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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2016/2017 

 

Štruktúra správy je podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a podľa 
Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R. 
 
 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 

Adresa školy F. Madvu 2, 971 29 Prievidza 

Telefón +421 46 5438118; fax 046/5430691 

E-mail info@oapd.tsk.sk 

WWW stránka www.oaprievidza.sk www.oaprievidza.eu  

Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Meno a 
priezvisko 

Telefón mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Ľubomír 
VIDA 

046/5438118 
0903 

476 848 
lubomir.vida@oapd.tsk.sk 

Zástupca riaditeľa pre 
všeobecnovzdelávacie 
predmety 

Mgr. Ivan 
KADLEČÍK 046/5438118  ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk 

Zástupca riaditeľa pre 
odborné predmety 

Ing. Marcela 
ČISCOŇOVÁ 

046/5438118  marcela.cisconova@oapd.tsk.sk 

Vedúca úseku 
technicko-
ekonomických činností 

Ing. Amália 
ANTOLOVÁ 046/5438118  amalia.antolova@oapd.sk 

 
 

 

http://www.oaprievidza.sk/
http://www.oaprievidza.eu/
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Rada školy  

 

Zloženie rady školy v školskom roku 2016/2017: 

 
Počas školského roku 2016/2017 sa Rada školy pri Obchodnej akadémii Prievidza  zišla na svojich zasadnutiach 
trikrát v októbri 2016, februári 2017 a v júni 2017. 
 
 
 

Poradné orgány školy 

 

Názov  Vedúci/predseda Charakteristika 

Pedagogická rada  Všetci členovia pedagogického 
zboru 

Predmetová komisia odborných predmetov Ing. Dagmar Karaková Metodická, kontrolná, 
organizačno-materiálna a 
usmerňovacia činnosť 

Predmetová komisia prírodovedných 
predmetov 

Mgr. Erika Kontrová Metodická, kontrolná, 
organizačno-materiálna a 
usmerňovacia činnosť 

Predmetová komisia spoločenskovedných 
predmetov 

Mgr. Alena Leštianska Metodická, kontrolná, 
organizačno-materiálna a 
usmerňovacia činnosť 

Výchovný a kariérny poradca Mgr. Jana Hraňová  

Koordinátor prevencie Ing. Katarína Pekárová  

SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza  Eva Kmeťová  

Žiacka školská rada Helena Ďurišová  

Gremiálna rada riaditeľa školy  Zložená z vedúcich 
zamestnancov školy, predsedov 
predmetových komisií, 
výchovného poradcu a 
predsedu rady školy 

 

 

 Meno a priezvisko 

Predseda RŠ Ing. Mariana Harvišová 

Zástupca pedagogických  zamestnancov 
(podpredseda) 

Ing. Viera Hofierková Dekanová 

Zástupca nepedagogických  zamestnancov Ing. Amália Antolová 

Zástupcovia rodičov Andrej Homola 

 Viera Ďurčeková 

 Andrea Sílešová 

Zástupca žiakov školy Helena Ďurišová 

Zástupcovia zriaďovateľa Ing. Richard Takáč 

 MUDr. Mohamed Hemza 

 PaedDr. Eleonóra Porubcová 

 Ing. Ján Bodnár 
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Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy k 15. 9. 2016: 343; počet tried: 12  

(odborné štvorročné 10 tried, pomaturitné 2 triedy) 

 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 28 1 III. A 30 1 

I. B 28  III. B 33 4 

I. P 28 2 III. C 31 0 

II. A 35 1 IV. A 26 3 

II. B 34  IV. B 26 1 

II. P 18  IV. C 26 1 

SPOLU 343 14 

ŠVVP celkom 14 žiakov, z toho odborné štvorročné štúdium 12, pomaturitné 2) 
 
 
 

Údaje o prijímaní žiakov do prvého ročníka 

Pre školský rok 2016/2017  

Kód Odbor 

Návrh 
Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov Skutočný 
počet v 1. 
roč. k 15. 
9. 2016 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Prihlásení 
1. termín 

Prihlásení 
2. termín 

Zapísaní 

6317  
M 

Obchodná 
akadémia 

2 60 4 60 69 62 56 

6292 N Hospodárska 
informatika 

1 30 2 25  24 28 

 
 

Pre školský rok 2017/2018 

Kód Odbor 

Návrh 
Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov Skutočný 
počet v 1. 
roč. k 15. 
9. 2017 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Prihlásení 
1. termín 

Prihlásení 
2. termín 

Zapísaní 

6317  
M 

Obchodná 
akadémia 

3 90 4 63 87 64 60 

6292 N Hospodárska 
informatika 

1 30 2 24  20 23 

  



4 Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29  Prievidza 

Klasifikácia tried podľa jednotlivých vyučovacích predmetov (stav na konci školského roka 2016/2017) 

 

 SJL 1AJ FJ2 2RJ DEJ OBN BIO MAT INF TSV POE HOG TVZ PEJ 2NJ ANJ EKO UCT ADK ASI PRO KXP 

I. A 2,31 2 1,64 1,89 2,1 1,45 1,69 2,52 2,1 1,17 3,07 2,1 2,03 2,03         

I. B 1,87 2,57   1,83 1,1 1,87 2,6 2,17 1,2 2,87 1,93 1,8 1,73 2,2        

I. P                2,94 3,38 3 2,44 3,44 3,31 2,31 

II. A 2,31 2,14  2,28 1,66 1,14 1,49 2  1,37 2,89  1,74  2   2,66 2,26   1,66 

II. B 2,03 2,68 1,56 2,17 1,94 1,06 1,71 2,68  1,24 2,56  1,85  2,21   2,79 1,71   2,21 

II. P                2,22 3,78 2,89 2,89 3,22 3  

III. A 2,37 2,3  1,85  1,33 1,57 2,5  1,36 2,5    2,12    2,57    

III. B 2,88 2,85 1,33   1,12 1,7 2,85  1,32 3,36    2,13    2,33    

III. C 2,77 2,58  3  1,45 1,42 2,97  1,25 2,84    2,21    2,45    

IV. A 2,6 2,32  2,33    2,6  1,11 2,8    1,92    2,16    

IV. B 2,85 2,81  2,42    2,96  1,22 3,46    2    2,42    

IV. C 2,35 3 1,56 1,59    2,96  1,25 3        2,77    

Spolu 2,43 2,52 1,52 2,19 1,88 1,24 1,63 2,66 2,14 1,25 2,93 2,02 1,86 1,88 2,1 2,58 3,58 2,84 2,4 3,33 3,16 2,06 

 

