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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a  

Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, 

internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, Bratislava 

Adresa školy Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

Telefón +421 x 02 x 62 41 13 53 

E-mail oa@oaikba.sk 

WWW stránka www.oaikba.sk 

Zriaďovateľ  Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Ing. Jana Šebestová 02/62 52 06 57 sebestova@oaikba.sk 

ZRŠ Ing. Ľudmila Prekopová 02/62 52 06 58 prekopova@oaikba.sk 

ZRŠ Ing. Eva Lackovičová 02/62 41 14 04 lackovicova@oaikba.sk 
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Rada školy 

Počas školského roka 2017/18 pracovala Rada školy v nezmenenom zložení. Na svojich 

zasadnutiach riešila základné otázky chodu školy. 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predsedníčka - pedagogickí zamestnanci JUDR.Gabriela Liptáková liptakova@oaikba.sk 

pedagogickí zamestnanci Ing. Danica Krajňáková krajnakova@oaikba.sk 

nepedagogickí zamestnanci Oľga Popluhárová  uctovnicka@oaikba.sk 

zástupcovia rodičov Ing. Zuzana Ďurajová   

  Ing. Július Krampl   

  Oľga Chrobáková   

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Margita Zátorská   

  PaedDr. Anna Gabron   

  Mgr. Mária Krajňáková   

  Mgr. Rudolf Novák   

zástupca žiakov Anna Mária Šestáková   

Poradné orgány školy 

Základným poradným orgánom riaditeľky školy je pedagogická rada. 

Členmi pedagogickej rady (ďalej PR) sú všetci učitelia. Pedagogická rada sa riadila svojim 

rokovacím poriadkom. Na zasadnutiach prerokovávala priebežné výsledky výchovno-

vzdelávacieho procesu, hodnotenie vzdelávacích a výchovných výsledkov jednotlivých 

žiakov a tried, výsledky klasifikácie žiakov, výchovné opatrenia, návrhy na riešenie 

problémov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania s prijatím potrebných opatrení a uznesení. 

Predmetové komisie (ďalej PK) plnili svoju riadiacu, organizačnú, kontrolnú, hodnotiacu a 

odborno-metodickú funkciu. Zasadali podľa plánov práce, riešili metodické problémy, 

prípravu žiakov na naplánované súťaže, inováciu obsahu učiva, prípravu materiálov a 

podkladov pre maturitné skúšky, zosúladenie štátneho vzdelávacieho programu so školským 

vzdelávacím programom. Navhovali opatrenia na zlepšenie výsledkov výchovno - 

vzdelávacieho procesu. 
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Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Ingrid Karácsonyová 

MAT, APM, INF, DEJ, OBN, 

ETV, NAV, HOS ,GEG, HOG, 

BIO 

PK anglického a 

slovenského jazyka 
JUDr. Gabriela Liptáková SJL, ANJ 

PK nemeckého jazyka Mgr. Petra Murgáčová NEJ 

PK telesnej výchovy Mgr. Štefan Bratko TSV 

PK TČOZ Ing. Viliam Tupý 

EKN, BAN, CBA, SBV, CFA, 

PRN, KMM, SEE, PRA, POE, 

TDJ, DAS, CDA, TVZ, MK, ZCU 

PK PČOZ Ing. Ľuboslava Nemcová ÚČT,CVU,EKC,ADK,CAK,API 

§ 2. ods. 1 b  

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 379 

Počet tried: 19 

V tomto školskom roku sa v našej škole vzdelávalo: 

 291 žiakov v 14 triedach bilingválnej obchodnej akadémie s vyučovacím jazykom 

slovenským - nemeckým 

 88 žiakov v 5 triedach obchodnej akadémie s vyučovacím jazykokm slovenským,  

 

 

                                           4 triedy (70 žiakov) v ŠkVP Bankovníctvo, 

z toho 

                                          1 trieda (18 žiakov) v ŠkVP Účtovníctvo a dane, 
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Trieda Počet žiakov Školský vzdelávací program 

