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žiakov v ŠZ 
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výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa vzdelávanie a príprava uskutočňuje 

v systéme duálneho vzdelávania   

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky uplatnenia žiakov na 
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opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu 

trestu odňatia slobody 

XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri zabezpečovaní výchovy 
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v školskom roku 2021/2022 
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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

Názov školy  Obchodná akadémia 

Adresa Kapušianska 2, 071 01 Michalovce 

Telefónne číslo 0566425593 

Adresa elektronickej 

pošty 
skola@oami.sk 

Webové sídlo www.oami.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Dana Kerekešová, Ing.  Tel. kontakt: 0917837315 

Zástupca riaditeľa Henrieta Fecáková, PaedDr.   Tel. kontakt: 0918752961 

 

 

 

II. Informácie o činnosti rady školy   
 

Rada školy  

radaskolyoami@oami.sk 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia  

Ing. Iveta Jalčová , predseda  6. 09. 2021 ku Školskému vzdelávaciemu programu 

Ing. Lenka Vass 13.10.2021 ku Plánu práce školy na šk. r. 2021/2022 

Dana Mindová  k Hodnotiacej správy 2020/2021 

Ing. Emil Ďurovčík 

 

ku Školskému poriadku na šk. r. 2020/2021 

MUDr. Ján Mihalečko  

K Návrhu koncepcie rozvoja školy na roky 

2021 - 2025 

JUDr. Ing. Pivarníková Lucia 25. 02. 2022 

k Kritériám prijatia žiakov pre šk. rok  

2022/2023 

Mgr. Barbara Sidor 15. 06. 2022 

K Návrhu počtu žiakov pre prijímacie konanie 

na šk. rok 2023/24 

Mgr. Renáta Chvostaľová   

Katarína Novotňáková   

Gabriela Berešová   

Stanislava Horváthová   

 

   

 

   

mailto:vuc@vucke.sk
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III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami  

 

 Počet žiakov školy spolu 218 

 Z toho dievčat 122 

 Počet tried spolu 8 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 218 

 Z toho dievčat 122 

 Počet tried denného štúdia 8 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 2/1 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 6 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny 0 

 

 

 

IV. Elokované pracoviská  

 

Škola nemá elokované pracoviská. 
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V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
 Kritéria prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022 

 

1. Kritérium pre prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky 

Uchádzač o prijatie, ktorý  v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov dosiahol v každom 

predmete samostatne (matematika, slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej 80 % (podľa 

novely školského zákona č. 415/2021 Z. z.) bude prijatý bez prijímacej skúšky. Prijímaciu skúšku 

nebude konať a bude  mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.  

Rozhodnutie o prijatí žiaka bez vykonania prijímacej skúšky riaditeľka školy odošle najneskôr 7 

dní pred termínom konania 1. kola prijímacích skúšok.  

2. Kritérium pre prijatie na štúdium s vykonaním prijímacej skúšky.  

Obsahom prijímacích skúšok bude overenie vedomostí uchádzačov z učiva slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky, ktorého obsah a rozsah prijímacích skúšok bude v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2.  

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 60 minút, skúška z matematiky 

bude trvať 60 minút.  

Žiaci budú prijímaní do I. ročníka v školskom roku 2022/2023 podľa poradia vo výsledkovej 

listine. Výsledková listina vznikne na základe súčtu bodov:   

 

a) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky, 

b) zohľadnenia študijných výsledkov prospechu na konci 7., 8. ročníka a 1. polroka 9. 

ročníka, 

c) bonifikácie za Ďalšie kritériá.  

 

 

KRITÉRIÁ 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 žiaka na základnej škole  

Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie 

zo 7., 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky nedostatočný (5) 

nasledovne: 

2.1  Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

 slovenský jazyk a literatúra  

 matematika 

Spolu budú pridelené body za každú známku samostatne. Uchádzač môže získať: 90 bodov. 

2.2  Profilový predmet: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

Profilový predmet: občianska náuka  

Spolu budú pridelené body za každú známku samostatne. Uchádzač môže získať: 27 bodov. 

Poznámka: Ak má uchádzač na prihláške za daný predmet v danom ročníku uvedené slovné 

hodnotenie alebo „absolvoval“, nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu 
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z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo predchádzajúce polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou.  

3. Ďalšie kritériá 

Žiakovi budú pridelené body iba jedenkrát za najvyššie umiestnenie v predmetovej olympiáde 

alebo športovej súťaži, alebo umeleckej súťaži a doloží o tom doklad (kópiu) ako prílohu 

k prihláške alebo je umiestnenie potvrdené riaditeľom ZŠ na prihláške.  

 

Umiestnenie za 1. až 5. miesto 

 

Body za umiestnenie v kole 

okresnom  krajskom  celoštátnom  medzinárodnom  

1. miesto  10 20  30 40 

2. miesto  8 15 25 35 

3. miesto  5 10 20 30 

4. miesto    15  25 

5. miesto    10  20 

Spolu maximálny počet dosiahnutých bodov v prijímacom konaní je   257. 

Uchádzač bude úspešný, ak získa na prijímacej skúške minimálne: 

30 % (15 bodov) zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň minimálne  

30 % (15 bodov) z matematiky.  

