Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2020/2021
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Základné údaje o škole/ŠZ a zriaďovateľovi
Informácie o činnosti rady školy/ŠZ a činnosti poradných orgánov riaditeľa školy/ŠZ
Údaje o počte žiakov školy/ŠZ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Údaje o elokovaných pracoviskách
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy /údaje o počte ubytovaných
žiakov v ŠZ
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa vzdelávanie a príprava uskutočňuje
v systéme duálneho vzdelávania
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky uplatnenia žiakov na
trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Údaje o počte pedagogických zamestnancov, ich vekovej štruktúre a plnení kvalifikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy/ŠZ
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy/ ŠZ
Údaje o aktivitách školy/ŠZ, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase
Informácie o aktivitách spojených s prezentáciou školy/ŠZ na verejnosti
Informácie o spolupráci školy/školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými
fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v
ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného
opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu
trestu odňatia slobody
Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri zabezpečovaní výchovy
a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...)
Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, v ktorých
má škola/ŠZ nedostatky
Informácie o projektoch, do ktorých je škola/ŠZ zapojená
Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
v školskom roku 2020/2021
Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ
Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ŠZ
Informácie o uskutočnených aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických
a koncepčných materiálov KSK v danom školskom roku
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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)

I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi
Základné údaje
Názov školy
Adresa
Telefónne číslo
Adresa elektronickej
pošty
Webové sídlo

Obchodná akadémia
Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
0566425593
skola@oami.sk

www.oami.sk
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zriaďovateľ
Tel. kontakt: 055/7268 111
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk
Tel. kontakt: 0917837315
Riaditeľ školy Dana Kerekešová, Ing.
Tel. kontakt: 0918752961
Zástupca riaditeľa Henrieta Fecáková, PaedDr.
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II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy/
ŠZ
V školskom roku 2020/2021 pôsobila Rada školy v zložení:
Rada školy
Mgr. Ján Várady , predseda
Ing. Lenka Vass
Dana Mindová

Dátumy zasadnutí
14. 10. 2020

Ing. Emil Ďurovčík

Prijaté uznesenia
k Hodnotiacej správy 2019/2020
ku Plánu práce školy na šk. r. 2020/2021
ku Pracovnému poriadku na šk. r. 2020/2021
ku Školskému poriadku na šk. r. 2020/2021
k Informácii o prijímacom konaní na šk. r.
2020/2021 (aj ďalší)
k Informácii o duálnom vzdelávaní v 1.
ročníku
ku Stavu – počtu žiakov, tried, pedagogických
a nepedagogických zamestnancov
k Stavu a obnoveniu digitálnych a IT
technológií

MUDr. Ján Mihalečko
PaedDr. Ján Pavelčák
Ing. Peter Kutrucz
Silvia Sklárová
Mgr. Beáta Semková
Anna Čačková
Stanislava Horváthová

Od 16. novembra 2020 na ustanovujúcom zasadnutí bolo schválené nové
zloženie Rady školy pri Obchodnej akadémii Michalovce. V tomto zložení RŠ pokračuje vo svojej
činnosti aj v súčasnosti.
Rada školy
Ing. Iveta Jalčová, predseda
Ing. Lenka Vass
Dana Mindová
Ing. Peter Kutruc

Dátumy zasadnutí
16. 11. 2020
25. 02. 2021

JUDr. Ing. Lenka Pivarníková
Ing. Emil Ďurovčík
MUDr. Ján Mihalečko
Mgr. Renáta Chvostaľová
Katarína Novotňáková
Gabriela Bérešová
Stanislava Horváthová
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Prijaté uznesenia
Ustanovujúce zasadnutie
ku Kritériám prijímacieho konania 2021

Poradný orgán riaditeľa školy
Pedagogická rada
Meno člena
Funkcia člena
Pedagogickí
zamestnanci

Dátumy zasadnutí

18

18. 11. 2020
25. 01. 2021
18. 02. 2021
25. 03. 2021

14. 04. 2021

6. 05. 2021
24. 06. 2021
2. 07. 2021

Prijaté uznesenia
Schválenie študijných výsledkov a
správania za 1. štvrťrok šk. r.
2020/2021
Schválenie študijných výsledkov a
správania za 1. polrok šk. r. 2020/21
Schválenie Kritérií pre prijímacie
konanie
Schválenie študijných výsledkov a
správania za 3. štvrťrok šk. r.
2020/2021 pre 4. ročník.
Schválenie študijných výsledkov a
správania za 3. štvrťrok šk. r.
2020/2021 pre 1. – 3. ročník.
Schválenie študijných výsledkov a
správania za 2. polrok šk. r. 2020/21
pre 4. ročník
Koncoročná klasifikačná porada 1. –
3. ročníka
Hodnotiaca pedagogická rada –
zhodnotenie výsledkov za šk. rok
2020/2021

