaci, 
Ocenenie: 2. miesto – „ Písanie na PC“, 

- INTERSTENO 2020 – medzinárodná internetová súťaž, zúčastnili sa žiaci 1. – 3. ročníka, 
Úspešní žiaci získali certifikát INTERSTENO 2020, 

- Divadelné predstavenie – „Škola základ života“ v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, 
- Prednáška Kritickým myslením proti diskriminácii v aule školy, cieľ: zvýšiť informovanosť 

o dôvodoch a formách diskriminácie, 
- Školské kolo súťaže Slovenčinárik, zapojilo sa 24 žiakov, postúpila žiačka z III.B, druhé kolo 

pre pandémiu CVČ zrušilo, 
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- Projekt „Spropaguj knihu, ktorú máš rád alebo sa ti páčila spolužiakom“ na hodinách SJL, 
- Spolupráca s Bábkovým divadlom na rázcestí – scénické čítanie ako súčasť projektu Školy 

za demokraciu, beseda so žiakmi I. B a I. C s cieľom zvnútornenia etických hodnôt 
demokratického občianstva, prevencie xenofóbie a diskriminácie, 

- Žiaci 1. a 2. ročníka navštívili protidrogové predstavenie „The Dark Trip – Cesta do tmy“,  
- Spolupráca s CPPPaP v Ban. Bystrici – nábor do PEER rovesníckej skupiny protidrogových 

aktivistov u žiakov 2. ročníka , 
- Olympiáda o EÚ – gestor FŠV Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí 
študentov o Európskej únii žiakov 3.  ročníka  
Školské kolo prebehlo elektronicky a zapojilo sa 6 žiakov 3. ročníka, 

- Žiaci školy sa zapájajú do dobrovoľných aktivít typu: Biela pastelka, Deň narcisov, 
Nezábudky, 

- Environmentálna výchova bola prierezovo preberaná vo všetkých predmetoch. Jej 
realizácia sa uskutočňovala aj počas kurzu a cvičení na ochranu života a zdravia, 

- Kurz pohybových aktivít so zameraním na zimné športy – lyžiarsky a snowbordingový 
výcvik bol zrealizovaný v termíne 04. 02. – 10. 02. 2020 pre žiakov 1. ročníka, ktorý 
prebiehal formou dennej dochádzky do lyžiarskeho strediska Park Snow Donovaly, 

- Žiaci školy sa zapájali do športových súťaží žiakov a žiačok SŠ, ktoré organizovalo CVČ Junior 
Banská Bystrica, 

- Na 59. ročníku Horehronských hier v atletike sa zúčastnil 4 žiaci, ktorí reprezentovali našu 
školu, žiačka M. Lenhartová obsadila 1. miesto s výkonom 163 cm v skoku do výšky, 

- Okresného kola v bedmintone žiakov  sa zúčastnili 2 žiačky, ktoré obsadili 4. miesto, 
- V okresnom kole vo florbale  sme obsadili zhodne 4. miesto, 
- Projekt „ Za čistotu školských športových areálov“ sme realizovali priebežne, 
- Z aktivít BBSK sme sa zapojili: 

 Rope Skipping SŠ – súťaž v skákaní na švihadle 

 Mikulášsky Mix skoku do diaľky žiakov a žiačok 

 Vianočný vedomostný kvíz o olympizme,  

 Projekt, zameraný na aktivizáciu žiakov prostredníctvom športových hier, do ktorého 

sa zapojil  žiaci na jednotlivých hodinách. 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov 
Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov v škole je súčasťou Stratégie 
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR 2016 – 2020. 

 

- Informovanosť žiakov a učiteľov. 
 Zákaz šírenia drog a toxikománie v škole zakotvuje Školský poriadok. Všetci učitelia 

venovali zvýšenú pozornosť dôslednej kontrole dochádzky študentov do školy 
a dodržiavaniu Školského poriadku. 

 Informácie z oblasti prevencie poskytuje aj školská nástenka. V prvom polroku na tému 
prevencie šikanovania a v druhom polroku na tému prevencie drogových závislostí. 

 Informácie o organizovaných akciách boli zverejnené aj na internetovej stránke školy. 

- Spolupráca s CPPPaP v Banskej Bystrici. 
 Dňa 5.novembra 2019 sociálna pedagogička CPPPaP v Banskej Bystrici Mgr. M. 

