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§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

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

Adresa školy Tajovského 25,  975 73  Banská Bystrica 

Telefón +421 48 423 0700 

E-mail oatajbb@gmail.com 

WWW stránka oatabb.edupage.org 

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

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Ing. Šlosarová Darina 048/4230700   oatajbb@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Leštáková  Janka 048/4230700   oatajbb@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt Poznámka 
predseda  Ing. Lechová Miriam 048/4135728 kl.31   delegovaný člen 

pedagogickí 
zamestnanci 

 Mgr. Šutovská Jana 048/4135728 kl.24  

volení členovia 
 

 Ing. Lechová Miriam  048/4135728 kl.31  
ostatní 
zamestnanci  Kováčová Dana 048/4135728 kl.30  

zástupcovia 
rodičov 

 Antalová Lenka  

 Daubner Peter  

 Kmeťová Slávka  

zástupca žiakov  Rybár Samuel  

zástupca 
zriaďovateľa 

 PhDr. Ľubica Laššáková  

delegovaní 
členovia 

 Ing. Beata Gažúrová  

 Mgr. Karin Medveďová  
zástupca 
zamestnávateľov   Ing. Peter Snopko  
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK všeobecno-vzdelávacích 
predmetov  Mgr. Matejčíková Jana SJL, ETV, NBV, DEJ,  OBN, BIO, GEO, 

MAT, VOP (CVM), TŠV 

PK cudzích jazykov  Mgr. Žuffová Lívia ANJ, FRJ , NEJ, RUJ, VOP (JOP) 

PK OP 1 – teoretická 
a praktická časť Ing. Biloveská Zdenka 

POE, HVŠ, PRP, TVZ, PRN, DOS, ÚDM, 
VOP (APE, CVB, CVF, PCR, SPČ, MOF, 
DUC) 

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

PK OP 3– praktická a  
teoretická časť Ing. Haliarska Daniela ADK, MAK 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy:  325 

Počet tried:  13 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 29 2 
I.B 30 2 
I.C 30 1 
II.A 22 1 
II.B 23 1 
II.C 24 1 
III.A 28 1 
III.B 30 2 
III.C 30 2 
IV.A 20 0 
IV.B 20 0 
IV.C 18 0 
IV.D 21 2 

  

4 



§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:  152 / 113 dievčat 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:  9 / 8 dievčat 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:  

 93 / 75 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2017:  87 / 70 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15. 9. 2017:  89 / 69 dievčat 

% úspešnosti: 95,70 
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§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda SPR ADK ANJ APE API SAI BIO CVB CVM CVF DOS DUC DEJ EKC FRJ GEO HVŠ JOP MAK MOF MAT NEJ OBN PCR POE PRN PRP RUJ SJL SPČ TŠV TVZ ÚČT ÚDM 

I.A 1 1,66 2,17  1,28  1,55      1,31  1,38 1,48 2,07  1,62  2,34 1,63 1,07  1,31    1,86  1 1,41   

I.B 1 1,86 2,21  1,34  1,79      1,62   1,69 2  1,59  2,14 1,78 2,14  2,17   1,91 2,17  1 1,34   

I.C 1 2,46 2,21  1,25  2,11      1,68   1,93 2,18  1,14  2,36  1,82  2,43   1,68 2,32  1 2,14   

II.A 1 2,59 2,95  1,41 1,27       2,36      1,18  2,45 1,83 2,05  2,68  2,55 2,38 3,05  1,16 2,32 2,68  

II.B 1 1,74 2,48  1,52 1,48       2,35      1,26  2,43 1,35 1,65  2,09  2,3  2,87  1,17 2,04 2,26  

II.C 1 1,42 2,38  1,29 1,17       2,13      1,17  2,91 1,2 1,25  1,75  2,38 2,16 2,54  1,29 1,96 1,83  

III.A 1 1,88 2,42 1 1,77 2  1,75 1,5 1,12 2,31 2,1     2,62    2,54 2,29 2 1 3,12 2,31  2,4 2,62  1,08  3,08  

III.B 1 2,73 2,4 1,3 1,8 1,53  1,5 1,71 1 2,33 2   1,88  1,8    1,83 1,62 1,5 1,4 2,43 1,8   2,1  1  2,23  

III.C 1 2,61 2,68 1,5 1,75 1,64  1,25 1 1,25 1,96 1,61     2,25    2,32 2,29 1,64 2 2,04 1,93  1,71 2,21  1  2,61  

IV.A 1 1,7 2,45      2,2 1 2,05 2  2,1    2,2  2,5 2,1 1,35   1,95    2 2 1  2,7 2,4 

IV.B 1,1 1,85 3      2 1 2,75 1,75  1,95    2,3  2 2,8 2,45   2,8    2,6 2,6 1,11  3,3 2,8 

IV.C 1,88 3,06 3,31 2,67     2  3,41 1,5  2,71 1,4   3,25  4 2,59    3,31   2,91 3,31 2,43 1  3,19 3,06 

IV.D 1 1,48 2,38 3     1,22 1 1,81 2,33  1,52 1   1,38   1,86    1,52   1,79 2 1 1,21  2,19 2 

 
 
