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Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR 

č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

Východiskom a zdrojmi pre jej spracovanie boli: 

 plán práce školy pre školský rok 2019/2020 

 plány práce predmetových komisií 

 plán výchovného poradenstva 

 plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov 

 plán koordinátora informatizácie 

 plán koordinátora environmentálnej výchovy 

 hodnotiace správy predmetových komisií 

 hodnotiaca správa výchovnej poradkyne a predsedníčky  KPDZ a SPJ 

 hodnotiaca správa koordinátora prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických 

javov 

 hodnotiaca správa koordinátora informatizácie 

 hodnotiaca správa koordinátora environmentálnej výchovy 

 zápisnice z porád vedenia školy 

 plán zasadnutia OZ „ Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ 

 plán zasadnutia Školskej rady 

 štatistické údaje spracované v ASC agende 

 správa o hospodárení 

 

a/ základné identifikačné údaje 

1.  Názov školy: Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany  

2.  Adresa školy: Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany 

3.  Telefónne čísla školy 035/6500859 – sekretariát 

035/6500855 - riaditeľka 

4.  Internetová adresa školy: 

     e- mail: 

www.oasurany.sk   

sekretariat@oasurany.sk   

5.  Zriaďovateľ: 

 

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A 

949 80  Nitra 

 

 

http://www.oasurany.sk/
mailto:sekretariat@oasurany.sk
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Údaje o vedúcich zamestnancoch školy 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: E-mailová adresa: 

Riaditeľka školy Ing. Eva Matejíčková ema@oasurany.sk 

Zástupkyňa   riaditeľky PaedDr. Jana Tóthová zastupkyna@oasurany.sk 

Ekonómka školy Judita Drešková dreskova@oasurany.sk 

Vedúca školskej jedálne Eva Lehocká eva.lehocka@oasurany.sk  

 

Údaje o rade školy  

P.č.      Meno, priezvisko členov rady školy     Je volený/delegovaný za ...   

1.    Predseda:  Ing. Jaroslava Ostrožlíková     pedagogický zamestnanec   

2.    JUDr. Aurel Gális    zriaďovateľ - NSK   

3.    Ing. Marek Oremus    zriaďovateľ - NSK   

4.    Mgr. Július Ostrožlík    zriaďovateľ - NSK   

5.    Mgr. Andrea Šumová    zriaďovateľ - NSK   

6.    Zuzana Al-Lamiová    rodič   

7.    Eva Chudivániová   rodič   

8.    Katarína Ostrožlíková   rodič   

9.    Mgr. Tünde Hajnalová   pedagogický zamestnanec   

10.    Judita Drešková    neped. zamestnanec školy   

11.    Leila Al-lamiová   žiak   

Dátum ustanovenia rady školy: 16.06.2020  

 

Iné poradné orgány školy 

 

 porada vedenia školy 

 pedagogická rada 

 pracovná porada 

mailto:ema@oasurany.sk
mailto:zastupkyna@oasurany.sk
mailto:dreskova@oasurany.sk
mailto:eva.lehocka@oasurany.sk
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 predmetové komisie  

 výchovná poradkyňa 

 stravovacia komisia 

 inventarizačná komisia 

 zaraďovacia komisia 

 vyraďovacia komisia 

 personálna komisia 

 komisia na vyhodnocovanie cenových ponúk pre OA 

 komisia na vyhodnocovanie cenových ponúk pre ŠJ 

 

Zloženie, úlohy a kompetencie poradných orgánov školy sú vypracované v rokovacom poriadku 

poradných orgánov riaditeľky školy. 

 

  



5 

 

b/ údaje o počte žiakov školy 

 

Forma štúdia : denná 

6317 M obchodná akadémia 

6317 M 74 obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium 

Stav k 15. 09. 2019 Stav k 31. 08. 2020 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

počet 

integrova-

ných 

žiakov 

počet tried 
počet 

žiakov 

počet 

integrova-

ných 

žiakov 

 

- vyuč. jazyk 

slovenský 

 

 

 

1. ročník 

6317 M 
1 27 - 1 28 - 

2. ročník 

6317 M 
1 33 - 1 32 - 

3. ročník 

6317 M 
1 25 - 1 24 - 

4. ročník 

6317 M 
1 29 - 1 29 - 

 

- vyuč. jazyk 

slovenský, 

anglický 

 

1.ročník 

6317 M 74 
1 22 1 1 22 1 

2. ročník 

6317 M 74 1 20 
- 

1 20 
- 

3. ročník 

6317 M 74 1 23 
- 

1 23 
- 

4. ročník 

6317 M 74 1 22 
1 

1 22 
1 

5. ročník 

6317 M 74 1 11 
- 

1 11 
- 

Spolu: 9 212 2 9 211 2 
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c/ údaje o prijímacom konaní 

 

Názov študijného odboru 

 

Plán Druh 

a typ 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 

Počet žiakov 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

prihlásení úspešní Zapísaní 

6317 M  obchodná akadémia  

6317 M 74 obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium 

1 

1 

 25 

 21 

DŠ 

DŠ 

4 

5 

77 

40 

77 

40 

25 

21 

 

Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ - denné štúdium, ŠPZ – štúdium popri zamestnaní, PMŠ – pomaturitné štúdium, 

VOŠ – vyššie odborné štúdium, NDŠ – nadstavbové štúdium.  

 

d/ údaje o výsledkoch koncoročnej klasifikácie žiakov 

 

 

 

 

 

 

Ukazovateľ počet Percentá 

Celkový počet žiakov  211 100 

Prospech Prospeli s vyznamenaním 95 45 

Prospeli veľmi dobre 55 26 

Prospeli 61 29 

Neprospeli 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 

Prospech za školu 1,68 X 

Vymeškané hodiny Celkový počet 22566 100 

Počet ospravedlnených hodín 22536 99,9 

Počet neospravedlnených 

hodín 
30 0,1 
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e/ zoznam študijných a učebných odborov zaradených v zozname 

študijných a učebných odborov a ich zameraní 

 

P. č.  Názov študijného a učebného 

odboru 

Forma štúdia    Aktívny – 

neaktívny odbor 

Číslo učeb. Plánu 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

6317 M obchodná akadémia 

 

6317M 74 obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium 

 

6329 M 01 obchodné a informačné 

služby – medzinárodné obchodné 

vzťahy 

denná 

 

denná 

 

 

denná 

aktívny odbor 

 

aktívny odbor 

 

 

neaktívny odbor 

 

Školský  vzdelávací 

program  OA 

Školský  vzdelávací 

program  OA 

 

 Školský  vzdelávací 

program  OA 

 

 

Údaje o maturitnej skúške 

Externá časť maturitnej skúšky: 

 

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 

 

 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť  

/%/ 

Slovenský jazyk a literatúra - - - 

Anglický jazyk 

B1 - - 

B2 - - 

C1 - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná  

úspešnosť  /%/ 

Slovenský jazyk a literatúra - - - 

Anglický jazyk B1 - - 

B2 - - 

C1 - - 
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 

Poznámka:ústna forma internej časti maturitnej skúšky bola vykonaná administratívne 

 

 

f/ údaje o pedagogických zamestnancoch školy ku dňu koncoročnej 

klasifikácie 

 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 17 - - 

Muži 1 - - 

Absolventi - - - 

 

g/  údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

 

Ukazovateľ Škola ŠJ 

Ženy 6 4 

Muži 1 1 

 

 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

 

Slovenský jazyk a literatúra - 52 2,34 

Anglický jazyk B1 29 2,76 

B2 - - 

C1 11 1,82 

Teoretická časť odbornej zložky - 40 2,13 

Praktická časť odbornej zložky - 40 2,12 
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h/ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Priebeh štúdia – začal (Z), pokračuje (P), ukončil (U) 

 

 

 

Ukazovateľ Počet Druh štúdia Priebeh Garant štúdia 

(napr. MPC, PF 

a iné) 

Absolventi 

vysokých škôl 

ženy - - - - 

muži - - - - 

Do 30 rokov ženy 1 

 

1 

adaptačné 

 

aktualizačné 

U 

 

P 

Obchodná akadémia 

Šurany 

Obchodná akadémia 

Šurany 

muži - - - - 

Do 40 rokov ženy 1 aktualizačné P Obchodná akadémia 

Šurany 

muži - - - - 

Do 50 rokov ženy 6 

 

1 

1 

aktualizačné 

 

funkčné 

inovačné 

P 

 

U 

U 

Obchodná akadémia 

Šurany  

MPC Nitra 

JA Slovensko 

muži - - - - 

Do 62 rokov ženy 6 aktualizačné P Obchodná akadémia 

Šurany 

muži 1 aktualizačné P Obchodná akadémia 

Šurany 

Dôchodcovia ženy 1 aktualizačné P Obchodná akadémia 

Šurany  

muži - - - - 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov 

Odbornosť vyučovania bola v školskom roku 2019/2020 približne  na úrovni 98,11 %. Neodborne 

sa vyučovali predmety Občianska náuka, Etická výchova, Komunikácia. 