Jadroňová urobila medzi druhákmi nábor do PEER rovesníckej skupiny protidrogových 
aktivistov. Prihlásili sa žiaci II. A a II. B triedy. Žiačky boli v CPPPaP zaškolené pre prácu 
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v PEER rovesníckej skupine. Týmto žiačkam v realizácii interaktívnych prevenčných 
aktivít zameraných na prevenciu závislostí od tabaku a alkoholu v duchu filozofie PEER 
TO PEER – ROVESNÍK ROVESNÍKOVI v triedach prvého ročníka a následnému získaniu 
certifikátu zabránila pandémia ochorenia COVID-19. 

- Najdôležitejšiu úlohu v prevencii mal predmet etická výchova.  

 Učiteľom etickej výchovy metodicky prácu uľahčovalo využitie PROGRAMU ROZVOJA 
OSOBNOSTI ŽIAKA SO ZAMERANÍM NA DROGOVÚ PREVENCIU, či videofilmov Deti zo 
stanice Leningradská, Ako prestať fajčiť, Život na dne pohára. 

 Vyučujúce ETV v decembri 2019 zrealizovali na hodinách etickej výchovy prezentáciu 
žiackych projektov s problematikou drogových závislostí. Projekty zamerané na 
odbúravanie mýtov o alkohole a prevenciu nikotinizmu vytvorili a prezentovali žiaci 
druhého ročníka.  

 
Koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu 
Koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu spolupracuje hlavne s výchovným 
poradcom, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi etickej výchovy. 
 
Práca výchovnej poradkyne vychádzala z aktuálnych výchovných úloh vyplývajúcich 
z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020 
a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR. Výchovné poradenstvo v škole bolo 
zamerané hlavne na informovanie a propagovanie cieľov výchovno-vzdelávacej sústavy 
žiakov, rodičov i pedagógov. Práca v oblasti výchovného poradenstva sa orientovala na 
konzultácie vo vzdelávacej a osobnostnej oblasti, na monitorovanie a riešenie individuálnych 
výchovno–vzdelávacích problémov žiakov využívaním poradenských služieb školského 
psychológa z CPPPaP Banská Bystrica. Priebežne sa uskutočňovali individuálne konzultácie a 
poradenské intervencie s problémovými žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

Úlohy školského poradenstva sa plnili v týchto oblastiach: 

- oblasť profesijnej orientácie pre študentov štvrtých ročníkov, 
- oblasť starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími potrebami, 
- oblasť starostlivosti o žiakov so špeciálnymi vývinovými  poruchami učenia (dyslexia, 

dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami správania (ADD a ADHD 
syndrómom), 

- oblasť osobnostného a odborného rastu, 
- oblasť spolupráce výchovnej poradkyne s pedagogickými zamestnancami. 
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§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé  
Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. 

Hlavný manažér projektu: generálny riaditeľ CVTI SR 

Garantom IT Akadémie: dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

Partnerská škola: OA, B. Bystrica 

Cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre 
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a 
trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. 

Trvanie projektu: 3 roky (2017 – 2020) 

Priebeh:  
V 3. projektovom roku sme zapojili 46 žiakov do prípravy na získanie certifikátu ECDL. Prípravu 

vo forme konzultácií vykonávali 2 učitelia školy. Žiaci zapojením do projektu získavajú možnosť 

aplikovať teoreticky a prakticky nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, poznatky z predmetu 

aplikovaná informatika na overenie požadovanej úrovne (štandard) znalostí a zručností 

z príslušnej oblasti informačných technológii na medzinárodných testoch ECDL podľa 

celosvetovo platnej metodiky. Prípravou na testovanie žiaci získajú a osvoja si nasledovné 

kompetencie: 

 tímová práca, 

 digitálna gramotnosť, 

 informačná gramotnosť, 

 matematická gramotnosť, 

 samostatnosť, 

 aplikovať poznatky z viacerých vyučovacích predmetov, 

 analýza a riešenie problémov, 

 efektívne spracovanie informácií, 

 efektívnosť, správnosť a rýchlosť práce s PC, 

 pripravenosť na svet práce budúcnosti. 

V marci boli naplánované termíny na testovanie 46 žiakov tretích ročníkov pre prvé dva 

moduly. Z dôvodu mimoriadnej situácie bolo testovanie zrušené a termín ukončenia projektu 

bol predĺžený.  

