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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. 
 
 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole 
 
Základné identifikačné údaje 

Názov školy Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium, Palackého 14, Košice 

Adresa školy Palackého 14, 040 01 Košice 

Telefón +421 x 055 6742251  

E-mail skola@ssosterciumke.edu.sk 

WWW stránka ssosterciumke.edupage.org 

Zriaďovateľ Tercium Košice n. o. 

 
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium od svojho vzniku v roku 2002 profiluje sa ako malá 
škola do 150 žiakov s ponukou vzdelávacieho programu ekonomického zamerania. Je otvorená pre 
„čerstvých“ absolventov základných škôl a maturantov, ale aj pre tých, ktorí sú v praxi a z akýchkoľvek dôvodov 
si chcú alebo potrebujú zvýšiť, resp. doplniť vzdelanie. 
Škola zabezpečuje vzdelávanie v troch typoch štúdia: 

 maturitné – obsahom štúdia sú všeobecnovzdelávacie a odborné predmety, 
 pomaturitné kvalifikačné - obsahom štúdia sú odborné predmety, 
 pomaturitné špecializačné (vyššie odborné) – obsahom štúdia sú odborné predmety. 

Ponúka 
 Štúdium vo všetkých ponúkaných odboroch  a typoch vo formách  denné a externé.  
 Kurzy akreditované MŠ SR účtovníctvo (jednoduché, podvojné, mzdové, daňová sústava). 
 Kompetenčné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, 

podnikateľských a jazykových kompetencií. 
 Výber  anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka. 
 Počet žiakov v triede (10-15) - priestor pre efektívnu výučbu, individuálny prístup, sebarealizáciu 

a osobnostný rozvoj každého žiaka. 
 Prostredie spolupráce žiakov a učiteľov založenej na obojstrannej dôvere. 
 Orientácia obsahu výučby na prax, redukovanie neefektívneho učiva. 
 Praktické vzdelávacie programy, aktivity podporujúce ekonomické a podnikateľské myslenie – 

študentská spoločnosť. 
 Žiacka klubovňa s voľným prístupom na internet. 
 Sociálne štipendium. 
 Ubytovanie priamo v budove školy – možnosť získania príspevku na poplatok za ubytovanie. 
 Situovanie školy cca 10 minút chôdze od centra mesta, železničnej a autobusovej stanice. 



Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Ing. Anna Šáriová 055/6742251 0904107681 skola@ssosterciumke.edu.sk 

ZRŠ Ing. Adriana Popovičová 055/6742251   tercium.popovicova@gmail.com 

 
Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Ing. Katarína Šeboková 

pedagogickí zamestnanci Ing. Beáta Kapitánová 

zástupcovia rodičov Ing. Mária Nedbáleková 

zástupca zriaďovateľa Ing. Emília Hanušovská 

iní Katarína Pelegrínová 

 
Poradné orgány školy 
 
Pedagogická rada 
Plnila niekoľko funkcií: informačnú, rozhodovaciu, formatívnu, hodnotiacu, poradnú a odborno metodickú. 
 
Prijímacia komisia 
Vyjadrovala sa k príprave prijímacieho konania a realizácie prijímacích skúšok. 
 
Výchovná poradkyňa školy 
Úzko spolupracovala so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Prevcentrum v Košiciach, Medická 2. Každý druhý pondelok odborný zamestnanec centra poskytoval žiakom 
aj učiteľom konzultácie pri riešení problémov.  
Spolupráca bola zameraná na pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov formou poradenstva, 
prednáškovej a konzultačnej činnosti. V rámci pedagogickopsychologického poradenstva sa uskutočnili 
psychologické konzultácie so žiakmi, ktorí mali problémy s dochádzkou do školy, v učení, v osobnostnom 
vývine, v správaní a v rovesníckych vzťahoch. Súčasťou profesijného poradenstva bolo jednak skupinové 
testovanie študentov 4.ročníkov prostredníctvom intelektového testu a osobnostných dotazníkov, ako aj 
individuálne pohovory s cieľom interpretácie výsledkov testovania a hľadania optimálnej voľby ich ďalšieho 
pôsobenia. Táto spolupráca je hodnotená ako veľmi efektívna  
 
Koordinátori jednotlivých činností plnili úlohy vyplývajúce z ročného plánu práce. 
 