Poradný orgán riaditeľa školy
Predmetové komisie

Dátumy zasadnutí

Prijaté uznesenia

27. 08. 2020

Plán práce PK ; Aktualizácia ŠKVP
Prerokovanie klasifikačného poriadku
Príprava a uskutočnenie online olympiády z AJ
Vyhodnotenie vých.-vyuč. výsledkov 1.štvrťrok
Vyhodnotenie vých.-vyuč. výsledkov 1. polrok.
Úprava maturitných zadaní
Schválenie maturitných zadaní
Vyhodnotenie jazykových súťaží
Vyhodnotenie vých.-vyuč. výsledkov 3. štvrťrok
Vyhodnotenie programu Ambasádorského školy
Správa o činností PK za šk.r. 2020/21
Príprava úloh na šk.r. 2021/2022
Plán práce PK ; Aktualizácia ŠKVP
Prerokovanie klasifikačného poriadku
Vyhodnotenie online testovania
Vyhodnotenie vých.-vyuč. výsledkov 1.štvrťrok
Vyhodnotenie vých.-vyuč. výsledkov 1. polrok.
Úprava maturitných zadaní z MAT
Schválenie maturitných zadaní
Vyhodnotenie online testovania
Zadania na prijímacie pohovory

27. 11. 2020
29. 01. 2021
PK jazykov
31. 03. 2021
30. 04. 2021
25.06. 2021
27. 08. 2020
23. 11. 2020
PK prírodovedných
a spoločenskovedných
predmetov

20. 01. 2021
31. 03. 2021
19. 04. 2021
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Správa o činností PK za šk. rok 2020/21
Príprava úloh na šk. r. 2021/2022
Plán práce PK ; Aktualizácia ŠKVP
Prerokovanie klasifikačného poriadku
Vyhodnotenie vých.-vyuč. výsledkov 1.štvrťrok
Príprava žiakov na súťaže
Schválenie maturitných zadaní v TČOZ a obsah
súvislých príkladov v PČOZ
Schválenie hodnotenia internej časti MS z TČOZ
a PČOZ
Správa o činností PK za šk. rok 2020/21
Príprava úloh na šk. rok 2021/2022
Plán práce PK
Správa o činností PK za šk. rok 2020/21
Príprava úloh na šk. rok 2021/2022

25.06. 2021
27. 08. 2020
23. 11. 2020
20. 01. 2021
PK odborných predmetov
31. 03. 2021
25. 06. 2021
PK telesnej a športovej
výchovy

27. 08. 2020
25. 01. 2021

Poradný orgán riaditeľa školy
Rodičovská rada
Meno člena
Funkcia člena
Mgr. Lucia Šubáková
Ing. Anna Matová
Jozef Surmiak
Silvia Floriánová
Michaela Balážová
Lenka Ďuríková
Mária Lorincová
Beáta Juhosová

Predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Dátumy zasadnutí
30. 9. 2020

Prijaté uznesenia
Ustanovujúca schôdza výboru –
Rozpočet SRRZ - RZ pri OA

Poradný orgán riaditeľa školy
Žiacka školská rada
Meno člena
Funkcia člena
Stanislava
Horváthová
Mária Lorincová
Patrik Sojka
Vanesa Martonová
Karolína Paulinová
Martin Rapáč
Stanislava Mikulová
Gabriela Juhoszová

Dátumy zasadnutí

predseda

22. 9. 2020

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

16. 2. 2021
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Prijaté uznesenia
Voľba predsedu ŽŠR
Školský poriadok školy
Výber kandidáta na ocenenie Dňa
učiteľov na KSK

III. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Počet žiakov školy spolu
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov v dištančnej forme vzdelávania
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu
žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu
vzdelávania
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Iný dôvod zmeny
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192
122
8
192
122
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2/0
0
0
0
2
1
0
0

IV. Elokované pracoviská
Škola nemá elokované pracoviská.
V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Kritéria prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021
Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ boli prijatí na základe:
a) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky,
b) študijných výsledkov prospechu na konci 7., 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka,
c) bonifikácia za Ďalšie kritéria.
KRITÉRIA PRIDELENIA BODOV:
1. Prijímacie skúšky
Prijímacia skúška pre štúdium vo všetkých študijných odboroch sa bude konať z predmetov
slovenský jazyk a literatúra a matematika. Maximálny počet bodov za skúšky je 100 (50 bodov za
slovenský jazyk a literatúru a 50 bodov za matematiku).
2. Prospech
Body za prospech zo základnej školy boli pridelené podľa priemerného prospechu z povinných
vyučovacích predmetov, okrem predmetov s výchovným zameraním zo7., 8. ročníka a 1. polroka
9. ročníka podľa stupnice.
Priemerný prospech
1,00 – 1,50
1,51 – 2,00
2,01 – 2,50
od 2,51

Počet bodov
20
15
10
0

3. Ďalšie kritéria





Predmetová olympiáda
Športová súťaž alebo športová výkonnosť
Umelecký výkon
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Súťaž – okresného alebo
krajského významu
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Počet bodov
15
10
5

Súťaž – celonárodného alebo
medzinárodného významu
1. miesto
2. miesto
3. miesto
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Počet bodov
30
20
10

Spolu maximálny počet dosiahnutých bodov v prijímacom konaní bol 195.
Uchádzač bol úspešný, ak získal na prijímacej skúške minimálne:
30 % (15 bodov) zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň minimálne
30 % (15 bodov) z matematiky.
Prijímacie konanie
v roku 2021