To, že sú naši žiaci schopní získať medzinárodne uznávaný certifikát, plne kompatibilný 

s Európskym referenčným rámcom digitálnych kompetencií a podporovaný slovenskými 

zamestnávateľmi je príkladom dobrej praxe.  
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§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekčná kontrola. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu škola má: 

a) 12 kmeňových učební 
b) 14 učební na delené predmety v skupinách pre odborné a všeobecno-vzdelávacie 

predmety z toho: 

 2 učebne ADK 

 4 učebne informatiky 

 1 učebňa jazykového laboratória 

 7 učební pre ostatné predmety 
c) 1 telocvičňu, 2 posilňovne, 4 ihriská 
d) 1 aulu 
e) 1 zborovňu 
f) 1 školskú knižnicu 

Kmeňové ako aj odborné učebne sú z hľadiska technického stavu primerane zachovalé k veku 
životnosti budovy. Vybavenie školy učebnými pomôckami (PC, dataprojektor, interaktívna 
tabuľa) je na dobrej úrovni, v rámci finančných možností sa priebežne dopĺňajú a inovujú. 
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§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

Zo štátneho rozpočtu boli škole pridelené: 
a) normatívne finančné prostriedky vo výške  802 510,00 Eur 

Do roku 2020 nám prešli finančné prostriedky vo výške  22 087,00 Eur 

ktoré boli použité na opravu podláh a úhradu energií a vyčerpané  
do 31. 03. 2020. 

b) nenormatívne finančné prostriedky vo výške  18 481,00 Eur z toho: 

 na odchodné 5 134,00 Eur 

 na vzdelávacie poukazy 6 547,00 Eur 

 na mimoriadne výsledky žiakov  0,00 Eur 

 na príspevok na kurz pohybový aktivít v prírode (lyžiarsky)
 6 800,00 Eur 

Spolu:  820 991,00 Eur 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít  

Na vzdelávacie poukazy škola dostala  6 547,00 Eur  
z toho na mzdy bolo  4 852,00 Eur  
a na odvody do poisťovní  1 695,00 Eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

 Vlastné príjmy za prenájom priestorov (auly, telocvične) 
vo výške  12 503,00 Eur 
o použité na prevádzku školy – úhradu energií 1 916,00 Eur 
o použité na osobné náklady zamestnancov 

vo výdajnej školskej jedálni 10 587,00 Eur 

 Daňové príjmy zriaďovateľa vo výške   15 350,00 Eur 
Daňové príjmy boli použité na:  
o dofinancovanie miezd a odvodov 

zamestnancov vo výdajnej školskej jedálni 6 720,00 Eur 
o na úhradu energií 8 630,00 Eur 

Celkové zdroje financovania školy boli vo výške   848 844,00 Eur. 
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§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Základné ciele práce školy 

Víziou obchodnej akadémie je byť flexibilnou školou s nadregionálnou pôsobnosťou, vytvoriť 
z obchodnej akadémie školu zohľadňujúcu potreby trhu práce a požiadavky modernej 
spoločnosti, s kvalifikovanou personálnou základňou a materiálno-technickým vybavením. 
Školu vychovávajúcu slušných, zodpovedných, pracovitých, tolerantných a humánnych ľudí, 
ľudí pripravených na život. 

Dlhodobým základným cieľom školy je udržanie úrovne a tradícií školy. Poskytnutie vzdelania 
a výchovy svojim žiakom podľa školského vzdelávacieho programu s dôrazom na uplatnenie 
sa absolventov v praxi a prípravu na vysokoškolské štúdium. 

Základný cieľ práce školy sa darí plniť, čoho dôkazom sú: 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci školského roku. 

2. Výsledky maturitných skúšok. 

3. Uplatňovanie sa absolventov v ďalšom živote. 

Cieľ - profil absolventa: 

- kvalitne pripravený absolvent, nielen vzdelaný, ale aj samostatný, tvorivý, aktívny, 
zodpovedný, tolerantný, kultivovaný mladý človek pripravený na konkurenčný trh  
a život v našom zložitom svete, 

- škola má byť centrom vzdelávania, humanizácie a tvorivosti, 
- chceme, aby každý na našej škole zažil pocit úspechu a bol pripravený pre prežitie 

šťastného a plnohodnotného života.  