§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 
Údaje o počte žiakov 
Počet žiakov školy: 48 
Počet tried: 5 
Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP zmena oproti stavu k 15.9.2016 

I.D 8   -4 ( -2 prerušenie, -2 zanechanie) 

II.A 14 6 +1 prestup 

II.D 6     

III.A 10 1 -2 (+3 prestup, -3 prerušenie, -1 zanechanie, -1 vylúčenie)) 

IV.A 10 2 0 (+1 prestup, -1 zanechanie) 

 



§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti 
uchádzačov na prijatie 
 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
Denné štúdium: 
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 6 / 4 
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0/ 0 
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:5/ 3 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 1/ 0 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 0 / 0 
Externé štúdium: 
Všetci uchádzači o externé štúdium v počte 13 boli prijatí aj zapísaní k 15.9.2016 do 1. ročníka (12 na 
pomaturitné špecializačné štúdium, 1 na pomaturitné kvalifikačné štúdium). 
 
§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  
Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ APE API SAI ASF BAK CZD CPN CVU DPV DNV DEJ EKC FMT 

I.D         2 1   1 1 1   1       

II.A 1,93 2,62                     2,23 1,69   

II.D               1,2   1,2   1,2     2,8 

III.A 2,1 3,33 2,38 2,5     3,22             2,44 3,67 

IV.A   2,4 2     1,9     1,4   2,3     2,4   

priemer 2,01 2,78 2,19 2,5 2 1,45 3,22 1,1 1,2 1,1 2,3 1,1 2,23 2,18 3,23 

 

Trieda HOG HKS HOS MEK MAK MNZ MKT MAT NEJ OBN OAL ONJ ORU OFP PER 

I.D   1     1           1   2,5 1   

II.A 1,62         2,29   3,21 3 1,71           

II.D         1                     

III.A 1           3,22 4 3   3 3     3,67 

IV.A     1,1 3,3     2,1 3,6 2,57   2,2         

priemer 1,31 1 1,1 3,3 1 2,15 2,66 3,56 2,86 1,71 2,07 3 2,5 1 3,67 

 

Trieda PEM PAL KDO POE POF PDU PRN RUJ ESI SJL TEV UCR priemer 

I.D 1   1,17   1             1 1,09 

II.A       2,46   2,54   2,56   3,07 2,2   2,29 

II.D     1,5   1,4             1,2 1,43 

III.A       1   3,1 3,22 3,5   3,78     3,04 

IV.A   2,2         2 2 2,9 2,6 1   2,24 

priemer 1 2,2 1,28 1,73 1,2 2,82 2,61 2,69 2,9 3,1 1,63 1,1 2,09 

 
Priemerný prospech za školu 2,09 je oproti predchádzajúcemu roku lepší o 0,15 bodu. Mierne zlepšenie 
priemernej známky dosiahli žiaci denného štúdia: vo štvrtom ročníku o 0,13 bodu avšak v treťom ročníku bola 
dosiahnutá priemerná známka horšia o 0,67. K výraznému zhoršeniu došlo v predmete Personalistika o 1,31 
bodu, v predmete Ekonomické cvičenia o 0,57 bodu, Bankovníctvo o 0, 53 bodu,  Slovenský jazyk o 0,29 
bodu,  Marketing o 0,21 bodu, Matematika o 0,20 bodu. K výraznému zlepšeniu priemernej známky došlo 
v predmete Obchodná angličtina o 1,05 bodu Podniková ekonomika o 0,79 bodu, Anglický jazyk o 0,31 bodu, 



Podnikateľské analýzy o 0,35 bodu, Dane pre podnikateľov o 0,31 bodu, Aplikovaná ekonómia o 0,27 bodu, 
Makroekonómia o 0,20 bodu. V ostatných predmetoch bola priemerná známka na porovnateľnej úrovni s 
minulým rokom. Na zhoršení známok sa podieľajú najmä výsledky žiakov 3. ročníka denného štúdia. 
 
Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 3 

I.D 8 5 1 0 0 2 0 

II.A 14 4 4 2 3 1 3 

II.D 6 1 3 1 0 1 0 

III.A 10 1 0 8 1 0 2 

IV.A 10 1 0 9 0 0 0 

 
Prospech žiakov je porovnateľný s minulým školským rokom. V tomto školskom roku však bolo udelených 5 
znížených známok zo správania o dva stupne oproti minuloročnej jeden trojke. Dôvod bol  neospravedlnené 
vymeškané hodiny. 
 
Dochádzka žiakov 

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

Tercium 5174 139,8 4765 128,8 409 11,05 

 
Dochádzka sa sleduje iba u žiakov denného štúdia. V hodnotenom školskom roku sa žiaci v priemere 4 týždne 
nezúčastnili na výučbe, minulé obdobie to bolo až 5 týždňov. Horší vývoj však má štruktúra vymeškaných 
hodín, keď priemerne každý žiak neospravedlnene vymeškal takmer dva dni, minulý rok to nebola ani hodina. 
Tento jav sa odrazil vo zvýšení počtu zhoršených známok zo správania a udelení výchovných opatrení - 
vylúčenie zo štúdia a podmienečné vylúčenie. Napriek opatreniam školy v priebehu roka, komunikácii 
s rodičmi, pohovormi so žiakmi, nepodarilo sa dosiahnuť zlepšenie v dochádzke. 
 
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 8 (4/4) 48,54% 8 56,25% 8 2 3 2     2,00 7 

Anglický 
jazyk 

B2 3 (3/0) 56,70% 3 66,67% 3 1   2     2,33 3 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

  11 (7/4)         4 1 2 4   2,55 11 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

  11 (7/4) 50,43% 11 78,83% 11 2 2 3 3   2,70 10 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

  11 (7/4)         4 4 1 1   1,90 10 

 
 
 



Štatistické spracovanie výsledkov absolventskej skúšky 
ŠO 6332 Q daňové služby 

- počet prihlásených/zúčastnených:5/5 
- absolventská práca priemerná známka 1 
- obhajoba absolventskej práce priemerná známka 1 
- komplexná skúška z odborných predmetov priemerná známka 1 
- celkové hodnotenie prospeli s vyznamenaním 5 

 
§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
 
Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný odbor  

I.D 6332 Q daňové služby ŠkVP Dane 

II.A 6317 M obchodná akadémia ŠkVP Ekonomika I 

II.D 6332 Q daňové služby ŠkVP Dane 

III.A 6317 M obchodná akadémia ŠkVP Ekonomika I 

IV.A 6341 M škola podnikania ŠkVP Podnikanie I 

 
Nepovinné predmety 
Nepovinné predmety si študenti nezvolili. 
Rozširujúce hodiny 
Nie sú zavedené rozširujúce hodiny. 
 
§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  
 
Zamestnanci 
 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov pedag. 
prac. 

Počet úväzkov nepedag. 
prac. 

TPP 2   44   

TPP Znížený 
úväzok 

3   60   

Na dohodu 6 1 47 10 

 
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 11 11 

 
Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

II.A HOG 0,5 

II.A ADK 1 

III.A ADK 1 

III.A FMT 2 

II.D FMT 0,5 

II.A,III.A,IV.A TEV 2 



 
§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
Vzdelávanie zamestnancov 
V danom školskom roku úspešne absolvovala inovačné a aktualizačné vzdelávanie Mgr. Jana Butalová v týchto 
oblastiach: 

 Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 

 Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 

 Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 

 Digitalizácia učebných materiálov 

Ostatní zamestnanci si odborné vedomosti dopĺňali samoštúdiom. 
 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

inovačné štúdium 1 (3x) 

aktualizačné štúdium 1 

 
§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 

Mladý angličtinár 12         

Finančná olympiáda 32         

 
Aktivity a prezentácia na verejnosti 
Škola, tak ako každý rok, organizovala dni otvorených dverí v dvoch termínoch - december a marec. Všetkým 
základným školám v meste a okolí boli rozposlané informačné materiály. 
Škola sa pravidelne prezentuje s ponukou vzdelávacích programov v regionálnej tlači a reklamných novinách. 
V uplynulom školskom roku sa uskutočnili tieto akcie: 