 

 

i/ údaje o aktivitách a prezentáciách školy 

 

1.  Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov /PK VVP/ 

 

PK  všeobecnovzdelávacích  predmetov v školskom roku 2019/2020 pracovala podľa schváleného 

plánu predmetovej komisie a koordinovala prácu učiteľov v odbore 6317 M obchodná akadémia 

a v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, etická výchova, náboženská výchova, 

dejepis, občianska náuka, geografia, telesná a športová výchova.  

 

Splnenie plánovaných úloh: 

Činnosť predmetovej komisie sa riadila všeobecne platnými dokumentmi Ministerstva školstva, 

vedy výskumu a športu SR, Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školský rok 2019/2020, 

ŠVP, Školským vzdelávacím programom, z ktorých vychádzal Plán práce PK VVP. 

Jej členmi bolo 9 učiteľov, ktorí v tomto školskom roku vyučovali predmety zaradené do tejto PK. 

Stretnutia sa uskutočnili  4 krát do roka. 

Tematické plány pre 1.- 5. ročník boli vypracované v súlade so ŠkVP, platnými pre šk. rok 

2019/2020. 

Vedomosti žiakov sa hodnotili systematicky počas roka a analyzovali sa výchovno-vyučovacie 

výsledky. Hodnotenie sa vykonávalo v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl.  

Členovia PK sa oboznámili s úlohami v ŠkVP a v Pedagogicko-organizačných pokynoch 

a zapracovali ich do učebných osnov a TVVP. Poukazovali na kultúrnu a jazykovú pestrosť 

v Európe a vo svete, posilňovali v žiakoch cit vlastenectva a hrdosť na svoju krajinu, na úctu 

k iným národom a národnostiam. 

PK SVP spolupracovala s Mestským múzeom a knižnicou M. Matunáka v Šuranoch, s miestnymi 

základnými a strednými školami, s Divadlom A. Bagara v Nitre, s UKF v Nitre,  SPÚ v Nitre, 
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Farským úradom v Šuranoch, regionálnymi novinami MY-Naše novosti, odbornými periodikami: 

Učiteľské noviny, teraz.sk , Múzeom Jána Thaina v Nových  Zámkoch, MsKS Šurany, Mestskou 

políciou Nové Zámky,  Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a i.  

Pozornosť učiteľov jednotlivých predmetov sa zameriavala na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

nielen vo výchovno-vyučovacom procese, ale aj formou doplnkového čítania.  

Vo vyučovaní sa venovala  pozornosť inovatívnym formám výučby: projektové vyučovanie, 

brainstorming, tvorivé zážitkové metódy, inscenačné metódy, situačné hry, riadená i voľná 

diskusia, žiaci mali možnosť svoje vedomosti upevňovať a overovať aj riešením problémových 

úloh. Dôraz bol kladený na tvorivo-humánny, diferencovaný a individuálny prístup k lakom 

s cieľom vytvoriť priestor na samostatnosť, tvorivosť, aktivitu žiakov. Svoje znalosti a zručnosti 

mali možnosť žiaci školy zdokonaľovať v záujmových útvaroch. 

 

V priebehu školského sme usporiadali viacero hodnotných podujatí a zúčastnili sme sa na 

podujatiach organizovaných školskými orgánmi a spoločenskými inštitúciami. 

 

1. V súlade s plánom práce bol aj pre tento školský rok organizovaný prípravný kurz anglického  

pre žiakov 1. ročníka v dňoch 21. – 23. augusta 2019. Kurzu sa zúčastnilo 13 žiakov. Pod 

vedením troch učiteliek anglického jazyka žiaci absolvovali team pestré aktivity a didaktické 

hry na precvičenie slovnej zásoby a komunikačných zručností. 

2. Formovaním kladného vzťahu k literatúre a ku knihe sme zapojili  žiakov do celo-

slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 

3. Dňa 25. 9.2019 sa uskutočnil pre všetkých žiakov školy Európsky deň jazykov, ktorého 

súčasťou podujatia bol  kvíz o Európskej únii, tvorba nástenných panelov.  

4. Úspešným celoškolským podujatím konajúcim sa v rámci Európskeho týždňa športu, ktorý je 

iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity bol volejbalový turnaj 

ktorý sa uskutočnil dňa 24. septembra 2019.  

5. V mesiaci september 2019 sa žiaci II.B, II.A, I.B zapojili do on-line dotazníka „Európsky 

dialóg s mládežou“ . 

6. Dňa 5. Septembra 2019 sa PaedDr. Jana Tóthová a Mgr. Katarína Čviriková zúčastnili 

podujatia Európska značka pre jazyka, kde prezentovali projekt: „Európania v srdci Európy“. 

Organizátorom podujatia bola Národná agentúra programu Erasmusplus.  

7. V rámci podujatí súvisiacich s ekologickou výchovou a ochranou života a zdravia sa 

uskutočnila aj v tomto školskom roku v mesiaci september výstava Plody jesene. 
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8. 7. októbra sa žiaci 3. ročníka zúčastnili v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

prednášky historika múzea, Mgr. Pavla Rusnáka na tému „Úloha novozámockej pevnosti 

v protitureckej obrane.“  

9. V septembri 2019 sa 20 žiakov – účastníkov mobility do Londýna zúčastnilo prípravného 

školenia. Cieľom podujatia bolo pripraviť účastníkov mobility na zvládnutie pobytu 

v hostiteľskej krajine. 

10. Naša škola sa zapojila aj v tomto školskom roku do Olympiády ľudských práv.  Do krajského 

kola postúpil Alex Rehák, žiak III.A triedy.  

11.  PaedDr. Michaela Porubská sa dňa  24.októbra 2019 zúčastnila školenia „Dialogická podstata 

etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia“. Organizátorom bol ŠPÚ. 

12. V dňoch 16. októbra a 23. októbra sa žiaci školy zúčastnili celoškolskej exkurzie „Po stopách 

M. R. Štefánika“. Navštívili obec Košariská, Rodný dom M. R. Štefánika, Múzeum M. R. 

Štefánika a Mohylu na Bradle.  

13. Žiaci školy získali 3. miesto v obvodovom kole vo futsale, ktoré sa konalo  24.októbra 2019 

v Šuranoch. 

14. Školská koordinátorka projektu  Budovanie Cyrilo- metodskej cesty PaedDr. Helena 

Rusnáková sa dňa 30.októbra 2019 zúčastnila školenia koordinátorov projektu v Nitre. 

Organizátorom bol Odbor kultúry ÚNSK. 

15. Žiaci 1. ročníka navštívili v októbri 2019 Knižnicu M. Matunáka v Šuranoch. 

16. Mgr. Katarína Čviriková pripravila so žiakmi časopis OA YOUTH – dvojčíslie za mesiace 

október  - november 2019. V printovej podobe ho dostal každý účastník podujatia „Deň 

otvorených dverí OA 2019“. 

17. Dňa 15. novembra 2019 sa 5 žiaci IV.A triedy zúčastnili súťaže „Spoznávame kultúrne 

dedičstvo hostiteľskej krajiny“. Organizátorom bola Národná agentúra Erasmusplus. 

18. V mesiaci október / 20.-28.10.2019/ sa uskutočnila v rámci programu Erasmusplus 

krátkodobá mobilita jednotlivcov v Londýne.  Zúčastnilo sa jej spolu 20 žiakov zo IV.A 

a IV.B triedy.  

19. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sa 7. novembra 2019 realizovala súťaž pre 

Cirkevnú základnú školu Žofie Bosniakovej v Šuranoch o Európskej únii. Žiaci si hravými 

formami mohli precvičiť jazykové zručnosti a znalosti o členských štátoch EÚ, súťaž bola 

doplnená aktivitami na tému jeseň.  

20. V októbri 2019 sa konala pravidelná súťaž mladý prekladateľ. Organizátorom je UKF v Nitre. 

Zúčastnilo sa jej 12 žiakov školy.  

21. PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD. sa zapojila so žiakmi II.A triedy do projektu Euroscola – 

Zdravý životný štýl. Získali postup do Európskeho parlamentu. 
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22. Dňa 11.novembra 2019 sa žiačky Pólyová, Horváthová a Petrovicsová z I.A triedy zapojili do 

súťaže na tému HIV/AIDS-prevencia. Získali 40.miesto zo 72 zúčastnených družstiev. 

23. Súťaž v badmintone stredných škôl dňa 6. novembra 2019 bola pre našich žiakov úspešná aj 

v tomto roku. Chlapci obsadili 6.miesto a dievčatá 3.miesto. 

24. Exkurzia „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“ do Diecézneho múzea v Nitre sa uskutočnila  

12.novembra 2019, zúčastnili sa žiaci I.A a I.B triedy. 

25. V školskom kole olympiády v ANJ sa najlepšie umiestnili žiaci: v  kategórii  2A bol 

najúspešnejší Maximilián Drgoň z II. B, v kategórii 2C Vanesa Gumbérová z III. B, v kat. 

2C1 Sabína Székelyová z II. A. Všetci traja postúpili do okresného kola. Vanesa Gumbérová 

obsadila na okresnom kole 7.miesto. 

26. V rámci podujatia DOD bola zrealizovaná otvorená hodina ANJ na tému zvyky a tradície.  

Žiaci II. A triedy a 2 žiaci IV. A triedy prezentovali na podujatí výsledky odbornej praxe 

v Londýne.  