Plnenie cieľov:  

Rozvoj osobnosti žiaka, jeho nadanie, rozumové a fyzické schopnosti, aby získal kľúčové 
kompetencie človeka:  

- komunikačné schopnosti, 
- personálne a interpersonálne schopnosti, 
- tvorivo a kriticky riešiť problémy,  
- schopnosti pracovať s modernými informačnými technológiami, 
- diskusnými metódami sme viedli žiakov ku vzájomnej komunikácii a vzájomnému 

vymieňaniu názorov,  
- zaradenie kooperatívnych, interaktívnych a zážitkových foriem učenia sa,  
- smerovanie žiakov k systematickej práci, k schopnosti prezentovať a obhájiť vlastné 

práce a projekty, rozvíjali sme kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom 
na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a 
demokracie, 

- venovanie zvýšenej  pozornosti rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov,  
- práca s talentovanými žiakmi a podpora ich  nadaniu, 
- vedenie k tvorivosti, ktorá je jednou zo základných kompetencií budúcnosti,  
- podpora flexibility, adaptability a kreativity žiakov, 
- aktívne využívanie IKT a interaktívnej tabule v edukačnom procese, 
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- rozvíjanie kľúčových jazykových kompetencií,  
- aktívne využívanie učebne jazykové laboratórium, 
- venovali sme zvýšenú pozornosť finančnej gramotnosti, 
- viedli sme žiakov k využívaniu IKT pri tvorbe projektových prác, referátov, pri tvorbe 

prezentácií,  
- prehlbovanie zručností k sebahodnoteniu k vzájomnému hodnoteniu v súlade s 

cieľmi, obsahom a úlohami ŠkVP,  
- viedli sme žiakov k zodpovednosti za dosiahnuté výsledky vo vzdelávaní,  
- viedli sme žiakov k pravidelnej návšteve školskej knižnice, verejných knižníc a získavať 

ich ako čitateľov, 
- uplatňované modelové situácie, komunikačné hry a iné formy, kde si mohli precvičiť 

svoje soft skills,  
- podpora športových aktivít,  
- venovali sme zvýšenú pozornosť príprave žiakov na maturitné skúšky, s cieľom 

úspešne prezentovať nadobudnuté zručnosti a vedomosti v rozsahu učiva určeného 
cieľovými požiadavkami,  

- zvýšená pozornosť bola venovaná žiakom so ŠVVP, rešpektovali sme špecifiká, ktoré 
sú podmienené zdravotným znevýhodnením a uplatňovali sme obmedzenia, ktoré 
mal žiak predpoklad splniť na základe odporúčania poradenského zariadenia,  

- dôsledná analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov na zasadnutiach predmetových 
komisií každý polrok. 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých  škola dosahuje dobré výsledky, oblasti v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti zlepšiť – návrhy opatrení. 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

- Kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov, 

- Odborná úroveň vyučovacích hodín, 
- Hodnotenie školy odbornou verejnosťou, 
- Dlhoročné dobré meno školy, 
- Adaptabilita a konkurencieschopnosť 

absolventov, 
- Špecializácia absolventov získaná  

štúdiom voliteľných predmetov, 
- Spolupráca s rodičmi a absolventmi školy, 
- Úspešnosť žiakov na národných 

a medzinárodných odborných  súťažiach 
- Medializácia úspechov školy, 
- Plánovanie, smerujúce k rozvoju školy, 

zamerané na rozvoj odbornosti, tvorivosti 
a prístup k informačným technológiám; 

- Budova školy je v zlom technickom 
stave, havarijný stav kotolne, rozvodov  
tepla a radiátorov, zateplenia stien, 
opravy strechy a stavebných úprav 
podporujúcich šetrenie tepla. 
Realizácia uvedených skutočností  by 
značne posunula vpred úroveň 
pracovných a študijných podmienok.  

- Príchod žiakov zo základných škôl, 
ktorí sú horšie pripravení na štúdium. 

- Výška normatívu pre obchodné 
akadémie stanovená ministerstvom 
školstva. 