 

Prijímacie konanie  

v roku 2022  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. 
odbor 

(uviesť kód 

a názov)  

určený 

počet 

žiakov   

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

6317 M 60 117 102 59 1 1 1 60 60 

 

 

VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
Tab. Údaje o prospechu a dochádzke žiakov 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Priemerný prospech za školu: 

 
1,89 1,94 1,73 1,63 1,67 

Priemerný počet vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 
100,09 99,06 49,54 30,92 66,49 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka 

za školu: 

1,15 1,06 0,08 0,13 0,53 

Priemerný počet 

ospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

98,94 97,59 49,45 30,89 65,97 
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Tab. Priemerný prospech za školu 

 

 
 

 

 

 

 

Tab. Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiako

v 

spolu 

Počet 

žiako

v 

% Počet 

žiako

v 

% Počet 

žiako

v 

% Počet 

žiako

v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 60 29 48,33 24 40,00 7 11,67 0 0 2513 41,88 8 0,13 

2. 60 23 38,33 15 25,00 22 36,67 0 0 2375 39,58 16 0,26 

3. 46 22 47,82 16 34,78 8 17,40 0 0 4780 103,91 29 0,63 

4. 51 17 33,33 15 29,41 19 41,30 0 0 4647 91,11 61 1,19 

Spolu 217 91 41,93 70 32,26 56 25,81 0 0 14315 65,97 114 0,53 

 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6317M obchodná akadémia 51 0 0 0 51 0 

spolu  51 0 0 0 51 0 

 

 

6.2 Externá časť MS 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Slovenský jazyk a literatúra 51 47,36 % 

Anglický jazyk  48 70,23 % 

Nemecký jazyk 1 70,1 % 

Ruský jazyk 2 98,15 % 

Matematika 2 48,95 % 

 

6.3 Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra 51 71,57 % 

Anglický jazyk 48 71,81 % 

Nemecký jazyk  1 55,00 % 

Ruský jazyk  2 85,00 % 
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6.4 Interná časť MS  

- ústna časť  
Maturitný predmet 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 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
16 19 15 1 0 2,02 

Anglický jazyk 25 11 8 4 0 1,81 
Ruský jazyk 2 0 0 0 0 1,00 
Nemecký jazyk  0 1 0 0 0 2,00 
Praktická časť odbornej 

zložky 
23 12 11 5 0 1,96 

Teoretická časť odbornej 

zložky  
30 14 6 1 0 1,57 

Matematika 1 0 0 0 0 1,00 

 

 

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 
  

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

6317M 00 obchodná 

akadémia  
2013 1 30 1 29 - - 1 26 4 92 

6317M 00 obchodná 

akadémia v systéme 

duálneho vzdelávania 

2020 1 30 1 31 1 26 - - 2 55 

6329 M 01 obchodné 

a informačné služby – 

medzinárodné 

obchodné vzťahy 

2018 - -   1 20 1 25 2 45 

Celkom 2 60 2 60 2 46 2 51 8 217 

 

 

V systéme duálneho vzdelávania v šk. roku 2021/2022 počet žiakov: 47 

 

Vzdelávacie  programy 

v systéme duálneho vzdelávania  

 

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2021/2022 

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

štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci 

tried

y 
žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

6317M 00 obchodná 

akadémia  
2020 1 30 1 31 1 26 0 0 3 87 

Celkom 1 30 1 31 1 26 0 0 3 87 
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Vzdelávacie  

programy 

Počet žiakov podľa ročníkov 

1.ročník  2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník  celkom 

po 

odboroch 
Študijné/učebné 

odbory v SDV  
žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci 

6317M 00 obchodná 

akadémia 
30 31 26 0 0 87 

Celkom po 

ročníkoch 
30 31 26 0 0 87 

 

 

 

 

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 2021/2022 podiel absolventov, ktorí:   

odbory  pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionáln

a) 

zamestnaní 

k 30.9.2022 

nezamestnaní 

k 30.9.2022 

celkom 

6317 M 00 obchodná 

akadémia 
15 1 0 11 0 26 

6329 M 01 obchodné 

a informačné služby 

– medzinárodné 

obchodné vzťahy  

18 0 0 6 0 25 

spolu 

počet žiakov 
33 1 0 17 0 51 
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IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 1 3 8 5 0 18 53,28 

z toho žien: 1 0 2 8 4 0 15  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 2 

kvalifikovaných 20 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 4 

s 2. atestačnou skúškou 12 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,85 

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním  

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  

Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  

vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním  

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: Do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 0 1 3 1 1 5 56,5 

z toho 

žien: 0 0 1 2 0 1 4 56,6 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 5 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 5 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 69 62 90 7 10 
Cudzí jazyk 97 97 100 0 0 
Prírodovedné  21 18 85,7 3 14,3 
Odborné  208 203 97,9 5 2,40 
Spolu  395 380 96,20 15 3,80 
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X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

 Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia inštitúcia Názov vzdelávacieho programu/osvedčenia, 

certifikátu 

Počet PZ 

1. Funkčné  MPC Prešov 

 

Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania – 

základný modul  
1 

2. Špecializačn

é 

MPC Prešov 

 
Výchovný poradca  1 

3.  Adaptačné  OA Michalovce  Adaptačné vzdelávanie  1 

4. Inovačné  MPC Prešov Personalizované vyučovanie 1 

 Digitálny koordinátor 1 

5. Aktualizačné Microsoft Educator Center Tech for Good Challenge with SDG4 1 

Microsoft Office 365 5 

Naspäť v škole 5 

Metodiky využitia Microsoft Teams 3 

Vyučovanie finančnej gramotnosti 5 

Zariadenia pre moderné vzdelávanie 7 

Vzdelávame pre budúcnosť 3 

Ako využiť power point na tvorbu didaktických 

testov 
3 

Sociálne učenie s Microsoft nástrojmi 3 

Čo dokážu tabuľky v aplikácii Excel pre web 10 

Moderné vyučovanie s Microsoft Surface 2 

Efektívna práca s dokumentami – Word 6 

Aplikácia Microsoft LIST v školskej praxi 5 

Naučte sa používať tímovú lokalitu SharePoint 5 

Praktické ukážky použitia aplikácií Office 

365(Excel,Forms, Sway) v škole 
7 

Interaktívne prezentácie -  PowerPoint 7 

Tabuľky pre pokročilých – Excel v Microsoft 365 – 

Microsoft Vzdelávame pre budúcnosť - certifikát 
11 

Aplikácia Microsoft LIST v školskej praxi 5 

Ako na logické funkcie – Excel 6 

Rozšírené použitie vzorcov a funkcii v Exceli 5 

Tvorba brožúr a podkladov – PowerPoint 11 

  

Vzdelávacie centrum SZŠ 

Michalovce 

MS Forms v aplikáciách – OneNote, Stream, List 10 

Naučte sa používať tímovú lokalitu SharePoint 8 

Aplikácia Microsoft PowerPoint v škole 8 

Praktické ukážky použitia aplikácií Office 365(Excel, 

Forms, Sway v škola) 
8 

Interaktívne prezentácie -  PowerPoint 8 

Microsoft Forms II. 2 

Kros, a. s. Žilina Konferencia Kros 2021 6 

Applied Software Consultans 

(Edupage) 

Učiteľ – začiatok šk. roka, Elektronická triedna 

kniha, Internetová žiacka knižka 
18 

JA Slovensko Digitálny marketing v podnikaní 4 

Konferencia pre pedagógov Junior Achvievement  

Digitálna koalícia – Národná 

koalícia pre digitálne zručnosti  
IT Fitness testovanie 18 

Európska komisia Spoločné 

výskumné centrum  
SELFIE 18 

Wocabee Konverzačné hry vo výučbe jazykov 3 

Kritické myslenie na hodinách cudzích jazykov 3 

Autentické materiály pri výučbe cudzích jazykov 1 

Praktical tips and online tools for modern fareign 

language teaching 

Tvorba myšlienkových máp 

1 



 - 13 - 

Personaly Mastery Academy  NLP Akadémia 1 

Edusteps Kvízy a ich využitie vo výchovnovzdelávacom 

procese 
1 

Sway – rýchla a moderná prezentácia  1 

Online hodina v MS Teams 1 

Global Teachers´ festival Real life and the classroom 1 

ÚPSVaR Michalovce Multidisciplinárne vzdelávanie 2 

Syntax System Slovakia  Kritické myslenie 1 

eTwinning 

Projektové vyučovanie  1 

Na kávičke s eTwiningom – Aktivity so smartfónom 1 

Konferencia o budúcnosti Európy 1 

Sway – rýchla a moderná prezentácia  1 

Zbierame dáta a pracujeme s nimi 1 

Ako získať titul škola eTwinning 1 

Tvorba medzinárodných školských projektov 1 

Projektové vyučovanie 1 

Oxford University Press Globall Skills and English Lessons 1 

Macrosoft Efektné prezentácie v Power Point pre web 1 

Europan schoolnet Academy Active learning and Innovative Teaching in Felexible 

Learning Space 
1 

T4 Education The Teacher Tech Summit 1 

 
Vyhodnotenie Plánu profesijného rozvoja za šk. rok 2021/2022 

Vzdelávania boli v súlade s Plánom profesijného rozvoja, aktivity a vzdelávania boli splnené 

podľa plánu.  

 

XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
Krúžková činnosť pre školský rok 2021/2022 bola pozastavená.  

 

 

 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  správy o škole a systéme duálneho vzdelávania. 

V mestách Michalovce, Strážske a Sobrance boli zrealizované buillboardy a stojace reklamy 

propagujúce štúdium na OA a duálne vzdelávanie.  

V rámci akcie Župné dni Košického kraja sa škola prezentovala pre verejnosť – Deň otvorených 

dverí, Ambasádorské školy Európskeho parlamentu a kultúrny program. 

 

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  

 Finále Ambasádorské školy Európskeho parlamentu – 1. miesto 

Zúčastnili sme sa na finále programu EPAS a vyhlásení výsledkov súťaže o najlepší tím 

projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Náš tím junior a senior 

ambasádorov EPAS Obchodnej akadémie Michalovce sa umiestnil na 1. mieste. 

 Európsky deň jazykov 2021 online 

 Súťaž esejí „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ 

http://www.oami.sk/
https://www.facebook.com/OAMichalovce
https://www.facebook.com/epasoami
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 Lingva Kvíz 

 Youth Climate Pact Challenge - Ambasádorský tím EPAS sa zapojil do výzvy Youth 

Climate Pact Challenge, ktorú organizovala Európska komisia.  Náš projekt Your Action is 

Within Your Words sa umiestnil na 4. mieste spomedzi 11 prihlásených projektov v 

kategórii Stepping up youth involvement in climate policy. 

 Európske podujatia pre mládež #EYE2021 

 Regionálny seminár - Rozhoduj o Európe - 

Projekt bol realizovaný spoločnosťou EUTIS v spolupráci s Centrom pre európsku politiku 

(Bratislava), zastúpením EK na Slovensku, Odborom komunikácie o európskych 

záležitostiach Úradu vlády ČR a Zastúpením Európskej komisie v ČR. Náš junior 

ambasádor Peter Dremmel, ako jeden z najaktívnejších účastníkov regionálneho seminára 

Rozhoduj o Európe, reprezentoval  školu na simulovanom rokovaní Rady EÚ v Brne. 