27. Naša škola sa zapojila aj do aktivity JA Slovensko na tému „Zastavme korupciu“, ktorej sa 

zúčastnili 2 žiaci z III. A triedy a 2 žiaci z III. B triedy. Zúčastnení žiaci dostali certifikáty 

o ich aktívnej účasti na workshope. 

28. Do okresného kola olympiády v NEJ postúpili v kat. 2A Adam Matkovics z II.A a v kat. 2B 

Roderik Karlovský z III.A. Na okresnom kole A. Matkovics obsadil 7.miesto a Roderik 

Karlovský 6. miesto. 

29. Mgr.Katarína Čviriková zapojila žiakov II.A a III.B do podujatia Euroscola „Slováci môžu 

slobodne cestovať, študovať a podnikať vďaka podpore EÚ. V priestoroch školy sa konal 

21.11. 2019 workshop pre uchádzačov o zahraničnú prax, ktorého obsahom bola videoukážka, 

prezentácia dvojtýždňovej odbornej praxe, zásady cestovania v Londýne a praktické úlohy. 

30. Olympiáda zo SJL sa uskutočnila 26. novembra 2019. Zúčastnili sa jej žiaci ročníkov 1- 4, 

víťazi postúpili do krajského kola.  

31.  Dňa 9. decembra 2019 sa konala beseda pre žiakov školy so spisovateľom Jánom Peťkom na 

tému škodlivý vplyv závislosti na alkohole.  

32. Aj v tomto roku sa konala exkurzia „Adventná Viedeň“. Žiaci sa oboznámili 

s pamätihodnosťami historického centra Viedne. 

33. Mgr. Katarína Čviriková sa v decembri zúčastnila na inštruktážnom seminári k príprave 

prihlášky KA1 Erasmusplus. 

34. Obvodové kolo v basketbale žiakov SŠ sa konalo 15. januára 2020, ktorí obsadili 3.miesto. 

35. Prvé miesto a postup do krajského kola na Majstrovstvách okresu v basketbale žiačok SŠ  dňa 

23. januára 2020 získali Rebeka Borbélyová, Júlia Hudiványová, Michaela Chovancová, Petra 
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Kečkéšová, Valéria Kečkéšová, Nikola Klusaiová, Kristína Kuruczová, Alexandra 

Valachyová a Laura Krajčírová. 

36. Mgr. S. Laurová Ružičková sa zúčastnila prezentácii e-learningového projektu „Nenaleť im“. 

Organizátorom podujatia bol Slovenský inštitút bezp. politiky. 

37. Dňa 19. decembra 2019 sa všetci žiaci školy zúčastnili na divadelnom predstavení v DAB 

Tisícročná včela.  

38.  Dňa 28. januára 2020 sa PaedDr. Helena Rusnáková zúčastnila v ROS Nové Zámky na 

prednáške Migrácia falošných informácií v postpravdivom svete. Informácie z prednášky sa 

dajú vhodne využiť na ETI a OBN. 

39. Žiačka V.A triedy Diana Kseiby sa zúčastnila celoslovenskej súťaže Plagát roka, 

organizátorom bol UNSK Nitra. 

40.  V dňoch 27. januára a 3. februára 2020 sa všetci učitelia zúčastnili aktualizačného 

vzdelávania.  

41. Vo februári sa Mgr. Čviriková zúčastnila na pracovnej porade učiteľov programu Etika 

v podnikaní. Organizátorom bolo JA Slovensko. 

42.  Z okresnej súťaže v cezpoľnom behu si priniesli 3.miesto žiaci: Ema Rostecká, Kiss Laura, 

Peter Cviklovič, Lionel Šipoš, Tomáš Ficza.   

43.  Na Majstrovstvách okresu v hádzanej žiačok SŠ získali 2.miesto: Michaela Chovancová, 

Petra Kečkéšová, Valéria Kečkéšová, Nikola Klusajová, Alexandra Valachyová, Barbora 

Nagyová, Laura Krajčírová, Viktória Borková, Lucia Knihárová.  

44. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmusplus pripravila súťaž Kronika mobility 

Erazmusplus. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov – účastníkov programu Erasmusplus v Londýne 

/IV.A,V.A/ 

45. Naša škola v spolupráci s Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Liberec sa zapojila do Etwinning projektu – Erazmus + Mobility through Our Eyes / 

Erazmus + - mobilita našimi očami.  Projekt ponúka mladým zúčastniť sa na programoch EÚ.  

46. V mesiaci január 2020 Mgr. Katarína Čviriková pripravila podklady a vypracovala žiadosť 

o asistenta ANJ – amerického lektora financovaného nadáciou Fulbrigh. Našej žiadosti nebolo 

vyhovené. 

47. Dňa 12. februára 2020 sa PaedDr. Bujdáková zúčastnila na metodickom dni na tému „Vedenie 

empatického rozhovoru v práci učiteľa“. Podujatie organizoval Diecézny katechetický úrad v 

Nitre.  

48. Dňa 24. februára 2020 sa v priestoroch Múzea Jána Thaina konala vernisáž výstavy našej 

školy Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji. Autorom výstavy je PaedDr. Helena 
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Rusnáková. Výstava  je zrealizovaná v spolupráci s UNSK a bude 5 rokov putovať po kraji. 

Začiatkom júla bude vystavená na Nitrianskom hrade v rámci Cyrilo-metodských slávností. 

 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo 

dňa 12. 3. 2020, podľa ktorého sa zakazuje prevádzka zariadení pre deti a mládež z dôvodu šírenia 

respiračného ochorenia  COVID 19,  MŠVVaŠ SR prerušilo vyučovanie na školách od 16. 3. 2020 

do odvolania.   

Na základe tohto rozhodnutia  vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou a neuskutočnili sa ďalšie 

plánované podujatia, odborné exkurzie, školské výlety.... Škola mala na pláne v rámci plánu PK 

zorganizovať Krajskú súťaž Tak to vidím ja v spolupráci s ŠPÚ /2.ročník/ - súťaž presúvame na 

nasledujúci školský rok. Sľubne sa rozbiehajúca spolupráca so strednou školou v ruskej Jaroslavy 

bola na toto obdobie tiež prerušená.   

 

2. Predmetová komisia odborných predmetov /PK OP/ 

Splnenie plánovaných úloh: 

PK odborných predmetov v školskom roku 2019/2020 pracovala podľa schváleného plánu 

predmetovej komisie. PK koordinovala prácu: 

 

a) 7 predmetov v rámci teoretického vzdelávania: 

- Podniková ekonomika 

- Právna náuka 

- Účtovníctvo 

- Makroekonómia 

- Komunikácia 

- Svet práce 

- Hospodárska geografia 

 

b) 11 predmetov v rámci praktickej prípravy: 

- Tovaroznalectvo 

- Ekonomické cvičenia 

- Hospodárske výpočty 

- Aplikovaná informatika 

- Administratíva a korešpondencia 

- Viac ako peniaze 

- Etika v podnikaní 

- Digitálne zručnosti 

- Cvičenia z administratívy a korešpondencie 

- Odborná konverzácia v anglickom jazyku 

- Odborná prax 
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c) 1 voliteľný odborný predmet: 

 Praktikum v Exceli 

 

Tieto predmety vyučovali učitelia odborných ekonomických predmetov, ktorí operatívne riešili 

problémy v rámci jednotlivých predmetov.  

 

Splnenie plánovaných úloh: 

 

1. Tematické plány pre 1.-5. ročník boli vypracované v súlade so ŠkVP,  platnými pre šk. rok 

2019/2020. 

2. Vyučujúce využívali vo vyučovacom procese platné učebnice, aktuálne ekonomické 

informácie, odbornú tlač, prostriedky IKT, aktualizovali učivo nadväzne na novelizáciu 

zákonov a vyhlášok. Žiakov viedli ku komplexnému chápaniu ekonomickej situácie 

a venovali pozornosť problematike medzinárodnej ekonomickej integrácie a členstva SR 

a EÚ.  

3. Vedomosti žiakov sa hodnotili systematicky počas roka a analyzovali sa výchovno-

vyučovacie výsledky. Hodnotenie sa vykonávalo v súlade s Metodickým pokynom 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

4. Vo vyučovacom procese sa uplatňovali aktivizujúce formy a metódy práce. Rezervy máme 

vo využívaní prostriedkov IKT (interaktívnej tabule). 

5. Vyučujúce kladú dôraz nie len na odbornú stránku prípravy žiakov, ale tiež i na výchovné 

pôsobenie v duchu demokracie, humanizmu a vzájomnej tolerancie. Vhodnými formami sa 

podieľali na výchove žiakov k zodpovednosti. Kládli dôraz na protidrogovú výchovu, na 

etické a morálne zásady.  

6. Aktualizáciu učiva zabezpečovali vyučujúce OP aktuálnymi informáciami 

z hospodárskeho diania doma i v zahraničí, ale aj organizovaním odborných exkurzií 

a stretnutí s odborníkmi z praxe. 

7. Žiaci IV. B a V. A triedy v termíne od 5. – 19. 9. 2019 absolvovali odbornú dvojtýždennú 

prax. Ich úlohou bolo vypracovať správu z praxe a prezentáciu v Power-pointe. 