 

6 



Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi 
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 

2 
Správanie 

3 
Správanie 

4 

I.A 29 9 12 8 0 0 0 0 0 

I.B 29 10 10 9 0 0 0 0 0 

I.C 28 6 13 9 0 0 0 0 0 

II.A 22 2 4 16 0 0 0 0 0 

II.B 23 7 7 8 1 0 0 0 0 

II.C 24 3 14 7 0 0 0 0 0 

III.A 26 3 7 16 0 0 0 0 0 

III.B 30 7 10 13 0 0 0 0 0 

III.C 29 9 7 11 1 0 0 0 0 

IV.A 20 5 5 10 0 0 0 0 0 

IV.B 19 1 4 14 0 0 2 0 0 

IV.C 17 0 2 13 1 1 3 5 0 

IV.D 21 8 7 6 0 0 0 0 0 

Dochádzka žiakov 

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

na žiaka Neospravedlnené Neosp.  
na žiaka 

I.A 29 4 112 141,79 4 065 140,17  47 1,62 

I.B 29 2 997 103,34 2 954 101,86  43 1,48 

I.C 28 3 329 118,89 3 307 118,11  22 0,79 

II.A 22 3 785 172,05 3 741 170,05  44 2,00 

II.B 23 2 535 110,22 2 516 109,39  19 0,83 

II.C 24 3 724 155,17 3 679 153,29  45 1,88 

III.A 26 4 547 174,88 4 502 173,15  45 1,73 

III.B 30 4 332 144,40 4 192 139,73  140 4,67 

III.C 29 3 893 139,04 3 844 137,29  49 1,75 

IV.A 20 3 009 150,45 2 955 147,75  54 2,70 

IV.B 19 2 716 142,95 2 601 136,89  115 6,05 

IV.C 17 3 068 185,90 2 440 147,81  628 38,10 

IV.D 21 1 603 76,33 1 586 75,52  17 0,81 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ 
priemer 

EČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický jazyk B1 77 (29/48) 55,43% 75 62,43% 75 17 23 25 11 2,39 76 

Anglický jazyk B2 1 (1/0) 77,50% 1 90,00% 1       

Matematika  3 (2/1) 36,67% 3         
Praktická časť 
odbornej zložky  78 (30/48)           
Slovenský jazyk 
a literatúra  78 (30/48) 55,86% 77 73,46% 77 25 29 16 6 2,03 76 

Teoretická časť 
odbornej zložky  78 (30/48)     25 21 22 8 2,17 76 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 1 
 Praktická 

2  
Praktická 

3  
Praktická 

4  
Praktická 

5  
Praktická 

Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická časť odbornej zložky  78 (30/48) 20 23 18 16 1 2,42 78 
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§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 
I.A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
I.B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
I.C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
II.A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
II.B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
II.C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
III.A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
III.B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
III.C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
IV.A 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
IV.B 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
IV.C 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 
IV.D 6317 M obchodná akadémia -------------------------------- 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedagogických 

pracovníkov 

Počet 
nepedagogických 

pracovníkov 

Počet úväzkov 
pedagogických 

pracovníkov 

Počet úväzkov 
nepedagogických 

pracovníkov 
TPP 28 17 28 17 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 
úväzok 14 4 14 4 

ZPS 0 0 0 0 

Na 
dohodu 7 1 7 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 0 28 28 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 28 28 
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§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 0 0 

2. kvalifikačná skúška 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

aktualizačné 2 0 

kontinuálne 0 0 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Krajské 
kolo 

Národné 
kolo 

Medzinárodné 
kolo 

SOČ 1 žiak 
2. miesto 1 žiak  

Mladý účtovník 2 žiaci   

22. Regionálny veľtrh CVF 3 CVF 
30 žiakov   

15. Veľtrh krajín V4 Košice   2 CVF  
8 žiakov 

JA Veľtrh podnikateľských 
talentov Bratislava  1 JA FIRMA 

8 žiakov  

JA Mladý líder  1 žiak  

Môj projekt pre región  2 žiačky  

Global Money Week 2018 
a študentská konferencia  2 žiačky 143 žiakov 

Ekonomická olympiáda 2018  22 žiakov  

Študentská vedecká aktivita 
– Banská Bystrica  1 žiačka  
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Žiaci sa zapájali do rôznych školských a mimoškolských aktivít, prostredníctvom 
ktorých reprezentovali seba ako aj kvalitu školy nielen v regióne, ale i za hranicami 
regiónu. Pozoruhodné výsledky dosiahli v nasledovných aktivitách, v ktorých boli 
ocenení: 