 Európsky deň jazykov – Jazyky okolo nás, zapojili sme sa do súťaže, ktorú organizovalo 

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny 

pedagogický ústav.  

Výtvarná kategória: Veronika Komendová /III.A/, Barbora Mihaliková /III.A/ 

Literárna kategória: Peter Dremmel /IV.A/  

1. miesto vo výtvarnej kategórii pre stredné školy realizovanej v rámci súťaže „Európsky 

deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás “. /22.11.2021/ Naše dva projekty Farebný svet 

/Barbora Mihaliková/ a Priateľstvo v každom jazyku /Veronika Komendová/ vynikali vo 

všetkých hodnotených kritériách. Výhrou je poukaz na nákup cudzojazyčnej literatúry od 

spoločnosti MegaBooks SK,  s r.o. v hodnote 300 €. 

Najlepší príspevok v súťaži „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“ – literárna 

kategória, stredná škola. /22.11.2021/. Členovia komisie ho vyhodnotili ako najlepší 

súťažný príspevok v danej kategórii. Výhrou je poukaz na nákup cudzojazyčnej literatúry v 

hodnote 300 EUR. 

 Záložka do knihy spája školy – 10. ročník celoslovenského projektu, partnerská škola 

z Košíc -  Hotelová akadémia, Južná trieda 10. Vymenili sme si 45 kusov záložiek. 

Sprievodným programom výroby záložiek bolo získavanie informácií zameraných na život 

a literárnu tvorbu Hviezdoslava a Timravy. Celoslovenský projekt bol ukončený 31. 

októbra 2021.Naša škola bola zaradená , do celoslovenského výberu. 

 Zemplínske pero 2021- 23. ročník regionálnej súťaže talentov v oblasti poézii a prózy, kde 

žiaci sa zúčastnili 3 žiaci. Porota udelila titul Laureát 23. ročníka súťaže Zemplínske pero 

žiakovi  P. Dremmelovi.  

 22.11.2021 – Študentský dialóg o budúcnosti Európy – účasť 2 žiaci  

 21.12.2021 – Slovakia & South Korea - po tretíkrát sme zorganizovali online stretnutie 

študentov našej školy so študentmi z Dasan High School v Soule, Južnej Kórei. 

 18.1.2022 – Global Connection Day 22. Zúčastnili sme sa na celosvetovom podujatí 

#GlobalConnectionDay22. Stretnutie zorganizoval Steve Sherman z Cape Town, Južná 

Afrika. Počas 9 hodín sa spojili učitelia a študenti z 37 krajín sveta.  

 20.1.2022 – Misia vesmírny chat - Zapojili sme sa do výzvy Misia vesmírny 

chat #SpaceChat s Medzinárodnou vesmírnou stanicou. Výzvu vyhlásila Európska komisia 

v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou v zastúpení predsedníčky Európskej 

komisie Ursuly von der Leyenovej a astrounauta Matthiasa Maurera. 

 24.1.2022 – Jazykový kvet - V kategórii Ťukni – vlastná poviedková tvorba v anglickom 

jazyku súťažil v postupovom kole Peter Dremmel s poviedkou The storm within.  

 30.1.2022 – Projekt EURO-POETRY - EPAS tím sa zapojil do projektu EURO-

POETRY, ktorý realizovala Athens' 2nd EPAS Model High school @epas_athens z 

Grécka. Cieľom projektu bolo podporovať naše spoločné hodnoty a zdieľanú európsku 

https://www.facebook.com/hashtag/globalconnectionday22?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJ86DZikbRfb9KME7OPFalPYZsr7kdT3zGm9U_61lVCuw5npgfPWA6EJHCZGwVw3r03UsXOUtOOqlXUXd0rfkFGXbP0PipZNjUROW4CxZgcrje4kQTgdRfiKP_T8uvlVjBbkR7uPBfZUje8BtIhmpr8Mw4QK1n18Y3N-A06SG0XNuzbEBC5EOzz5SeMCqnw8E&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/explore/tags/spacechat/
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identitu. Partneri projektu zo Slovinska, Chorvátska, Španielska, Talianska, Švédska, 

Poľska a Slovenska pracovali v rovnakom digitálnom priestore padlet prostredníctvom 

poézie. 

 18.2.2022 – Peer Parliament – Spotreba- EPAS tím zorganizoval 2. stretnutie Peer 

Parliament. #PeerParliaments je súčasťou celoeurópskej iniciatívy European Climate Pact, 

v rámci ktorej ľudia debatujú o zmene klímy. 

 18.2.2022 – BeSafeNet Olympiad - Olympiáda o prírodných a technologických rizikách 

pre našu planétu v online priestore v anglickom jazyku pod záštitou platformy BeSafeNet. 

Organizátorom súťaže bol European and Mediterranean Major Hazards Agreement of the 

Council of Europe.Žiaci 1. A vytvorili 2 tímy – Global Warriors a Green Beat.  

Olympiády sa zúčastnili školy z 24 krajín Európy, bolo vytvorených 212 tímov. Spomedzi 

všetkých zúčastnených sa tím Global Warriors umiestnil na krásnom 7. mieste a tím Green 

Beat získal 19. miesto. 

 7. 3. 2022 – Jazykový kvet . Zapojili sme sa do celoslovenskej jazykovej súťaže Jazykový 

kvet. V kategórii Kvet Klasik – poézia a próza, vlastná tvorba v anglickom jazyku súťažil 

v krajskom semifinále Peter Dremmel s vlastnou tvorbou Egosymmetry. 