1.kolo PS

2.kolo PS

odbor
určený
(uviesť kód počet
a názov)
žiakov

počet
prihlásených

počet
reálny
počet
počet
potvrdení
stav k
uchádzačov,
uchádzačov,
o
počet
ktorí PS
prijatí
ktorí PS
prijatí nastúpení 15.9.
prihlásených
vykonali
vykonali
úspešne
úspešne

6317M

107

90

60

58

3

2

2

60

60

Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností,
nadania:
Prijímacie konanie v
roku 2021

odbor (uviesť
kód a názov)

určený
počet
žiakov

1.kolo PS

2.kolo PS

počet
reálny
počet
počet
potvrdení
stav k
uchádzačov,
uchádzačov,
o
počet
počet
ktorí PS
prijatí
ktorí PS
prijatí nastúpení 15.9.
prihlásených
prihlásených
vykonali
vykonali
úspešne
úspešne

VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:
Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za
školu:

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

1,89

1,94

1,73

1,63

100,09

99,06

49,54

30,92

1,15

1,06

0,08

0,13

98,94

97,59

49,45

30,89
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
vymeškané hodiny na
žiaka za šk. rok

prospech
veľmi
dobre

s vyznamenaním

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

Študijné odbory
Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

1.
2.
3.
4.

60
45
51
36

36
29
24
13

60
64,4
47,06
36,11

19
11
15
7

31,66
24,44
29,41
36,11

5
5
12
16

8,33
11,11
23,52
44,44

0
0
0
0

0
0
0
0

1363
1838
1655
1081

22,71
40,84
32,45
30,02

0
1
0
0

Spolu

192

102

53,1

52

27,1

38

19,8

0

0

5937

30,92

0 0,005
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Priemer na
žiaka

Počet hodín

%

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

Počet hodín

ročník

Počet
žiakov
spolu

0
0,02

0
0

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia
OA Michalovce nemá študijný odbor s dĺžkou 8 rokov v dennej forme štúdia.
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia
OA Michalovce nemá učebný odbor s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia.
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021
v iných formách štúdia
OA Michalovce nemá iné formy štúdia.
5. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021
V študijnom odbore obchodná akadémia sa záverečné skúšky nekonajú.
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021
6.1 Celkové hodnotenie
Kód
Názov odboru
odboru

6317M obchodná akadémia
spolu

P

N

Spolu

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní

36
36

0
0

0
0

0
0

36
36

0
0

6.2 Externá časť MS
Rozhodnutím číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 minister školstva, vedy, výskumu
a športu 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“) rozhodol, že v školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
Rozhodnutím číslo 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. 3. 2021 o termínoch a organizácii internej
časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu
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 určil termíny a organizáciu
internej časti maturitnej skúšky, administratívnom vykonaní maturitnej skúšky. Hodnotenie v
predmete internej časti maturitnej skúšky sa získal ako aritmetický priemer známok z tohto
predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali
koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov;
hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítalo.
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Počet žiakov
36
30
6
1

Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Matematika
6.3 Interná časť MS - písomná forma
Predmet
Počet žiakov
Slovenský jazyk a literatúra
36
Anglický jazyk
30
Ruský jazyk
6

Percentil

Hodnotenie

6.4 Interná časť MS
- ústna časť
Maturitný predmet
Slovenský jazyk a
literatúra
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Praktická časť odbornej
zložky
Teoretická časť odbornej
zložky
Matematika

Počet žiakov
s prospechom 1

Počet žiakov
s prospechom 2

Počet žiakov
s prospechom 3

Počet žiakov
s prospechom 4

Počet žiakov
s prospechom 5

Priemerná
známka

8

15

9

4

0

2,25

8
6

10
0

9
0

3
0

0
0

2,23
1,00

12

10

9

5

0

2,19

12

10

6

8

0

2,28

1

0

0

0

0

1,0

VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborv, v ktorých sa
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2020/2021

Vzdelávacie programy
školy

1.
Študijné odbory denné štúdium
6317M obchodná
akadémia
6317M obchodná
akadémia v systéme
duálneho vzdelávania
6329 M obchodné
a informačné služby –
medzinárodné
obchodné vzťahy
Celkom

ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)

triedy

2.
žiaci

3.

triedy žiaci

4.

triedy

žiaci

triedy

Spolu
žiaci

triedy

žiaci

2013

1

30

-

-

1

26

2

36

4

92

2019

1

30

1

25

-

-

-

-

2

55

2018

-

-

1

20

1

25

-

-

2

45

2

60

2

45

2

51

2

36

8

192

- 12 -

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých
ročníkoch v školskom roku 2020/2021

Vzdelávacie programy
školy

1.
Učebné odbory

ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)

2.

triedy žiaci

3.
žiaci

triedy

triedy

Spolu
žiaci

triedy

žiaci

celkom

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých
ročníkoch
v školskom roku 2020/2021

Vzdelávacie programy
školy

1.
Ostatné formy štúdia
(upraviť tabuľku
podľa potrieb

ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)

2.

triedy žiaci

triedy

3.
žiaci triedy

4.
žiaci

tried
y

Spolu

žiaci

triedy

žiaci

Celkom

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky
uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium.
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:
pokračujú
pokračujú
vojenská
zamestnaní
nezamestnaní celkom
odbory