- „Kováčova Bystrica“ – umeleckej súťaže sa zúčastnila 1 žiačka z II. A triedy 
a 3 žiačky z III. B triedy, 

- „Medziriadky 2018“ – literárnej súťaže sa zúčastnila 1 žiačka z I. A triedy, 
- „Sárova Bystrica“ – súťaže mladých moderátorov sa zúčastnili 2 žiačky z III. B 

triedy, 
- „Slovenčinárik“ – korešpondenčnej súťaže, ktorú organizuje CVČ JUNIOR – sa 

zúčastnilo 10 žiakov, z ktorých 1 žiačka z III. B triedy obsadila 1. miesto, 
- Do celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“ sa 

zapojili žiaci 1. a 3. ročníka. Témou záložiek boli „Literárne osobnosti môjho 
regiónu“. Partnerskou školou bola OA v Žiline. V žiackom hlasovaní o najkrajšiu 
záložku sa na 1. mieste umiestnila žiačka z I. C triedy, 

- V krajskom kole „Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry“ nás 
reprezentovali 1 žiačka z III. C triedy a 1 žiačka z III. B triedy, 

- V krajskom kole „Olympiáda ľudských práv“ nás reprezentovala 1 žiačka 
z II. C triedy, 

- Online celoslovenskej súťaže „Olympiáda o Európskej únii“ sa zúčastnilo 
9 žiakov z II. A triedy, 

- Do okresného kola „Olympiády v anglickom jazyku“ postúpili 2 žiaci 
z 1. a 2. ročníka – víťazi zo školského kola, z ktorých žiak z I. B triedy obsadil 
3. miesto, 

- Do „Medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN“ sa zapojili žiaci  
1. – 4. ročníka, 
V kategórii KADET 012 (1. a 2. ročník) dosiahli 4 žiaci percentil nad 70 % 
a 1 žiak z I. A triedy 87,6 %, 
V kategórii JUNIOR 034 (3. a 4. ročník) 1 žiačka zo IV. A triedy dosiahla 
percentil 83 % a 1 žiačka zo IV. B triedy 78,3 %, 

- Naša škola organizovala 10. kontraktačný deň CVF v rámci informačno-
poradenského dňa školy pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a širokú verejnosť. 
Účastníkmi bolo 5 CVF a jedna JA firma. Víťazné CVF „JOIN, súkromný 
podnikateľ“ a „Car Madness, s.r.o.“ postupujú na Medzinárodný veľtrh CVF 
v školskom 2018/2019 do Bratislavy, 

- Na 22. Regionálnom veľtrhu CVF v Žiari nad Hronom – organizátor SOA sa 
zúčastnili 3 CVF a každá z nich priniesla ocenenie, 

- 15. Veľtrh krajín V4 v Košiciach – organizátor ŠIOV nás reprezentovali 2 CVF, 
- JA Mladý líder – Junior Achievement Slovensko, n. o. – súťaž pre najúspešnejších 

žiakov všetkých programov „JA“. Žiak IV. C triedy si zabezpečil účasť vo finále. 
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Na „JA“ veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave nás reprezentovala 
jedna „JA“ firma – FOLKART“, 

- V súťaži pre jednotlivcov „Môj projekt pre región“ 2 žiačky z III. A triedy 
osobne predstavili videoprezentáciu projektu na netradičnú tému „Tajomstvá 
Banskej Bystrice“  na celoslovenskom finále v Banskej Bystrici, 

- „SOČ“ – organizátor ŠIOV a CVČ - zo školského kola, ktorého sa zúčastnilo 
celkom 9 žiakov 1. – 3. ročníka so 6 prácami v 6 súťažných odboroch. Na krajskú 
prehliadku postúpili 3 súťažné práce. Súťažná odborná práca „BITCOIN – 
známy alebo neznámy“ žiaka III. B triedy bola ocenená 2. miestom a postúpila 
na celoštátnu prehliadku SOČ, 

- „Global Money Week 2018“ (Svetový týždeň peňazí v mesiaci marec) – 
organizovaný Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Ide o celosvetovú iniciatívu 
s cieľom zvýšiť sociálnu a finančnú gramotnosť mládeže. Celý mesiac marec bol 
v našej škole vyhlásený ako Mesiac finančnej gramotnosti, počas ktorého žiaci 
realizovali aktivity, ktoré rozvíjajú sociálno-finančnú gramotnosť v školskom 
prostredí (otvorené diskusie s učiteľmi a zrealizovaná prednáška s besedou 
„Úvod do finančnej gramotnosti“ s finančnou poradkyňou OVB, ktorú 
absolvovali žiaci 1. ročníka). Ocenenie aktivít: postup na študentskú konferenciu 
v centrále SLSP v Bratislave, získali traja žiaci. Na konferencii prezentovali svoje 
eseje 1 žiačka z II. C triedy a 1 žiačka z III. C triedy a získali diplom od 
organizátorov, 