- Marketingová – komunikačná politika 
školy vo vzťahu k verejnosti i k cieľovej 
skupine (uchádzači o štúdium), 
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Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

- Spolupráca školy s UMB a realizácia 
pedagogickej praxe študentov  

- Možnosť získať certifikáty , štátnu skúšku 
v písaní a spracovaní informácií na 
počítači, 

- Rozvoj záujmovej činnosti žiakov v čase 
mimo vyučovania, 

- Rozvoj podnikateľských zručností žiakov 
sa uplatňuje v moderných formách 
vyučovania v rámci predmetov 
Aplikovaná ekonómia, Cvičné 
firmy, Podnikanie v cestovnom ruchu 
a Ekonomických cvičeniach, 

- Kvalifikovanosť nepedagogických 
zamestnancov, 

- Ovládanie účtovných programov ALFA, 
OLYMP, OMEGA 

- Problém so zapájaním žiakov do súťaží, 
 

Príležitosti Riziká/Ohrozenia 

- zapojenie  do projektov EÚ 
- aktualizačné a inovačné vzdelávanie 

učiteľov 
- rozvoj spolupráce s finančnými 

inštitúciami 
- možnosť študovať na vysokých školách na 

Slovensku alebo v zahraničí pre 
absolventov školy, 

- spolupráca s inštitúciami v  regióne v 
rámci odbornej praxe žiakov 

- rozšírenie spolupráce s podnikateľskými 
subjektmi a zvýšenie možnosti uplatnenia 
s absolventov na trhu práce  

- organizovanie jazykových pobytov 

- nedostatočné financovanie 
obchodných akadémií zo strany štátu 

- nepriaznivý demografický vývoj 
- nedostatok finančných zdrojov na 

nákup technológií a údržbu 
nehnuteľností 

- nedostatok finančných zdrojov na 
odmeňovanie zamestnancov 

- postavenie pedagogického 
zamestnanca v spoločnosti 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- doložku k vysvedčeniu o absolvovaní CVF (ŠIOV) získalo 11 žiakov, 

- certifikát o absolvovaní programu Podnikanie v cestovnom ruchu (Junior 

Achievement Slovensko, n. o.) získali 7 žiaci,  

- v e-learningovom programe Manažment osobných financií - po splnení kritérií získalo 

certifikát Poznaj svoje peniaze celkom 14 žiakov 4. ročníka; (Nadácia pre deti 

Slovenska, Nadácia Slovenskej sporiteľne), 

- certifikát za e-learningový kurz online ekonómie získali 3 žiaci 4. ročníka; (Junior 

Achievement Slovensko, n. o.), 

- v oblasti finančného vzdelávania pokračuje spolupráca s finančnými poradcami OVB, 
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Pre splnenie uvedených cieľov sme využívali rôzne metódy a formy vyučovania. Odbornú 

orientáciu si žiaci rozširujú o povinne voliteľné predmety, ktorých zameranie vo väčšej miere 

stimuluje žiakov k zodpovednosti za vlastnú budúcnosť a ponúka im priestor pre tvorivosť a 

možnosť realizovať sa. Ide o voliteľné predmety, ktoré umožňujú získať kompetencie v oblasti 

podnikania, peňažníctva a cestovného ruchu. Škola vytvára podmienky výchovy a vzdelávania 

aj mimo vyučovacieho procesu a to bohatou ponukou záujmovej činnosti pre žiakov formou 

krúžkov. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- zapájanie žiakov do súťaží,  

- nízka úroveň čitateľskej gramotnosti odborného textu,  

- ľahostajnosť k učeniu a nedostatočná príprava žiakov na vyučovanie,  

- v niektorých firmách nedovoľujú vnútorné predpisy organizovať odborné exkurzie, 

prípadne neposkytujú exkurzie bezplatne. 

Návrhy opatrení: 

- poskytnúť žiakom spätnú väzbu 

- rozšíriť PČOZ MS o ďalšiu formu – Obhajoba vlastného projektu 

- pozdvihnúť konkurenčné prostredie v škole 

- organizovať stretnutia s odborníkmi z praxe 

- rozvíjať prezentačné zručnosti 

- podporovať čitateľskú gramotnosť 

- vytypovať podnikateľské subjekty pre spoluprácu so školou a organizovať stretnutia s 

nimi, pri hľadaní kooperovať s rodičmi a absolventmi školy. 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

V tomto školskom roku bol počet absolventov 64 a z uvedeného počtu: 

- študuje na vysokej škole: 44 

- zamestnaní v odbore: 20 

- evidovaní na úrade práce: 0  
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 
 

  