I. A 13 Bankovníctvo 

I. D 22 Bilingválna obchodná akadémia 

I. E 23 Bilingválna obchodná akadémia 

I. F 19 Bilingválna obchodná akadémia 

II. A 17 Bankovníctvo 

II. D 20 Bilingválna obchodná akadémia 

II. E 19 Bilingválna obchodná akadémia 

II. F 17 Bilingválna obchodná akadémia 

III. A 21 Bankovníctvo 

III. D 22 Bilingválna obchodná akadémia 

III. E 25 Bilingválna obchodná akadémia 

III. F 24 Bilingválna obchodná akadémia 

IV. A 19 Bankovníctvo 

IV. B 18 Účtovníctvo a dane 

IV. D 23 Bilingválna obchodná akadémia 

IV. E 19 Bilingválna obchodná akadémia 

IV. F 21 Bilingválna obchodná akadémia 

V. D 22 Bilingválna obchodná akadémia 

V. E 15 Bilingválna obchodná akadémia 
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§ 2. ods. 1 d  

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:                                      138 z toho 89 dievčat 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:                                          0 / 0  

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:  123 z toho 77 dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018:                                                  81 z toho 57 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018:                                     88 tz toho 62 dievčat 

  OA BOA Spolu 

prihlásení 39 99 138 

prijatí 39 84 123 

% úspešnosti 89,36 84,85 89,13 
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§ 2. ods. 1 e  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ API APM BAK BIO CAK CBA CDA CVU CVÚ CFA DAS DEJ EKN EKC GEG HOG HOS INF KNJ MKT MAT NEJ 

I. A 1,17 2,46 
   

1,58 
       

1,83 2,67  2,58   1   2,08 1,67 

I. D 
 

2,05 
             

    1,18   2,5 2,41 

I. E 
 

2,61 
             

    1,13   3,13 2,43 

I. F 
 

2,42 
             

    1   2,37 2,16 

II. A 1,87 2,8 1,93 
 

2,93 
         

2,71   2,5    2,64 3,29 2,87 

II. D 1,5 2,3 1,35 
  

1,9 
        

2,85  2,7    2  3,2 2,8 

II. E 1,32 1,53 1 
  

1,74 
        

2,21  1,89    1,53  2,53 2,58 

II. F 1,41 2,06 1 
  

1,18 
        

2,06  2,59    1,65  3 2,53 

III. A 2,55 3,05 2,25 
 

2,9 
  

1,5 
      

3,15        3,05 2,5 

III. D 2 1,82 1,35 
          

1,59 
 

  2,76 2,24  2,12  2,65 2,59 

III. E 1,28 1,48 1,56 
          

1,36 
 

  2,16 1,88  1,48  2,8 2,24 

III. F 1,57 2,1 1,71 
          

1,38 
 

  2,19 2  1,67  2,76 2,38 

IV. A  
2,84 

  
3,63 

 
2,53 

       
3,42 2,84       3,63 2,21 

IV. B  
2,78 

    
2,33 

 
2,39 2,56 

  
2,44 

 
3,33        3,33 2,11 

IV. D  
2,13 2,26 

   
1,96 

    
1,04 

  
1,87   2,65     2,83 2,39 

IV. E  
2,21 1,84 

   
2 

    
1 

  
2,21   2,79     3,21 3,05 

IV. F  
1,76 2,29 

   
2 

    
1 

  
2   1,71     2,62 2,52 

V. D  
2,14 

 
2,55 

  
1,82 

   
1,82 

   
1,59 1,45  1,95      2,36 

V. E 
 

1,87 
 

2,07 
  

1,53 
   

1,67 
   

1,87 1,67  1,4      2,67 
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Trieda NJK OBN POE PRN PRA SBV SJL KMM SPR SEE TSV TVZ TDJ UCT ZCU 