- „Ekonomická olympiáda 2018“ – Organizátor: Inštitút ekonomických 
a spoločenských analýz (INESS), EF UMB Banská Bystrica, EU Bratislava. Otázky 
do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia 
a odborníci z INESS, z Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického 
vzdelávania (INEV). Do školského kola, ktoré sa realizovalo elektronicky 
prostredníctvom testu bolo zapojených 22 žiakov 4. ročníka. Do krajského kola 
postúpili 3 žiaci, z ktorého v celoslovenskom finále sa 2 žiaci umiestnili medzi 
50 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie, 

- „Študentská vedecká aktivita v Banskej Bystrici“ – EF UMB Banská 
Bystrica. Ide o medzinárodnú študentskú konferenciu, na ktorej študenti 
prezentujú svoje práce so zameraním na samostatnú vedeckú činnosť a prínos 
pre prax. Zúčastnila sa 1 žiačka zo IV. D triedy s aktualizovanou prácou 
„Revitalizácia Zvolenskej priehrady“, 

- Súťaž „Mladý účtovník“ – organizovaná Slovenským zväzom certifikovaných 
účtovníkov. Zo školského kola súťaže, v ktorom sa zúčastnilo 14 žiakov 4. ročníka 
postúpili do regionálneho kola 1 žiačka zo IV. A triedy a 1 žiak zo IV. D triedy, 

- Žiaci 1. – 3. ročníka sa zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže „iBobor“, 
ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov a posmeliť ich 
v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, 

- Aj tento školský rok sme sa zapojili do „E-Maturity“ – novej modernej formy 
vykonania elektronickej maturitnej skúšky. Na elektronickú MS zo slovenského 
jazyka a literatúry sa prihlásilo 15 žiakov a z matematiky 4 žiaci. Prihlásení žiaci 
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pred maturitou vykonali generálnu skúšku, ktorá prebehla výborne, odozvy žiakov 
boli pozitívne,  

- V systéme E-TEST sme sa zapojili aj do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre 
žiakov SŠ „Mladý Digitálny Európan“. Do súťaže sa dobrovoľne zapojilo 
13 žiakov z 2. a 3. ročníka, 

- V rámci kampane JESEŇ v E-Test – žiaci 1. a 4. ročníka sa zúčastnili testovania 
čitateľskej gramotnosti, 

- Medzinárodnej internetovej súťaže „INTERSTENO 2018“ sa zúčastnili žiaci 
1. a 2. ročníkov. Za úspešne vykonaný 10–minútový odpis získali certifikát 
medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO, 

- „Štátnu skúšku z kancelárskeho písania na PC a korešpondencie“ 
absolvovalo úspešne 19 uchádzačov (z toho 3 externí) za prítomnosti 
examinátorky z OA Dolný Kubín, 

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

- Environmentálna výchova bola aktívne a účinne využívaná vo všetkých 
predmetoch. Jej realizácia sa uskutočňovala aj počas Kurzu a cvičení na ochranu 
života a zdravia, 

- Kurz pohybových aktivít so zameraním na zimné športy – lyžiarsky 
a snowbordingový výcvik bol zrealizovaný 05. 02. 2018 pre žiakov 1. ročníka, 
ktorý prebiehal formou dennej dochádzky do lyžiarskeho strediska Park Snow 
Donovaly, 

- Kurz pohybových aktivít – formou plaveckého výcviku absolvovali žiaci 2. ročníka 
v termíne 21. 05. - 25. 05. 2018 na krytej plavárni na Štiavničkách, 

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

- V máji sme zorganizovali športový deň – Olympijský deň školy OA 2018, 
- Žiaci sa 21. 06. 2018 zapojili do symbolického olympijského behu a vyskúšali si 

zahrať Bubble futbal, jumping, skladanie hlavolamov. 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických 
javov spolupracovala s CPPPaP v Banskej Bystrici. 
- Medzi žiakmi 2. ročníka pracovníčka CPPPaP urobila nábor do PEER rovesníckej 

skupiny protidrogových aktivistov, 
- Súčasťou prevenčnej práce boli aj výchovné programy, besedy a workshopy, 
- Na základe ponuky Verejnej knižnice M. Kováča v Banskej Bystrici sa 1 žiačka 

z II. B triedy, 2 žiačky z II. C triedy a 17 žiačok z III. C triedy zapojili do projektu 
QUO VADIS (Cesta k celoživotnému osobnému rozvoju), 

- Stretli sa s profesionálnymi koučkami a pod ich vedením realizovali praktický 
tréning z oblasti sebarealizácie, 

- Na základe ponuky občianskeho združenia Slovensko bez drog sa uskutočnili 
besedy v triedach 1. a 2. ročníka a v triedach 3. a 4. ročníka s protidrogovou 
tematikou, 
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- Najdôležitejšiu úlohu v prevencii mal predmet etická výchova, pričom 
problematika prevencie bola súčasťou čo najväčšieho počtu predmetov. 

Koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu spolupracuje hlavne 
s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi predmetu Etická výchova, 
využívané boli reálne prednášky, živé besedy, ale aj aktuálne internetové stránky. 

Výchovná poradkyňa sa pri práci v oblasti výchovného poradenstva orientovala na 
konzultáciu vo vzdelávacej a osobnostnej oblasti, na monitorovanie a riešenie 
individuálnych výchovno-vzdelávacích problémov žiakov využívaním poradenských 
služieb školského psychológa z CPPPaP Banská Bystrica. Priebežne sa uskutočňovali 
individuálne konzultácie a poradenské intervencie s problémovými žiakmi v spolupráci 
s triednymi učiteľmi. Spolupráca s CPPPaP bola na veľmi dobrej úrovni. 
Školský psychológ pomáhal naplánovať aktivity pre žiakov všetkých ročníkov, ktoré 
sa uskutočnili v dohodnutom termíne. 
Výchovná poradkyňa plnila úlohy výchovného poradenstva v nasledovných 
oblastiach: 
- Oblasť profesijnej orientácie pre žiakov 4. ročníka napr.: 

• zabezpečila termín profesijno-psychologických testov a ich následné 
vyhodnotenie, ktorých sa zúčastnilo 48 žiakov, 

• zabezpečila poradenskú a informačnú pomoc o možnostiach štúdia na VŠ 
a pripravila nové pokyny a podklady na vyplnenie prihlášok na VŠ, 

• zorganizovala prezentáciu EF UMB, ktorú realizovala študentka 5. ročníka – 
naša bývalá žiačka, 

• zorganizovala cvičné testovanie spoločnosti SCIO 
(vypracovali Test všeobecných študijných predpokladov), 

• oblasti starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími potrebami. 
- V spolupráci so špeciálnou pedagogičkou z CPPPaP boli pre žiakov realizované 

nasledovné akcie: 
• „ADAPTAČNÝ PROGRAM“ pre žiakov 1. ročníka, 
• „EFEKTÍVNE UČENIE“ program pre žiakov 1. ročníka, 
• „SEXUÁLNE CHOROBY“ prednáška a beseda pre žiakov 2. ročníka, 
• „OBCHODOVANIE S ĽUĎMI“ vzdelávací program pre žiakov 3. ročníka. 

- Oblasť starostlivosti o žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia 
a s poruchami správania: 

• 15 žiakov školy malo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a majú 
záznam o evidencii individuálne integrovaného žiaka. 

- Oblasť spolupráce výchovného poradcu s pedagogickými zamestnancami: 
• pomoc učiteľom v otázkach výchovného poradenstva, riešenie konfliktných 

a iných mimoriadnych situácii v triedach, 
• spolupráca s učiteľmi pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP 

a poradenstvo pri vedení pedagogickej dokumentácie o žiakoch so ŠVVP. 
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§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

A) Dlhodobé 
Projekt v rámci programu ERASMUS +1: 
YOUNG EUROPEAN COOPERATIVES – „Spolupráca firiem mladých 
Európanov“ 
Koordinátor:  Krupp gymnasium, Duisburg, Nemecko 

Partneri:   OA – Banská Bystrica 
   SŠ – Santa Agata di Militello, Sicília (Taliansko) 
   SŠ – Manresa, Katalánsko (Španielsko) 

Cieľ: Inovácia metód vyučovania a učenia sa ekonomických predmetov 
prostredníctvom spolupracujúcich firiem alebo podnikov, ktoré 
založili žiaci SŠ. 

Trvanie projektu:  3 roky (2015 - 2018) 

Priebeh: Ukončený je tretí, posledný projektový rok, počas ktorého sa 
konalo bilaterálne stretnutie na našej škole (8 žiakov našej školy) 
a medzinárodná konferencia na Sicílii (8 žiakov našej školy), kde 
partnerské školy prezentovali výsledné produkty projektovej 
činnosti. 
Link: https://oatabb.edupage.org/text2/?  

B) Krátkodobé 
Pokračovali sme v spolupráci s partnerskou školou OA, SOŠ a JŠ v Hradci Králové, 
aktivitami medzi „JA“ firmou a CVF. 

C) V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do aktivít národného projektu 
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. 