 Aktívna účasť na verejnej zbierke Biela pastelka 2016 

 Divadelné predstavenie Rimanka v Štátnom divadle – všetci žiaci 

 Na prednáške Milujeme a plánujeme sa zúčastnili žiaci 2. ročníka 

 Testovanie všeobecných študijných predpokladov Scio testy – žiaci 2.-4. ročníka 

 Beseda k Svetovému dňu diabetu  na základe podkladov RÚVZ Košice  - všetci žiaci 

 Účasť na projekcii spojenej s besedou „Peru-4 strany sveta –všetci žiaci 

 Akciu Mikuláš v škole zorganizovali žiaci 3. ročníka pre všetkých žiakov 

 Našu školu sme prezentovali na podujatí  Správna voľba povolania a ProEduco 

 Aktívna účasť na  verejnej zbierke Hodina deťom 

 Účasť na Vianočnom koncerte – celá škola 

 Študentská firma Rajlim zorganizovala Vianočnú besiedku pre školu 

 Anglické divadelné predstavenie Peter Black  - všetci žiaci 

 Pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu bol premietnutý  v škole  pre 
všetkých žiakov film Obchod na korze spojený s besedou 

 Školská súťaž o najnápaditejšiu Hallowenskú tekvicu 

 Prednáška spojená s besedou o voľbe povolania so zástupkyňou ÚPSVR pre žiakov 4. ročníka 

 Zorganizovali sme besedu na tému finančná gramotnosť s naši absolventom Ivanom Miklošom 

 Filmové predstavenie LaLaLand  - žiaci 2. a 3. ročníka 



 Prednáška na tému Láska a sexualita pre žiakov III. Ročníka 

 Zapojili sme sa do akcie Digitálna gartáž od Googlu 

 Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili na Veľtrhu podnikateľských talentov 

 Spoluorganizovali sme 21. ročník Dňa narcisov 

 Študentská firma Rajlim zorganizovala Veľkonočnú besiedku 

 Divadelné predstavenie Kocúrkovo – všetci žiaci 

 Žiačky našej školy sa zúčastnili na akcii Girls Day 2017, ktorú organizoval T-systems Košice 

 Študentská firma Rajlim zorganizovala rozlúčku so štvrtákmi 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Projekty 
Škola je zapojená do projektov: 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách (ÚIPŠ) 
 Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (MPC Bratislava) 
 Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety (CVTI SR) 
 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (MŠVVaŠ SR) 
 Rozvoj stredného a odborného vzdelávania (ŠIOV) 
 IT akadémia (CVTI SR) 

Pre školský rok 2017/2018 škola získala grant v rámci programu Erazmus+ na pracovnú stáž žiakov vo vybranej 
firme v Budapešti. 
 
§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
 
Výsledky inšpekčnej činnosti 
V priebehu školského roka bola vykonaná jedna tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých 
kompetencií v čitateľskej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka strednej odbornej školy. Záver 
inšpekcie: naši žiaci dosiahli v teste lepšie výsledky v častiach vyhľadávanie explicitných informácií a integrácia 
a interpretácia myšlienok a porovnateľné výsledky v časti vyhľadávanie implicitných informácií ako bol 
národný priemer SR a dosiahnutý priemer žiakov v testovaných školách Košického kraja. 
 
