
Názov projektu: Prepojenie stredoškolského 
vzdelávania s praxou 

Poskytovateľ:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí   
 a rodiny Slovenskej republiky 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
                            
Ciele a aktivity 
 
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 

 

 

 

 



A. Implementácia extra hodín 
Trvanie podaktivity: 09/2020 - 02/2023 
 
V rámci tejto podaktivity sa v škole do školského 
vzdelávacieho programu zavedú hodiny navyše                    
v nasledovných predmetoch:  

aplikovaná informatika  
podniková ekonomika  
úvod do makroekonómie  
manažment  
konverzácia v cudzom jazyku  
odborná konverzácia  v anglickom jazyku  

 

B. Implementácia  mimoškolskej činnosti – krúžková    
 činnosť a exkurzie žiakov  

Trvanie podaktivity: 09/2020 - 02/2023 
 
Krúžky: 
 

1.   Nemčina v praxi  

2.   English Club 

3.   Počítačová gramotnosť  

4.   Klávesnicová gramotnosť   

5.   Účtovníctvo hrou  

6.   Mladý účtovník 

7.   Ekonomická štatistika  

8.   Tvoríme podnikateľský plán  

9.   Ekonomika nás baví  

10. Úprava informácií na PC  

11. Daňová sústava  

 



 
C.  Pedagogické kluby  
Trvanie podaktivity: 09/2020 - 02/2023 
 
Počas realizácie podaktivity sa pedagogickí zamestnanci 
zapoja do činností nasledovných pedagogických klubov: 
 

1. Pedagogický klub pre finančnú gramotnosť   

2. Pedagogický klub  pre jazykové zručnosti     

3. Pedagogický klub IKT zručností  
 
D.  Vzdelávanie pre učiteľov a odborných  

 zamestnancov zabezpečené dodávateľsky 
Trvanie podaktivity: 09/2020 - 02/2023 
 
Počas realizácie podaktivity sa pedagogickí zamestnanci 
zúčastnia na týchto vzdelávaniach: 
 

1. Kurz zameraný na komunikačné zručnosti  

2. Kurz zameraný na implementáciu aktivizujúcich 
metód vo výchovno-vzdelávacom procese  

3. Kurz zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti 
pedagogických a odborných zamestnancov 

 

E. Riadenie/Koordinácia projektu 
Trvanie podaktivity: 09/2020 - 02/2023 
 
Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas 
celej doby implementácie projektu.  
 

 