Hlavný manažér projektu: generálny riaditeľ CVTI SR 

Garantom IT Akadémie: dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

Partnerská škola: naša OA  

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

Trvanie projektu: 3 roky (2017 – 2020) 

Priebeh: V 1. projektovom roku sme  zapojili 27 žiakov do 
prípravy na získanie certifikátu ECDL. Prípravu vo forme 
konzultácií vykonávali 2 učitelia školy. 
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§ 2. ods. 1 k  

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej činnosti: 21. 05. 2018. 
Druh inšpekcie – tematická, ktorej predmetom bola: Realizácia IČ MS – teoretickej 
časti odbornej zložky internej časti. 
Príprava a priebeh IČ MS – TČOZ boli hodnotené na dobrej úrovni. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu škola má: 

a) 13 kmeňových učební 
b) 16 učební na delené predmety v skupinách pre odborné a všeobecno-vzdelávacie 

predmety z toho: 
− 2 učebne ADK 
− 4 učebne informatiky 
− 1 učebňa jazykového laboratória 
− 9 učební pre ostané predmety 

c) 1 telocvičňu, 2 posilňovne, 4 ihriská 
d) 1 aulu 
e) 1 zborovňu 
f) 1 školskú knižnicu 

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

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

Zo štátneho rozpočtu boli škole pridelené: 

a) normatívne finančné prostriedky vo výške  743 394,00 Eur 

Do roku 2018 nám prešli finančné prostriedky vo výške  20 454,00 Eur 

ktoré boli použité na opravu podláh a úhradu energií a vyčerpané  
do 31. 03. 2018. 

b) nenormatívne finančné prostriedky vo výške  16 722,00 Eur z toho: 

− na odchodné - 2 552,00 Eur 
− na vzdelávacie poukazy - 8 333,00 Eur 
− na mimoriadne výsledky žiakov -  0,00 Eur 
− na príspevok na kurz pohybový aktivít v prírode 

(lyžiarsky) -  3 828,00 Eur 
− učebnice ANJ 2 009,00 Eur 

Spolu:  760 116,00 Eur 

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

Na vzdelávacie poukazy škola dostala  8 333,00 Eur  
z toho na mzdy bolo  6 174,00 Eur  
a na odvody do poisťovní  2 159,00 Eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

− Vlastné príjmy za prenájom priestorov (auly, telocvične) vo výške 
13 428,00 Eur – použité na prevádzku školy. 

− Daňové príjmy zriaďovateľa vo výške   5 000,00 Eur 
Daňové príjmy boli použité na:  
revíziu 2 000,00 Eur 
výmenu vodovodného potrubia 3 000,00 Eur 

Celkové zdroje financovania školy boli vo výške   778 544,00 Eur. 
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§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania vychádzajú z cieľov stanovených v zákone 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo ŠVP a ŠkVP, z analýzy 
výchovno-vzdelávacieho procesu školského roku 2016/2017. 

Cieľ - profil absolventa:  

- nielen vzdelaný, ale aj samostatný, tvorivý, aktívny, zodpovedný, tolerantný, 
kultivovaný mladý človek pripravený pre život a prácu v 21. storočí v európskom 
spoločenstve, 

- poskytovať žiakom kvalitné vzdelávanie a odborné zručnosti, pretože sú kritériom 
posúdenia úrovne školy, kvalita znamená vyhovieť partnerom školy – žiakom, 
rodičom, potrebám budúcich zamestnávateľov = požiadavkám súčasného trhu 
práce, ale aj školám vyššieho typu.  

Plnenie cieľov: 

- rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií – zodpovednosť, snaha, iniciatíva, 
ochota, kultivovanosť prejavu a schopnosť spolupracovať, 

- smerovanie žiakov k systematickej práci, k samostatnému prístupu pri riešení 
problémov, k schopnosti prezentovať a obhájiť vlastné práce a projekty, 

- zvýšená pozornosť bola venovaná rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov 
s realizáciou aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

- využívali sme nový portál www.slovakiana.sk , na ktorom sa nachádza digitálna 
knižnica, archív s literárnymi dielami a pod., 

- prehlbovanie zručností k sebareflexii, k sebahodnoteniu a k vzájomnému 
hodnoteniu v súlade s cieľmi, obsahom a úlohami ŠkVP, 

- zvýšená pozornosť bola venovaná výchove k slovenskému národnému povedomiu 
a štátnosti, 

- žiaci boli vedení k tvorivosti, ktorá je jednou zo základných kompetencií 
budúcnosti, 

- podporovali sme flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov, 
- aktívne využívanie IKT a interaktívnej tabule v edukačnom procese, 
- rozvíjanie kľúčových jazykových kompetencií, 
- aktívne využívanie učebne „jazykové laboratórium“ je prínosom pre žiakov, 
- viedli sme žiakov k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 
- viedli sme žiakov k zodpovednosti za dosiahnuté výsledky vo vzdelávaní, 
- podporovanie športových aktivít, 
- pozornosť bola venovaná žiakom so ŠVVP, rešpektovali sme špecifiká, ktoré sú 

podmienené zdravotnými obmedzeniami, 
- dôsledná analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov na zasadnutiach 

predmetových komisií každý polrok.  
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§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Pretože naša škola pripravuje absolventa na pracovné uplatnenie sa na trhu práce, 
k našim dobrým výsledkom patria: 

- za aktívnu a kvalitnú prácu v CVF získalo 13 žiakov 4. ročníka doložku 
k vysvedčeniu o absolvovaní CVF (ŠIOV), 