Uveďte kód a názov
študijného odboru
6317 M obchodná
akadémia
spolu
počet žiakov

v štúdiu
na VŠ

v štúdiu
(iné druhy
štúdia)

služba
(profesionálna)

k 30.9.2021

k 30.9.2021

18

0

0

15

3

36

18

0

0

15

3

36
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IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov školy
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
61-65
rokov
66
všetkých
vek
Počet:
0
1
4
9
4
0
18
54,6
z toho žien:
0
0
3
8
3
0
14
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
0
kvalifikovaných
18
nekvalifikovaných
0
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
učiteľov:
s 1. atestačnou skúškou
5
s 2. atestačnou skúškou
12
s vedecko-akademickou hodnosťou
0
Priemerný počet žiakov na učiteľa
10,7
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet majstrov
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
odborného výcviku:
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na majstra OV
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet
vychovávateľov:
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
0
Počet:
z toho
0
žien:

31-40
0

Počet
nepedagogických
zamestnancov: 5

0

41-50
1

51-60
3

1

2

60-65
1
0

nad 66
rokov
1

Spolu
všetkých
5

1

4

Priemerný
vek
56,5
56,6

z toho s vysokoškolským vzdelaním

0

so stredoškolským vzdelaním

5

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021
Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu

Počet hodín
týždenne

62
84
17
182
345

Odborne odučené
Počet hodín
%

48
84
15
177
327
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77,41
100
88,2
97,25
94,78

Neodborne odučené
Počet hodín
%

14
0
2
5
18

22,58
0
11,8
2,75
5,21

X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie

Vzdelávacia
inštitúcia

Názov osvedčenia, certifikátu

Funkčné vzdelávanie

MPC Prešov
VŠ DTI
Microsoft

Osvedčenie o ukončení funkčného
vzdelávania
Microsoft Office Specialist – Word
Associate
Microsoft Office Specialist –
PowerPoint Associate
Certified Microsoft Innovative
Educator Expert
Certified Microsoft Innovative
Educator
E2 Education Exchange
Využitie portfólia v procese
sebarozvoja PZ
Čo dokážu tabuľky v aplikácii Excel

Microsoft Office Specialist
certifikácia

Microsoft Education

Microsoft

Microsoft Innovative Educator

Microsoft Educator
Center
Microsoft
MPC Košice

Education Exchange
Inovačné vzdelávanie
Office 365 Čo dokážu tabuľky
v aplikácii Excel
Office 365 – Efektívna práca
s One Drive pre učiteľov
Efektné prezentácie v aplikácii
Power Point pre web
Office 365 Dokumenty pod
kontrolou v aplikácii Word pre
web
Microsoft Teams akadémia
Microsoft Teams akadémia
New Generation of Founders
Tímová komunikácia
a kolaborácia v MS Teams
Efektívna a interaktívna
prezentácia – cesta k úspechu
Ako si písať poznámky
interaktívne a zaujímavo
Interaktívna hodina v Power
Pointe
Tvorba testov a dotazníkov
pomocou MS Forms
One Note zápisník všade so
sebou
Začíname s Minecraft
Education Edition
Vzdelávame pre budúcnosť
Čo nové v Teamse
Efektívne v online svete cez
Teams
Portfólio učiteľa c Microsoft
Educator Center
Ako využiť Power Point na
tvorbu didaktických testov
Tvorba maturitných zadaní v CJ
Gramatika v akcii

Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Microsoft Educator
Center
Microsoft Educator
Center
Google, IT
Akadémia
Akadémia
vzdelávania
Akadémia
vzdelávania
Akadémia
vzdelávania
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Microsoft Educator
Center
Microsoft Educator
Center
MPC Košice
Nakladateľstvo

Počet
pedagogických
zamestnancov
2
1

1
6
1
1
11

Efektívna práca s One Drive pre
učiteľov
Efektné prezentácie v aplikácii Power
Point pre web
Dokumenty pod kontrolou v aplikácii
Word pre web

3

Microsoft Teams akadémia 2020

2

Microsoft Teams akadémia 02/2021

7

Certifikát Creative Skills for
Innovation
Tímová komunikácia a kolaborácia
v MS Teams
Efektívna a interaktívna prezentácia –
cesta k úspechu
Ako si písať poznámky interaktívne
a zaujímavo
Interaktívna hodina v Power Pointe

5

Tvorba testov a dotazníkov pomocou
MS Forms
One Note zápisník všade so sebou

8

Začíname s Minecraft Education
Edition
Vzdelávame pre budúcnosť

1

Čo nové v Teamse

10

Efektívne v online svete cez Teams

1

3
8

2
1
1
9

9

3

1
1
Tvorba maturitných zadaní v CJ
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1
1

Online nástroje vo výučbe –
nové trendy
Učebnica direct interaktiv
Gramatika s mnemotechnikou
Zamerané na písanie,
Harmonogram hodiny,
gramatika v reáliach, Zamerané
na čítanie
Motivácia na hodinách NEJ
Metodické Edu Days 2021 –
Prírodovedné predmety
Microsoft Edu Day 2021
Konferencia Microsoft Edu day
Canva a Genially
Média naše každodenné
Neardpod a Pear Deck
eTwinning kolaboratívne
aktivity
Zabávame sa s obrázkami
Online tipy a triky v práci
učiteľa
Práca s videom
Efektívne vzdelávanie s Google
– Google webstránky
Ako vyučovať cudzí jazyk
žiakov v problémovom veku
Digitálne technológie vo
výučbe jazykov
It Fitness test 2021

Praktické tipy na dištančnú
výučbu cudzích jazykov

Klett
Nakladateľstvo
Klett
Nakladateľstvo
Klett
Nakladateľstvo
Klett
Nakladateľstvo
Klett
Nakladateľstvo
Hueber
Vzdelávacie
centrum Macrosoft
Microsoft Educator
Center
eTwinning

WocaBee s.r.o.