I. A   1,75         2,5  1,23  1 1  1,58  

I. D   1,55         2,41  1,14  1,32     

I. E   1,09         2,61  1,09  1,13     

I. F   1,21         2,05  1  1     

II. A   2,33         2,93 2,07 1,47  1,21   2,93  

II. D   1,5 2,55       2,65 1 1,2  1,26   2,65 1,3 

II. E   1,21 1,79       2,37 1,32 1,37  1,21   1,26 1,26 

II. F   1,24 2,41       2,29 1 1,18  1   1,59 1,29 

III. A   1,85         2,85 1,25 1,25  1,22   2,75  

III. D     2,24       2,42  1  1   3,16 1,18 

III. E     1,72       1,64  1,16  1,04   1,92 1,32 

III. F     1,86       2,04  1,05  1,05   1,65 1 

IV. A       3,11   1,63 3,47  1 3 1,13   2,79  

IV. B       1,5     2,83  1,06 2,33 1   2  

IV. D     2,13       2,74  1  1   2  

IV. E     2,37       2,63  1,21  1   2,53  

IV. F     1,81       2,29  1  1   2,05  

V. D     1,86 1,32       1 2,41 1,05  1,59 2,14  

V. E     2,2 2,87       1 1,87 1,08  1 2,27  
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Prospech žiakov 

Trieda Počet 
Celkový prospech Správanie 

s vyznamenaním veľmi dobre prospeli neprospeli neklasifikovaní 2 3 4 

I. A 13 3 6 1 1 2 0 0 0 

I. D 22 7 6 9 0 0 0 0 1 

I. E 23 2 8 13 0 0 2 0 0 

I. F 19 4 9 6 0 0 0 0 0 

II. A 17 1 3 9 1 3 0 2 1 

II. D 20 3 4 13 0 0 2 1 0 

II. E 19 7 6 5 1 0 4 0 1 

II. F 17 3 8 6 0 0 1 1 0 

III. A 21 3 2 15 0 1 3 1 0 

III. D 22 3 2 11 1 0 0 0 0 

III. E 25 9 5 11 0 0 0 2 0 

III. F 24 5 8 8 0 0 1 0 0 

IV. A 19 1 0 18 0 0 0 0 0 

IV. B 18 2 3 12 1 0 1 0 0 

IV. D 23 3 7 13 0 0 0 0 0 

IV. E 19 3 4 10 2 0 4 0 0 

IV. F 21 4 7 10 0 0 0 0 0 

V. D 22 4 11 7 0 0 0 0 0 

V. E 15 3 4 8 0 0 0 0 0 
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameškané hodiny Ospravedlnené Neospravedlnené 

spolu na žiaka spolu  na žiaka spolu na žiaka 

I. A 13 1911 147,00 1906 146,62 5 0,38 

I. D 22 3104 141,09 3020 137,27 84 3,82 

I. E 23 3793 164,91 3753 163,17 40 1,74 

I. F 19 2801 147,42 2801 147,42 0 0,00 

II. A 17 3167 186,29 2862 168,35 305 17,94 

II. D 20 3413 170,65 3399 169,95 14 0,70 

II. E 19 3982 209,58 3844 202,32 138 7,26 

II. F 17 3470 204,12 3469 204,06 1 0,06 

III. A 21 3283 156,33 3180 151,43 103 4,90 

III. D 22 5022 228,27 4971 225,95 51 2,32 

III. E 25 4059 162,36 4000 160,00 59 2,36 

III. F 24 3860 160,83 3827 159,46 33 1,38 

IV. A 19 3394 178,63 3339 175,74 55 2,89 

IV. B 18 2966 164,78 2874 159,67 92 5,11 

IV. D 23 3542 154,00 3524 153,22 18 0,78 

IV. E 19 4659 245,21 4475 235,53 184 9,68 

IV. F 21 3440 163,81 3440 163,81 0 0,00 

V. D 22 4039 183,59 4039 183,59 0 0,00 

V. E 15 2948 196,53 2919 194,60 29 1,93 
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Výsledky externých meraní 

5. februára 2018 sa uskutočnilo v spolupráci NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania) pilotné testovanie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa 

zúčastnilo 86 žiakov všetkých tried 4. ročníka. Priemerná úspešnosť zúčastnených žiakov bola 

41,37 %. 

Dňa 10.mája 2018 sa žiaci našej koly zapojili do vedomostnej súťaže Mladý digitálny 

Európan, ktorá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl. 

Súťaž bola realizovaná formou školského on-line testovania prostredníctvom elektronického 

testovacieho systému e-Test. 

Do školských kôl tejto súťaže (MDE 2018) sa zapojilo 1411 žiakov z 98 stredných škôl. Test 

prostredníctvom tridsiatich rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a 

súčasnosti Európskej únie. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 58.2%, 

pričom žiaci našej školy dosiahli v teste priemernú úspešnosť 64.0%. Je to výrazné zlepšenie 

oproti úspešnosti z minulého roka, keď bola priemerná úspešnosť našich žiakov 43,2 %. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

pilotné testovanie SJL 86 41,37 

e-testovanie Mladý Digitálny Európan 2018 9 64,0 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický jazyk B1 39 (17/22) 59,42% 26 49,64% 28 4 9 12 8 4 2,97 37 