- certifikát o absolvovaní programu Podnikanie v cestovnom ruchu (Junior 
Achievement Slovensko, n. o.) získalo 7 žiakov 3. ročníka, 

- certifikát za absolvovanie JA firma získalo po splnení všetkých kritérií 8 žiakov 
3. ročníka, 

- certifikát od firmy KROS za vynikajúce zvládnutie účtovného softvéru OMEGA bol 
udelený 19 žiakom 4. ročníka, 

- certifikát Poznaj svoje peniaze v e-learningovom programe Manažment osobných 
financií po splnení kritérií získalo 9 žiakov 3. ročníka (Nadácia pre deti Slovenska 
a Nadácia SLSP), 

- vyhľadávanie a práca s talentovanými žiakmi, ich následné zapojenie do projektov 
a úspešná prezentácia seba, školy, regiónu, SR. 

Pre splnenie uvedených cieľov sme využívali rôzne metódy a formy vyučovania, 
napr.: 

- skupinové a problémové vyučovanie, 
- projektové vyučovanie, 
- komunikatívne metódy, 
- reproduktívne metódy – rozhovor, 
- brainstroming, 
- diskusie, 
- využívanie IKT a interaktívnej tabule. 

Odbornú orientáciu si žiaci rozširujú o povinne voliteľné predmety, ktorých zameranie 
vo väčšej miere stimuluje žiakov k zodpovednosti za vlastnú budúcnosť a ponúka im 
priestor pre tvorivosť a možnosť realizovať sa. 

Škola vytvára podmienky výchovy a vzdelávania aj mimo vyučovacieho procesu a to 
bohatou ponukou záujmovej činnosti pre žiakov formou krúžkov. 

K uvedeným úspechom patrí pre našu školu aj nasledovný: 

V mesiaci – február 2018 nám bol vydaný ďalší certifikát a to „certifikát dôveryhodná 
firma 2018 – OA“ z centra výskumu názorov Zákazníkov, s.r.o. Košice. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
- vysoká absencia žiakov, 
- vzrástol počet neprospievajúcich žiakov v maturitnom ročníku, 

19 



- pretrváva laxný prístup a ľahostajnosť niektorých jednotlivcov k prípravám na 
vyučovanie, 

- uspokojovanie sa s priemernými výsledkami štúdia a neochote na sebe pracovať, 
- naďalej pretrváva problém so zapájaním žiakov do súťaží a projektov, 
- nízka úroveň čitateľskej gramotnosti odborného textu, 
- chýbajúce školenia a semináre zo strany MPC k ekonomickej problematike, 
- vnútorné predpisy v niektorých firmách nedovoľujú organizovať exkurzie, 

prípadne neposkytujú exkurziu bezplatne. 

Návrh opatrení  
- zredukovať rozsah učiva v literárnej zložke predmetu a posilniť kooperatívne, 

interaktívne a zážitkové formy učenia a ešte viac posilniť prácu s textom a čítanie 
s porozumením, 

- naďalej pokračovať v aktivitách na podporu čitateľskej gramotnosti, 
- naďalej pripravovať žiakov na zodpovedný život v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, rovnosti, priateľstva medzi národmi, etnickými a náboženskými 
skupinami, 

- vyberať prijateľné metódy vyučovania, 
- motivovať žiakov na sebavzdelávaní a tým k úspechu, 
- zvoliť vhodné nástroje na hodnotenie výkonu žiaka, 
- zintenzívniť komunikáciu o rôznych súťažiach, projektoch a o pozitívach, ktoré im 

môžu priniesť, 
- vytvoriť priestor pre sebareflexiu u žiakov nižších ročníkov, 
- lepšia spolupráca: učiteľ – triedny učiteľ – rodič, 
- naďalej aktívne využívať vo vyučovacom procese odborné učebnice, odbornú tlač, 

internetové zdroje,  
- sústavne ponúkať voliteľné predmety podporujúce podnikateľské aktivity, 
- hľadať podnikateľské subjekty pre spoluprácu so školou a organizovať stretnutia 

s nimi, pri hľadaní kooperovať s rodičmi a absolventmi školy. 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

V tomto školskom roku bol počet absolventov 78 a z uvedeného počtu: 

- študuje na vysokej škole: 49 
- zamestnaní v odbore: 21 
- v zahraničí študujú: 3  
- evidovaní na úrade práce: 3 
- prerušil štúdium: 1 
- opakuje ročník na SŠ v B. Bystrici: 1 
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet  
detí 

Počet  
skupín Vedúci 

Slovenčinárik 27 2  Mgr. Viera Vongreyová 

Slovenčina všeličo 10 1  Mgr. Jana Matejčíková 

Chceš byť úspešný na maturite zo SJL 17 1  Mgr. Jana Šutovská 

Anglická konverzácia a gramatika pre žiakov 
3. ročníka 16 1  PhDr. Alexandra Alexová 