 PXA CDE EKC API HVS PRN GUD UCX APE BAK CVU MKT MNZ VCR MEU PER SAI SEU JOP NEJ Priemer 

I. A                     2,05 

I. B                     1,98 

I. P 3,13 2,63 2,69                  2,91 

II. A    2,37 1,89                1,98 

II. B    2,12 2,15                2,06 

II. P 3 2,78 2,78   2,78 2,89              2,93 

III. A    2,37 2,27 2,43  2,83 2,14 2 2 1,3 3 1,5       2,19 

III. B    2,85 2,48 2,94  3,03  1,9 2 1,8 2,55 1,17       2,38 

III. C    2,55 2,52 3,03  3,26 2 2,43 1,71 2,24         2,43 

IV. A   2,32     2,36   2,27 2   2,56 2,17 1 1,73 2,44  2,3 

IV. B   2,92     3,04   1,86 2,5   2,85 2,2 1 2,5 2,29  2,57 

IV. C   3     2,92   3,33 3,13   2,73 2,75 1 1,88 2,92 3 2,62 

Spolu 3,06 2,7 2,74 2,45 2,26 2,8 2,89 2,91 2,07 2,11 2,2 2,16 2,78 1,33 2,71 2,37 1 2,04 2,55 3 2,35 
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Vysvetlivky skratiek predmetov: 
ADK – administratíva a korešpondencia; 1AJ, ANJ – anglický jazyk; APE – aplikovaná ekonómia; API – aplikovaná informatika; 
SAI – aplikovaná informatika – seminár; APM – aplikovaná matematika; ASI – automatizované spracovanie informácií; BAK - 
bankovníctvo; BIO – biológia; CDE – cvičenia z digitálnych technológií, CVU – cvičenia z účtovníctva; DEJ  dejepis; EKC – 
ekonomické cvičenia; EKO – ekonomika; ETV – etická výchova; FJ2 – francúzsky jazyk; GUD – grafická úprava dokumentov; 
HOG – hospodárska geografia; HVS – hospodárske výpočty a štatistika; INF – informatika; JOP – jazyková obchodná príprava; 
KXP – komunikácia a svet práce; MEU – úvod do makroekonómie; MNZ – manažment; MKT - marketing; MAT – matematika; 
NBV – náboženská výchova;1NJ, 2NJ – nemecký jazyk; OBN – občianska náuka; PER – personalistika; PEJ – písomná 
a elektronická komunikácia; VCR – podnikanie v cestovnom ruchu; POE – podniková ekonomika; PRN – právna náuka; PXA – 
prax; PRO – programovanie; 2RJ – ruský jazyk; SEM – seminár z matematiky; SJL – slovenský jazyk a literatúra; TSV – telesná 
a športová výchova; TVZ – tovaroznalectvo; UCT – účtovníctvo; UCX – účtovníctvo v praxi;  

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za školský rok 2016/2017 

odbor: obchodná akadémia, stav žiakov k 30. 06. 2017 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet tried 2 2 3 3 

Počet žiakov 59 69 94 77 

Prospeli spolu 57 68 92 76 

v tom s vyznamenaním 11 17 13 7 

 veľmi dobre 17 17 13 17 

 ostatní 29 34 66 52 

Neprospeli  2 1 2 1 

v tom z 1 predmetu 0 1 0 0 

 z 2 predmetov 0 0 0 0 

 z 3 a viac 2 0 2 1 

Neklasifikovaní  0 0 0 0 

Známka zo správania bola v 1. polroku znížená na tretí stupeň jednej žiačke I. B triedy za vysokú 
neospravedlnenú absenciu. 
Známka zo správania bola v 2. polroku znížená na druhý stupeň 1 žiačke I. A triedy za nevhodné 
správanie a na tretí stupeň bola znížená 1 žiačke I. B triedy za vysokú neospravedlnenú absenciu. Obe 
žiačky po skončení 1. ročníka následne prestúpili na inú školu. 
 
14 žiakov školy, odboru odchodná akadémia získalo v šk. roku 2016/2017 Štátnu skúšku z písania na 
počítači a korešpondencie. 
 
odbor: hospodárska informatika, stav žiakov k 30. 06. 2017 

Ročník 1. 2. 

Počet tried 1 1 

Počet žiakov 22 9 

Prospeli spolu 13 5 

v tom s vyznamenaním 2 0 

 veľmi dobre 1 3 

 ostatní 10 0 

Neprospeli  9 4 

v tom z 1 predmetu 0 0 

 z 2 predmetov 0 0 

 z 3 a viac 9 4 

Neklasifikovaní  0 0 
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Dochádzka žiakov na vyučovanie 2016/2017 (stav na konci školského roka 2016/2017) 

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

I. A 29 2298 79,24 2295 79,14 3 0,10 

I. B 30 1580 52,67 1516 50,53 64 2,13 

I. P 22 2884 180,25 2884 180,25 0 0 

II. A 35 2258 64,51 2233 63,80 25 0,71 

II. B 34 2684 78,94 2632 77,41 52 1,53 

II. P 9 1954 217,11 1954 217,11 0 0 

III. A 30 2981 99,37 2929 97,63 52 1,73 

III. B 33 2832 85,82 2796 84,73 36 1,09 

III. C 31 3417 110,23 3329 107,39 88 2,84 

IV. A 25 2684 107,36 2684 107,36 0 0 

IV. B 26 2517 96,81 2501 96,19 16 0,62 

IV. C 26 2845 109,42 2835 109,04 10 0,38 

∑ 330 30934 95,48 30588 94,41 346 1,07 

1. polrok 
Napriek kontrole dochádzky a spolupráci triednych učiteľov s rodičmi sa nám nedarí znižovať absenciu na 
vyučovaní. Vysokú absenciu mali žiaci pomaturitného štúdia, všetky vymeškané vyučovacie hodiny však boli 
ospravedlnené. Absencia žiakov školy na vyučovaní oproti predchádzajúcemu roku 2015/2016 v prvom polroku 
vzrástla z 75,61 hodín na žiaka na 97,40 hodín na žiaka a taktiež vzrástli neospravedlnené hodiny. V odbore 
obchodná akadémia mali najvyššiu absenciu žiaci štvrtých ročníkov a III. C. Táto trieda je špecifická vysokým 
počtom aktívnych športovcov, ktorí sa zúčastňujú rôznych sústredení, súťaží, či reprezentujú školu, čo má za 
dôsledok nárast absencie žiakov na vyučovaní. 

2. polrok 
Absencia žiakov na vyučovaní v druhom polroku vykazuje podobne ako v 1. polroku vzostupný trend oproti 
rovnakému obdobiu predchádzajúcemu školskému roku, aj keď oproti prvému polroku je nižšia. Oproti 
predchádzajúcemu školskému roku vzrástla z 92,63 hodín na žiaka na 95,48 hodín na žiaka. Vysokú absenciu mali 
žiaci pomaturitného štúdia, všetky vymeškané vyučovacie hodiny však boli ospravedlnené. 
 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet 
Úro- 
veň 

Po- 
čet 

EČ 
priemer 

 
EČ 

počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

Ústna 
Úst. 

priem. 
Úst. 
poč. 1 2 3 4 5 

Anglický jazyk B1 62 60,25 % 59 55,76 % 59 17 18 21 5   2,23 61 

Anglický jazyk B2 7 77,74 % 7 87,86 %  7 6 1       1,14 7 

Matematika   3 51,70 % 2                   

Nemecký jazyk B1 7 48,00 % 5 43,33% 6  3 2 21   2,86 7 

Nemecký jazyk B2 1 89,20 % 1 85,00 % 1 1     1,00 1 

Praktická časť 
odbornej zložky * 

  89         14 31 15 21  4  2,65   85 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

  77 60,09 % 77 67,69 % 76 26 19 18 13   2,24 76 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

  89         14 26 20 21   2,59 81 
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* Praktická časť odbornej zložky bola realizovaná formou a) praktická realizácia a predvedenie 
komplexnej úlohy a formou d) obhajoba úspešných súťažných prác. Forma a) bola vo forme súvislého 
príkladu podvojného účtovníctva konkrétnej firmy a forma d) bola realizovaná vo forme predvedenia 
a obhajoby úspešných odborných prác a týkala sa žiakov, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste v krajskom 
kole alebo na 1.  – 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike 
registrovanej MŠ SR. Boli to dve žiačky IV. C triedy. 

 
Škola sa zapojila aj do elektronickej formy externej časti maturitnej skúšky E-maturity. 

 

Odborná prax v školskom roku 2016/2017 

 2. ročník pomaturitného štúdia, študijný odbor: hospodárska informatika termín: 13. 02. 2017 – 
24. 02. 2017 

Študenti absolvovali odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. Z celkového počtu 7 
pracovísk bolo odkontrolovaných 7, t. j. 100 %. Na odkontrolovaných pracoviskách bola kontrola 
vykonaná jeden krát. 