Názov záujmového krúžku 
Počet  
detí 

Počet  
skupín 

Vedúci 

ADK – rýchle prsty 14 1 Ing. Darina Kollová 

Anglická konverzácia pre 1. ročník 22 
1 

Mgr. Zuzana Syčová 

Konverzuj po anglicky - krúžok pre 1. ročník 4 
1 

Mgr. Milota Mikuštiaková 

Konverzácia v anglickom jazyku pre žiakov  
1. ročníka 

16 
1 

PhDr. Alexandra Alexová 

Konverzuj po anglicky - pre 3. ročník 11 
1 

Mgr. Milota Mikuštiaková 

Chcem úspešne maturovať z PČOZ MS - 
maturujem v programe OMEGA 

16 
1 

Ing. Anna Gabinová 

Účtovníctvo ľahko a zábavne 19 
1 

Ing. Iveta Dobríková 

OMEGA - podvojné účtovníctvo 17 
1 

Ing. Lenka Mikolajová 

Príprava na veľtrhy JA FIRMY 16 
1 

Ing. Lenka Mikolajová 

Krúžok prezentačných a komunikačných 
zručností 

5 
1 

Ing. Emília Miklošková 

Slovenčina do vrecka 12 
1 

Mgr. Viera Vongreyová 

Slovenčinárik 12 
1 

Mgr. Viera Vongreyová 

Slovenčina všeličo 32 
1 

Mgr. Jana Matejčíková 
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§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce a orientuje sa hlavne na pravidelnú komunikáciu 

s rodičmi  a to  

- na triednych schôdzach rodičovského združenia, stretnutiach Rady rodičov 

- na zasadnutiach Rady školy 

- v období mimoriadnej situácie a počas dištančného vzdelávania sa hlavným 

komunikačným spôsobom  stala EduPage, e-mailová komunikácia a webová stránka 

školy 

§ 2. ods. 2 d  

Spolupráca školy a verejnosti 

V záujme šírenia dobrého mena školy patrí  spolupráca s podnikateľskými subjektami 

a inštitúciami k veľmi dôležitým. Kontakty nadväzujeme pri zabezpečovaní a realizácii 

odbornej praxe, odborných exkurzií, dňa otvorených dverí, výstav, prednášok, besied a súťaží.  

Odbornú prax absolvovali všetci žiaci  4. ročníka (10 dní), počas ktorej prezentovali a overovali 
vedomosti aj praktické zručnosti získané vo vyučovacom procese. Hodnotenie odbornej praxe 
zo strany žiakov je pozitívne – vyjadrili kladné skúsenosti, ktoré im prinieslo prepojenie teórie 
s praxou a niektorí pripojili k hodnoteniu záujem o zamestnanie v danej firme. Hodnotenia 
odbornej praxe rôznymi podnikateľskými subjektami a inštitúciami vyzneli opakovane pre 
našu školu veľmi dobre - o žiakoch sa vyjadrujú ako o svedomitých, pracovitých a iniciatívnych. 
Oceňujú ich flexibilitu i logické myslenie. Problémy však škola vidí v malej možnosti výberu 
vhodných zamestnávateľov a ich záujmu žiakov niečo naučiť. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu žiaci 3. ročníka neabsolvovali odbornú prax ako súvislú 
10 dňovú činnosť u zamestnávateľov. 
V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami, sa v mesiaci apríl zmenili požiadavky na výkon 
odbornej praxe a na Správy z odbornej praxe. Zrušené boli: miesto výkonu odbornej praxe 
u zamestnávateľov, Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 
a Výkaz z odbornej praxe. Každý žiak si zvolil jednu tému (témou mohla byť akákoľvek odborná 
problematika – popis činností počas vlastnej brigádnickej činnosti, pomoc v rodinnej firme, 
vypracovanie vlastného daňového priznania, oblasť finančnej gramotnosti – príjmy a výdavky 
domácnosti a pod), ktorú spracoval vo forme Správy z odbornej praxe. Výber témy 
konzultovali žiaci s vyučujúcim POE.  