Konverzácia v ANJ pre žiakov 3. ročníka 18 1  Mgr. Zuzana Syčová 

Konverzačné cvičenia pre 1. ročník 15 1  Mgr. Milota Mikuštiaková 

Aby matematika bola hrou 26 2  Mgr. Viera Čaklóšová 

Matematika učí myslieť 8 1  Mgr. Elena Maslíková 

Matematika nie je šport pre divákov 13 1  Mgr. Elena Maslíková 

Spracovanie informácií na PC (písanie 
a úprava textu) 18 1 Ing. Daniela Haliarska 

Všetkými desiatimi ľahko a zábavne 22 2  Ing. Iveta Dobríková 

Maturujem z PČOZ 7 1  Ing. Iveta Dobríková 

Maturujem z TČOZ 5 1  Ing. Iveta Jagošová 

Príprava na PČOZ v programe Omega 14 1  Ing. Lenka Mikolajová 

Príprava na veľtrh JA FIRMY 12 1  Ing. Lenka Mikolajová 

Ako sa pripraviť na Veľtrh CVF 11 1  Ing. Jana Katonová 

Krúžok prezentačných a komunikačných 
zručností 12 1  Ing. Emília Miklošková 
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 § 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so svojimi sociálnymi partnermi a verejnosťou. 
Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – 
žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi. 

Spoluprácu s rodičmi rozvíjame: 
- na zasadnutiach Rady rodičov, na triednych schôdzkach rodičovského združenia, 

na ktorých sa riešia problémy súvisiace s výchovou a vzdelávaním, 
- na zasadnutiach Rady školy, ktorej členmi sú aj 3 zástupcovia rodičov, 
- pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov, 
- pri organizovaní odborných exkurzií, 
- v spolupráci s rodičovskou radou vytvárame motivačné prostredie oceňovaním 

najúspešnejších žiakov v rôznych oblastiach. 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Za významnú súčasť života školy v záujme šírenia jej dobrého mena patrí spolupráca 
s podnikateľskými subjektami  a inštitúciami. 
Kontakty nadväzujeme pri zabezpečovaní a realizácii odbornej praxe, odborných 
exkurzií, výstav, prednášok, besied a súťaží. 
Odbornú prax absolvujú žiaci 3. a 4. ročníka (2 týždne v 3. ročníku a 2 týždne 
v 4. ročníku), počas ktorej prezentujú a overujú vedomosti aj praktické zručnosti 
nadobudnuté v škole. Hodnotenie odbornej praxe zo strany žiakov bolo pozitívne – 
vyjadrili kladné skúsenosti prepojenia teórie s praxou. 
Hodnotenia firiem pre našu školu vyzneli opakovane veľmi dobre, vyjadrili sa 
o žiakoch našej školy ako o svedomitých, pracovitých a iniciatívnych. Ocenili ich 
šikovnosť, flexibilitu i logické myslenie. 
Problémy vidíme v malej možnosti výberu vhodných zamestnávateľov a ich záujmu 
žiakov niečo naučiť. 
Odborné exkurzie, ktoré boli organizované v Pivovare Steiger vo Vyhniach, na 
Krajskom súde v Banskej Bystrici a na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej 
Bystrici splnili svoj cieľ, boli vhodne zvolenou spätnou väzbou. 

Zvyšovanie finančného povedomia žiakov bolo jednou z hlavných úloh. Uskutočnené 
aktivity: 
- v spolupráci s nošou absolventkou okresnou vedúcou OVB v Banskej Bystrici bola 

zrealizovaná beseda „Zarábať a sporiť“ na vyučovacej hodine Cvičenia 
z bankovníctva a prednáška spojená s besedou „Úvod do finančnej gramotnosti“ 
pre všetkých žiakov 1. ročníka, 
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- v spolupráci s pracovníkom OVB Banská Bystrica bola zrealizovaná beseda na 
vyučovacej hodine Cvičenia z bankovníctva „Aktíva a úvery pre mladých“. 

Naďalej na vysokej úrovni prebieha spolupráca s komerčnými bankami mesta Banská 
Bystrica.  
Na vysokej úrovni spolupracujeme s UMB v Banskej Bystrici a to vedením náčuvovej, 
priebežnej a súvislej pedagogickej praxe zo SJL a ANJ a z odborných predmetov. 
K obsahu odbornej zložky MS (PČOZ MS a TČOZ MS) sa vyjadruje Republiková únia 
zamestnávateľov. 
Našim veľkým úspechom po schválení MŠVVaŠ SR by bolo experimentálne 
overovanie projektu s názvom „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 
odborného vzdelávania a prípravy pre povolanie v sektore Bankovníctvo a finančné 
služby – študijný odbor 63xxK – bankový pracovník“. 
 

 

 

 

Záver 

Vypracoval: Ing. Darina Šlosarová 

Banská Bystrica 8. októbra 2018 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11. októbra 2018 
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