8. 20 žiakov školy absolvovalo odbornú prax v rámci projektu ERASMUS + v Londýne 

v termíne 20. 10. – 2. 11. 2019. Odborná prax žiakov bola zrealizovaná v súlade so 

Smernicou o vykovaní odbornej praxe. 

9. Dňa 26. 9 . 2019 sa žiaci IV. A triedy K. Al-Lami a R. Kováč zúčastnili projektu „Career 

Day“  v AT&T v Bratislave.  

10. Dňa 4. 10. 2019  sa  Ing. Tóthová  zúčastnila pracovného stretnutia učiteľov JA Viac ako 

peniaze v Bratislave. 



17 

 

11. V dňoch 23. – 24. 10. 2019 prebehol projekt pod názvom „Dni finančného spotrebiteľa“, 

organizátorom bola NBS Bratislava. Do projektu boli zapojené triedy III. B a IV. 

A v rámci predmetu Viac ako peniaze – výsledkom bol diplom o absolvovaní kvízu 

finančnej gramotnosti. 

12. V rámci predmetu Viac ako peniaze sa IV. A trieda zapojila do súťaže „Generácia Euro“, 

ktorú vyhlásila NBS Bratislava. 

13. Dňa 23. 10. 2019 sa Ing. Mistríková zúčastnila Medzinárodnej konferencie TRACK– VET 

k programom Erasmus+ v Bratislave, na ktorej  zástupcovia viacerých európskych krajín 

zhodnotili význam tohto programu na získanie „soft skills“.  

14. V termíne od 5. – 6. 11. 2019  sme sa zúčastnili prezentačnej výstavy SOŠ „Mladý tvorca“, 

reprezentovali nás žiaci V. A triedy a Ing. Kvasnovská, Ing. Ostrožlíková. V rámci výstavy 

prebehol aj veľtrh vysokých škôl GAUDEAMUS, ktorého sa zúčastnili žiaci IV. B a V. 

A triedy,  Ing. Sporná a Mgr. Oravcová. 

15. Dňa 7. 11. 2019 PK OP pripravila v spolupráci s III. B triedou workshop k finančnej 

gramotnosti pod názvom „Eurogames“. Workshop bol určený pre žiakov CZŠ Šurany. 

16. Dňa 3. 12. 2019 sme workshop pripravili pre žiakov ZŠ SNP Šurany. 

17. V termíne od 14. – 18. 10. 2019 bol vyhlásený „EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH 

ZRUČNOSTÍ“.  Vyhlasovateľom projektu je SAAIC  - Národná agentúra  programu 

Erasmusplus pre vzdelávanie a odbornú prípravu pre realizátorov projektov v programe  

Erasmusplus.   V rámci neho PK OP zorganizovala  rôzne aktivity, otvorené 

hodiny,  workshopy.  

18. Zapojili sme sa do súťaží a boli sme úspešní: 

1. kategória: „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility 

Erasmusplus v zahraničí“ – 3. miesto 

2. kategória: „Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované  k Európskeho týždňu 

odborných zručností 2019 na Slovensku“ – 2. miesto 

19. Dňa 12. 11. 2019 v rámci „Dňa otvorených dverí“ si PK OP pripravila workshopy 

a otvorené hodiny:   workshop „Odborné vzdelávanie trochu inak“, prezentácia programov  

„JA SLOVENSKO,“  výučba ADK v programe ATF. 

20. Dňa 14. 11. 2019 sa 4 žiaci z II. B (Potúčková, Košíková) a III. A triedy (Cviklovič, 

Karlovský) zúčastnili workshopu „Zastavme korupciu“ v rámci programu JA ETP. 

21. V priebehu mesiaca november 2019 sa naša škola zapojila do projektu „EUROSCOLA 

2020“ na tému „Čo robí Európa pre mňa?“ Vyhlasovateľom projektu bola Kancelárie EP 

v Bratislave. Boli zrealizované tieto aktivity: 

videokonferencia s europoslancom I. Štefancom, 
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„Euro – jednotná mena ako hmatateľný dôkaz európskej integrácie“ 

„Šport ako súčasť života mladého Európana“ 

„Ekológia a my“ 

„Cestujeme po Európe –bedeker o možnostiach voľného cestovania po krajinách EÚ“ 

„Slováci môžu voľne študovať, cestovať, pracovať a podnikať  vďaka EÚ“ 

dotazník spokojnosti občanov v EÚ. 

22. Dňa 13. 12. 2019 sme sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov v Kancelárii EP 

v Bratislave za účasti europoslancov R. Hajšela, I.Štefanca a M. Wiezika. Projekt našej 

školy bol úspešný, zaradil sa medzi 10 víťazných projektov. Odmenou bol pracovný deň 

v sídle EP v Štrasburgu  pre 24 žiakov školy, ktorý bol zrealizovaný dňa 23. 1. 2020.  

23. Dňa 2. 12. 2019 sa našej škole uskutočnilo motivačné podujatie v rámci akceleračného 

programu Národného podnikateľského centra Región Nitra Slovak Business Agency, počas 

ktorého sa predstavil Mgr. Tomáš Kovalinka, ktorý je úspešným podnikateľom v oblasti 

grafického dizajnu. Podujatie bolo určené pre III. A triedu. 

24. V termíne 2. -  6. 12. 2019 bol vyhlásený „Týždeň kariéry“, ktorý organizovalo Centrum 

Euroquidance Slovensko a Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry. V rámci 

tohto projektu sa dňa 2. 12. 2019  žiaci IV. B a V. A zúčastnili besedy s úspešným 

absolventom našej školy Ing. Tomášom Blažekom. Dňa 6. 12. 2019 sa uskutočnila ďalšia 

aktivita pod názvom „Pracovný pohovor nanečisto“, ktorú si pripravili žiaci V. 

A a zrealizovali za prítomnosti 3 zamestnancov firmy Brokeria, a. s. Levice. 

25. Dňa 27. 11. 2019 žiaci III. B  absolvovali plánovanú odbornú exkurziu na Burze cenných 

papierov v Bratislave. Exkurziu absolvovali aj žiaci IV. A dňa 10. 12. 2019.  

26. Dňa 14. 1. 2020 žiaci  II. A triedy absolvovali odbornú exkurziu v Pekárni Oremus 

v Bánove.  

27. V  dňoch 20. – 21. 1. 2020 prebehlo testovanie žiakov pre získanie certifikátu ECDL, 

medzinárodný certifikát „Európsky vodičský preukaz na počítače“. V tomto školskom roku 

certifikát získalo 17 žiakov zo IV. A triedy a 9 žiakov z V. A triedy. 

28. Dňa 4. 2. 2020  škola podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 

projektu ERASMUS + s názvom „Mobilitou k profesijnému rastu“ na budúci šk. rok, 

koordinátorom projektu je Ing. Suchanová. Uvedený projekt bol zaradený na rezervný 

zoznam, podaná žiadosť o preskúmanie projektu. 

29. Dňa 7. 2. 2020 sa Ing. Ostrožlíková a Mgr. Čviriková zúčastnili pracovného stretnutia 

učiteľov Etiky v podnikaní v Bratislave. 

30. Dňa 13.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo KK SIP.  Miroslav Makoviczki obsadil 2. 

miesto v disciplíne – „písanie na počítači“. Žiak splnil podmienky postupu na celoštátne 
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kolo, ktoré sa v dôsledku mimoriadnej situácie neuskutočnilo. Napriek tomu však získal 

certifikát za postup na celoštátne kolo. 

31. Žiaci školy sa zapojili do 3. ročníka Ekonomickej olympiády elektronickou formou. Do 

krajského kola postúpili žiaci zo IV.A (L. Hajnalová, R. Kováč,  K. Al-Lami), z III. A  (K. 

Hučíková) a z III. B (A. Valachyová). Z uvedených žiakov na najlepšie umiestnil K. Al-

Lami na 24. mieste zo 64 súťažiacich. KK sa konalo dňa 14. 2. 2020 v priestoroch SPU- 

FEM Nitra. Vyhlasovateľom bola agentúra  INESS – Inštitút ekonomických a sociálnych 

analýz Bratislava. 

32. V priebehu školského roka  sa žiaci v rámci podnikovej ekonomiky zapojili do súťaže 

o finančnej gramotnosti na webovej stránke www.financnaolympiada.sk, organizátorom 

olympiády je Nadácia Partners. Súťaž pozostávala z troch kôl. Do druhého kola postúpilo 7 

žiakov školy. 

33. Dňa 9. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z účtovníctva pre žiakov 4. a 5. 

ročníka, víťazkami sa stali V. Dékányová a L. Miháliková z V. A triedy, ktoré mali školu 

reprezentovať na súťaži „Mladý účtovník“, ktorá bola pre mimoriadnu situáciu zrušená. 

34. V rámci predmetu JA Etika v podnikaní sa žiaci III. A a II. B zapojili do 

korešpondenčného kola súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“. 