Digitálna koalícia Národná koalícia
pre dig. zručnosti a
povolania
WocaBee s.r.o.

Slovíčka s aplikáciou WocaBee

WocaBee s.r.o.

Personal Mastery Academy

NLP Académia,
s.r.o.

1
1
1
1

1
1
Konferencia EduDay 2021

1

Canva a Genially
Média naše každodenné
Neardpod a Pear Deck
eTwinning kolaboratívne aktivity
Zabávame sa s obrázkami
Online tipy a triky v práci učiteľa
Práca s videom
Efektívne vzdelávanie s Google –
Google webstránky
Kolaboratívne aktivity

1

2 Certifikáty o absolvovaní
doplňujúceho vzdelávania pre
učiteľov cudzích jazykov

2

13

Certifikát o absolvovaní
doplňujúceho vzdelávania pre
učiteľov cudzích jazykov
Certifikát o absolvovaní
doplňujúceho vzdelávania pre
učiteľov cudzích jazykov

2

1

1

Vyhodnotenie Plánu profesijného rozvoja za šk. rok 2020/2021
Vzdelávania boli v súlade s Plánom profesijného rozvoja, aktivity a vzdelávania boli splnené
podľa plánu. Dvaja učitelia mali zmeny typu vzdelávania.

XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase
Krúžková činnosť pre školský rok 2020/2021 bola pozastavená.
Kultúrne poukazy v počte 192 boli použité na divadelné predstavenia v Divadle J. Záborského
v Prešove. Z dôvodu opatrení COVID 19 bolo kultúrne predstavenie preložené a preukazy sa
využijú v inom náhradnom termíne.
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XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti
Obchodná akadémia Michalovce priebežne dopĺňa a aktualizuje stránku www.oami.sk, facebook
https://www.facebook.com/OAMichalovce. Zároveň prezentuje svoje aktivity v novinách
Michalovčan a miestnej televízii Mistrál a Zemplín.
V televízii Mistrál a Zemplín boli odvysielané 2 správy o dištančnom vzdelávaní cez MS Teams
na OA a odovzdávaní sponzorských notebookov predsedom KSK Ing. R. Trnkom žiakom na
pomoc pri dištančnom vyučovaní.
V mestách Michalovce, Strážske a Sobrance boli zrealizované buillboardy a stojace reklamy
propagujúce štúdium na OA a duálne vzdelávanie.
Aktivity jednotlivých predmetových komisií:
PK jazykov
 Ambasádorská škola Európskeho parlamentu /EPAS/ - vzdelávací projekt EÚ – informácie
FB stránka: Ambasádorské školy Európskeho parlamentu – Obchodná akadémia
Michalovce, https://www.facebook.com/epasoami
 Európsky deň jazykov 2020
 Lingva Kvíz
 Záložka do knihy spája školy – 9. ročník celoslovenského projektu, partnerskou školou je
Hotelová akadémia Humenné
 Zemplínske pero 2020- 22. ročník regionálnej súťaže talentov v oblasti poézii a prózy, kde
žiaci získali dve 1. miesta a dve 2. miesta.
 Microsoft Global Learning Connection – GLC – spojenie študentov a škôl 110 krajín Soulu v Južnej Kórei a prestížnej Riyadh Schools v Saudskej Arábii.
 Juvenes Translatores – celoslovenská prekladateľská súťaž, kde sa zapojilo 5 žiakov
 Malý princ – literárna celosvetová súťaž
 Sacharovova cena 2020 – online diskusia Európsky parlament a ľudské práva
 Medzinárodný deň boja proti korupcii
 Deň ľudských práv
 Medzinárodný deň migrantov
 Spoločne .eu – podujatie pre dobrovoľníkov organizovanom Kanceláriou európskeho
parlamentu
 EPAS meeting Slovakia – Belgium – ako funguje EÚ – online diskusia s hosťom L.
Draveckým – M.A.College of Europe, Bruggy, Belgicko
 Európsky deň obetí zločinu
 Online diskusia s europoslancami – agentúra Neuropea – I. Štefancom a R. Hajšelom
 Digitálny webinár „Spoznaj svoju úniu“ – dobrovoľníci platformy spoločne.eu
a Kancelária Európskeho parlamentu
 „Sila žien: O ženách na čele boja proti pandémii Covid 19“ – online diskusia, organizátor
 Kancelária EP
 Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu – online diskusia
 „Ako ďalej zelená Európa“ – online fórum
 Jazykový kvet – celoslovenská jazyková súťaž – súťažil P. Dremmel s vlastnou tvorbou
a postúpil do celoslovenského kola
 „Fake news – ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou? – online diskusia
Kancelária EP
 Medziriadky – platforma mladej literatúry – zapojili sa 2 žiaci
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 Slovakia&South Korea . online meeting so študentmi z Dasan High School zo Soulu
v Južnej Korei
 Vráťme knihy do škôl – projekt zameraný na podporu čítania – ceny – v kategórií Stredné
školy, Knižný anjel a Najaktívnejšia škola OA získala 3 ocenenia.
 Spolocne.eu – Práca a kariéra v EÚ inštitúciách
 Epas meeting OA MI a CZŠ sv. Michala
 Junior Interne – 16. ročník konferenčnej súťaže, ktorú vyhlásila Asociácia pre mládež,
vedu a techniku na Slovensku AVAMET – P. Dremmel získal 3. miesto
 Deň Európy 2021 – celodenné online podujatie Kancelárie EP
 Konferencia o budúcnosti Európy – online prenos z Európskeho parlamentu
 EPAS meeting OAMI a Colégio de Ermesindeu, Porto, Portugalsko – pri príležitosti Dňa
Európy sa diskutovalo o našich krajinách
 Mysli kriticky s EÚ o EÚ– online diskusia s poslancami EÚ
 Európsky deň národných parkov – kvíz o národných parkov na sociálnych sieťach
 Piknik Day – stretnutie tried v zelenej oddychovej zóne školy na Deň piknikov
PK ekonomických predmetov a teoretického a praktického vzdelávania
 Finančná olympiáda – organizátor Nadácia Partners, Bratislava
 Generácia €uro – organizátor NBS, účasť 10 žiakov
 Ekonomická olympiáda – celoslovenská súťaž z ekonómie a financií, účasť 80 žiakov
 Podnikový hospodár – olympiáda, organizátor Podnikovohospodárska fakulta EU
Bratislava
 SOČ – zapojení žiaci 2. a 3. ročníka
 ECDL testovanie – účasť 20 žiakov, ktorí získali certifikát
 IT Fitnes Test
 SIP – spracovanie informácií na počítači
PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov
 Klimatická zmeny – prednáška –Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
v spolupráci s KSK
 Čary a krásy z darov prírody – interaktívna výstava s cieľom prehĺbiť kladný vzťah
k prírode a zdravému životnému štýlu
 Deň vody – online besedy
 Deň zeme – online prednáška
XIII. Informácie