 2. a 3. ročník denného štúdia, študijný odbor: obchodná akadémia termín: 22. 05. 2017 – 02. 06. 
2017. 

Študenti absolvovali odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. Z celkového počtu 110 
pracovísk bolo odkontrolovaných 110, t. j. 100 %, neodkontrolovaných 0 t. j. 0 %.  
Na odkontrolovaných pracoviskách bola kontrola vykonaná: 1x – 8 pracovísk t. j. 7,27 % a 2x –102 
pracovísk t. j. 92,73 %. 

Cieľom odbornej praxe je poskytnúť možnosť aplikovať odborné vedomosti získané v škole do praxe. 
Každý žiak po skončení predložil prácu z praxe, ktorá bola hodnotená po obsahovej, ako aj formálnej 
stránke. Svoju prácu zároveň odprezentovali pred ostatnými žiakmi triedy, ako aj pred stanovenou 
minimálne dvojčlennou komisiou. 

Študijné odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Forma štúdia  

I. A 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 30.08.2016 

I. B 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 30.08.2016 

I. P 6292 N hospodárska informatika  denná; ŠkVP schválený 30.08.2013 

II. A 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 30.08.2016 

II. B 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 30.08.2016 

II. P 6292 N hospodárska informatika  denná; ŠkVP schválený 30.08.2013 

III. A 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 30.08.2013 

III. B 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 30.08.2013 

III. C 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 30.08.2013 

IV. A 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 31.08.2013 

IV. B 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 31.08.2013 

IV. C 6317 M obchodná akadémia  denná; ŠkVP schválený 31.08.2013 
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Zamestnanci 

Pracovný pomer 
Počet 

 pedagogických zamestnancov 
Počet 

nepedagogických zamestnancov 

Zamestnanci spolu 31 11 

Z toho ženy 27 9 

Znížený úväzok 5 7 

ZPS 1 4 

MD/RD* 2 0 

* MD/RD – materská dovolenka, rodičovská dovolenka 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Všetci pedagogickí zamestnanci pôsobiaci na našej škole sú kvalifikovaní. 

Z 31 pedagogických zamestnancov je 10 pedagogických zamestnancov s 1 atestáciou, 20 pedagogických 
zamestnancov s 2 atestáciou a ostatní 1 zamestnanec. 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

Atestácie - 1. atestácia 1 0 

Atestácie - 2. atestácia 0 1 

Funkčné vzdelávanie 0 1 

Aktualizačné vzdelávanie 2 0 

Inovačné vzdelávanie 1 0 

Špecializačné vzdelávanie   

Doplňujúce pedagogické   

Vysokoškolské pedagogické   

Vysokoškolské nepedagogické   

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Veľký dôraz kladieme na reprezentáciu školy v rôznych oblastiach a na účasť žiakov v rozmanitých 
aktivitách, ktoré umožňujú sebarealizáciu žiakov, preverujú odbornú pripravenosť a spestrujú štúdium. 
Žiaci sa  zapájajú do rôznych súťaží, ktoré rozvíjajú ich profesionálne a osobnostné kompetencie, ale aj 
rôznorodosť ich záujmov. Súťaže prebiehali prevažne najskôr na pôde školy a víťazi postúpili do vyšších 
kôl.  

Výraznejšie úspechy sme dosiahli v nasledovných súťažiach: 
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Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

okresné 
kolo/oblastné 

kolo 

krajské 
kolo/regionálne 

kolo 
národné kolo 

medziná- 
rodné kolo 

Olympiáda Mladý účtovník 2  6. miesto     

Spracovanie informácií na PC 
Písanie na počítači 

3  
5. miesto (jeden 
žiak) 

   

Spracovanie informácií na PC 
Korektúra textu 

2  5. a 8. miesto 9. miesto   

Spracovanie informácií na PC  
Wordprocessing 

5  
1.,4.,5.,7. a 9. 
miesto 

6. miesto  

Oblastná súťaž druhákov 
v rýchlostnom písaní na PC 

3 4. miesto    

Finančná olympiáda 
Zapojenie sa: III. A, B, C a IV. A 
 

Ekonomicko-manažérska 
olympiáda 

Zapojenie sa: 19 žiakov tretieho ročníka 

Vitajte v našom regióne 1   
2. miesto Projekt 
tóó je voda! 

 

Môj nápad pre región 1   
3. miesto Projekt 
FAJN FANČOVÁ 

 

SOČ  2 práce 
postup obe 

práce 
1. a 3. miesto    

EUROSCOLA 2017    3. miesto  

Olympiáda ľudských práv 1  10. miesto   

Olympiáda z ANJ 1  3. miesto   

Olympiáda z NEJ 1  2. miesto   

Matematický klokan – 
kategória Kadet O12 

7   

3 úspešní 
riešitelia v 20 % 
najlepších; 1 
školský šampón 

 

Matematický klokan – 
kategória Junior O34 

8     

i-Bobor (juniori, seniori) 50   
Úspešní 
riešitelia: 7 

 

Volejbal dievčatá družstvo 
3. miesto 

obvod 
   

Volejbal chlapci družstvo  

2. miesto 
obvod,  

3. miesto 
okres 

   

Futbal veľký družstvo 
3. miesto 

(skupina 2. 
miesto) 

1. miesto kraj 
1. miesto 
majstrovstvá 
Slovenska 

 

Futbal malý družstvo 
3. miesto 
(skupina) 
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Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

okresné 
kolo/oblastné 

kolo 

krajské 
kolo/regionálne 

kolo 
národné kolo 

medziná- 
rodné kolo 

Hádzaná chlapci družstvo 2. miesto 2. miesto    

Basketbal chlapci družstvo 1 miesto 
 1. miesto región, 2. 
miesto kraj 

    

Florbal  4. miesto    

Historickým úspechom našej školy bolo víťazstvo našich reprezentantov vo veľkom futbale, ktorí v máji 
2017 v Trnave zvíťazili na majstrovstvách Slovenska stredných škôl Gaudeamus igitur. 

 

Údaje o súťažiach a aktivitách organizovaných školou 

- Súťaž z účtovníctva pre 2. a 3. ročník (ručné spracovanie účtovníctva); 

- Olympiáda Mladý účtovník (súťaž v spracovaní evidencie v programe Omegea); 

- Spracovanie informácií na počítačoch (10-minútový odpis neznámeho textu na PC, Spracovanie informácií 
na počítačoch – úprava textu; Wordprocessing); 

- Stredoškolská odborná činnosť (2 práce v odbore 08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch); 

- Workshop PROJEKT 2016 – prezentácia úspešných projektov žiakov; 

- Slovenský rozhlas Rádio Regina – relácia o projektoch našich žiakoch vysielaná v októbri 2016; 

- Prezentovanie bojnických kúpeľov; 

- Stretnutie s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; 

- Anglická olympiáda; 

- Nemecká olympiáda; 

- Olympiáda z francúzskeho jazyka; 

- Športové aktivity – účelové cvičenie, kurz pohybových aktivít v prírode (1. ročník zimné športy, 2. ročník 
letné športy), kurz na ochranu života a zdravia. 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 

- Charitatívne akcie a zbierky: Deň nezábudky, Biela pastelka, Hodina deťom, Úsmev ako dar, UNICEF – 
vianočná zbierka Snehová vločka, zbierka Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov, Deň belasého motýľa; 

- Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi; 

- Deň dobrovoľníctva – projekt Naše Mesto; 

- Týždeň dobrovoľníctva v meste Prievidza so zapojením žiackej školskej rady; 

- Zapojenie sa so súťaže Mladý Európan; 

- Škola namiesto ulice (adopčný program) – prostredníctvom občianskeho združenia Človek v ohrození 
zbierkou na podporu adopcií detí v Afganistane; 

- Škola sa zapojila do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu;  

- Euroscola – súťaž, kde študenti školy usporiadali podujatie, ktorého cieľom bola diskusia o  EU osobne 
s europoslancom, alebo prostredníctvom skype; 

- Inovačný workshop INOVUJME.SK – pilotný projekt v piatich školách na celom Slovensku; 

- Študentská spoločnosť womanT (JA Slovensko); 

- Osvetové aktivity: S tebou a o tebe. 
 