Odborné exkurzie 

Uskutočnené:  
- Krajský súd v Banskej Bystrici (zameraná na výkon činností súdnej moci, organizáciu súdu, 

organizáciu práce),  
- Nestlé v Bratislave (zameraná na prezentáciu  nadnárodnej korporácie, na produkty a aj 

jednotlivé značky firmy Nestlé, druhá časť exkurzie sa zamerala na Assesment Center - 
metódu uplatňovanú pri výbere najvhodnejšieho kandidáta pre danú pracovnú pozíciu) 
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Zrušené pre pandémiu:  

- Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici (pre všetkých žiakov 1. a 2. ročníka), 
- Nestlé, výrobný závod Prievidza 

Ďalšie zrušené akcie: 

- Žiaci nezískali medzinárodný komunikačný certifikát ECO-C  
- Súťaž o najlepší diktát 
- Literárne pásmo – Tatranský biftek, recitácia slovenskej poézie L. Latinákom, 
- Prednáška „Svet médií 2“ 
- Besedy a získanie certifikátov pre prácu v PEER rovesníckej skupine protidrogových 

aktivistov pod záštitou CPPPaP Banská Bystrica, 
- Kurz pohybových aktivít so zameraním na letné športy 2. ročníka, 
- Okresné kolo vo futbale žiakov SŠ, 
- Historická exkurzia žiakov 2. ročníka do stálej expozície Múzea SNP, špecializovaná hodina 

v rámci dejín 2. svetovej vojny a SNP, dokumentárny film „Obyčajný fašizmus“. 

Finančná gramotnosť 

Uskutočnené aktivity: 

- v predmete MOF sa zapojili žiaci 3. ročníka do vzdelávania prostredníctvom hry „Finančná 
sloboda“  v spolupráci s lektorkou OVB Allfinanz a. s. 

Medializácia úspechov 

- vytvorenie návrhu letáku a skladačky letáku na propagáciu školy, 
- vytvorenie krátkeho reklamného šotu/pohyblivej reklamy na LCD panely v autobusoch 

a trolejbusoch MHD Banská Bystrica – neumiestnené z dôvodu mimoriadnej situácie, 
- prezentácia štúdia na našej OA v základných školách v Banskej Bystrici (vyučujúci, žiaci), 
- prezentácia školy na PF UMB v Banskej Bystrici (vyučujúci, žiaci), 
- aktualizácia webových stránok odborných predmetov na webovej stránke školy, 
- aktivity a úspechy žiakov školy boli prezentované najmä na nástenkách v priestoroch školy, 

na webovej stránke školy, na stránke školskej knižnice, na informačno-poradenskom dni 
školy, v blogoch vyučujúcich, na webových portáloch ucn.sk, siov.sk, sccf.sk jasr.sk, 
bystricoviny.sk, na Facebook-u, Instagram-e a webových stránkach cvičných firiem i JA 
firmy, 

- na mimoriadnej dobrej  úrovni spolupracujeme s UMB v Banskej Bystrici a to vedením 
náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxe z ANJ,  

- na dobrej úrovni naďalej prebieha spolupráca s komerčnými bankami mesta Banská 
Bystrica, s Centrom účtovníkov Slovenska Banská Bystrica, s firmou Kros Banská Bystrica. 
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Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu COVID -19. 

1 Priebeh: 

a) prvý týždeň : 
- komunikácia so žiakmi, rodičmi, zmapovanie možnosti technického vybavenia  

v domácnostiach: počítač, internet, mobilný telefón 
- poskytnutie prihlasovacích údajov – EduPage 
- pravidelnosť vo vzdelávaní, odporúčanie – pravidelná denná príprava 

b) ďalšie týždne: 
- zasielanie zadaní a úloh žiakom  cez EduPage, e-mailom 
- odovzdávanie zadaných úloh v stanovených termínoch vyučujúcim 
- komunikácia: EduPage, e-mail, zoom, Skype, iZAV 
- online vzdelávanie: Zoom, Skype 
- online vzdelávanie neprebiehalo vo všetkých triedach; v triedach, v ktorých 

prebiehalo sa v závislosti od technických podmienok nezúčastňovali všetci žiaci 

Zdroje vzdelávania: učebnice, vlastné materiály učiteľov, videá, elektronické zbierky 
príkladov, materiály zo zborovna.sk,  poznaj.sk, Powerpoint prezentácie, Učíme na diaľku,  
Virtuálna knižnica, výučbový program ZAV, výučbový program ATF, bezkriedy.sk, iuventa,sk 

Metódy a formy: prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, video prezentácia, súvislé 
príklady, samostatná práca s IKT, texty zamerané na rozvoj gramotností, problémové úlohy, 
komplexné úlohy, vyhľadávanie informácií, online kvízy, texty s vysvetlením učiva, online 
formuláre, Brainwriting, Brainstorming, skupinová online práca, projekty, dotazníky 

2. Spôsob hodnotenia: 

- hodnotenie predmetov známkou, okrem predmetu Telesná a športová výchova - 
absolvoval 

Žiaci vo veľkej miere plnili všetky povinnosti a preto nebol žiadny žiak preskúšaný, okrem 
žiakov s IUP 

Maturitné skúšky prebehli administratívne, prijímacie skúšky taktiež. 

