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I. Základné údaje o škole a zriaďovateľovi  
 

Kontaktné údaje školy 
 
 

Názov školy  Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov 

Telefónne číslo 056/672 65 90 

Faxové číslo 056/672 65 90 

Elektronická adresa skola@oatv.edu.sk 

Webová stránka http://www.oatv.edu.sk 

Zriaďovateľ 

 
Košický samosprávny kraj 
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice               
Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Marcela Rabatinová, Ing. 
056/6726590, 0908 987 421, 
0917 613 596 

Zástupca riaditeľa Oľga Štefanková, Ing. 056/6726590, 0908 380 196 
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II. Informácie o činnosti rady školy  a poradných orgánov riaditeľa 

školy  
  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Mária Smandrová, Ing.  

Predsedníčka 

Zástupca pedagogických 

zamestnancov 

14.10.2020 

„Per rollam“ 

Súhlasné stanovisko k obsahu 

Hodnotiacej správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020   

Ladislav Danko, Mgr. 

Zástupca pedagogických 

zamestnancov 

 23.11.2020 

Ustanovujúce zasadnutie  Voľby predsedu rady školy 

Mgr. Jana Tkáčová 

Zástupca ostatných 

zamestnancov 

14.6.2021 

„Per rollam“ 

 Súhlasné stanovisko k plánu 

výkonov na šk. rok 2022/2023 

Mgr. Miriam Chylová 

Zástupca rodičov   

Mgr. Jaroslava Palková 

Zástupca rodičov   

Ing. Kamil Bodnár 

Zástupca rodičov   

Antónia Storošková 

Zástupca žiakov   

PhDr. Marek Čižmár 

Delegovaný poslanec   

Ing. Henrieta Kubová 

Delegovaný zástupca 

zriaďovateľa   

Ing. Zuzana Brzáčová 

Delegovaný zástupca 

zriaďovateľa   

Mgr. Beáta Kereštanová 

 Delegovaný zástupca 

zriaďovateľa     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poradný orgán riaditeľa školy  

Predmetová komisia VVP 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
PhDr. Ľubomíra 

Zuščinová predseda 28. 8. 2020 

Cieľavedomé plnenie schváleného 

plánu práce. 

Mgr. Daniel Gonos člen 8. 1. 2021 

Skvalitňovanie dištančnej formy 

vzdelávania. 

Mgr. Monika 

Lajčáková člen 29. 3. 2021 

Príprava úloh na prijímacie skúšky, 

Návrh predmetov pre 

administratívnu MS 

Mgr. Lenka 

Lehončáková člen 16. 6. 2021 

Analýza dosiahnutých 

výchovnovzdelávacích výsledkov. 

Mgr. Adela 

Hurčíková člen   

Ing. Kveta Marcinová člen   

Mgr. Miloš Saxun   člen   

Ing. Eva Valisková - 

Timečková člen   

PaedDr.  Emília 

Torbová člen   

   

Poradný orgán riaditeľa školy  

Predmetová komisia OEP 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Ing. Kveta Marcinová predseda 8. 11. 2020 Aktualizácia PČOZ MS 

Ing. Beáta Andrášová člen 9. 12. 2020 

Dištančné vzdelávanie, návrhy na 

zadania k IČ PČ MS 

Mgr. Ladislav Danko člen 9. 3. 2021 Zmeny v ŠkVP 

Ing. Svetlana Dulová člen 14. 4. 2021 

Návrh predmetov pre 

administratívnu MS 

Ing. Marcela 

Rabatinová člen 21. 6. 2021 Vyhodnotenie plnenia plánu. 

Ing. Mária Smandrová člen   

Ing. Oľga Štefánková člen   

Ing. Eva Valisková-

Timečková člen   

PaedDr. Emília 

Torbová člen   

 Ing. Eva Zavadilová člen     

 

 

 

 

 

 

 



Poradný orgán riaditeľa školy  

Pedagogická rada 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Ing. Beáta Andrášová  člen 31. 8. 2020 

Schválenie:- plánu práce školy, - 

organizácie školského roka, ŠkVP. 

Plán kontinuálneho vzdelávania. 

Mgr. Ladislav Danko  člen 28. 9. 2020 

Hodnotiaca správa za šk. rok 

2019/2020 

Ing. Svetlana Dulová  člen 28. 10. 2020 

Home office – usmernenie, mobilné 

dáta. 