35. Krajské kolo SOČ sa v tomto šk. roku konalo dištančnou formou. Do KK postúpili  3 

práce: 

L. Hajnalová zo IV. A – Ochrana ŽP 

J. Tornayová zo IV. A– Móda 

M. Makoviczki z III. A – Porovnanie výberu daní v SR a ČR 

36. Dňa 11. 3. 2020 sa žiaci II. B triedy  (S. Ciganeycz, R. Belányiová, I. Košíková, E.  

Vilínová, H. Potúčková) pod vedením Ing. Ostrožlíkovej  zapojili do 1. ročníka    

projektu pre stredné školy „Mladí používatelia – nové médiá“ s podtitulom „ Rodný   

môj kraj“ a obsadili 2. miesto. Vyhlasovateľom súťaže bola Slovenská pedagogická   

knižnica. 

37. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa  realizovala v tomto šk. roku, 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu administratívne, v zmysle  „Rozhodnutia  MŠVVaŠ SR 

o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie zo 

dňa 23. 4. 2020. 

38. Na základe rozhodnutia predmetovej komisie odborných predmetov na zasadnutí dňa 

29.4.2020 boli do aritmetického priemeru známok z tohto predmetu alebo skupiny 

príbuzných predmetov započítané koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov z nasledovných predmetov: účtovníctvo, 
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ekonomické cvičenia, administratíva a korešpondencia príp. cvičenia z administratívy 

a korešpondencie pri BOA a aplikovaná informatika.                                                                 

Priemer PČOZ MS v IV. B triede bol 2,24, počet žiakov 29. 

Priemer PČOZ MS v V. A triede bol 2,00, počet žiakov 11. 

39. Pre žiakov, ktorí boli klasifikovaní  známkou výborný a chválitebný  sme zabezpečili    

certifikáty od firmy KROS  o úspešnom zvládnutí účtovania v tomto programe. V tomto  

šk. roku si certifikáty prevzalo 25 žiakov, zo IV. B triedy 18 a z V. A triedy 7 žiakov. 

40. Podobnou formou prebehla aj TČOZ MS, na základe rozhodnutia predmetovej   komisie   

odborných predmetov na zasadnutí dňa 29.4.2020 boli do aritmetického priemeru známok   

z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov započítané koncoročné známky zo   

všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z nasledovných   

predmetov: 

študijný odbor obchodná akadémia: podniková ekonomika, makroekonómia, účtovníctvo 

študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium: podniková ekonomika,    

makroekonómia, komunikácia 

Priemer TČOZ MS v IV. B triede bol 2,45, počet žiakov 29. 

Priemer TČOZ MS v V. A triede bol 1,82, počet žiakov 11. 

41. V priebehu mesiaca jún 2020 boli zrealizované centrálne výstupné testy zadané JA 

Slovensko, n. o. registrovaným študentom. Úspešní študenti (test min. na 75 %) získali 

certifikát o absolvovaní programu. Počet úspešných absolventov:                      

JA Viac ako peniaze: IV. A – 21, III. B – 10 

JA Učebnica ekonómie a podnikania: III. B – 5 

42. Za aktívnu prácu na vyuč. hodinách Etiky v podnikaní – počet certifikátov: 

JA Etika v podnikaní: III. A  - 19, II. B – 10  

43. V tomto školskom roku v rámci PK OP boli vedené tieto záujmové krúžky: 

Ing. Jana Mistríková – SOČ 

Ing. Kvasnovská – Wordprocessing 
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3. Dištančné vzdelávanie  

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo 

dňa 12. 3. 2020, podľa ktorého sa zakazuje prevádzka zariadení pre deti a mládež z dôvodu šírenia 

respiračného ochorenia  COVID 19,  MŠVVaŠ SR  prerušilo vyučovanie na školách od 16. 3. 

2020 do odvolania.    

Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou, ktorá sa realizovalo prostredníctvom:  

 portál edupage- žiakom boli zadávané rôznorodé študijné materiály, úlohy na riešenie. 

Žiaci si postupne zvykli na tento spôsob komunikácie..Na preverenie získaných vedomostí 

sa využívali testové úlohy. V testoch sa využívali rôzne typy úloh, napr. ABCD, slepá 

mapa, spájanie, zoraďovanie, otvorená otázka....Žiaci boli hodnotení slovne aj 

prostredníctvom známok. 

 platforma Wocabee- v predmete ANJ si žiaci si precvičovali tematickú slovnú zásobu 

hravou formou , učiteľ vytváral lexikálne balíky na precvičovanie, potom nasledovalo 

preverenie vedomostí testom  

 live stream online(živé vysielanie) hodiny- sa realizovali pomocou  – platformy 

DISCORD. Platformu využívali učitelia odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov. 

 konferenčného systému Cisco Webex, ktorý umožnil vyučovanie online, stretnutia so 

žiakmi. Po registrácii  využívali tento systém učitelia odborných aj všeobecnovzdelávacích 

predmetov. 

 Office 365. Problém s prístupom žiakov k aplikáciám MS Office sa vyriešil v  spolupráci 

s  NSK. Žiaci boli zaregistovaní na portal Office.com, čo im umožnilo využívať produkty 

MS Office 365, hlavne aplikácie Word, Excel, Power Point a Outlook. 

 ATF online- výučbový program  na písanie všetkými desiatimi prstami na klávesnici 

počítača. 

Hlavným cieľom učiteľov bolo motivovať žiakov k učeniu, udržať ich v pracovnom nasadení, ale 

aj naučiť ich ako  pracovať samostatne, vedieť si veci naplánovať a  rozložiť si sily. Žiakom  

poskytovalo dostatočnú spätnú väzbu- komentáre k domácim úlohám, na dopyt každého z nich sa 

snažili reagovať a vysvetliť to, s čím majú problém, i keď je to bolo mimoriadne časovo náročné.  

Všetci žiaci školy mali prístup k internetu, postupne si zvykli na dištančnú formu vyučovania. 

Obsah e-learningových aktivít bol v súlade s učebnými osnovami a časovo-tematickými plánmi. 

Prevažovala individuálna forma práce žiakov, počas live stream hodín bola vzájomná interakcia 

medzi učiteľom a žiakmi, ako aj interakciami medzi žiakmi samotnými.  
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Získané vedomosti a jazykové zručnosti boli priebežne hodnotené známkami v kombinácii so 

slovným hodnotením- spätná väzba a komentáre k DÚ. Prehľadné výsledky o práci každého žiaka 

boli zaznamenané na stránke Edupage a boli podkladom k celkovému hodnoteniu . 

 

 

4. Oblasť výchovného poradenstva     

Na šk. rok 2019/2020  boli  vypracované  úlohy výchovného poradenstva a plán práce výchovného 

poradcu,  konkretizovaný na jednotlivé mesiace, z ktorého vyplývali nasledovné  úlohy: 

-  vypracovanie úloh a plánu práce výchovného poradenstva  na šk. rok 2019/2020, aktualizácia 

   nástennej tabule umiestnenej vo vestibule školy, spolupráca s triednymi učiteľmi, konzultácie     

   s rodičmi a žiakmi pri riešení výchovných problémov i problémov v oblasti profesijnej orien-        

   tácie, poskytovanie informácií o možnostiach VŠ a pomaturitného štúdia, ako aj prípravných   

   kurzoch na prijímacie skúšky, spolupráca pri vypĺňaní prihlášok na štúdium – tieto aktivity sa 

   uskutočňovali v rámci vymedzených konzultačných hodín, ako aj priebežne v prípade potreby,        

  

 dňa 25.9.2019 sa konali rodičovské združenia, 

 dňa 6.11.2019 sa žiaci IV.B a V.A triedy zúčastnili veľtrhu Gaudeamus Nitra, ktorý je 

zameraný na ponuku pomaturitného a vysokoškolského vzdelávania,           

 dňa 12.11.2019 sa konal na našej škole „Deň otvorených dverí“, na ktorom sa zúčastnili žiaci 

základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na Obchodnej akadémii v Šuranoch, informácie 

o možnostiach štúdia boli podávané aj priebežne podľa individuálneho záujmu počas 

školského roka,  

 dňa  13.11.2019 sa konala 1/4-ročná  hodnotiaca porada, 

 dňa 14.11.2019  výchovná poradkyňa poskytla informácie o štúdiu na našej škole rodičom 

a žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ SNP v Šuranoch, 

 v priebehu školského roka boli žiaci informovaní o možnostiach ďalšieho štúdia formou 

písomných materiálov zasielaných na našu školu z rôznych vysokých škôl,  

 v dňoch 2. – 6.12.2019 sa uskutočnil „Týždeň kariéry“, do ktorého sa zapojili aj žiaci  našej 