 Peer Parliament – Mobilita 

 EPAS tím zorganizoval 3. stretnutie Peer Parliament. #PeerParliaments je súčasťou 

celoeurópskej iniciatívy European Climate Pact, v rámci ktorej ľudia debatujú o zmene 

klímy.  

 9. 5. 2022 – Esejistická súťaž “Budúcnosť Európy mojimi očami”, ktorú vyhlásil Ivan 

Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela a 

Kanceláriou EP na Slovensku. Náš junior ambasádor Peter získal       3. miesto, návštevu 

EP v Štrasburgu a 2-týždňovú stáž v kancelárii Hanns Seidel Stiftung v Bratislave. 

 19. - 21. 5. 2022 – EPAS Together Transborder Event, Záhreb - ambasádorský tím 

EPAS OAMI sa zúčastnil na medzinárodnom podujatí EPAS Together Transborder Event 

/Slovensko, Chorvátsko, Rakúsko, Maďarsko/ v Záhrebe, Chorvátsko. Podujatie 

zorganizoval Európsky Parlament v Bruseli. Školy a dobrovoľníci z Chorvátska, Rakúska, 

Maďarska a Slovenska sa zúčastnili 3-dňového podujatia plného zaujímavých 

workshopov, interaktívnych prednášok, či zábavných aktivít.  

 Škultétyho rečňovanky - K. Paulinová /III.B/ získala ocenenie v celoslovenskej literárnej 

súťaži Škultétyho rečňovanky, ktorú organizovala Hontiansko-novohradská knižnica, 

Veľký Krtíš. 

 Youth showcase „Košice – klimaticky neutrálne mesto do 2030“ - Ambasádorský tím 

EPAS OAMI sa zúčastnil na podujatí, ktoré v spolupráci s ambasádormi Európskeho 

klimatického paktu, Zastúpením EK na Slovensku, Ústavom verejnej politiky Fakulty 

sociálnych a ekonomických vied UK, zástupcami mesta Košice i Košického 

samosprávneho kraja a ďalšími stakeholdermi pripravil na tému dekarbonizácie 

v Košiciach.    

 Cena Andreja Chudobu - K. Paulinová /III.B/ získala ocenenie v celoslovenskej 

literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu, ktorú organizovala ZŠ Pukanec. 

 

PK ekonomických predmetov a teoretického a praktického vzdelávania 

 Finančná olympiáda – organizátor Nadácia Partners, Bratislava 

 Generácia €uro – organizátor NBS, účasť 40 žiakov 

 Readycon – online, organizátor SAID - slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo 

vzdelávaní, nezisková mimovládna organizácia. 

https://www.facebook.com/hashtag/peerparliaments?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXX6bX8XjqRGCxYrt7QKDDYwEOf5f_qY3sTKyTB8TyqX8UGzHpK4bbHeSlp-uYntIPFNiEAHvG8izfnyBd8zRuld_8ajqzv6aUoiD3mLZ5PmTmiVv_RgMnX1-j-daqRLzuG1pGC5cNEfCOXtACZDoIOqe0qSS9BBDp0T_I403CyGTDjcEl6vjE8O2fBf0WGx64&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/peerparliaments?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXX6bX8XjqRGCxYrt7QKDDYwEOf5f_qY3sTKyTB8TyqX8UGzHpK4bbHeSlp-uYntIPFNiEAHvG8izfnyBd8zRuld_8ajqzv6aUoiD3mLZ5PmTmiVv_RgMnX1-j-daqRLzuG1pGC5cNEfCOXtACZDoIOqe0qSS9BBDp0T_I403CyGTDjcEl6vjE8O2fBf0WGx64&__tn__=*NK-R
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 Mladý europan, je vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na 

prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii. Organizuje ju Fakulta sociálnych vied 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou MŠVaV SR. 

 Ekonomická olympiáda – celoslovenská súťaž z ekonómie a financií, účasť 55 žiakov 

INESS 

 Podnikový hospodár – olympiáda, organizátor Podnikovohospodárska fakulta EU 

Bratislava 

 SOČ – zapojení žiaci 2. a 3. ročníka, 5 prác, 10 žiakov, 4. miesto na krajskom kole. 

 ECDL testovanie IT Akademia – účasť 20 žiakov, ktorí získali certifikát 

 IT Fitnes Test  

 „Mladý účtovník 2022“ – predmetová olympiáda, Olympiádu organizovala Slovenská 

komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou KROS.  

 SIP – spracovanie informácií na počítači – školské kolo 

 Ples OA Michalovce. Organizovali ho žiaci Aplikovanej ekonómie.  

 Účtovnícky deň – školská akcia, účasť 51 žiakov.  

 

PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov 

 Holokaust (9.9. 2021), Svetový deň mieru(21.9.2021), Medzinárodný deň tolerancie – 

rozhlasové relácie. 

 „Zatoč s odpadom“ - v mesiacoch september až jún prebiehala online kampaň „Zatoč 

s odpadom“. Kampaň organizoval tím environmentálnej výchovy zo Slovenskej agentúry 

životného prostredia (SAŽP).  

 Európsky týždeň mobility prebiehal od 16. 9. - 22. 9. 2021 

Téma 20.ročníka bola „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“.  

 Svetového čistiaceho dňa – zber odpadkov v blízkom okolí školy a pri rieke Laborec. 

 Do školy na bicykli - Organizátorom bola Cyklokoalícia a partnerom MŠ VVaŠ SR.  