Mgr. Adela 

Hurčíková člen 18. 11. 2020 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

žiakov z 1. štvrťrok šk. roka 

2020/2021. 

Výchovné opatrenia. 

Mgr. Daniel Gonos člen 10. 12. 2020 

Plán dovoleniek na rok 2021. 

Zásady pre tvorbu a použitie 

finančných prostriedkov zo SF 2021. 

Mgr. Monika 

Lajčáková člen 25. 1. 2021 

Klasifikácia žiakov za 1. polrok 

2020/2021. 

Schválenie kritérií pre prijímacie 

konanie 2021/2022. 

Mgr. Lenka 

Lehončáková člen  29. 3. 2021 

Klasifikácia žiakov – predĺžené 

klasifikačné obdobie. 

Ing. Kveta Marcinová člen 12. 4. 2021 

Výchovné opatrenia. 

Nástup na prezenčnú formu 

vzdelávania – 4. ročník.  

Adaptačný plán.  

Administratívna MS. 

Ing. Marcela 

Rabatinová riaditeľ 7. 5. 2021 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

žiakov 4. ročníka. 

 

Mgr. Miloš Saxun 

 člen 31. 5. 2021 

2. kola PS, žiadosť prijatia žiaka so 

ŠVVP. 

Ing. Mária Smandrová člen 24. 6. 2021 

Výchovné opatrenia, Vyhodnotenie  

výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov a cieľových úloh 

pedagogických zamestnancov za 

školský rok. 

Ing. Oľga Štefánková zástupca 30. 8. 2021 

Schválenie:- plánu práce školy, - 

organizácie školského roka, ŠkVP. 

Plán kontinuálneho vzdelávania. 

Ing. Eva Valisková-

Timečková člen   

PaedDr. Emília 

Torbová člen   

Ing. Eva Zavadilová člen   

PhDr. Ľubomíra 

Zuščinová člen   

 

 



 

III. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami  
 
 Počet žiakov školy spolu 140 

 Z toho dievčat 65 

 Počet tried spolu 8 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 140 

 Z toho dievčat 65 

 Počet tried denného štúdia 8 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 

dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 4/2 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania  

1 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 7 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny 0 

 
 
 
 
 
 



IV. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022 sa konali v 1. kole 3.5.2021 a 10.5.2021 a v 2. kole 
22.6.2021. Celkový počet prihlásených uchádzačov bol 76 a PS sa zúčastnilo 72. Uchádzači boli 
prijímaní na štúdium na základe výsledkov prijímacích skúšok z MAT a zo SJL a študijných výsledkov 
ZŠ. Uchádzačom boli zo ZŠ pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. 

ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný. Na prijímacích 

skúškach boli úspešní uchádzači, ktorí získali minimálne 20 bodov zo SJL a 20 bodov z MAT. Súčet 
všetkých bodov zoradil uchádzačov od najvyššieho počtu bodov po najnižší. Celkový počet 
potvrdených záujemcov o štúdium je 40. 

 
 

Prijímacie 

konanie  

v roku 2021  

1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. 
odbor  

určený 

počet 

žiakov   

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

 6317 M 

obchodná 

akadémia 

 40  74  74  39  2  2  1  40  40 

 
Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 
Aj naďalej zintenzívniť prezentácie školy medzi žiakmi a rodičmi ZŠ, voliť nové formy prezentácie, 
využívať online stretnutia výchovného poradcu školy so žiakmi ZŠ.  
 
 

 
 
V. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,09 1,85 1,83 1,89 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
100,06 96,85 73,09 35,66 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
0,15 0,65 0,18 1,15 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
99,91 96,20 72,90 34,51 

 
 
 

 



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

35,66 

73,09 

96,85 100,06 

113,34 

Priemerný počet vymeškaných hodín 
na žiaka za školu 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

34,51 

72,9 

96,2 99,91 

113,09 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu 

 

 

 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

1,83 
1,85 

1,89 

2,06 
2,09 

Priemerný prospech za školu 



 
 

 

 

 

     1.   Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
    v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
 

prospech  
vymeškané hodiny na žiaka za 

šk. rok 
s 

vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli ospravedlnené neospravedlnené 

Študijné odbory 

ročník Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

Počet 
hodín 

Priemer 
na 

žiaka 

1.  36 16 44 18 50 2 6 0 0 1202 33,39 0 0 

2.  28 7 25 12 43 8 29 0 0 1199 42,82 161 5,75 

3.  42 13 31 16 38 13 31 0 0 1610 38,33 0 0 

4.  34 14 41 10 29 10 29 0 0 821 24,15 0 0 

Spolu 140 50 36 56 40 33 24 0 0 4832 34,51 161 1,15 

 

 
Zhodnotenie: 

 
V šk. roku 2019/2020 nastalo zlepšenie vo všetkých ukazovateľoch. Prezenčné vyučovanie bolo pre 
zatvorenie škôl z dôvodu pandémie COVID 19 prerušené a od 15. 3. 2020 do 30. 6. 2020  prebiehalo 
dištančnou formou. 
 