Ďalšie aktivity školy zamerané na prezentáciu školy 

- Spolupráca vedenia školy so SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza; 

- Spolupráca  školy so zamestnávateľmi v okrese Prievidza pri organizačnom zabezpečení odbornej praxe 
žiakov školy; 
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- Spolupráca školy s rodičmi žiakov zameraná na pravidelné informovanie zákonných zástupcov žiakov o ich 
výsledkoch, aktuálnom dianí v škole a riešení výchovno-vzdelávacích problémov hlavne prostredníctvom 
triednych schôdzok 1., 2. a 3. ročník 10. 11. 2016, štvrté ročníky 22. 09. 2016 a všetky ročníky 20. 04. 
2017; 

- Prezentácia obchodnej akadémie na pôde základných škôl, odoslanie informačných materiálov o možnosti 
štúdia na obchodnej akadémii na základné školy v regióne; 

- Kurz SVET ŠKOLY pre 1. ročník podľa ŠkVP. Cieľom kurzu je urýchliť socializáciu našich prvákov, naučiť 
ich orientovať sa v novom prostredí, spoznať naše tradície, pravidlá bezpečnosti... ; 

- Slávnostná školská akadémia - žiaci každý rok pripravia akadémiu k slávnostnému prijatiu prvákov do 
radov študentov našej školy. Kultúrny program prezentujú pravidelne ku Dňu študentov v Dome 
kultúry; 

- Projekt EUROSCOLA 2016, Európske solárne dni; 

- Projekt Deň Európy – beh po rôznych tratiach do sídiel inštitúcií Európskej únie; 

- eTwinningový projekt – „Oslavujte rozmanitosť“ v celej Európe. Žiaci natočili video ku danej téme 
v rozsahu 2 minúty, ktorý dali na portál národnej kancelárie eTwinning Slovensko; 

- Burza stredných škôl v DK Nováky – propagácia OA, prvotné informácie o možnostiach štúdia na OA 
Prievidza pre nasledujúci školský rok. Žiaci propagujú svoju školu aj na základných školách, ktoré 
navštevovali, počas návštev; 

- Spoznaj iných, spoznáš sám seba – reprezentácia školy na Námestí slobody Prievidza; 

- Deň otvorených dverí OA Prievidza – konal sa vo februári 2017 pre záujemcov o štúdium na našej škole 
a pre ich rodičov; 

- Deň športu – vyvrcholenie celoškolského turnaja vo volejbale 22. 12. 2016; 

- Žiacka školská rada sa zúčastnila stretnutia na úrovni Regionálneho školského parlamentu. 
 
 

Webová stránka www.oaprievidza.sk 

Školský web má naša škola od roku 1995, najprv to bolo v jazyku html, neskôr pomocou prostredia HomeSite, 
resp. FrontPage, od roku 2009 v CMS Joomla a od 2012 v novej verzii Joomla 2.0.  
Administrácia webu zahŕňa: správu článkov, databáz, kategórií, sekcií, menu, grafiky, galérií, modulov, šablón, 
užívateľov, súborov, prístupov, užívateľov, domén, odkazov, kontaktov, štatistík, rizík... V tom je údržba 
technológie, tvorba a úprava zdrojov, kontrola funkčnosti, spolupráca s poskytovateľom hostingu a domén. 
Tvorivá činnosť, hodnotenie, ladenie, zálohovanie, údržba, komunikácia, prakticky nepretržitá  pohotovosť a 
reakcia na podnety (najneskôr NWD najbližší pracovný deň), riešenie problémov, požiadaviek od klientov 
a spoluautorov (podávané osobne, alebo elektronicky – za rok viac ako 200 mailových podnetov). Okrem toho 
preposielanie vybraných článkov na TASR, Školský portál, prievidza.sk, MY SME, facebook a i. 
Do administrácie obsahu spadala aj celoročná správa kategórií, sekcií, modulov, kontaktov, hlavnej stránky 
(frontpage), menu. Stránka má hlavné menu (Domov), ľavé menu, horné menu, menu dokumentov, niektoré sú 
členené na podmenu. Najnovšie pridané články sú spravidla automaticky pridané na prvú pozíciu na hlavnej 
stránke, aktuálne bolo potrebné časovo a tematicky manažovať  poradie článkov na hlavnej stránke, prípadne ich 
presunutie mimo hlavnej stránky. 
Administrácia grafiky: kvôli internetovej bezpečnosti a zodpovednosti školy za obsah (ochrana osobných údajov 
a podobne) je publikovanie galérií v redakčnom systéme Joomla výlučne v kompetencii administrátora. v tele 
jednotlivých článkov bolo za školský rok publikovaných viac ako 30 nových galérií pomocou nástroja joomla image 
stories, približne 200 obrázkov. Každá galéria bola najprv na disku počítača upravená (rozlíšenie obrázkov, názvy, 
orientácia, digitálna úprava), následne bola galéria uplatňovaná cez ftp klient na server do špeciálneho adresára 
a v tele článku umiestnený odkaz na zobrazovanie galérie. V rámci správy šablóny bola upravovaná drobná 
grafika, typografia,  moduly (napr. modul JASR, Euroscola a podobne...). 
Administrácia súborov: na stránku bolo pridaných viac ako 70 súborov rôzneho formátu, sprístupnené boli buď 
ako html odkaz, alebo ako obrázok viac ako 10 skenovaných obrázkov, 15 súborov povinného zverejňovania 
(faktúry, verejné obstarávanie), niekoľko videí. 
Administrácia odkazov: stránka slúži aj ako rozcestník na rozvrh, zastupovanie, edupage, stránku p. riaditeľa, PK, 
prijímacie konanie, odkazy na jedálny lístok,  školský vzdelávací program, správa o šk. roku 2015/2016, iné školské 
dokumenty. V tele článkov pribudlo viac ako 80 odkazov na internetové stránky (boli naprogramované, 
naformátované, skontrolované, odladené).  

http://www.oaprievidza.sk/
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Prínosy: poskytovanie informácií a komunikácia s rodičmi, žiakmi, zamestnancami, zriaďovateľom, médiami  
a verejnosťou, zverejňovanie podľa zákona, marketing školy, posilňovanie komunity OA. 
 

Besedy 

- Cyklus ekonomických prednášok – „Sme v škole“– beseda so Zuzanou Piussi a s Michalom Trubanom; 

- Seminár spotrebiteľského vzdelávania – Európske spotrebiteľské centrum pri MH SR; 

- Podnikateľské riziká pre študentov APE; 

- Ako na VŠ pre žiakov štvrtého ročníka s bývalou absolventkou našej školy; 

- Prednáškový seminár v Hornonitrianskom múzeu o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana; 

- Beseda v anglickom jazyku s p. Liam Sullivanom generalistom a ekonomickým špecialistom americkej 
ambasády; 

- Beseda so spisovateľom, znalcom života F. Madvu p. Imrichom Grušpierom. 