o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s
inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so
zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu
ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo
ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody

Téma

Dátum
realizácie

Miesto

Obsah
spolupráce
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Počet
dotknutých
žiakov

Výstup

XIV. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri zabezpečovaní
výchovy a vzdelávania
Názov aktivity

Dátum
realizácie

Ekonomický
krúžok

IV. – VI.
2021

Finančná
gramotnosť

október

Duálne
vzdelávanie

celoročne

Lingva kvíz

Miesto/organizátor

EU Bratislava,
Podnikovohospodárska
fakulta Košice
EU Bratislava,
Podnikovohospodárska
fakulta Košice

Cieľ a zámer

Počet
zúčastnený
ch žiakov

Prínos

Príprava žiakov na
štúdium na VŠ

13

Formálne
vzdelávanie

vzdelávacia aktivita

50

Formálne
vzdelávanie

Okres Michalovce

spolupráca so
zamestnávateľmi

20

október
2020

Zastúpenie Európskej
komisie a ŠPU
Bratislava

Zlepšenie znalostí
v cudzích jazykoch

40

Ambasádorské
školy

celoročne

Európsky parlament
a agentúra Neuropea

Šíriť povedomie
o Európskej únii a
demokracii

10

Biela pastelka

október
2020

Únia nevidiacich

Pomoc nevidiacim

Generácia Euro

december
2020

NBS a ECB
online

Význam menovej
politiky

15

Girl´s day

22.4.2021

Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie SR

Predstaviť budúce
zamestnanie v IT
sektore

20

EPAS meeting
OAMI a CZŠ sv.
Michala

21.4.2021

Online MS Teams

Prezentovanie školy
na verejnosti

20

23.-24. 4.
2021

Asociácia pre mládež,
vedu a techniku na
Slovensku AVAMET
a zastúpenie Európskej
komisie - online

Písanie esejí v online
svete

Partners Group – online

Spravovanie
osobných financií

Junior Internet
II. kolo súťaže
Finančná
gramotnosť olympiáda
Klimatická
zmena –
Agentúra na
podporu
regionálneho
rozvoja Košice,
n.o. Košice
v spolupráci s
KSK

apríl 2021

Formálne
vzdelávanie
Overenie
vedomostí
v cudzích
jazykoch
Európske
občianstvo
Pomoc pri
zbierke
a finančný
príspevok
Overenie
vedomosti
Možnosti
štúdia
a pôsobenia
dievčat v IT
Neformálne
vzdelávanie
Neformálne
vzdelávanie

1

1

Preskúšanie
z finančnej
terminológie
Neformálne
vzdelávanie

07.6.2021

Ochrana životného
prostredia

Michalovce
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30

ECDL

11.5.2021

OA Michalovce – s ŠVS
Michalovce

Európsky vodičský
preukaz na počítač

20

Investovanie,
poistenie
a základy
finančnej
gramotnosti

máj 2021

Parners Group

Rozšírenie poznatkov
v odborných
predmetoch

30

Získanie
certifikátu
Formálne
vzdelávanie

XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky
a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky
Dobré výsledky:
Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR
P.
Č.