 Svetový deň výživy -  Týždeň zdravej výživy. V spolupráci s Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Michalovciach sme organizovali  prednášku o zdravej výžive, 

o poruchách príjmu potravy a o negatívnych následkoch obezity.  

 Projekt Voda nad zlato (súťaž pre študentov stredných škôl v Košickom kraji), ktorú 

vyhlásil predseda KSK, p. Rastislav Trnka spolu s Agentúrou na podporu regionálneho 

rozvoja Košice, n. o. Vo finále umiestnili sme sa na 5. mieste.  

 Matematická súťaž iBobor, ktorú organizovala UK Bratislava. Zapojili sa do nej 2 žiačky. 

 Matematická olympiáda 2021-2022. Súťaž je organizovaná Slovenskou komisiou MO a 

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.  

 Ekoolympiáda (I.ročník vedomostnej súťaže). Konala sa online cez webovú aplikáciu 

Ekoolympiáda. Po zaregistrovaní mala možnosť online trénovať. Organizátorom súťaže je 

o.z. Planet Lover pod záštitou Unesco.  

 Projekt podpory zvyšovania štatistickej gramotnosti mladej generácie (AP_GRAM) - 

Štatistický úrad SR s pracoviskom v Košiciach.  Zámerom tohto projektu bolo zvýšiť 

záujem mladých ľudí o štatistiku, propagovať štatistický systém vo vzdelávacom procese a 

snaha pomôcť pochopiť a správne interpretovať štatistické údaje, ktoré oficiálna štatistika 

zbiera, spracúva a šíri. Projekt bol zrealizovaný v 2. a 3. ročníku. Ukončenie projektu bolo 

formou krátkeho online testu a po jeho úspešnom zvládnutí študenti získali osvedčenie 

o absolvovaní odborného vzdelávania. 

 Matematický klokan – medzinárodná súťaž v rámci celoslovenského kola organizovaná 

Talentídou, n.o.  

 

 

https://www.sazp.sk/
https://www.sazp.sk/
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PK telesnej a športovej výchovy 

 Cezpoľný beh – okresné kolo 1. miesto – jednotlivec, 2. miesto – družstvo dievčat,           

3. miesto - chlapcov 

 Stolný tenis – školské kolo 

 Silový trojboj o Pohár primátora mesta Michalovce  

 Okresné kolo v basketbale dievčat a chlapcov-  

 Okresné finále v bedmintone chlapcov (4. miesto) a dievčat (4. miesto) 

 

Aktivity na úseku koordinátorstva a výchovného poradenstva:  

 ECDL – 20 žiakov 

 IT Fitness test – 198 žiakov, 18 učiteľov 

 Selfie dotazník – 164 žiakov, 18 učiteľov 

 Modrá nezábudka – dobrovoľnícka aktivita 

 Týždeň zdravej výživy 

 Zdravotnícka súťaž 

 Koncepcia boja proti rasizmu 

 Na rovinu o duševnom zdraví 

 Preventívne aktivity - rovesnícke násilie,  dotazníky “Mýty a fakty”, “Emočné vyjadrenie” 

 Piknik Day – stretnutie tried v zelenej oddychovej zóne školy na Deň piknikov  

 

XIII. Informácie  o spolupráci školy 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 

Počet 

dotknutých 

žiakov 

Výstup  

      

 

 

 

XIV. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri zabezpečovaní 

výchovy a vzdelávania  

 
Názov aktivity Dátum 

realizácie 

Miesto/organizátor Cieľ a zámer Počet 

zúčastnený

ch žiakov 

Prínos 

Ekonomický 

krúžok  

IV. – VI. 

2021 

EU Bratislava, 

Podnikovohospodárska 

fakulta Košice 

Príprava žiakov na 

štúdium na VŠ 
13 

Formálne 

vzdelávanie 

Finančná 

gramotnosť  

október 

2021  

EU Bratislava, 

Podnikovohospodárska 

fakulta Košice 

vzdelávacia aktivita  50 
Formálne 

vzdelávanie 

Duálne 

vzdelávanie  
celoročne Okres Michalovce 

spolupráca so 

zamestnávateľmi 
47 

Formálne 

vzdelávanie 

CPPPaP celoročne Michalovce Poradenstvo 166 Neformálne 
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a preventívne aktivity  vzdelávanie 

Ambasádorské 

školy 
celoročne 

Európsky parlament 

a agentúra Neuropea 

Šíriť povedomie 

o Európskej únii a 

demokracii 

10 

Európske 

občianstvo   

Biela pastelka 24.9.2021 Únia nevidiacich Pomoc nevidiacim  

Pomoc pri 

zbierke 

a finančný 

príspevok 

Partners Group 

SK 
09/2021 Nadácia Partners FQ test 60 

Finančná 

gramotnosť 

Partners Group 

SK 
09/2021 Nadácia Partners Finančná olympiáda  5 

Finančná 

gramotnosť 

Červené stužky 
november 

2021 

World Health 

Organizacion s podporou 

MŠ VVaŠ SR 

Celoslovenská 

kampaň 
7 

Pomoc pri 

zbierke 

a finančný 

príspevok 

Bubnovačka 
november 

2021 
ÚPaSV SR  

Celoslovenská 

kampaň 
210 

Neformálne 

vzdelávanie 

Generácia Euro 
december 

2021 

NBS a ECB 

online 

Význam menovej 

politiky 
15 

Overenie 

vedomosti  

Deň narcisov apríl 2022 Liga proti rakovine  
Celoslovenská 

kampaň 
220 

Verejno-

prospešná 

zbierka 

Girl´s day 22.4.2022 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Predstaviť budúce 

zamestnanie v IT 

sektore 

20 

Možnosti 

štúdia 

a pôsobenia 

dievčat v IT  

EPAS meeting 

OAMI a CZŠ sv. 