školy a to v oblasti prípravy nástupu do zamestnania /spracovanie motivačného listu 

a životopisu a simulácia pracovného pohovoru/,         

 dňa10.12.2019 sa konal na základnej škole v Komjaticiach "Deň otvorených dverí", na ktorom 

výchovná poradkyňa spolu so žiakmi OA Šurany poskytla informácie o študijných odboroch  

budúcim záujemcom o štúdium, 

 dňa 16.1.2020 zástupkyne Akadémie  ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

realizovali na našej škole prezentáciu možností štúdia,   
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 dňa 21.1.2020 pracovníčka z Národného kariérneho centra informovala pri osobnej návšteve  

riaditeľku školy a výchovnú poradkyňu o náplni práce tohto centra a možnej spolupráci, 

 dňa 23.1.2020 absolvent  našej školy R. Horváth prezentoval študijné programy Trnavskej   

univerzity,  na ktorej momentálne študuje,  

 dňa 27.1.2020 sa uskutočnila klasifikačná porada za 1. polrok, 

 dňa 29.1.2020 boli študentom 4. a 5. ročníka poskytnuté informácie o vypĺňaní prihlášok na 

vysoké školy, 

 dňa 30.1.2020 výchovná poradkyňa informovala žiakov a rodičov na ZŠ na Devínskej ulici  

v Nových Zámkoch o možnostiach štúdia na našej škole, 

 výchovná poradkyňa sa zúčastňovala klasifikačných porád a podieľala sa na realizácii z nich 

vyplývajúcich uznesení, v rámci náborovej činnosti sa zúčastňovala rodičovských združení na  

základných  školách,  

 v priebehu školského roka sa uskutočnilo niekoľko pohovorov so žiakmi i rodičmi, riešili sa 

problémy týkajúce sa prospechu, dochádzky a správania žiakov,   

 výchovná poradkyňa v šk. roku 2019/2020 evidovala výchovné opatrenia v súvislosti 

s porušením ustanovení školského poriadku, 

 v školskom roku 2019/2020 bolo zabezpečené sprostredkovanie prepojenia školy 

s poradenskými zariadeniami, ako aj inými odbornými a kultúrnymi inštitúciami, 

 v priebehu školského roka sa výchovná poradkyňa podieľala na vypracovaní hodnotiacich 

správ a posudkov o správaní, školskej dochádzke a výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov 

našej školy, ktoré boli vyžiadané napr. UPSVaR, CPPPaP v Nových Zámkoch,   

 žiaci sa priebežne zapájali do aktivít súvisiacich napr. Dňom boja proti AIDS, Biela pastelka, 

Červená stužka , a pod. 

 

         

5.   Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov 

Výchovno-vzdelávací proces je zameraný na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu 

jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. 

Prevencia je súčasťou prierezových tém školského vzdelávacieho programu – osobnostný 

a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia. Otázkam primárnej prevencie drogových závislostí  

sme venovali  značnú pozornosť prostredníctvom aktivít počas celého školského roka. 

September 

- Spolupráca s vedením školy pri príprave preventívnych aktivít v šk. roku 2019-2020 

- Nadviazanie spolupráce s PZ Nové Zámky, charitatívnymi organizáciami ... 
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- 20.9.2019-Projekt- plagát na tému Nebuď otrok drog- vybraní jednotlivci z tried 

Október 

- 16.10.2019-Nástenka na tému Zdravý spôsob života vo vestibule školy (Svetový deň 

výživy) 

- Pripomenutie pamätného dňa holokaustu- hodiny dejepisu, občianskej náuky, etickej 

výchovy 

November 

- 11.11.2019- Súťaž HIV/AIDS prevencia- vyhlásená ČK- online súťaž, zúčastnili sa 3 

žiačky I.B triedy, získali 40.miesto zo 72 v rámci celého Slovenska 

- Projekt Červené stužky- rozdávanie červených stužiek - žiaci školy 

- Projekt Červené stužky- fotografia živej červenej stužky, poslaná do súťaže zapojili sa 

žiaci školy 

December 

- 9.12.2019-E-learningový program Nenaleť.im- Slovenský inštitút bezpečnostnej politiky, 

Bratislava  

Marec - dotazník šikanovanie na škole - žiaci 1.ročníka 

 

6. Koordinátor environmentálnej výchovy 

V rámci ŠVP je environmentálna výchova vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery môže 

ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie sa žiakov. Za cieľ si vo všeobecnosti kladie 

prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby chápal, analyzoval a hodnotil vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím na základe vedomostí o zákonitostiach, ktorými sa riadi život na Zemi, 

poznal a chápal súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta a pochopil súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.  

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi 

organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie 

nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a 

uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne 

prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.  

Environmentálna výchova na našej škole je súčasťou jednotlivých predmetov ako je napr. 

ekológia, cudzie jazyky, etická výchova.  Realizovaná je tiež na účelových cvičeniach a  Kurze 

ochrany človeka  a prírody. 
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Celoročné aktivity organizované školou:  

− vedenie žiakov k šetreniu vodou, informačné nadpisy v umyvárňach 

− vedenie žiakov k šetreniu elektrickou energiou, informačné nadpisy pri vypínačoch  

− starostlivosť o izbové kvety v učebniach a na chodbách 

− uvedomovanie si života ako najvyššej hodnoty, vedenie žiakov k humánnemu prístupu  

k prírode  

− využitie prírodných materiálov pri jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranžovaní − 

skupinové práce o zdravej výžive 

− separovaný zber papiera, bateriek, plastových vrchnákov 

 

Zorganizované činnosti: 

Október  

- tvorba pohľadnice s témou HIV- AIDS, Červené stužky (30 žiakov) 

November 

- prednáška o Triedení a recyklácii odpadu s Ing. Skalovou z MSÚ Nové Zámky pre triedy 

I. A, I. B, II. A (60 žiakov). 

December 

- diskusie a projekty žiakov na tému „Globálne ekologické problémy“ na hodinách ekológie 

a etickej výchovy  

Január 

- prednáška a diskusia o zdravej výžive pre 20 žiakov II. A triedy v rámci projektu 

EUROSKOLA  

Február  

- projekty II. A triedy na tému SAVE THE WORLD ( zachráňme svet) z pohľadu ekológie  

September – marec  

- zber použitých zubných kefiek v rámci celej školy v projekte firmy Curaprox  Ekoalarm 

(počet kusov potrebných na získanie košov na separovaný odpad sa nám zatiaľ nepodarilo 

nazbierať z dôvodu neprítomnosti žiakov na vyučovaní v čase dištančného vzdelávania) 

- knižná búdka- pokračovanie v aktivite 

 

 

 

 

 

 



26 

 

7. Koordinátor  informatizácie  

V šk. roku 2019/2020 boli splnené tieto úlohy: 

 zabezpečiť plynulý chod IKT technológií v učebniach API, ADK a EKC, 

 pravidelne aktualizovať stránku školy www.oasurany.sk , 

 vytvárať podmienky pre možnosť ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov  v oblasti využívania IKT technológií, 

 spolupracovať s učiteľmi pri práci s databázovým  systémom na spracovanie školskej 

agendy - ASC agendy,  

 spolupracovať s učiteľmi pri práci s elektronickou triednou knihou v prostredí EDUPAGE,  

 v tomto školskom roku sa podarilo  v spolupráci s vedením školy vybaviť učebňu INF1 

novými počítačmi v počte 22 ks, 

 spolupracovať  s NUCEM pri realizácii elektronického pilotného testovania z predmetov 

SJL a ANJ(B1) predmetov pre žiakov maturitného ročníka. Testovanie bolo realizované 

prostredníctvom elektronického systému e-Test, dňa 25. 11. 2019 

 zapojiť 45 maturantov do Generálnej skúšky E-MATURITY zo SJL prostredníctvom 

systému e-Test, 

 spolupracovať na príprave a priebehu krajského kola Súťaže v spracovaní informácií na 

počítači, 

 v rámci projektu Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti NSK pripraviť a otestovať 26 vybraných žiakov IV. A a V. A podľa štandardov 

ECDL, 

 v rámci vyučovacieho procesu zvyšovať informačnú gramotnosť žiakov zavádzaním 

nových softvérových aplikácií, 

V období pandémie koronavírusu bolo prerušené školské vyučovanie od 16. marca 2020 do 21. 

júna 2020. Vzhľadom na danú situáciu  sa realizovala dištančná forma vzdelávania  

prostredníctvom portálu Edupage a ďalších prostriedkov elektronickej komunikácie. V tejto 

situácii koordinátor informatizácie zabezpečoval mimoriadne úlohy: 

 poskytovať prihlasovacie údaje žiakom a rodičom, 

 zverejňovať aktuálne informácie na stránke školy, 

http://www.oasurany.sk/
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 spolupracovať pri vytváraní edukačných materiálov, domácich úloh, zadaní, testov 

v digitálnej forme v prostredí Edupage, 

 registrovať učiteľov školy do konferenčného systému Cisco Webex, ktorý umožnil 

vyučovanie online, stretnutia so žiakmi a pod. 

 registrovať žiakov školy na vytvorenie konta na Office 365, 

 spolupracovať na administratívnom vykonaní  internej časti maturitnej skúšky vrátane 

teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky, 

 spolupracovať pri spracovaní a vyhodnotení prijímacieho konania, 

 

8. Činnosť žiackej školskej rady 

Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii v Šuranoch mala v šk. r. 2019/2020 11 členov, 

ktorých predstavujú zástupcovia jednotlivých tried: 

Lea Vavrová - I. A 

      Zdenka Hlavatá I. B 

      Petra Brndiarová, Leila Al-Lamiová - II. A 

      Lea Kováčová - II. B 

      Matúš Bogaň - III. A 

      Alexandra Valachyová - III. B 

      Richard Kováč, Kerim Al-Lami - IV. A 

      Lucia Žigrayová - IV. B 

      Diana Ksseibi - V. A 

 

Stretnutia členov ŽŠR sa realizovali každý štvrťrok, podľa potreby aj častejšie. V šk. r. 2019/2020 

ŽŠR uskutočnila niekoľko akcií.  