Anglický jazyk B2 26 (8/18) 65,00% 7 59,38% 8 17 5 2 2 0 1,58 26 

Matematika 
 

3 (0/3) 25,57% 3 
  

1 0 0 0 0 1,00 1 

Nemecký jazyk C1 37 (9/28) 40,82% 35 79,12% 34 10 14 10 1 2 2,22 37 

Slovenský jazyk a 

literatúra  
99 (39/60) 50,12 99 61,15 99 20 24 33 22 1 2,6 99 

Teoretická časť 

odbornej zložky 

OA 
 

36 (9/27) 
    

1 7 14 14 0 3,14 36 

Teoretická časť 

odbornej zložky 

BOA 
 

37 (17/21) 
    

12 11 8 6 0 2,22 37 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 

2 

Praktická 

3 

Praktická 

4 

Praktická 

5 

Praktická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 
 

75 (26/49) 17 27 22 9 
 

2,31 75 
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§ 2. ods. 1 f  

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. A 6317 M obchodná akadémia   

I. D 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

I. E 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

I. F 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

II. A 6317 M obchodná akadémia   

II. D 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

II. E 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

II. F 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

III. A 6317 M obchodná akadémia   

III. D 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

III. E 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

III. F 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

IV. A 6317 M obchodná akadémia   

IV. B 6317 M obchodná akadémia   

IV. D 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

IV. E 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

IV. F 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

V. D 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 

V. E 6317 M obchodná akadémia bilingválne štúdium 
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§ 2. ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

V priebehu školského roka 2017/2018 došlo k miernemu zvýšeniu priemerného evidenčného 

počet pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ) oproti minulému školskému roku ( k 15.9. 

2017 - 38 zamestnancov - priemerný evidenčný počet zamestnancov bol 36,51 a k 30.6.2017 - 

37 zamestnancov - priemerný evidenčný počet bol 35,15). 

V 1. polroku šk. roka boli prijatí 8 učitelia (4 učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov a 4 

učitelia odborných ekonomických predmetov), z toho na dobu určitú s plným úväzkom 3 

učitelia a 5 na skrátený úväzok. 

V priebehu 2. polroka 1 učiteľ ukončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť. 

Na škole pôsobili 4 rakúski lektori, jeden vyučoval nemecký jazyk a traja odborné 

ekonomické predmety. 

Adaptačné vzdelávanie v šk. roku 2017/2018 úspešne ukončila jedna učiteľka. 

V šk. roku 2017/2018 pracovala jedna zamestnankyňa na dohodu o pracovnej činnosti - 

vyučovanie náboženskej výchovy. 

Počty vyučujúcich všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov zodpovedajú potrebám 

školy. 

Počty nepedagogických zamestnancov sa niekoľko rokov nemenia. 

Pracovný pomer 
Počet pracovníkov 

pedagogických. nepedagogických 

Pracovný pomer na dobu neurčitú 28 7 

z toho a) so skráteným úväzkom 3 
 

b) ZPS 1 
 

Pracovný pomer na dobu určitú 10 3 

z toho a) so skráteným úväzkom 5 
 

b) ZPS 
  

Spolu 38 10 

Dohoda o pracovnej činnosti 1 1 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Všetci učitelia sú kvalifikovaní s výnimkou 1 učiteľa odborných ekonomických predmetov - 

rakúsky lektor. 

Zvyšovanie kvalifikácie: 

Vedenie školy: 

Všetky tri členky vedenia školy majú: 

 vykonanú 2. atestáciu, 

 ukončené funkčné vzdelávanie 

Pedagogickí zamestnanci 

Časť učiteľov sa vzdeláva v oblasti využitia IKT v jednotlivých vyučovacích predmetoch, 

viacerí učitelia si zvyšujú kvalifikáciu aktualizačným štúdiom.  

Jeden pedagogický zamestnanec ukončil prípravné štúdium na vykonanie 2. atestáciu.  

Počet nepedagogických zamestnancov je dlhodobo rovnaký a vyhovuje potrebám školy.  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 37 38 

spolu 1 37 38 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Počet hodín vyučovaných nekvalifikovane oproti minulým školským rokom sa znížil. Jedná 

sa o vyučujúcich, ktorým nie je možné prideliť do úväzku na 100 % predmety ich 

kvalifikácie. Táto situácia sa čiastočne rieši znížením úväzkov niektorých vyučujúcich, 

čiastočne nekvalifikovaným vyučovaním niektorých predmetov za dodržania príslušných 

predpisov.  