Michala 

21.4.2022 Online MS Teams 
Prezentovanie školy 

na verejnosti 
20 

Neformálne 

vzdelávanie 

Junior Internet 
23.-24. 4. 

2022 

Asociácia pre mládež, 

vedu a techniku na 

Slovensku AVAMET 

a zastúpenie Európskej 

komisie - online 

Písanie esejí v online 

svete 
1 

Neformálne 

vzdelávanie  

II. kolo súťaže 

Finančná 

gramotnosť - 

olympiáda 

apríl 2022 Partners Group – online 
Spravovanie 

osobných financií 
1 

Preskúšanie 

z finančnej 

terminológie 

Klimatická 

zmena – 

Agentúra na 

podporu 

regionálneho 

rozvoja Košice, 

n.o. Košice 

v spolupráci s 

KSK 

7.6.2022 Michalovce 
Ochrana životného 

prostredia 
30 

Neformálne 

vzdelávanie  

ECDL 11.5.2022 
OA Michalovce – s ŠVS 

Michalovce 

Európsky vodičský 

preukaz na počítač 
20 

Získanie 

certifikátu  

Investovanie, 

poistenie, základy 

finančnej 

gramotnosti 

máj 2022 Parners Group 

Rozšírenie poznatkov 

v odborných 

predmetoch 

30 

Formálne 

vzdelávanie 
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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 súťaž konaná dňa krajská úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 

Olympiáda 

v ruskom 

jazyku 

Oleksandra Pysarenko 
21.3.2022 

12.4.2022 
1. miesto 2. miesto  

2. 
Jazykový 

kvet 
Peter Dremmel – IV.B  29. 4. 2022 2. miesto   

3. Ruské slovo Oleksandra Pysarenko – II.B 2. 2. 2022 1. miesto 1. miesto  

4. SOČ 

M. Buriková – II. B 1. 4. 2022 4. miesto   

K. Paulinová, L. Marcinová-III.B 1. 4. 2022 4. miesto    

O. Pysarenko, J. Béreš – II.B 1. 4. 2022 4. miesto   

5.  

Jazyky okolo 

nás – 

výtvarná 

kategória 

V. Komendová III.A 

B. Miháliková III.A 
22.11. 2021  1. miesto   

 

 

Iné súťaže  

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda 

súťaž konaná 

dňa krajská úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1.  
Ambasádorské 

školy  
Tím 10 žiakov celoročne  1. miesto    

2.  BeSaFeNet 2 tímy – 6 žiakov 18. 2. 2022   
7. miesto 

19. miesto 

3.  

Youth Climate 

Pack 

Challenge 

Tím 10 žiakov X./2021   
4. miesto  
 

4. 

Zemplínske 

pero 

(regionálna 

súťaž) 

P. Dremmel IV.B 

Laureát 23 .ročníka 
 X./ 2021 

regionálna – 

poézia           

1. miesto 

    

5.  

Budúcnosť 

Európy 

mojimi očami 

P. Dremmel IV.B 9.5. 2022   3. miesto 

6. 

Ekonomická 

olympiáda 

Šimon Júda Sopko I. B 

M. Buriková II.B 

M. Mattina II.B 

M. Jakubiková IV.B 

XII. – V. 

2021/22 
postup   

7.  

Generácia 

Euro 40 žiakov XII./2021   postup do 2. kola    

8.  

Rozhoduj 

o Európe  
P. Dremmel IV.B 

11. 10. 2021   1. miesto 

 9.   Girlś day   II. B, III. B  28. 4. 2022       
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XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

1. 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. 2021/2022 predstavujú výdavky  31.060,18  €, z toho spolufinancovanie KSK 

vo výške 5 % predstavuje čiastku 1.634,75 €. 

 

2. Škola sa zapojila do projektu Voda nad zlato organizovaného Agentúrou na podporu 

regionálneho rozvoja Košice, n. o. OA Michalovce sa umiestnila na 5. mieste a získala finančné 

prostriedky vo výške: 1.430,00,- €. Z prostriedkov bola realizovaná úprava zelenej zóny pred 

budovou.  

 

3. Dňa 29. 6. 2022 bol schválený projekt z IROP -  Moderné odborné vzdelávanie  o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku v sume 213.543,00 € na rekonštrukciu, stavebné práce 

a materiálno-technické vybavenie 7 odborných učební.  

Hlavný cieľ projektu: zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy a praktických zručností 

žiakov OA v Michalovciach pre potreby trhu práce prostredníctvom a obstarania a modernizácie  

technického vybavenia a stavebných prác v odborných  učebniach školy vrátane jazykových 

učební. 

 

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022 

 
Inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou sa v šk. roku 2021/2022 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 
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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. 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 

systémom. 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 hodín a krúžkovej činnosti. Pre žiakov je 

zriadený 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, 4 triedy majú vymenené nové ekologické tabule.  

 

 

V školskom roku 2021/2022 škola v rámci materiálno – technického vybavenia zrealizovala: 

 
 Realizácia  učebne duálneho vzdelávania z projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania 

s praxou, vybavenej PC technikou - interaktívnou tabuľou, kancelárskou  technikou, 

multifunkčným zariadením, tlačiarňou, skenerom, učiteľským PC  a 24 notebookmi pre 

žiakov s nabíjacou skriňou. Zariadenie učebne - nové variabilné stoly, stoličky, učiteľský stôl 

a nábytok.  Miestnosť bola zrekonštruovaná - penetrácia, podlahové krytiny, výmaľovka stien 

a soklov.  