§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Materiálno-technické podmienky 
Škola spĺňa normatív materiálno technického zabezpečenia stanovený pre vyučované študijné odbory. 
Škola sídli v prenajatých priestoroch v budove SOŠ železničnej. Má výhodnú polohu - v meste, avšak nie v 
rušnej časti, v dobrej dostupnosti MHD aj vlakového a autobusového spojenia. Okrem klasických učební (dve 
sú vybavené interaktívnou tabuľou s príslušenstvom) má škola zriadenú jednu učebňu výpočtovej techniky so 
16 PC napojenými na internet, interaktívnou tabuľou s príslušenstvom, jednu učebňu cvičnej firmy 
s interaktívnou tabuľou a príslušenstvom, kancelárskou technikou (viazačka, skartovačka, multifunkčná 
tlačiareň). Telesná výchova sa zabezpečuje v telocvični SOŠ železničnej. Stravovanie žiakov a učiteľov bolo 
zabezpečené v ŠJ pri SOŠ železničnej. Pre výučbu má škola k dispozícii: 

 vizualizéry, prenosný dataprojektor, CD prehrávače, multifunkčné zariadenia, scaner, 
tlačiarne, hlasovacie zariadenie, kameru, fotoaparát. 

 učebnice pre jednotlivé predmety, odbornú literatúru pre učiteľov - fond sa pravidelne 
doplňuje. resp. obnovuje, 

 krásnu literatúru, 

 výučbový softvér pre odborné (UCT, základy prstokladu finančná analýza) aj 
všeobecnovzdelávacie (AJ, obchodná angličtina, MAT, GEG) predmety, 



 predplatné odborných časopisov TREND, Didaktika, Manažment školy, Ekonomický Poradca,  

 softvér aSc Agenda pre efektívny informačný systém školy. 
Žiaci majú k dispozícii klubovňu vybavenú PC, tlačiarňou s pripojením na internet. 
 
§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
Finančné a hmotné zabezpečenie 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov    91 144 € 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť   19 896 € 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy      1 587 € 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 
fyzických osôb          1 813 € 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov    1 540 € 
 
§ 2. ods. 1 n Vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré si škola určila na príslušný školský rok 
Plnenie stanoveného cieľa 
V školskom roku 2016/2017 škola vychádzala z POP MŠVVaŠ SR na bežný rok, ktoré boli rozpracované na 
vlastné podmienky a zakotvené v pláne práce školy. Úlohy pedagogickí pracovníci rešpektovali a priebežne ich 
plnili.  
Ciele vytýčené pre daný školský rok boli splnené takto:  
1 Oblasť vzdelávania 
Úlohy stanovené v záujme  splnenia vytýčeného cieľa boli splnené takto: 

1. Vyučujúci využívali inovačné pedagogické metódy s využitím IKT. V predmete SJL využívanie 
testov pripravených on-line na www.písomka.sk ), Právna náuka, Aplikovaná ekonómia, 
Aplikovaný softvér – účtovnícke programy Alfa, Omega, Olymp . V rámci výučby predmetov 
Anglický jazyk, Dejepis, Hospodárska geografia žiaci pripravovali prezentácie v PowerPointe 
k zadaným témam. Žiačky 2. ročníka sa zúčastnili v T-systems aktivity GirlsDay – propagácia 
práce a možnosti žien v IT sektore. Žiaci boli zapojení do aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT 
(Olympiáda Mladý účtovník, Digitálna garáž). 

2. Vyučujúci venovali pozornosť rozvíjaniu kompetencií čítania s porozumením vo všetkých 
predmetoch. Napr. pri výučbe SJaL boli osobitne pripravované texty na čítanie s porozumením. 
Na hodinách právnej náuky a marketingu boli využívané úlohy a prípadové štúdie na rozvíjanie 
čitateľskej gramotnosti. Na prvej hodine podnikovej ekonomiky v týždni vždy jeden žiak 
prezentuje ním vybranú  aktuálnu udalosť z oblasti ekonomiky. Na hodinách anglického jazyka 
žiaci pripravovali prezentácie na vybrané témy, posilňovali tým komunikačné zručnosti 
v písomnej a hovorovej podobe. Všetci žiaci vypracovali ročníkovú prácu na vybranú tému 
v rámci predmetu (pre každý ročník boli určené konkrétne predmety a vypísané témy), túto 
prácu „obhajovali“ pred komisiou formou prezentácie (prezentovali porozumenie téme, jej 
osvojenie si, IKT a komunikačné zručnosti). Do obvodného kola SOČ nebola odporúčaná žiadna 
práca. 