 

Odborné exkurzie  
Sú organizované na prehĺbenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní a realizovali sa 
nielen v rámci regiónu Prievidze a Slovenska, ale aj v zahraničí.  
 

Termín 
Názov 

exkurzie 
Miesto 

exkurzie 
Cieľ 

exkurzie 
Ročník/ 
trieda 

SEPTEMBER SLOVAKTUAL Pravenec Výrobná činnosť podniku II./II. A 

OKTÓBER 

Lit.–ekonomická 
exkurzia + VAPAC   

Bratislava 

Kariérne poradenstvo, rozvoj lit.  
zručností návštevou divadla, fin. 
gramotnosť, ekonomická predn. 
spotrebné dane 

výber IV. 
ročník 

NR SR Bratislava 
Overiť si činnosť a fungovanie 
zákonodárneho org. 

I. B 

GEWIS Prievidza Výroba – prehliadka výrobného 
podniku 

III. A 

Piaristický kostol Prievidza regionálna výchova, výchova ku 
kultúrnym a duchovným 
hodnotám 

I.A, I.B 

BIOSTYL Incheba 
Bratislava 

Veľtrh zdravej výživy III. a II..  

NOVEMBER Živnosti ŽÚ Prievidza Prevádzkovanie živnosti I. P; II.P 

DECEMBER 

Vianočná Viedeň 
ZE 

Viedeň Nemecký jazyk v praxi II., III./ II.A 
a II.B; III.A,B,C 

Európsky parlament 
ZE 

Štrasburg Poznať fungovanie EÚ Výber-za odm. 
v súť. 
Euroscola 

JANUÁR Slovakiatour 17 Bratislava Veľtrh CR III./ PvCR 

FEBRUÁR 
Súdne pojednávanie Prievidza Ako sa dožadovať práva na 

súdoch 
Tretí/výber 15 
žiakov 

Jadrová elektráreň Mochovce Výroba elektrickej energie Druhý  

MÁJ 
Geograficko – 
ekologická exkurzia 

Bralová skala Zoznámiť sa s regiónmi HN 
a dopadom činnosti priemyslu 
na krajinu 

1. ročník 

JÚN 

Výrobný podnik 
Hilkovič s. r. o. 

Prievidza Návšteva európskej metropoly I.A 

Geograficko-
ekologická exkurzia 
TATRY 2017 

NP Vysoké 
Tatry 

Spoznať NP Vysoké tatry III. B 
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Okrem uvedených exkurzií boli zrealizované aj viaceré exkurzie v rámci voliteľného predmetu Podnikanie 
v cestovnom ruchu počas vyučovacích hodín tohto predmetu. Žiaci sa v reálnej praxi zoznamovali hlavne 
so zariadeniami cestovného ruchu, poisťovňami, regiónom Hornej Nitry v sprievode so svojimi 
vyučujúcimi. 

Projekty  

V školskom roku 2016/2017 sme opäť  napĺňali ciele školy aj bohatou a úspešnou  projektovou činnosťou 
vo veľkých národných projektoch i v rozvojových projektoch školstva a iných projektoch. 

Národné projekty 

 RIRŠ - Rozvoj informatizácie regionálneho školstva  – bývalý projekt infovek (od roku 2000 poskytuje škole 

bezplatne prístup na internet, licencie NOD, webpriestor, hardver a softver. http://www.rirs.iedu.sk .  

 PKR - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. U28 = Učebňa  kontinuálneho vzdelávania 

s viac ako 20 notebookmi. Účasť veľkého počtu našich učiteľov aj lektorov na vzdelávacích aktivitách. 

www.mpc-edu.sk. 

 DIGI - Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety,  

www.digitalnevzdelavanie.sk. Doručený notebook a reproduktory, interaktívna tabuľa do  učebne U17. 

Tvorba storyboardov našimi aktívnymi učiteľmi. Využívanie digitálnych vzdelávacích objektov vo 

vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov. 

 ETEST - Zvyšovanie kvality vzdelávania ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.   Autorstvo testov 

aktívnymi učiteľmi našej školy www.nucem.sk. Generálna skúška, Maturitné skúšky 2017 zo slovenského 

jazyka a literatúry a z matematiky „naostro“ 45 našich maturantov v učebniach N12, N13, N16. 

Vzdelávanie koordinátora, IT administrátorov, technika.  

 EVSRS – (Digiškola) Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Dodávka interaktívnej 

tabule, notebooku, 20 tabletov, wifi routera, softvér Samsung School.  

 

Rozvojové projekty, podpora vzdelávania  

 Podnikanie v cestovnom ruchu – Vitajte v našom regióne a Môj nápad pre región;  

 Aplikovaná ekonómia. – študentská spoločnosť,  www.jasr.sk;  

 Účasť školy v projektoch Naučteviac.sk, Planéta vedomostí, EduLAB, Schooldance.sk,  zborovna.sk, 

eaktovka.sk,  edupage.org., zborovna.sk a ďalších; 

 Mladý Európan – vedomostná súťaž, projekt o Európskej únii. Mladý digitálny Európan – súťaž 

organizovaná prostredníctvom elektronického testovania, kde sme získali prvé miesto na celom 

Slovensku; 

 Projekt Euroscola – komunikácia s predstaviteľmi európskych inštitúcií cez Skype, osobne u nás, 

návštevou v Štrasburgu, Bruseli; 

 Projekt SME v škole – cyklus prednášok a besied našich žiakov s rôznymi osobnosťami; 

 Stredoškolská odborná činnosť, Mladý účtovník,  Mladý podnikateľ, cvičné firmy, Najlepší podnikateľský 

zámer, olympiády, športové súťaže... www.iuventa.sk www.olympiady.sk www.tsk.sk . Matematický 

klokan, MAKS,  iBobor, skolskyservis.sk;  

 Podpora škôl – pomoc od spoločnosti KROS pri výučbe v ekonomickej oblasti, www.kros.sk; 

 Microsoft IT academy – už bez členstva, ale využívame licencie, prístup k certifikáciám, literatúra, 

www.msita.elfa.sk; 

http://www.rirs.iedu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.digitalnevzdelavanie.sk/
http://www.nucem.sk/
http://www.jasr.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.tsk.sk/
http://www.kros.sk/
http://www.msita.elfa.sk/
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 Členstvo v Ústrednej predmetovej komisie informatiky (ŠPÚ), práca v pracovnej skupine na návrh 

normatívu a učebných plánov študijného odboru hospodárska informatika (ŠIOV); 

 Organizácia dobrovoľného darovania krvi, dvakrát v školskom roku na našej škole, v spolupráci so stanicou 

v Martine; 

 Spolupráca s LKW Walter (prvky duálneho vzdelávania), rakúskou logistickou firmou; 

 Filantropia: Biela ceruzka, Modrý gombík, Deň narcisov, Vianočný bazár, 2 percentá...  Filmový festival 

Jeden svet , Škola namiesto ulice – zbierka na podporu zdravia a vzdelania afganských detí  

http://jedensvet.prievidza.net;  

 Etwinning;   

 Nadačný grant SE, a. s., prostredníctvom Nadácie Pontis – úspešný projekt ZELENÁ UČEBŇA, podpora  

2 400 €; 

 Projekt „Podpora jazykového vzdelávania“ – zveľadenie špecializovanej DIGI učebne na vyučovanie 

ruského jazyka a delených hodín slovenského jazyka; 

 Podpora od Raiffeisen bank – projekt Podpora vzdelávania, Podpora športu; 

 Bezplatný softvér od firmy Microsoft (Office, Windows...) na všetky počítače v škole v rámci projektu 

Enrollment For Educations Solutions“ https://portal.iedu.sk; 

 Vzdelávacie poukazy, Kultúrne poukazy. 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti v školskom roku 2016/2017 

V školskom roku 2016/2017 bola v našej škole vykonaná tematická inšpekcia. Jej predmetom bola 
realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Všetky zistenia inšpekcie boli 
pozitívne a v správe bolo konštatované, že v kontrolovanom subjekte mala MS nerušený priebeh, 
nevyskytli sa nedostatky spôsobené školou, maturitná skúška prebehla v súlade s Pokynmi NÚCEM. 