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

II. ročník Aplikovaná informatika 6 hodín 

  
  

V. ročník Aplikovaná matematika 6 hodín 
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§ 2. ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Zákonnou úpravou v oblasti celoživotného vzdelávania sa počet vzdelávajúcich sa učiteľov 

znížil nakoľko MPC Bratislava neposkytuje nové formy vzdelávania. Záujem je naďalej o 

moderné metódy a formy práce. 

Atestačné vzdelávanie 

Jedna učiteľka ukončila prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie (ukončenie 

sa predpokladá v mesiaci jn 2019), 2 učitelia vykonali 2. atestáciu a 5 učiteľov všeobecno-

vzdelávacích a odborných ekonomických predmetov sa vzdelávalo v rôznych typoch 

aktualizačného vzdelávania v Metodicko - pedagogickom centre Bratislava. Niektoré typy 

vzdelávania prebiehajú, na začatie niektorých učitelia čakajú. 

Vyučujúci predmetov účtovníctvo a ekonomické cvičenia sa pravidelne každoročne 

zúčastňujú školení v práci s ekonomickým softvérom, poskytovaných firmou KROS. 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 10   

2.kvalifikačná skúška 10   

postgraduálne 
 

  

doplňujúce pedagogické 
 

  

vysokoškolské pedagogické 38   

vysokoškolské nepedagogické 
 

  

inovačné kontinuálne vzdelávanie 
 

  

aktualizačné vzdelávanie  
 

  

prípravné atestačné vzdelávanie 1   

funkčné vzdelávanie 
 

  

§ 2. ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Záujem o účasť na olympiádach a súťažiach žiakov v poslednom období rastie. V decembri sa 

konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde sa opäť potvrdili dobré skúsenosti s 

úrovňou jazykových zručností v bilingválnych triedach oproti žiakom v nebilingválnych 
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triedach. V obidvoch vekových kategóriách sa najlepšie umiestnili žiaci BOA, v kategórii III., 

IV. a V. ročníka žiačka Alžbeta Ralbovská z V. D a v kategórii I. a II. ročníka žiačka Katarína 

Petrášová z I. E triedy. Obe postúpili do okresného kola, pričom žiačka Ralbovská obsadila 3. 

miesto. 

Olympiády z nemeckého jazyka sa zúčastnili 17 nadaní žiaci bilingválnych tried, pričom 1 

žiačka, Silvia Martinusová z III.E triedy postúpila do krajského kola.  

V januári 2018 prebehlo školské kolo súťaže Mladý účtovník 2018, ktorého sa zúčastnili 

vybraní žiaci IV. a V. ročníkov. Dvaja najúspešnejší, žiačka Scarlett Csongová z V. D a žiak 

Dominik Sagan zo IV. B triedy sa zúčastnili v marci regionálneho kola súťaže Mladý 

účtovník 2018, Žiačka Scarlett Csongová skončila na 3. postupovom mieste a postúpila do 

celoslovenského kola, kde obsadila 14. miesto. 

Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovala vo februári 2018 Ekonomickú olympiádu, 

kde sa zúčastnili 4 žiaci 

V decembri 2017 sa uskutočnilo školské kolo Súťaže v písaní na počítači. Zúčastnili sa ho 

žiaci III. až V. ročníkov. Najúspešnejší boli žiaci Félix Strelecký zo IV. A a Patrik Vlček z III. 

F, ktorí postúpili do krajského kola, pričom žiak Felix Strelecký sa umiestnil na 6. mieste. 

Žiaci mali možnosť vykonať štátnu skúšku na Štátnej jazykovej škole z nemeckého jazyka, 

ktoré škola organizuje v spolupráci so Štátnou jazykovou školou. Vykonávajú ich žiaci 

bilingválneho štúdia. Prihlásili sa 6 žiaci, pričom všetci vykonali štátnu skúšku úspešne.  

Vo februári 2018 sa uskutočnili Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Túto 

štátnu skúšku garantuje a realizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v 

Bratislave. Zúčastnilo sa 16 žiakov, všetci boli úspešní. 