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno
žiaka a trieda

Olympiáda
ľudských
1. práv
Olympiáda
v anglickom
2. jazyku
Jazykový
3. kvet

Lívia Ľosová

súťaž konaná dňa

11.02.2021

11.
miesto

06.05.2021

3.
miesto
1.
miesto

Peter Dremmel – 3. miesto
okresné kolo
Peter Dremmel

krajská
úroveň

Celoslovenská
úroveň

medzinárodná úroveň

Iné súťaže
P.
Č.

1.

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno
žiaka a trieda

Ambasádorské
školy

Tím 10 žiakov
2. Junior Internet P. Dremmel
P. Dremmel 3.B – poézia –
3. miesto
Zemplínske
K. Paulinová 2.B – poézia
pero
2. miesto
3.
(regionálna
P. Dremmel 3.B – próza –
súťaž)
1. miesto
L. Ľosová – próza – 2. miesto
Ekonomická
Paulinová 2.B
4. olympiáda
Generácia
M. Fedorová 3.B
5. Euro
6. Girlś day

súťaž konaná
dňa

od IX. 2020
do
VI. 2021
23. 4. 2021

krajská úroveň

Celoslovenská
úroveň

Finále, medzi 4
najlepšie školy
Slovenska
3. miesto

október 2020
XII. – V.
december
2020
22. 4. 2021
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Postup do 2. kola

medzinárodná
úroveň

XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola je zapojená do projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v operačnom
programe Ľudské zdroje. Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Spoluúčasť na
financovaní vo výške 5 % zabezpečuje KSK.
Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii
v Michalovciach reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania
s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti.
Hlavná aktivita projektu: Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prepojením s praxou
Termín realizácie hlavnej aktivity: 09/2020 - 02/2023
Hlavná aktivita projektu je zabezpečená týmito podaktivitami:
A. Implementácia extra hodín
B. Implementácia mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť a exkurzie žiakov
C. Pedagogické kluby
D. Vzdelávanie pre učiteľov a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky
E. Riadenie/Koordinácia projektu
Ku koncu šk. r. 2020/2021 predstavujú výdavky 61 149,26 €, z toho spolufinancovanie KSK vo
výške 5 % predstavuje čiastku 2 980,17 €.

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021
Inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou sa v šk. roku 2020/2021 neuskutočnila.

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ
OA sídli v 80-ročnej budove. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 8 kmeňových triedach,
praktické a teoretické odborné predmety sa vyučujú v 5 učebniach informatiky, administratívy
a účtovníctva. Na vyučovanie cudzích jazykov slúžia 4 jazykové učebne. Z toho len 4 učebne sú
vybavené interaktívnou tabuľou. Škola nemá veľkú telocvičňu, preto sa hodiny telesnej
a športovej výchovy vyučujú v posilňovni a gymnastickej sále mimo budovu školy. Pre
mimoškolské aktivity a besedy slúži žiacky klub, ktorý bol zrekonštruovaný v prostriedkov 2% ,
RZ a prostriedkov školy, ktorý slúži počas prestávok a po vyučovaní ako oddychová zóna žiakov.
Žiaci majú nové zrekonštruované šatne so skrinkami pre žiaka. Na chodbách boli vytvorené
oddychové zóny so stolným futbalom, oddychovými vakmi, sedacou časťou pre čítanie časopisov,
knižnička na výmenu kníh a učebníc. Škola má výdajňu stravy, dodávateľom je SOŠ technická
Michalovce, vybavená teplým ohrevným pultom a umývačkou riadu. Areál školy je uzavretý
novým oplotením. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy je škola
zabezpečená kamerovým systémov. Okolie školy prešlo úpravami – vysadená zeleň
a svojpomocne zrealizované zelené oddychové zóny so sedením, ktoré sa využívajú aj na
vyučovanie predmetov v exteriéri v teplých mesiacoch alebo aktivity tried počas triednických
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hodín a krúžkovej činnosti. Pre žiakov je zriadení školský bufet, na chodbe automat teplých
nápojov.
Stav budovy školy vyžaduje rekonštrukciu zameranú hlavne na kompletnú opravu strechy
a fasády. Počítačové učebne vyžadujú výmenu IKT techniky, počítače vyžadujú časté opravy
a nezodpovedajú súčasným požiadavkám na výučbu aplikovanej informatiky. Kmeňové sú
kompletne vybavené novými lavicami a dve triedy novými ekologickými tabuľami.
V školskom roku 2020/2021 škola v rámci materiálno – technického vybavenia zrealizovala:
 Kamerový systém školy so zabezpečením interiéru školy a vonkajších priestorov pred
budovou a školského dvora.
 Vytvorenie relaxačných zón pre žiakov a zakúpenie oddychových vakov a stolného futbalu
na chodbách školy.
 Vytvorenie oddychovej časti na chodbe zakúpením sedacej súpravy a police na knihy, kde
žiaci trávia čas čítaním časopisov, vymieňajú si knihy a hrajú spoločenské hry.
 Modernizáciu tried pre 1. ročník – zakúpenie nových ekologických tabúľ a vymaľovanie
tried.
 Sponzorský dar - 3 počítače do PC učební.
 Rekonštrukcia žiackeho klubu – zakúpenie z prostriedkov OZ z 2 % - sedačiek, políc na
knihy a spoločenské hry. Miestnosť slúži žiakom počas voľných hodín, prestávok, ale aj na
organizáciu mimoškolskej činnosti, besied a posedení.
 Úprava zelených plôch v areáli školy a vytvorenie svojpomocne oddychových častí pre
žiakov na výučbu, posedenie, triednické hodiny alebo počas prestávok.
 Za účelom modernizácie PC vybavenia a dištančného vzdelávania 8 notebookov.
 Moderné multifunkčné zariadenie na kopírovanie, tlač a scanovanie.
 Infra stojanový teplomer s dávkovaním dezifencie a 2 kusy ionizátorov vzduchu.
 Vybavenie školskej výdajne stravy pultom s teplým ohrevom a umývačkou riadu –
kvalitatívny prínos v stravovaní na škole.
 Rekonštrukcia technickej miestnosti pre upratovačky.
Fotodokumentácia v prílohe 1
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XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, a to:
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov

655.825,00 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít
6.112,00 € (32,00 € /žiaka)
Z toho:
Ostatné príplatky
Odmeny
Fondy
Energie
Materiál
Všeobecné služby
6.112,00 €
3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:
- príspevky od žiakov
4.217,00 €
- príjmy 2 % dane
4.010,71 €
- spolu
8.227,71 €
Výdaje:
- nákup majetku
- služby
- spolu

9.534,37 €
1.463,36 €
10. 997,73 €

*Pozn. Zvýšené výdaje boli uhradené z ušetrených prostriedkov za predchádzajúce školský rok.

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

22. 4. 2021

Online

Aj ty v IT

8

Junior
Internet

23. – 24. 4.
2021

Online

Avamet

1

Herným
vývojárom za
90 minút

12. 2. 2021

Online

IT Čajovňa

2

Girl´s day
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Prínos
Možnosť žien
pracovať v IT
Smerovanie
k prírodným
vedám
IT technológie

Vykašli sa na
predsudky
Klimatická
zmena

Rozbehni sa
Záložka do
knihy spája
školy

online

IT Čajovňa

4

IT technológie

07. 6. 2021

OA

100

Enviromentálna
výchova

18. 2021

online

Agentúra na
podporu reg.
Rozvoja
Košice
Rozbehni sa!

október 2020

OA

Slovenská
pedag. knižnica

20

27. 1. 2021

50

Ekonomické
Rozvoj
čitateľskej
gramotnosti

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít
Pohybové aktivity formou súťaží v školskom roku 2020/2021 sa nekonali z dôvodu COVID 19.
Názov
Dátum
Miesto
Organizátor
Počet
Prínos
aktivity
zúčastnených
žiakov

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov aktivity
Ambasádorské
školy
Deň Európy
2021
Konferencia
o budúcnosti
Európy v EP,
Štrasburg
Adaptačný
program 1.
ročníka

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
zúčastnených
žiakov

od september
2020 – jún
2021

online

EPAS

10

67 aktivít pre žiakov
školy

06.5.2021

Online

EP Kancelária
na Slovensku

20

Zvyšovanie
povedomia o EÚ

09. 5. 2021

Online

EP Kancelária
na Slovensku

20

Informácie o EÚ

september
2021

OA

CPPPaP
Michalovce

60

Adaptácia v novom
kolektíve

180

Informácie
o zdravom stravovaní
a kvalite potravín

10

dobrovoľníctvo

Týždeň zdravej
výživy

október

OA

OA
Michalovce

Biela pastelka

september
2020

Michalovce

Únia
nevidiacich
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Prínos

Žiacka školská rada
Hlavné aktivity ŽŠR:
 Stretnutie s riaditeľkou školy – prerokovanie školského poriadku a návrhov na spoluprácu
 Voľba členov ŽŠR
 Školenie členov ŽŠR – v CVČ – online
 Voľby do krajskej rady ŽŠR
 Tvorba strategického dokumentu KSK - webinár – účasť členky ŽŠR pri OA – cieľom
bolo vyjadriť sa k témam pripravovanej koncepcie.

Spracovala: PaedDr. Henrieta Fecáková, zástupkyňa riaditeľky školy
Prerokované v pedagogickej rade školy: 02. 09. 2021
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri Obchodnej akadémii Michalovce, konaná dňa 15. 10. 2021 prerokovala a vyjadrila
súhlas bez pripomienok s Hodnotiacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2020/2021.
Ing. Iveta Jalčová, predsedníčka Rady školy pri OA Michalovce
Schválenie KSK : 03. 12. 2021
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Príloha 1: fotodokumentácia
Realizácia úprav školy v rámci materiálno – technického vybavenia školy
Školský klub

Oddychová zóna

Oddychové zóny na chodbách
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Exteriér – oddychové sedenie

Výmena tabúľ
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