Pre hodnotenie žiakov dištančnou formou riaditeľka školy vypracovala Interný pokyn na hodnotenie 
žiakov Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 
prerušením vyučovania v školách.  
 

 

 

 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

0,18 0,15 0,25 

0,65 

1,15 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu 

 



2. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 
2020/2021 

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov určil dna 22. 3. 2021 termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky 
v stredných školách.  
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bola externá a písomná časť maturitnej skúšky  zrušená.  Interná 
časť maturitnej skúšky sa vykonala administratívne.  
Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok z 
daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhlil na 
celé číslo, pričom  aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlil  na celé číslo 
smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nahor.  
Priemer dosiahnutých výsledkov z jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov bol nasledovný. 
Do aritmetického priemeru znakov sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 
známky z posledných dvoch ročníkov podľa schváleného návrhu predmetových komisií nasledovne. 
Všetci žiaci prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky podali v súlade s pokynmi  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o jej zrušenie. 

 
2.1 Celkové hodnotenie 
 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317 M obchodná 
akadémia 34 - - - 34 - 

2.2 Externá časť MS  
 
V školskom roku 2020/2021 bola externá časť maturitnej skúšky zrušená Rozhodnutím ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „školský zákon“), číslo: 2021/9113:1-A1810, dňa 4. januára 2021. 
 

2.3 Interná časť MS - ústna časť 
 

Maturitný 
predmet 

Slovenský 
jazyk a 

literatúra 

Anglický 
jazyk B1 

Anglický 
jazyk B2 

TČOZ PČOZ 

Počet 
žiakov 

34 26 8 34 34 

Priemerná 
známka 

2,03 1,73 1,68 1,91 1,97 

 
 
2.4 MS mimoriadne obdobie – september 2020 
 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317M obchodná 
akadémia - - - -  - 

 
 
 



VI. Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa 
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho 
vzdelávania 
 

Vzdelávacie  programy Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

školy            V školskom roku 2019/2020 

  1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné 
odbory - 
denné 
štúdium  

ŠVP triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

6317 M 
obchodná 
akadémia 

ŠVP 
Aktualizácia 
2021 

2 36 2 28 2 42 2 34 8 140 

Celkom 2 36 2 28 2 42 3 34 8 140 

 
 
 
 
 
 
VII.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
výsledky uplatnenie žiakov na trhu práce alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2019/2020 podiel absolventov 
na trhu práce  

 pokračujú 
v 

štúdiu na 
VŠ 

Pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2020 

nezamestnaní 
k 30.9.2020 

celkom 

počet žiakov 
v študijných 

odboroch 12 0 0 7 
14 + 1 

invalidný 
dôchodok 

34 

 
Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2019/2020 
Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2020 

nezamestnaní 
k 30.9.2020 

celkom 

6317 M 
obchodná 
akadémia 

12 0 7 
14 + 1 

invalidný 
dôchodok 

34 

 



VIII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci  

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 
40 

41- 50 51- 60 61-65 
nad 66 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 1 1 4 7 4 - 17 52,8 

z toho žien: - - 3 6 4 - 13  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  

z toho externých - 

kvalifikovaných 17 

nekvalifikovaných - 

doplňujúcich si kvalifikáciu - 

s 1. atestačnou skúškou - 

s 2. atestačnou skúškou 12 

s vedecko-akademickou hodnosťou - 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na majstra OV - 

Počet  
vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa - 

       
Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do 30        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: - - 3 2 1 - 6 52,7 

z toho žien: - - 2 1 1 - - 52,5 

  
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 2 

       
 
 
 
 
 
 
 



 
      Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 

 
Predmety 

 

 
Počet 
hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet 
hodín 

% Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

56 42 75 14 25 

Cudzí jazyk 62 62 100 0 0 
Prírodovedné  30 16 53 14 47 
Odborné  147 139 95 8 5 

Spolu  
 

295 259 88 36 12 

 
 

IX. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
. 