3. Na základe skúseností pri vedení krúžku Rozvíjanie všeobecných študijných predpokladov sme 
definovali potrebu  zaradiť  do učebného plánu nový predmet Všeobecné študijné predpoklady 
v rozsahu 1 hodina v každom ročníku – inovácia ŠkVP s platnosťou od 1.9.2017 počnúc prvým 
ročníkom. 

4. Žiaci boli zapojení do celoslovenskej súťaže Angličtinár roka . 
5. V predmete „Obchodná angličtina“  žiaci využili poznatky a osvojené podnikateľské zručnosti a 

ďalšie kľúčové kompetencie v rámci  odborných ekonomických predmetov a každý si v cudzom 
jazyku pripravil prezentáciu „vlastnej“ firmy, portfólio vlastnej firmy.  

http://www.písomka.sk/


6. Na podporu rozvíjania finančnej gramotnosti boli žiaci školy zapojení do Finančnej olympiády, 
ktorú organizuje Nadácia Partners. 

7. Podnikateľské zručnosti a ďalšie kľúčové kompetencie žiakov boli rozvíjané v rámci predmetu 
Aplikovaná ekonómia –v 3. ročníku prostredníctvom študentskej firmy Rajlim, vo 4. ročníku 
prostredníctvom online učebnice ekonómie. Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili na Veľtrhu 
podnikateľských talentov – získali námety pre budúci rok, kedy budú zakladať študentskú firmu. 

8. Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti  bol zapracovaný do učebných osnov 
príslušných predmetov. Pre sprehľadnenie bola vytvorená tabuľka ako príloha ku ŠkVP. 

9. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP vyučujúci rešpektovali obmedzenia, ktoré sú 
podmienené ich zdravotným znevýhodnením a uplatňovali požiadavky, ktoré mali predpoklad 
splniť. Jednému žiakovi bolo umožnené využívať notebook.  

10. Na podporu rozvíjania environmentálnej výchovy a vzdelávania ako súčasť rozvoja osobnosti 
žiakov škola aj v tomto roku pokračovala v triedení odpadkov – osobitne plasty a papier. Touto 
separáciou odpadkov pôsobila na vytváranie správnych postojov a správania žiakov 
k životnému prostrediu. 

11. Prostredníctvo  agendy aSc E learning: 
· Rodičia a žiaci bolia priebežne informovaní o priebehu výučby v jednotlivých predmetoch 

(DÚ, projekty, previerky, známky, učivo a pod.). 
· Vo viacerých predmetoch bolo preverovanie učiva realizované prostredníctvom testov 

elearningu (makroekonómia, právna náuka, marketing, komunikácia). 
· Žiakom boli sprístupnené učebné texty v prípadoch, keď absentujú učebnice (eliminácia 

diktovania na hodine a rozmnožovania v printovej podobe) v predmetoch makroekonómia, 
právna náuka, marketing, komunikácia, účtovníctvo, personalistika, SJL, finančná 
matematika. 

12. Žiakom zapojeným do študentskej firmy Rajlim bolo umožnené získať medzinárodný Certifikát 
podnikateľských zručností ESP (Entrepreneurial Skills Pass).  

  
2 Oblasť výchovy 
Vytýčené ciele boli zabezpečované v úzkej spolupráci medzi školou, zastúpenou výchovnou poradkyňou, 
Súkromným centrom PPaP a Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. V rámci prevencie sa priebežne 
monitorovalo správanie žiakov, atmosféra v triedach. Všetky začínajúce negatívne javy - väčšinou medzi 
žiakmi, ale aj v komunikácii žiak - učiteľ, boli v zárodku podchytené a riešené. 

1. Na hodinách občianskej náuky sa osobitne rozoberali témy rešpektovanie ľudských práv, 
Dohovor o právach dieťaťa, prevencia drogovej závislosti, alkoholizmu.  

2. Žiaci sa zúčastnili na  školení v SCPPPaP k téme Rovesníci o/k ochrane ľudských práv. Pri 
príležitosti medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu bol premietnutý  v škole  pre 
všetkých žiakov film Obchod na korze spojený s besedou. 