3. Učitelia: 

- práca z domu - Home Office; od 16. júna 2020 práca v škole 
- vo veľkej miere používanie vlastnej výpočtovej techniky: počítač, notebook, mobilný 

telefón, časť učiteľom poskytnuté vybavenie zo školy 
- spolupráca, vzájomné konzultácie medzi členmi PK (telefonicky, Messenger, mail, 

Zoom, Skype), práca žiakov, používané metódy, spätná väzba žiakom 
- žiaci bez spätnej väzby – kontaktovanie žiakov, rodičov cez EduPage, e-mailom, 

telefonicky 

4. Materiálne podmienky: 

- v prípade potreby sme riešili individuálne problémy žiakov s nedostatočným technickým 
vybavením jednotlivo 



26 
 

5. Vyhodnotenie plnenia cieľov predmetových komisií: 

- všetky ciele a očakávania obsiahnuté v pláne práce PK sa kvôli zatvoreniu škôl 
nepodarilo splniť - súťaže, krúžky, olympiády, príprava žiakov, besedy, exkurzie, 
každoročné aktivity boli od marca 2020 zrušené 

- naplnenie cieľa nad rámec – prechod učiteľov na dištančné vzdelávanie, využívanie 
online komunikácie, samoštúdium učiteľov v oblasti online vzdelávania, príprava 
materiálov, nové metódy a formy práce, sebahodnotenie a samostatnosť žiakov 

6. Silné a slabé stránky: 

a) silné stránky:  
- - pomerne rýchly nábeh na online vzdelávanie (EduPage, e-mail, zoom, Skype) 
- - veľmi dobrá komunikácia elektronickou formou medzi učiteľmi navzájom,  
- - nové metódy a formy vzdelávania 
- - rast informačnej gramotnosti 
- - žiaci mali čiastočne možnosť rozvrhnutia práce počas týždňa, organizovať časový 

rozvrh kedy zadané úlohy vypracujú 
- - zdokonalenie v IT zručnostiach  - učitelia, žiaci 
- - väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie 
- - zlepšenie etikety v e-mailovej komunikácii  

b) slabé stránky:  
- - chýbajúci osobný  kontakt so žiakmi 
- - zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia 

úloh 
- - absencia, príp. slabé technické vybavenie, dostupnosť internetu 
- - niektorí žiaci - nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie týždenného 

časového rozvrhu 
- - zložitá komunikácia s niektorými žiakmi 
- - problém zistiť mieru skutočne osvojeného učiva 
- - administratívna náročnosť pri veľkom počte žiakov 
- - vysoká časová náročnosť na tvorbu študijných materiálov 
- - zlepšený prospech žiakov nemusí byť priamo úmerný získaným vedomostiam 

7. Návrhy opatrení: 

- zabezpečenie digitálnej techniky učiteľom  
- zlepšenie digitálnych zručností učiteľov 
- zabezpečiť možnosť zapožičať žiakom technické vybavenie (notebook) 
- individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka 
- pozitívne žiakov motivovať pochvalou, povzbudzovaním 
- začiatok nasledujúceho školského roku: venovať čas na zopakovanie a utvrdenie tém 

preberaných počas dištančného vzdelávania 
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Záver 

Úspechy našej školy sú úzko spojené so spoluprácou s Radou školy. Za pomoc a spoluprácu im 

ďakujeme.  

Vypracovali:  

Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka školy 

Mgr. Elena Maslíková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Dana Kováčová, vedúca technicko-hospodárskych činností 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 15. októbra 2020 

Predložená Rade školy dňa 27. októbra 2020 

 

 

 

 

Príloha 

Uznesenie Rady školy pri Obchodnej akadémii, Tajovského 25 Banská Bystrica 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 
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