 
  

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov  osvedčenia, 
certifikátu 

Počet učiteľov Poznámka 

Európsky 
vodičský preukaz 

na PC 

Centrum ved.-
tech. informácií 

SR, školské 
výpočtové 
stredisko 

Michalovce 

ECDL Profile 
Certificate  

2 - 

webinár eTwinning 
LearningsApps v online 

vyučovaní 
1  

 
Absolvovanie uvedených vzdelávacích aktivít výrazne prispelo k rozšíreniu poznatkov o metódach 

a formách výučby najmä počas dištančného vzdelávania žiakov a tým k zvýšeniu kvality vyučovania. 

 
 
 

X. Údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase  
 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy 
 

Poukazy:  Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  
krúžkov 

vzdelávacie 142 136 8 

kultúrne 143 - - 

 
Najúspešnejšie krúžky boli z účtovníctva, písania na PC a športové. 
Kultúrne poukazy boli použité na divadelné predstavenie a kultúrne a spoločenské 
akcie, organizované pre študentov školy.  
Žiacka rada konzultovala s vedením školy školský poriadok a aktivity na ktorých 
participovala: kultúrne a športové aktivity. 
 



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

 

  
 

Online Deň otvorených dverí 24. 3 a 31. 3. 2021 

 

XII. Informácie o spolupráci školy s právnickými osobami pri 
zabezpečovaní výchovy vzdelávania 

  
Názov 

aktivity  

Dátum 

realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Prednáška  

Nezisková 

organizácia 

Seeds 

3. 2. 2021 online Ako ďalej s našou 

planétou – 

zvyšovanie 

environmentálneho 

vedomia žiakov 

 

 

60 

Zvýšenie 

environmentálneho 

vedomia žiakov 

školy. 

Prednáška  

Nezisková 

organizácia 

Seeds 

4. 2. 2021 online Ukrajina   

 

60 

Zvýšenie 

povedomia o našej 

susednej krajine. 

IT Akadémia 1. 3. 2021 

- trvá 

OA 

Trebišov 

Zvýšenie IKT 

zapojených 

účastníkov 

Zapojení 2 

učitelia, žiaci 

0 

Možnosť 

zapojenia všetkých 

učiteľov do 

popularizačných 

aktivít. 

Junior 

Achievement 

1. 9. 2020 

– 30. 6. 

2021 

OA 

Trebišov 

Zvýšenie 

podnikateľského 

myslenia 

a zručností žiakov 

24 Žiaci mali 

možnosť online 

formou riešiť 

zadania, ktoré im 

rozširujú obzor 

podnikateľského 

myslenia 

a prispievajú 

k lepším 

zručnostiam v tejto 

oblasti. 

 

 

Organizovanie 

Európskeho 

týždňa športu 

23.9.- 

30.9.2020 

OA 

Trebišov-

telocvičňa 

Zvýšiť záujem 

o šport mimo 

vyučovania 

     30  Zvýšenie 

pohybových 

aktivít. 

Rozbehni sa 10. 9. – 

31. 3. 

2021 

OA 

Trebišov 

Rozvoj 

podnikavosti 

žiakov 

 

50 

Zvýšenie 

podnikateľského 

vedomia žiakov. 

 



Zmudri, o.z. 1. 10. – 

30. 6. 

2021 

OA 

Trebišov 

+ online 

Zavádzanie 

inovatívneho 

obsahu do 

vyučovania 

predmetu OBN 

17 implementácia 

inovatívneho 

obsahu v predmete 

OBN 

 
XIII. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré 
výsledky a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 
 
Dobré výsledky:  

 
Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda 

súťaž konaná 
dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 
Olympiáda 

Mladý 
účtovník 

          Bandoľa – 4. B 
Pethoová – 4. A 

23. 3. 2021 účasť - - 

2.  
Spracovanie 

informácií 
na PC, UTX 

Patrícia Holišová, 3. A 12. 2, 2021 účasť - - 

3.  
Olympiáda 
v nemecko
m jazyku 

Annamária Židziková, 2. B 
Julian Frederic Peter, 2. B 

9. 2. 2021 účasť   

 
 

Iné súťaže  

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda 

súťaž konaná dňa krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 

Kontraktačný 
deň cvičných 
firiem 
Slovensko - 
východ 

3. A 11. 3. 2021 účasť - - 

2. 
Finančná 
olympiáda 

Marcinko – 4.A 2. 2. 2021 účasť - - 

3. 
Ekonomická 
olympiáda 

Kolesárová – 4. A 22. 3. 2021 účasť - - 

 SOČ 
Natália Tamášová – 3. A 
Katarína Takáčová – 3. A 
Marek Kandalik – 3. A 

November 2020 
Február 2021 

účasť - - 

4. 