 Rozšírenie kamerového systému školy so zabezpečením interiéru školy a vonkajších 

priestorov pred budovou a školského dvora, nainštalovaných bolo ďalších 5 kamier na 

všetkých  poschodiach.  

 Rekonštrukcia tried pre 1. ročník – zakúpenie nových ekologických tabúľ, výmena nových 

podlahových krytín, kazetových podhľadov,  osvetlenia a vymaľovanie tried.   

 Úprava zelených plôch v areáli školy a vytvorenie svojpomocne  oddychových častí pre 

žiakov na výučbu, posedenie, triednické hodiny alebo počas prestávok. 

 Vybavenie školskej výdajne stravy novou chladničkou.  

 Triedenie odpadu – zakúpenie stojanových  nádob na 3 poschodia školy a samostatné nádoby 

do jednotlivých tried.  

 Výsadba v rámci projektu Voda nad zlato – zelenej plochy –  okrasných drevín, rastlín, skalky 

a realizácia vyvýšených záhonov s výsadbou liečivých rastlín na edukáciu na hodinách 

biológie a enviromentálnej výchovy.  

 Dovybavenie relaxačných zón pre žiakov, dokúpenie  pohovky a spoločenských hier.  

Fotodokumentácia v prílohe 1 

 

 

XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy, a to: 

 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov                         623.392,00 €  

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít                                        6,976,00 €  (32,00 € /žiaka) 
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Z toho: 

Ostatné príplatky                      0,00 € 

Odmeny                  3.200,00 € 

Fondy                  1.118,40 € 

Energie                              1.000,00 € 

Materiál                                                        891,60 € 

Všeobecné služby                   766,00 € 

 

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   5 229,00 € 

- príjmy 2 % dane               2 265,25 € 

- spolu                                                        7 494,25 € 

 

Výdaje:  

- nákup majetku    3 956,88 € 

- služby     1 260,90 € 

- spolu                                 5 217,78 € 

 

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK  
Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 

dodatku)  

 
Názov aktivity 

Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Girl´s day  
22. 4. 2022 Online Aj ty v IT 8 

Možnosť žien 

pracovať v IT 

Junior Internet  
23. – 24. 4. 

2022 
Online Avamet 1 

Smerovanie 

k prírodným 

vedám 

Herným 

vývojárom za 

90 minút  

12. 2. 2022 Online IT Čajovňa 2 IT technológie 

Vykašli sa na 

predsudky  
27. 1. 2022 online IT Čajovňa 4 IT technológie 

Klimatická 

zmena  7. 6. 2022  OA 

Agentúra na 

podporu reg. 

Rozvoja Košice 

100 
Enviromentálna 

výchova 

Rozbehni sa  18. 10. 2021 online Rozbehni sa! 50 Ekonomické  

Záložka do 

knihy spája 

školy 

október 2021 OA 
Slovenská 

pedag. knižnica   
20 

Rozvoj 

čitateľskej 

gramotnosti 

 

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Ambasádorské 

školy  

 september 

2021 – jún 

2022 

online EPAS 10 
72 aktivít pre 

žiakov školy  

Deň Európy  

2021 
6. 5. 2022 Online 

EP  Kancelária 

na Slovensku 
20 

Zvyšovanie 

povedomia o EÚ 

Konferencia 

o budúcnosti 

Európy v EP, 

Štrasburg  

9. 5. 2022 Online 
EP Kancelária 

na Slovensku 
20 Informácie o EÚ 

Adaptačný 

program 1. 

ročníka  

september 

2021 
OA 

CPPPaP 

Michalovce  
60 

Adaptácia 

v novom 

kolektíve 

Týždeň zdravej 

výživy  

október 

2021 
OA OA Michalovce 200 

Informácie 

o zdravom 

stravovaní 

a kvalite potravín 

Biela pastelka  
september 

2021 
Michalovce 

Únia 

nevidiacich 
10 dobrovoľníctvo 

Fokusová 

skupina  
jún 2022   5  

 

Žiacka školská rada - 2021/2022  
Hlavné aktivity ŽŠR:  

Aktivity prebiehali dištančnou aj prezenčnou formou jeden krát do mesiaca.  

 Stretnutie s riaditeľkou školy – prerokovanie školského poriadku a návrhov na spoluprácu  

 Voľba členov ŽŠR. 

 Školenie členov ŽŠR online. 

 Účasť žiačky na online webinári Participácia Michaloviec na tvorbe strategického 

dokumentu KSK. 

 Organizovanie akcii pre žiakov a rozhlasových vysielaní (Medzinárodný deň študentstva, 

Deň boja za slobodu a solidaritu, Deň obetí holokaustu a rasového násilia, Medzinárodný 

deň mieru, Mikuláš) 

 

Spracovala: PaedDr. Henrieta Fecáková, zástupkyňa riaditeľky školy  

Prerokované v pedagogickej rade školy: 26. 08. 2022 

 

 

 

                                                                                              Ing. Dana Kerekešová 

                                                                                                     riaditeľka školy                            

 

Vyjadrenie rady školy: 

Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 

 

 

Schválenie KSK :  

Príloha 1: fotodokumentácia  
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Realizácia úprav školy v rámci materiálno – technického vybavenia školy 
 

      

Učebňa duálneho vzdelávania 
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Separovanie a triedenie odpadu  
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Rekonštrukcia tried 1. ročníka 
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Enviromentálny projekt Voda nad zlato 

 

 
 

 
 

 