3. V tomto roku sme sa nezúčastnili na Olympiáde ľudských práv. 
4. Pri zabezpečovaní integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola 

spolupracovala so špeciálno-pedagogickou poradňou aj SCPPPaP. 
5. Pri realizovaní preventívno-výchovných programov škola naďalej spolupracovala so Súkromným 

centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Psychologička centra každý 
druhý pondelok realizovala činnosti a aktivity podľa dopredu schváleného programu. Boli 
riešené aj problémy žiakov s učením, dochádzkou do školy aj ich osobné problémy. 

6. V rámci konzultačných hodín školského psychológa bol vytvorený priestor aj rodičom žiakov pre 
konzultačno-poradenské služby zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o 
svoje dieťa a zabezpečiť tak efektívnu kooperáciu školy a rodiny pri výchove a vzdelávaní. 

7. V priebehu hodnoteného obdobia sa žiaci zúčastnili na piatich kultúrnych podujatiach. 



8. Na podporu zdravého životného štýlu škola rozdala v priebehu školského roka 80 jednorazových 
vstupov na krytú plaváreň. 

 
3 Oblasť ďalšieho vzdelávania pedagógov 

1. Vedenie školy vytváralo podmienky na  vzdelávanie pedagogických zamestnancov – Ing. 
Kapitánová školenia firmy Kros k aktualizácii účtovníckych programov, školenie k SOČ, Mgr. 
Butalová – kvalifikačné štúdium ďalšieho aprobačného predmetu Matematika, kreditové 
vzdelávanie zamerané na čítanie s porozumením, zvyšovanie IKT kompetencií. Ing. Popovičová 
- Účasť na seminári výchovných poradcov a koordinátorov drogovej prevencie v SCPPPaP na 
Medickej 2, Informačno-konzultačný seminár Práca s elektronickými schránkami, Seminár 
k Erasmus+, Informačný seminár Nediskvalifikuj sa!.  

2. Do programu pedagogických porád boli pravidelne zaraďované otázky školskej legislatívy za 
účelom zvyšovania právneho vedomia učiteľov. 

3. Digitálnu knižnicu eduPro v rámci aSc využívali učitelia sporadicky – jej obsah je zameraný najmä 
pre ZŠ.  

  
4 Oblasť technicko-ekonomická 
Boli zabezpečené pracovné podmienky pre výučbu jednotlivých predmetov  rešpektujúc príslušnú legislatívu 
vrátane Normatív materiálovo-technického a priestorového zabezpečenia.  
  
5 Oblasť personálnej politiky a odmeňovania 
Výučbu v priebehu obdobia zabezpečoval stabilný pedagogický kolektív. Po ukončení školského roka vyučujúci 
zhodnotia plnenie stanovených cieľov, svoj prínos k zabezpečovaniu výchovnovzdelávacieho procesu, stanovia 
svoje osobné ciele na nasledujúce obdobie. Prílohou tohto zhodnotenia je autoevalvačný hodnotiaci hárok.  V 
rámci finančných možností boli vyplatené odmeny učiteľom podieľajúcim sa výraznou mierou na 
zabezpečovaní plnenia výchovnovzdelávacích cieľov školy. 

  
6 Oblasť manažmentu 

1. Na základe analýzy trhu práce a vlastného prieskumu bol spracovaný ŠkVP Ekonomika II. 
bilingválna – vzdelávací program pre pomaturitné kvalifikačné štúdium odboru 6317 N 
obchodná akadémia bilingválne štúdium. K schváleniu žiadosti o zmenu v sieti škôl zaradením 
tohto odboru do zoznamu ŠO školy nedošlo pre zamietavé stanovisko Košického 
samosprávneho kraja  (napriek argumentácii školy o opodstatnenosti  zaradenia a  kladným 
vyjadreniam ostatných kompetentných orgánov podľa legislatívy).  