Súťaž  
Innovation 
Camp pre 
JA Firmy 
v  Košiciach 

3. A trieda 12. 2. 2021 účasť   

 

Nedostatky:  

nezrealizované súťaže v dôsledku pandémie koronavírusu. 

 
 
 



XIV. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 

Názov projektu Operačný 
program 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

Spolufina
ncovanie 

Poznámka 

Zvýšenie kvality vzdelávania 
v Obchodnej akadémii v 

Trebišove 
312011AGT6 144 607,99 - 

Nákup IKT, kancelárky 
materiál, literatúru. 

Vzdelávanie pedagógov. 
Pedagogické kluby, 
krúžková činnosť. 

Erasmus+ - - - 

Konzorcium stredných škôl – 
spoločne do Európy. 

Odborná príprava pedagógov 
a študentov   

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na ZŠ a SŠ 
s využitím elektronického 
testovania 

- - - 30 licencii pre e-testovanie 

SME v škole - 89,60 - 
Finančný dar na podporu 

projektu  

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania v oblasti IT pre 
lepšiu uplatniteľnosť na trhu 
práce 

   

Zvýšenie úrovne a rozsahu 
digitálnej gramotnosti, 

osobnostného rozvoja a 
komunikačných zručností 

eTwinning - - - Konverzácia v AJ 

Podpora zamestnanosti  312031AII7 - - Dohoda č. 20/45/054/449 

Zmúdri v škole 
EHP 

 2014-2021 
- - 

Skvalitňovanie vedomosti 
a informovanosti žiakov 

formou online vzdelávania 

a zavádzania digitálnych 
inovácií vo vzdelávaní 

IT Akadémia 
Ľudské 

zdroje 
- - 

Zvýšenie úrovne a rozsahu 
digitálnej gramotnosti, 

osobnostného rozvoja a 
komunikačných zručností 

 

 
 
XV. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021 
 
V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

XVI. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy  
 
Škola je vybudovaná ako účelové školské zariadenie, má vyhovujúce materiálne, priestorové, 
technické a hygienické vybavenie. V budove školy na Komenského 3425/18 sú umiestnené triedy 1. – 
4. ročníka OA. Táto budova má dve podlažia.  
Na prízemí sa nachádza vrátnica, vestibul, výťah, bufet, päť tried, dve jazykové učebne vybavené 
interaktívnymi tabuľami a audiovizuálnou technikou, učebňa SJL s 10 PC, sekretariát, zborovňa, 
riaditeľňa, kancelária zástupkyne riaditeľky školy, kancelárie účtovníčky a hospodárky školy, školský 
rozhlas, jazykový kabinet, vestibul na voľno časove aktivity žiakov, sklad učebníc, sklad kancelárskych 



a hygienických potrieb, školská knižnica, šatne a hygienické zariadenia. Vstup do telocvične je na 
prízemí prepojený chodbou s hlavnou budovou. V telocvični sú dva kabinety pre pedagógov TŠV, 
sprchovací kút, štyri šatne, hygienické zariadenia a sprchy zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. 
Cvičebná plocha má 534 m2. V telocvični sa nachádzajú dve miestnosti pre zdravotnú telesnú 
výchovu pre dievčatá a chlapcov, náraďovňa  a miestnosť pre upratovačky.  
Na prvom poschodí sa nachádza sedem tried, päť odborných učební vybavených 74 PC, 
interaktívnymi tabuľami, tlačiarňami, skenerom, účtovným programom KROS a programom pre ADK, 
učebňa pre ekonomické predmety vybavená premietacou technikou, učebňa aplikovanej ekonómie, 
kabinet školského psychológa, konzultačná miestnosť pre návštevy rodičov, deväť kabinetov pre 
pedagógov zariadených vkusným nábytkom a notebookmi a hygienické zariadenia. 
Na druhom poschodí sú dve triedy, archív, sklad učebných pomôcok, sklad CO, miestnosť pre 
školníka a hygienické zariadenia. 
Odborné učebne a vybavenie tried umožňujú plne realizovať ŠkVP.  
Vybavenie kabinetov je postačujúce, pomôcky pravidelne obnovujeme a modernizujeme. 
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, venujeme pravidelnú pozornosť 
a starostlivosť úprave a estetike prostredia tried, školského dvora, chodieb, na ktorých sú informácie 
o aktuálnych aktivitách školy, súťažiach a projektoch. 
Technické vybavenie odborných učební zodpovedá novým trendom vo vzdelávaní. 
Na informačnej nástenke vo vestibule školy sú aktuálne informácie pre žiakov, rodičov i verejnosť. 
V oplotenom areáli školy sa organizujú aktivity a súťaže pre žiakov. 
V škole je internetové pripojenie. 
Priestory školy sú chránené bezpečnostným systémom. Vstup a priestory školy sú bezbariérové. 
V školskom roku 2019/2020 boli zakúpené učebné pomôcky pre TŠV a odborná literatúra pre 
ekonomický kabinet.  
 