 

Materiálno-technické podmienky 

Počet učební: 35. Vo všetkých kmeňových triedach máme nový a moderný nábytok – lavice, stoličky, 
skrinky.  

Športoviská: Škola má aj telovýchovné zariadenia a to 1 telocvičňu, 2 posilňovne so šatňami a 
viacúčelové otvorené ihrisko. V telocvični bola vymenená nová palubovka. Výdajňa jedál: 1. 

Odborné učebne: 16 z nich 5 počítačových učební, 3 učebne strojopisu (PC), učebne pre delené 
predmety (jazykové, odborné): 8.  

Vybavenie odborných učební sa väčšinou zabezpečuje z rôznych projektov a spolufinancovaním 
pomocou fondu SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii, čo je nedostačujúce, chýbajú prostriedky na 
vybavenie učební školským nábytkom a je problém zabezpečovať bežný chod tlačiarní, kopírky a 
ostatných technických zariadení z rozpočtu školy. Napriek všetkým negatívam vybavenie školy 
informačnými technológiami je na dobrej úrovni.  

Celkový počet osobných počítačov je 337, z ktorých 303 je využívaných v pedagogickom procese, 
ostatné v administratíve a pri záujmovej činnosti. Tlačiarní je 28 ks, z toho multifunkčných je 12. 
V tomto školskom roku boli zakúpené 2 tablety pre zabezpečenie vedenia elektronických triednych 
kníh v prvých ročníkoch. 

http://jedensvet.prievidza.net/
https://portal.iedu.sk/
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Vo vyučovacom procese sú využívané 2 interaktívne tabule, 20 dataprojektorov a 2 skenery. 

 Vízie a plány do budúcnosti:  
 žiacka knižnica - plánujeme dobudovať, doplniť a zmodernizovať knižničný fond;  

 jazykové učebne - 3, treba dobudovať a modernizovať, vybaviť vhodnými vyučovacími prostriedkami 
a pomôckami; 

 kabinety - vybaviť kabinet ANJ; vytvoriť a vybaviť kabinety pre všetky PK; 

 zabezpečiť viac tlačiarní, PC do kabinetov odborných predmetov;  

 zakúpiť ďalšie počítače a dataprojektory, aby sa zabezpečila rovnocennosť učební VT;   

 zabezpečiť rýchlejšie pripojenie na internet;  

 vybaviť učebne ADK kvalitnejšími počítačmi;  

 zrekonštruovať elektroinštaláciu pri učebniach ADK; 

 pokračovať vo vyučovaní PEJ vo výukových programoch, hodnotiacich programoch, zabezpečiť dostatočné 
množstvo tonerov do tlačiarní, zakúpiť nové, modernejšie tlačiarne; 

 zabezpečiť dostatok originálnych aktuálnych dokladov pre predmety UCT, EKC, ADK.  

 

Obchodná akadémia Prievidza je modernou školou nielen z pohľadu materiálno-technických podmienok, 
ale jej silnou stránkou je integrácia informačných a komunikačných technológií tak do vyučovacieho 
procesu, ako aj do  administratívy a riadenia – tvorba rozvrhu, zastupovania, aSc agenda ako základ 
informačného systému školy a databáz, elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha.   Školský 
rok 2016/2017 bol prelomový, lebo  elektronická triedna kniha nahradila papierové triedne knihy vo 
všetkých triedach školy.
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Hospodárenie – finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2016/2017 
 

Právny subjekt 

IČO: 000162094 

Názov: Obchodná akadémia 

Sídlo: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza 

Okres: Prievidza 

Kraj: trenčiansky 
 

PROTOKOL PRÁVNEHO/NEPRÁVNEHO SUBJEKTU 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2016 

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 
ID protokolu: YOXXHSQRPS 
Dátum: 06.04.2017  

ID protokolu: YOXXHSQRPS 

Číslo 
riadka 

Zdroje Čerpanie 

MZDY spolu POISTNÉ 
BEŽNÉ 

TRANSFERY 
jednotlivcom 

NEVYČERPANÉ finančné prostriedky 

UKAZOVATEĽ 

Presun z 
roku 2015 

Zdroje 2016 
Celkové 

zdroje 2016 
spolu 

(KV+BV) 

kapitálové 
výdavky 

(KV) 

bežné 
výdavky (BV) 

spolu 
z toho 

presun do 
roku 2017 

vrátené do 
štátneho 
rozpočtu 

A1 A2 A=A1+A2 B=B1+B2 B1 B2=C+D+E+F C D E N=A-B O P 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 4 710 811 451 816 161 814 418 0 814 418 500 274 185 001 8 939 1 743 1 743 0 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole 
MŠVVaŠ SR a MV SR spolu (§ 2 ods. 1 písm. a),§ 2 ods. 2 písm. a) 
zákona*) - súčet r. 003, 015 

002 4 710 803 934 808 644 806 901 0 806 901 500 274 185 001 8 939 1 743 1 743 0 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 4 710 803 934 808 644 806 901  806 901 500 274 185 001 8 939 1 743 1 743 0 

normatívne - súčet r. 005, 006 004 4 710 784 559 789 269 787 526  787 526 493 924 182 785 8 070 1 743 1 743 0 

mzdy a poistné 005  676 709 676 709 676 709  676 709 493 924 182 785  0  0 

prevádzka 006 4 710 107 850 112 560 110 817  110 817   8 070 1 743 1 743 0 

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 0 19 375 19 375 19 375  19 375 6 350 2 216 869 0 0 0 

odchodné [§7 ods. 15 písm. a) zákona*] 008 0 869 869 869  869   869 0 0 0 

na dopravu žiakov [§4a ods. 2 písm. a)zákona*] 009 0 0 0 0  0   0 0 0 0 

na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
alebo s nadaním [§4a ods. 2 písm. b) zákona*] 

010  0 0 0  0 0 0  0  0 

za mimoriadne výsledky žiakov (§4b zákona*) 011 0 200 200 200  200 150 50  0 0 0 

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 012 0 0 0 0  0    0 0 0 
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rozvojové projekty (§4d zákona*) 013  0 0 0  0 0 0  0  0 

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 8 zákona*) 014 0 9 306 9 306 9 306  9 306 6 200 2 166  0 0 0 

príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 000 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 

sociálne znevýhodnené prostredie (§4 e zákona*) 100 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 

vakcíny [§7 ods. 15 písm. b) zákona*] 101  0 0 0  0   0    

príspevok na učebnice (§7 ods.18 zákona*) 102  0 0 0  0    0  0 

príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§7 ods.19 
zákona*) 

103  9 000 9 000 9 000  9 000    0  0 

príspevok na školu v prírode (§7 ods.19 zákona*) 104  0 0 0  0    0  0 

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015 0 0 0 0 0     0 0 0 

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 
osobných automobilov, výstavba, prístavba, modernizácia a 
rekonštrukcia školských objektov (§ 7 ods. 10 zákona*) 