September 2019  

 voľba nových členov ŽŠR 

 prvé zasadnutie členov ŽŠR 

 vypracovanie plánu práce na šk. r. 2019/2020 

 zavedenie schránky „PRIANIA A NÁPADY“ 

 zrealizovanie zbierky „BIELA PASTELKA“ 

Október 2019 

 zisťovanie predbežného záujmu o účasti na školskom plese 
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November 2019 

 rezervovanie priestorov pre organizovanie školského plesu 

December 2019 

 zorganizovanie súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy – víťazná trieda získala 

„KUPÓN AMNESTIE“, t. j. možnosť jedného neskúšania, nepísania písomky a pod. 

 spolupráca na „Dni otvorených dverí na OA“ 

 

Január 2020 

 priebežná príprava na zabezpečenie školského plesu – oslovenie sponzorov, získavanie 

cien do tomboly, vyhotovenie plagátu a vstupeniek 

 začiatok predaja vstupeniek na ples 

Február 2020 – marec 2020 

 dňa 28. 2. 2020 sa konali voľby zástupcu žiakov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, 

Nám. hrdinov 7, Šurany 

 voľby nového predsedu ŽŠR, hlasovania sa zúčastnilo 10 žiakov Žiackej školskej rady pri 

OA Šurany z celkového počtu 11. Žiaci ŽŠR-dy hlasovali ako zvolení zástupcovia žiakov 

jednotlivých tried pre školský rok 2019/2020.  

           Počet oprávnených voličov: 11 

           Počet zúčastnených voličov: 10 

 Hlasovanie prebehlo bez problémov. Všetky hlasovacie lístky boli platné. Zvoleným 

kandidátom sa stala žiačka Leila Al-Lamiová s počtom hlasov 8. 

 Leila Al-Lamiová bola zároveň zvolená za novú predsedníčku ŽŠR 

 Realizácia a organizácia  Školského plesu ŽŠR pri OA Šurany v Spoločenskej hale 

v Šuranoch, ktorý prebehol v súlade so školským poriadkom a zaznamenal veľa pozitívnych 

názorov 

Apríl – jún 2020  

 Všetky plánované aktivity v tomto období boli zrušené, resp. sa vôbec neorganizovali 

z dôvodu, že vláda SR vyhlásila dňa 16. 3. 2020 núdzový stav a schválila ďalšie dôležité 

opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.  
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9. Činnosť Rady školy pri Obchodnej akadémii v Šuranoch 

Rada školy v školskom roku 2019/2020 zasadala dva krát, na zasadnutiach boli prerokované témy 

podľa vopred pripraveného programu. Predsedníčka rady školy zvoláva členov na zasadnutie 

písomne, elektronicky alebo telefonicky. Program zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí a 

dopĺňal sa podľa potreby. Zo zasadnutí RŠ sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny. Na 

zasadnutiach rady školy boli prerokované jednotlivé body programu podľa plánu práce, úspechy 

žiakov Obchodnej akadémie v rámci jednotlivých športových a vedomostných súťaží, v 

medzinárodných projektoch. Na zasadnutia rady školy bola prizývaná pani riaditeľka školy Ing. 

Eva Matejíčková, ktorá podávala informácie o činnosti školy a podrobné informácie o hospodárení 

školy, návrhy počtu tried prvého ročníka denného štúdia. 

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Obchodnej akadémie v Šuranoch zo dňa 28.10.2019 

Dňa 28.10.2019 prebehlo výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Obchodnej akadémie v 

Šuranoch, Námestie hrdinov 7, 942 01 Šurany. Výberové konanie prebehlo podľa programu 

zasadnutia. 

Vzhľadom na to, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

b2020/10610:1A1030, zo dňa 26.03.2020 bolo v zmysle § 150 ods. 8 zák. č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní prerušené školské vyučovanie v školách od 30.03.2020 do odvolania 

prebehli zasadnutia spôsobom per rollam a k navrhnutým zmenám sa členovia Rady školy 

vyjadrovali – „beriem na vedomie“. 

Voľba členov Rady školy 

V šk. r. 2019/2020 skončilo funkčné obdobie Rady školy pri Obchodnej akadémii, Nám. hrdinov 

7, Šurany prebehla voľba členov do rady školy: 

 Voľba členov do rady školy za pedagogických zamestnancov – volili sa 2 zástupcovia. Voľba 

sa uskutočnila 9.3.2020. 

 Voľba členov do rady školy za nepedagogických zamestnancov – volil sa 1 zástupca. Voľba 

sa uskutočnila 28.2.2020. 

 Voľba členov do rady školy za rodičov – volili sa traja zástupcovia. Voľba sa uskutočnila 

9.6.2020 

 Voľba členov do rady školy za žiakov – volil sa jeden zástupca. Voľba sa uskutočnila 

28.2.2020 

 Zriaďovateľ delegoval do rady školy nasledovných zástupcov – JUDr. Aurel Gális, ng. Marek 

Oremus, Mgr. Július Ostrožlík, Mgr. Andrea Šumová. 

Po uskutočnení jednotlivých volieb, Rada školy pri Obchodnej akadémii, Nám. hrdinov 7, Šurany 

začala pracovať v uvedenom zložení. 
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Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Obchodnej akadémii, Nám. hrdinov 7, Šurany sa konalo 

dňa 9.6.2020 v priestoroch školy, kde tajným hlasovaním prebehla voľba predsedu rady školy. 

Zvolená bola Ing. Jaroslava Ostrožlíková. Predsedom NSK doc, Ing. Milanom Belicom, PhD. bola 

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Obchodnej akadémii, Nám. hrdinov 7, 

Šurany podpísaná dňa 16.06.2020. 

Zasadnutie rady školy zo dňa 19.06.2020: 

Na tomto zasadnutí bol prerokovaný a schválený štatút Rady školy pri OA Šurany. Rada školy 

zobrala na vedomie a súhlasila s návrhom počtu tried prvého ročníka denného štúdia pre 

prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022, ktoré predniesla riaditeľka školy Ing. Eva 

Matejíčková. 

Finančné zabezpečenie rady školy: 

V zmysle štatútu rady školy rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené s 

činnosťou rady školy boli uhrádzané z prostriedkov školy podľa potreby. Rada školy nemá vlastný 

majetok. 

 

j/ údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika 

projektu 

Fáza 

projektu 

Záložka do knihy spája 

slovenské školy 

SPK 

Bratislava 

Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti, podpora čítania a   

výmena záložiek do kníh 

s partnerskou školou 

Realizovaný 

Projekt JA On-line učebnica 

ekonómie a podnikania 

JA Slovensko Riešenie aktuálnych problémov 

ekonomiky 

Realizovaný 

JA Viac ako peniaze JA Slovensko Zvyšovanie finančnej 

gramotnosti žiakov 

Realizovaný 

JA Etika v podnikaní 

 

Ja Slovensko Vyvolať aktívny záujem žiakov 

o vnímanie etických hodnôt 

v oblasti podnikania 

Realizovaný 

Elektronizácia vzdelávacieho 

systému reg. školstva 

MŠVVaŠ SR Vybudovanie a vytvorenie 

funkčného elektronického 

vzdelávacieho systému 

Realizovaný 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ 

ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 

Európska 

komisia 

Zapojenie sa do súťaží, 

umiestnenie: 

1. kategória: „Spoznávame 

kultúrne dedičstvo hostiteľskej 

krajiny počas mobility 

Erasmus+ v zahraničí“ – 3. 

miesto 

Realizovaný 
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Poznámka: Fáza projektu – podaný, prijatý, realizovaný, ukončený.  

 

 

 

k/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou  

    školskou inšpekciou  

Na škole nebola vykonaná v školskom roku 2019/2020 hĺbková ani tematická inšpekcia. 

 

 

3. kategória: „Súťaž 

o najzaujímavejšie podujatia 

organizované  k Európskeho 

týždňu odborných zručností 

2019 na Slovensku“ – 2. miesto 

Euroscola 2020 Kancelária EP 

v Bratislave  

 

Téma - „Čo robí Európa pre 

mňa?“ 

Projekt bol úspešný, zaradil sa 

medzi 10 víťazných projektov. 

Odmenou bol pracovný deň 

v sídle EP v Štrasburgu  pre 24 

žiakov školy, dňa 23. 1. 2020. 

Ukončený 

Erasmus + Európska 

komisia 

Projekt „Mobilitou 

k profesijným zručnostiam“,   

bol úspešný, 20 žiakov školy 

absolvovalo odbornú prax 

v Londýne v termíne 20. 10. – 2. 

11. 2019. 

Ukončený 

Zvyšovanie kvality vzdelávania 

na základných a stredných 

školách s využitím 

elektronického testovania 

NÚCEM Zavádzanie e –testovania do 

vyuč. procesu 

Ukončený 

Európska značka pre jazyky Európska 

komisia 

Podpora jazykového vzdelávania Ukončený 

Digitálne zručnosti pre život na 

stredných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK 

NSK Hlavným zámerom projektu je 

zlepšiť pripravenosť absolventov 

stredných škôl na vstup do 

pracovného života alebo do 

ďalšieho štúdia, a to zvýšením 

ich digitálnych zručností a 

schopnosti využívať počítač na 

pracovné účely. 