2. Na prezentáciu školy boli využívané viaceré marketingové nástroje . Škola prezentovala svoju 
ponuku vzdelávacieho programu na akciách Správna voľba a ProEduco.  Boli oslovené všetky 
základné školy v Košiciach, košickom a prešovskom kraji v záujme zvýšenia počtu žiakov školy. 
Boli pripravené prezentačné materiály pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov. Propagačné letáky 
o škole a jej zameraní boli umiestnené v prostriedkoch MHD, v priestoroch košického ÚPSVR. 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť  
 
Úspechy a nedostatky 
Škola považuje za svoju silnú stránku: 

 Stabilný kolektív učiteľov spĺňajúcich odborné, pedagogické aj osobnostné predpoklady,  

 podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP, 

 komunikáciu medzi školou a žiakmi, resp. ich zákonnými zástupcami, 

 podmienky výučby - najmä nízky počet žiakov v triede, 



 vybavenosť IKT, 

 využívanie ekonomického softvéru pri výučbe odborných predmetov, 

 rešpektovanie individuality každého žiaka, 

 kladenie dôrazu pri výučbe na rozvíjanie kľúčových kompetencií, komunikačných schopností, 
schopností hľadať, pochopiť, spracovávať informácie, dávať ich do súvisu a pod., pred 
memorovaním, 

 umiestnenie školy v blízkej dostupnosti prostriedkov MHD, autobusovej aj železničnej stanice. 
Rezervy sú : 

 v zapájaní sa do súťaží, 

 získavaní žiakov, záujemcov o kurzy mimo formálneho vzdelávania, 

 nedostatku finančných prostriedkov.  
Príležitosti:  

 zaradenie výučby najnovších IKT zručností na úrovni užívateľa do vzdelávacieho programu a jej 
zabezpečenie v spolupráci s IT firmou, 

 intenzívnejšie využívanie IKT pri výučbe, možnosti e-learningu aSc agendy, 

 záujem o doplnenie si vzdelania o maturitu, doplnenie si ďalšej kvalifikácie,  

 ponuka akreditovaného kurzu Účtovník a kompetenčných kurzov v rámci programov ÚPSVR. 
Riziká:  

 pokles populácie,  

 nižšia vzdelanostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo ZŠ, 

 znižujúci sa počet  žiakov s vnútornou motiváciou k učeniu, 

 znižujúci sa počet rodičov aktívne a s potrebnou efektivitou participujúci na priebehu 
výchovnovzdelávacieho procesu svojich detí. 

 
§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 
trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
Rozhodujúca väčšina našich absolventov sa uplatnila na trhu práce, resp. pokračuje v nadväzujúcom štúdiu na 
vysokej škole.  
 
§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Škola vychádza pri organizovaní vyučovacieho procesu z predpisu Štátneho zdravotného ústavu o 
psychohygienických podmienkach výučby. Maximálny počet vyučovacích hodín denne je 8. Pri tvorbe rozvrhu 
hodín sa podľa možností rešpektujú zmeny výkonnosti organizmu mládeže podliehajúce dennému a 
týždennému biologickému rytmu organizmu. 
 
§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 
 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Mladý účtovník 13 Ing. Beáta Kapitánová 

Rozvíjanie študijných predpokladov 19 Ing. Adriana Popovičová 

Zručnosti úspešného manažéra 9 Ing. Katarína Šeböková 

 
§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
 
Komunikácia školy s rodičmi je zabezpečovaná najmä prostredníctvom triednych učiteľov. Forma - telefonický 
kontakt, emailová komunikácia, SMS komunikácia, 4 x do roka rodičovské stretnutia. V prípade potreby sú 
dohodnuté operatívne individuálne stretnutia s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou, školským 



psychológom, riaditeľkou školy. Škola informuje rodičov o prospechu a dochádzke žiakov, preberanom učive, 
domácich úlohách prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 
Škola spolupracuje so zamestnávateľmi, u ktorých žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú dvojtýždňovú odbornú prax 
na zmluvnom základe. 
Pri zabezpečovaní neformálneho vzdelávania (kurzy účtovníctva) škola spolupracuje s EU, PHF v Košiciach 
a košickým pracovisko ÚPSVR (program REPAS). 
 
 
Vypracoval: Ing. Anna Šáriová 
V Košiciach, 16. októbra 2017 
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  