016 0 0 0 0 0     0 0 0 

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 017 0 0 0 0 0     0 0 0 

rozvojové projekty (§4d zákona*) 018 0 0 0 0 0     0 0 0 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / 
od zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl [§2 ods. 1 
písm. b), §2 ods. 2 písm. d) zákona*] 

019 0 2 313 2 313 2 313 0 2 313 0 0 0 0 0 0 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom 
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, 
keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§2 ods. 1 
písm. c),§2 ods. 2 písm. b) zákona*] 

020 0 1 286 1 286 1 286 0 1 286 0 0 0 0 0 0 

Zisk z podnikateľskej činnosti [§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 
písm. c) zákona*] 

021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči 
žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských 
zariadeniach 

022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 
vzdelávanie [§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. e) zákona*] 

023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky a dary [§2 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 0 3 918 3 918 3 918 0 3 918 0 0 0 0 0 0 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§2 ods. 1 písm. h) a ods. 
2 písm. h) zákona*] 

025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov 
[§2 ods. 1 písm. f), ods. 2 písm. f) zákona*] 

026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov 

ID protokolu: YOXXHSQRPS 
Číslo 

riadka 
PREVÁDZKA 

spolu 
Cestovné 
náhrady 

Energie, voda a 
komunikácie 

Materiál Dopravné Údržba Služby   Z prevádzky (stĺpca F)  
zo stĺpcov  

C, D, F  
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UKAZOVATEĽ 

Nájomné 
za 

prenájom 

Výdavky na 
teplo 

Výdavky na 
výchovno-

vzdelávací proces 

Výdavky na 
ďalšie vzdel. 

ped. zam. 

F=G+H+I+J+  
K+L+M 

G H I J K L M T U U1 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 120 204 2 588 66 590 12 475 1 290 8 078 472 28 711 52 846 13 864 7 269 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR a MV SR 
spolu (§ 2 ods. 1 písm. a),§ 2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 015 

002 112 687 2 588 65 304 9 247 600 8 078 472 26 398 52 734 11 446 7 269 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 112 687 2 588 65 304 9 247 600 8 078 472 26 398 52 734 11 446 7 269 

normatívne - súčet r. 005, 006 004 102 747 2 588 65 304 8 307 0 8 078 472 17 998 52 734 1 506 7 269 

mzdy a poistné 005           1 519 

prevádzka 006 102 747 2 588 65 304 8 307 0 8 078 472 17 998 52 734 1 506 5 750 

nenormatívne - súčet r. (008-104) 007 9 940 0 0 940 600 0 0 8 400 0 9 940 0 

odchodné [§7 ods. 15 písm. a) zákona*] 008            

na dopravu žiakov [§4a ods. 2 písm. a)zákona*] 009            

na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním 
[§4a ods. 2 písm. b) zákona*] 

010            

za mimoriadne výsledky žiakov (§4b zákona*) 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 012 0 0 0 0 0 0 0 0    

rozvojové projekty (§4d zákona*) 013 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 8 zákona*) 014 940 0 0 940 0 0 0 0 0 940 0 

príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sociálne znevýhodnené prostredie (§4 e zákona*) 100 0 0  0 0   0  0 0 

vakcíny [§7 ods. 15 písm. b) zákona*] 101            

príspevok na učebnice (§7 ods.18 zákona*) 102 0   0      0  

príspevok na kurz pohybových akivít v prírode (§7 ods.19 zákona*) 103 9 000 0   600   8 400  9 000  

príspevok na školu v prírode (§7 ods.19 zákona*) 104 0 0  0 0   0  0  

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015            

nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, 
výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov (§ 7 ods. 10 
zákona*) 

016            

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 017            

rozvojové projekty (§4d zákona*) 018            

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov 
cirkevných a súkromných škôl [§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. d) zákona*] 

019 2 313 0 0 0 0 0 0 2 313 0 0 0 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a 
zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na 
výchovno-vzdelávací proces [§2 ods. 1 písm. c),§2 ods. 2 písm. b) zákona*] 

020 1 286 0 1 286 0 0 0 0 0 112 0 0 

Zisk z podnikateľskej činnosti [§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. c) zákona*] 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v 
školách a v školských zariadeniach 

022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelávanie [§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. e) 
zákona*] 

023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky a dary [§2 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. g) zákona*] 024 3 918 0 0 3 228 690 0 0 0 0 2 418 0 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu [§2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. h) 
zákona*] 

025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov [§2 ods. 1 písm. f), 
ods. 2 písm. f) zákona*] 

026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov 

   ID protokolu: YOXXHSQRPS 

Zostavil: Antolová 

Telefón: 046/5438118 

Email: amalia.antolova@oapd.tsk.sk 

V: Prievidzi 

Dňa: 06.04.2017 

Podpis a pečiatka:  
 

Hospodársky výsledok Číslo riadka 
Zisk (+) Strata (-) 

A B 

Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a neštátnom subjekte) v eurách 201 0 0 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2016/ssz/protokol.php?id_prot=YOXXHSQRPS   

 
 
 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2016/ssz/protokol.php?id_prot=YOXXHSQRPS
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Plnenie stanoveného cieľa z koncepčného zámeru rozvoja školy 

Reforma vzdelávania – Premena tradičnej školy na modernú (obsah a proces vyučovania) a tvorba vlastného 
vzdelávacieho programu školy,  obchodná akadémia pre absolventov základných škôl , hospodárska 
informatika pre absolventov stredných škôl s maturitou - orientácia na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov: 
písomná, verbálna a elektronická komunikácia v rodnom jazyku, komunikačné zručnosti v dvoch cudzích 
jazykoch, zručnosti v informačných a komunikačných technológiách, sociálne a interpersonálne zručnosti, 
ekonomické - podnikateľské zručnosti, zapojenie sa do regionálneho a európskeho trhu práce, príprava na 
život v znalostnej spoločnosti.  
Inovatívne vyučovanie: cvičná firma, aplikovaná ekonómia, e-learningový portál, európsky rozmer vzdelávania 
spolupráca s LKW Walter Rakúsko, súťaž Mladý podnikateľ, študentské práce v oblasti ekonomiky,  životného 
prostredia, cestovného ruchu, histórie.  

Starostlivosť o žiakov  - o talentovaných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
žiakov zo znevýhodneného prostredia (stredoškolské štipendiá), výchovné poradenstvo, prevencia, 
environmentálna výchova, občianstvo, úvod do sveta práce. Komunikácia so zákonnými zástupcami, stretnutia 
s rodičmi minimálne 2x ročne. Žiacka samospráva, súťaže, prehliadky žiackych prác, podpora tvorivosti. Súťaže 
v účtovníctve, písaní na počítači. Súťaž Mladý podnikateľ. Spolupráca s Junior Achievement Slovensko – 
aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu: celoslovenské úspechy. Vzdelávacie aktivity mimo 
vyučovania – krúžky, odborná činnosť, exkurzie. Vzdelávacie poukazy. Výlety a zájazdy, aj do zahraničia. Kurz 
letných a zimných pohybových aktivít. 

Starostlivosť o zamestnancov – sociálny program, podpora formálneho aj neformálneho vzdelávania, kariérny 
rast, motivácia, kolektívne vyjednávania. Projekty informatizácie regionálneho školstva.   

Zlepšovanie podmienok vzdelávania – materiálny prínos projektov, zrealizovaný projekt Jazykové 
laboratórium. Funkčný hotspot – bezdrôtové pripojenie na internet v priestoroch školy. Knižnica – vzdelávacie, 
mediálne, kultúrne a spoločenské centrum školy. Separovanie odpadu. Kampaň 2% z dane, 3% z dane, 
príspevky SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza, sponzorské dary.  