Ukončený 
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l/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach   

   školy/ školského zariadenia  

 

 

m/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej     

     činnosti školy 

1. - viď príloha  

2. Občianske združenie „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ 

- prijaté prostriedky:    6 090,00 € z členských príspevkov 

                                         526,81 € z 2% daní 

Spolu                               6 616,81 € 

- použitie – oprava počítačov, tonery, odborná literatúra, spotrebný materiál, súťaže, 

olympiády – príspevok na dopravu, odmeny študentom, prezentácia školy, výchovné 

poradenstvo, príspevok na cestovné pre žiakov – odborné exkurzie. 

 

 

 

Kapacita (počet žiakov): 370 

Naplnenosť (%): 80% 

Iné súčasti školy: Vlastní  (V) – nevlastní (N) 

Telocvičňa V 

Ihrisko N 

Tenisové kurty N 

Plaváreň N 

Posilňovňa V 

Sauna V 

Šatne N 

Dielne N 

Jazyková učebňa V 

Učebňa informatiky V 

Odborné učebne pre vyučovanie: administratíva a korešpondencia 

ekonomických cvičení  

aplikovaná informatika 
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n/ cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere rozvoja školy na  

    príslušný školský rok, vyhodnotenie jeho plnenia 

 

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa podarilo splniť hlavné ciele a zámery stanovené 

koncepciou rozvoja školy v týchto oblastiach: 

 výchovy a vzdelávania – rozvoja osobnosti žiaka v oblasti získavania kľúčových 

kompetencií informačných, učebných a kognitívnych, interpersonálnych, komunikačných 

a personálnych 

 vo výchove na posilňovanie úcty k ľudským právam, podporili sme  humanitárne aktivity   

a spolupracovali sme so špeciálnymi výchovnými zariadeniami a inštitúciami sociálno-

psychologického poradenstva 

 ctiť si kultúru národa – národný jazyk a národné hodnoty krajiny prostredníctvom 

organizácii návštevy múzeí, hradov, výstav, exkurziami, prípravou školských slávností so 

zameraním na pôvodnú slovenskú tvorbu a užitím všetkých dostupných materiálov, filmov 

a televíznych relácií o Slovensku 

 v oblasti  pozornosti zameranej výchove na zdravý životný štýl a posilňovaniu úcty 

k životnému prostrediu sme viedli žiakov k aktivitám podporujúcim šetrné zaobchádzanie 

so surovinami, separovanie odpadu, tvorbe estetického prostredia tried a školy, zdravý 

životný štýl sme podporili športovými aktivitami ako kalokagatia, športový deň, rôznymi 

workschopmi... 

Na zlepšenie  výsledkov sme prijali tieto opatrenia: v rámci krúžkovej činnosti sa zamerať najmä 

na talentovaných a nadaných žiakov, motivovať ich prostredníctvom nových vyučovacích metód.  

Materiálno–technická oblasť:  

Z rozpočtových i mimorozpočtových zdrojov vylepšiť materiálno - technické vybavenie školy, čo 

je základným predpokladom plnenia školského vzdelávacieho programu.  

Škola ukončila projekt „Stavebné úpravy budovy Obchodnej akadémie, Šurany – 1. etapa“                                                             

Finančné prostriedky boli pridelené z kapitálových prostriedkov školy, hodnota projektu 348 

354,42 € . Na základe žiadosti  bolo škole  pridelených ďalších 14.983,00 € účelovo určených na 

nákup počítačov. V mesiacoch júl – august sa zrealizoval projekt „Oprava strechy školskej 

jedálne“ . Na tento projekt sme obdržali finančné prostriedky 59 737,80 € z bežných výdavkov.  
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o/ oblasti, v ktorých dosiahla škola dobré výsledky a oblasti,   

    v ktorých sú nedostatky (SWOT analýza) 

 

Silné stránky- strenghts Slabé stránky- weaknesses 

 vysoká pedagogická a odborná 

kvalifikovanosť vyučujúcich,  

 škola so slovenskými tradíciami 

v európskom priestore,  

 výhodná poloha školy v centre mesta, 

 dobrá úroveň výchovného poradenstva 

a prevencie drogových závislostí 

a sociálno–patologických javov, 

 výborné výchovno-vzdelávacie 

výsledky, 

 vlastná školská jedáleň, 

 možnosť prístupu na internet, dostatočné 

priestorové a materiálne vybavenie 

 zapájanie žiakov do rôznych 

predmetových olympiád a súťaží, 

v ktorých škola každoročne dosahuje 

výborné výsledky na okresnej, krajskej,  

celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni, 

 pravidelná možnosť pre študentov našej 

školy, ale aj žiakov iných škôl vykonať 

v našej organizácii štátnu skúšku 

z písania na počítači a korešpondencie 

 fungujúca žiacka školská rada, ktorá 

spolupracuje pri príprave šk. podujatí 

 aktívna prezentácia školy na verejnosti,  

 spolupráca s miestnymi inštitúciami 

(Mesto Šurany, Knižnica M. Matunáka, 

Múzeum Šurany, ) 

 ústretová spolupráca so zriaďovateľom 

 zlý technický stav budovy, potreba 

uskutočnenia II. fázy rekonštrukcie, 

 zvyšujúci sa vekový priemer 

pedagogických zamestnancov, 

 nedostatok priestorov pre relaxáciu 

žiakov a učiteľov, 

 chýbajúce moderné učebnice a pomôcky, 

 nízke percentuálne zastúpenie mužov 

v pedagogickom zbore, 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

modernizáciu školskej jedálne, 

 nižšia úspešnosť žiakov v súťažiach        

medzinárodnom meradle 

 

 

 možnosť doplniť si svoje vedomosti 

a súčasne sa venovať svojim záujmom 

v ponúkaných krúžkoch, 

 možnosť žiakov absolvovať prax vo 

finančných  a štátnych inštitúciách 

 nedostatok príležitostí absolvovať 

odbornú prax v zahraničí  

 

 vysoká úspešnosť prijatia na VŠ, 

 pravidelná a úspešná prezentácia školy 

na verejnosti prostredníctvom periodík a 

médií, 

 jazykové zručnosti učiteľov a ich 

zručnosti na využívanie IKT, 
 tradície, benefičné aktivity a bohatá 

mimoškolská činnosť- ich udržiavanie a 

rozvíjanie nových aktivít. 
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Príležitosti- opportunities 

 

Ohrozenia- threats 

 rozvoj pedagogických a žiackych 

kompetencií, 

 sústredenie kontrolnej a hospitačnej 

činnosti na sledovanie rozvoja kľúčových 

žiackych kompetencií, 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie 

ich kompetencií pri modernizácii 

vyučovania, 

 otvorené hodiny a odovzdávanie 

skúseností, 

 vytvoriť priestor na vyjadrovanie 

postojov, názorov žiakov, ochota riešiť 

problémy, podpora samostatnosti 

a tvorivosti, 

 profilovať a špecializovať školu 

 zvýšiť záujem rodičovskej verejnosti 

o dianie v škole, 
 zjednocovanie požiadaviek na žiacke 

výkony podľa predmetov, vytváranie 

štandardných didaktických testov, 

 vytvorenie podmienok na výchovné 

pôsobenie (prosociálne cítenie, estetická 

výchova,  protidrogová výchova,  

environmentálna, zdravotná, sexuálna a 

predmanželská výchova, výchova proti 

rasizmu a iným intoleranciám, právna 

výchova), 
 internacionalizovanie vyučovania, 

výučba princípov platných v EÚ, 

 využitie moderných informačných 

technológií pri budovaní informačnej 

spoločnosti technológií, 

 

 nepriaznivé demografické trendy, 

 veľký počet  škôl pri klesajúcich 

demografických trendoch, 

 zhoršujúca sa pripravenosť prijímaných 

žiakov na štúdium na stredných školách, 

 rast nákladov na študijný materiál, 

nákladné sú hlavne učebnice na 

vyučovanie cudzích jazykov, ale aj 

niektoré učebnice na prípravu na 

maturitné skúšky, 

 nedostatočné financovanie prevádzky 

školy z verejných zdrojov, 

 pomaly prebiehajúca reforma školstva, 

 nedostatok reálneho vyučovacieho času 

na rozvoj žiackych kompetencií a plnenie 

vzdelávacích štandardov a cieľových 

požiadaviek, 

 nedostatok spoločných priestorov pre 

žiakov 

 vysoká náročnosť olympiád a súťaží, 

 veľmi vysoké pracovné zaťaženie 

učiteľov a vedenia školy v niektorých 

obdobiach, ich zamestnávanie 

vyplňovaním rôznych štatistík, tabuliek 

a prehľadov, 

 nízky počet administratívnych a 

technických pracovníkov v školách, 

 nízka atraktívnosť učiteľského povolania 

a ich neadekvátne finančné ohodnotenie, 

 problémy so získavaním zahraničných 

lektorov. 

 

p/ výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania     

    a na ďalšie štúdium 

 

V školskom roku 2019/2020 ukončilo štúdium 40 žiakov, z ktorých 24 pokračuje v štúdiu na 

vysokých školách. Ostatní sú zamestnaní v oblasti verejnej, štátnej a súkromnej sféry. 

 

 

Príloha:   

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 