 
 

XVII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 
 

 
Vybraný ukazovateľ 

 
K 30. 9. 2021 

  Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka 499 328 € 

   Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

- 

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

2 611,20 € 

 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo 
zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít 

- 

 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných 
predpisov  

5 531,35 € 

 
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli použité na nákup 
prevádzkového materiálu, športových potrieb, na úhradu za energie. 



Iné finančné prostriedky škola získala  za prenájom priestorov (baner, bufet, 
telocvičňa) – 1056,25 €, z MŠVVaŠ SR na nákup učebníc  - 1530,10 €, covidové 
opatrenia – 865 €  

 
 
XVIII. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo 
strategických a koncepčných materiálov KSK 
 

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

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem 
žiakov 

Ekotopfilm-
Envirofilm 

26. 4. – 7. 
5. 2021 

online  106 
Environmentálny 
filmový festival 

Adaptácia na 
klimatické 
zmeny 

31. 5. 2021 
OA 

Trebišov 

Agentúra na 
podporu 

regionálneho 
rozvoja KE n.o. 

87 
Chrániť životné 
prostredie 

Deň otvorených 
dverí  

Marec 
2021 

online OA Trebišov 75 Prezentácia školy  

Rozbehni sa Máj 2021 
OA 

Trebišov 
Biznis fórum 28 

Podnikateľská 
prípravka 

 
 
Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 

Názov aktivity Dátum Organizátor 
Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Umiestnenie 

 Virtuálna 
štafeta 
Pripravení na 
Tokio - 
Olympijský 
kvíz- 
    

3. 5. 2021   
 

SOV  56   účasť 

 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 

Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor 
Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žiakov 

Aktivity so 
žiakmi v rámci 
Európskeho 
dňa jazykov 

25. 9. 2020 OA Trebišov OA Trebišov 126 

Prezentácie pre 
zdokonalenie 
v cudzojazyčnej 
konverzácií.  



Zbierka 
obnoseného 
šatstva pre 
Centrum pre 
deti a rodiny 
Slovenské 
Nové Mesto 

16. 6. 2021 OA Trebišov 

Centrum pre 
deti a rodiny 
Slovenské 

Nové Mesto 

23 
Posilnenie empatie a 
ochoty pomáhať. 

Olympiáda 
v nemeckom 
jazyku 

3. 12. 2020 
OA Trebišov OA Trebišov  9 

Motivácia žiakov 
k zdokonaľovaniu sa 
v CJ. 

Olympiáda zo 
slovenského 
jazyka a 
literatúry 

11.12. 2020 

OA Trebišov OA Trebišov 7 
Prezentácia 
a reprezentácia školy 

Olympiáda 
v anglickom 
jazyku 

7. 12. 2020 OA Trebišov OA Trebišov 13 

Školské kolo – 
otestujme svoje 
vedomosti  medzi 
najlepšími.    

Školská súťaž 
v SIP 

19. 11. 
2020 - 
online 
16. 6. 2021 
 
 

OA Trebišov 
OA Trebišov – 
vyučujúce ADK 

8 
 

11 

Školské kolá, na 
základe výsledkov 
z novembrovej 
súťaže sa vyberali 
reprezentanti na 
krajské kolo. 

 
 

                                                                                            Predkladá: 
                                                                                            Ing. Marcela Rabatinová  
                                                                                            riaditeľka  

 