Kvalita školy – výsledky inšpekcií (veľmi dobrá úroveň, dobrá úroveň), hodnotenie od zriaďovateľa a 
partnerov, vypracovanie správy o výchovno-vzdelávacom procese, burza stredných škôl (prezentácia aktivít 
školy v samostatnom stánku), deň otvorených dverí, merateľné ukazovatele – výsledky maturitných skúšok, 
počet záujemcov o štúdium na škole, počet žiakov na jeden počítač, marketingové aktivity, publicita, 
internetové stránky školy a portál, partnerstvo s organizáciami regiónu, štátnou správou, zriaďovateľom 
a samosprávou. INEKO, NUCEM - pridaná hodnota v SJL poukazujú dlhodobo veľmi dobrú pozíciu našej školy 
medzi strednými odbornými školami v hornonitrianskom regióne, resp. v Trenčianskom kraji. 
 
Výsledok komplexnej inšpekcie od 24. februára do 4. marca 2015 popri veľmi dobrých ukazovateľoch (veľmi dobré 
riadenie školy, veľmi dobré podmienky vzdelávania, dobrý vyučovací proces) poukazoval na prípady porušovania 
Metodického pokynu 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Išlo o nedostatky v zapisovaní 
známok, neplatné klasifikačné stupne, nedostatočný počet známok. Preto sme vykonali viacero následných 
opatrení na odstránenie nedostatkov. Zvýšili sme kontrolnú činnosť v uvedenej oblasti, urobili na predmetových 
komisiách školenia ku metodike hodnotenia, naplánovali sme zlepšenie hodnotenie a klasifikácie medzi hlavné 
úlohy. Na konci šk. roka sme ako škola vcelku odstránili výskyt nepovolených klasifikačných stupňov. Ojedinele 
pretrvávajúce nedostatky v zapisovaní známok a v nedostatočnom počte priebežných známok prísne evidujeme 
a hodnotíme. 

 

Slabé a silné stránky školy 

Slabé stránky školy  

o vysoký počet žiakov v triedach, z finančných dôvodov nemožnosť delenia väčšiny odborných 
predmetov na skupiny 
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o materiálno-technické podmienky pre učiteľov 
o nevyhovujúce okná na starej budove 
o vysoké prevádzkové náklady na teplo a energie – úniky cez okná, múry 
o získavanie finančných prostriedkov prenájmom priestorov 
o podpriemerné výdavky na jedného žiaka (vzhľadom ku SR aj TSK) 
o letné akcie pre žiakov, rodičov, učiteľov 
o parametre telocvične 
o malý počet vzdelávacích ciest a študijných programov, iba denné prezenčné štúdium 
o vysoká absencia žiakov vyšších ročníkov, pomaturitného štúdia 
o prírodovedné vzdelávanie 
o poškodzovanie majetku školy žiakmi, nevhodný vzťah žiaka k majetku školy 
o malá mobilita žiakov, zapojenie v medzinárodných projektoch  

 
 

 Silné stránky školy 

o takmer 70-ročná história školy 
o úspechy žiakov v súťažiach a prehliadkach, športové úspechy žiakov 
o dobrá spolupráca školy so zamestnávateľmi pri organizovaní odbornej praxe 
o personálne podmienky, vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
o profesionálny prístup učiteľov k jednotlivým predmetom podľa ŠkVP 
o výhodná geografická poloha mesta v rámci regiónu a školy v rámci mesta 
o moderné estetické priestory prístavby  
o imidž, obraz v médiách, internetová stránka 
o postavenie školy v rámci regiónu, vzťah so samosprávnymi orgánmi 
o sponzorské aktivity, rodičov, niektorých firiem 
o spolupráca s rodičmi – špecialistami vo svojom odbore 
o spolupráca so zástupcami rodičov, poskytovanie spätnej väzby od rodičov 
o plánovanie, smerujúce k rozvoju školy, zamerané na rozvoj odbornosti, tvorivosti a prístup 

k informačným technológiám 
o využívanie IKT vo vyučovaní, ako aj používanie elektronickej žiackej knižky a triednej knihy 
o úroveň odborného a pedagogického riadenia so spätnou väzbou 
o vedenie pedagogickej dokumentácie, právne povedomie zamestnancov 
o rozvoj osobnosti žiakov, mnohostrannosť žiakov 
o činnosti preventívneho a multidisciplinárneho charakteru  
o využívanie telocvične a učební okolím školy mimo vyučovania 
o priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania v jednotlivých predmetoch  
o dobrá spolupráca v rámci jednotlivých predmetových komisií 
o široká ponuka voliteľných predmetov 
o bohaté voľnočasové aktivity organizované školou 
o primerané uplatnenie našich absolventov v praxi a v ďalšom štúdiu na VŠ 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosti prijímania na ďalšie štúdium 

 

Z celkového počtu absolventov si viac ako polovica podala prihlášku na vysokoškolské štúdium 
prostredníctvom výchovnej poradkyne a to 39 žiakov. Záujem prejavili o ďalšie štúdium v smeroch 
ekonomických, pedagogických, či sociálna práca. 
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Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny sa zaevidovalo 16 žiakov, z ktorých dvaja boli zaradení na 
absolventskú prax a jeden na rekvalifikačný kurz. Aj u ostatných je predpoklad ich zamestnania. 

Ostatní naši absolventi podľa zaslaných návratiek sú zamestnaní. Uplatnenie si našli v odbore, ktorý 
študovali, ale niektorí prijali aj pracovné pozície pracovníkov vo výrobe vo firmách Gewis, Brose, 
Slovaktual, či na pozíciách obchodný pracovník v spotrebnom družstve Jednota. So spotrebným 
družstvom Jednota sme nadviazali už počas štúdia intenzívnu spoluprácu a študenti radi využívajú 
možnosť vykonávať odbornú prax v uvedenom spotrebnom družstve. Pri zamestnaní sa je zaručený 
profesijný rast našich absolventov na pozície vedúceho, resp. zástupcu vedúceho v jednotlivých 
maloobchodných predajniach. 
 
 

Voľnočasové aktivity školy v školskom roku 2016/2017 
Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Anglický jazyk 16 PhDr. Anna Dobrotková 

Anglický jazyk pre 4. ročník 15 Mgr. Ida Kleinová 

Cvičenie s účtovníctvom 26 Ing. Katarína Gajdošíková 

Ekologický 17 Mgr. Erika Kontrová 

Ekonomický príprava na VŠ 15 Ing. Katarína Pekárová 

Ekonomika hrou 12 Ing. Janka Kmeťová 

Informácie okolo nás 16 Ing. Alžbeta Balková 

Moje účtovníctvo 22 Ing. Mariana Harvišová 

Nemecký  14 Ing. Eva Šormanová 

Podnikanie v cestovnom ruchu 16 JUDr. Dagmar Majdanová 

Posilňovňa – do formy 25 Ing. Renáta Úradníčková 

Posilňovňa pre začiatočníkov 15 Ing. Renáta Úradníčková 

Projektové vyučovanie 20 JUDr. Dagmar Majdanová 

Projekty v škole  31 Mgr. Stanislav Malega 

Rozvoj digitálnej gramotnosti 16 Ing. Viera Hofierková Dekanová 

Tvorivá informatika 15 RNDr. Eva Kadlečíková 

Prievidza 5. októbra 2017 

Správu vypracovali: Mgr. Ľubomír Vida, Mgr. Ivan Kadlečík a Ing. Marcela Čiscoňová 

Správu predkladá: 

 

 Mgr. Ľubomír Vida 
 Riaditeľ 
 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 10. októbra 2017 

 

Správa prerokovaná v rade školy dňa 10. októbra 2017 