Úspešným žiakom bolo vydané štátnicové vysvedčenie a prínosom bolo, že im bola zároveň 

riaditeľkou školy uznaná časť Praktickej časti odbornej zložky- časť B Spracovanie 

účtovníctva na PC- úloha Administratíva a korešpondencia vo výške maxima 100 bodov. 

Výborné výsledky žiaci školy dosahovali v športoch, aj v medzi školských športových 

súťažiach (volejbal, basketbal, futsal, futbal, florbal, stolný tenis). V októbri 2017 v súťaži- 

Cezpoľný beh žiakov SŠ získal Samuel Žiak z I. A triedy 5. miesto. Tradične úspešne 

reprezentujú školu v stolnom tenise tak dievčatá, ako aj chlapci. Dievčatá sa v obvodnom kole 

umiestnili na 2. mieste, chlapci boli ešte úspešnejší, v obvodnom kole získali 1. miesto. Naži 

žiaci bodovali aj v basketbale, v súťaži o pohár predsedu BSK získali dievčatá 2. miesto a 

chlapci 3. miesto. V obvodnom kole súťaže vo volejbale boli úspešné dievčatá, skončili na    

3. mieste. Okrem toho sa zúčastnili aj súťaží vo floorbale, futsale. 

Škola zorganizovala začiatkom šk. roka už tradične súťaž tried o „najkreatívnejšie upravenú 

triedu“. Žiaci mali možnosť preukázať svoju kreativitu, estetické cítenie a zároveň si skrášliť 

triedy tak, aby sa v nich cítili príjemne.  

Výnimočné výsledky dosahujú naše cvičné firmy. Na Medzinárodnom veľtrhu CF, ktorý sa 

konal v októbri 2017 v Košiciach sa za účasti 50 cvičných firiem z rôznych krajín EÚ 
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umiestnili opäť na popredných miestach. Cvičná firma Chandellier, s.r.o obsadila 2. miesto v 

kategórii najlepší slogan a v kategórii najlepšia cvičná firma sa umiestnila na 4. mieste. Vo 

februári 2018 sa zúčastnili aj na kontraktačnom dni v Šali, kde boli taktiež veľmi úspešní. CF 

LEA, s.r.o. obsadila 3. miesto v kategórii najlepší katalóg, CF ShadyClap, s.r.o 1. miesto v 

kategórii najlepší slogan a CF Chandellier získala Špeciálnu cenu Slovenského centra CF. 

Názov súťaže 
Počet žiakov 

školské kolo okresné kolo krajské kolo celoštátne kolo 

Olympiáda z NEJ 17 žiakov   

1 žiačka Silvia 

Martinusová bez 

umiestnenia 

  

Olympiáda z ANJ 18 žiakov 

2 žiačky, 

Alžbeta 

Ralbovská - 3. 

miesto 

 
  

Spracovanie informácií 

na počítači 
18 žiakov   

2 žiaci, Felix 

Strelecký- 6. miesto 
  

Štátne skúšky- NEJ 
20 žiakov /13 

úspešne 
  

 
  

Štátne skúšky- odbroná 

NEJ 

3 žiaci/ 2 

úspešne 
  

 
  

Štátne skúšky - písanie 

na PC a 

korešpondencia 

16 žiakov, 

všetci úspešne 
  

 
  

Olympiáda Mladý 

účtovník 
20 žiakov   

2 žiaci (Csongová, 

Sagan) 

Scarlett 

Csongová, 14. 

miesto 

Ekonomická olympiáda 4 žiaci       

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola plánuje a organizuje aktivity, ktoré súvisia najmä so samotným zameraním školy, 

pozornosť venujeme aj kariérovému poradenstvu, zdravému životnému štýlu, zdravej výžive, 

pohybovým aktivitám, športu, vzdelávaniu v oblasti kultúry, ochrane životného prostredia. 

Škola zorganizovala 2 x Deň otvorených dverí, v decembri 2017 a v januári 2018. Už druhý 

školský rok aktívne pracuje Žiacka školská rada, ktorá sa podieľa na mnohých školských 

aktivitách, pravidelne zasadá a snaží sa konštruktívne prispievať k riešeniu výchovno - 

vzdelávacích problémov. Cieľom školských aktivít je o. i aj upevňovať a rozvíjať kolektívne 

vzťahy v jednotlivých triedach, medzi žiakmi a učiteľmi a celkovo budovať v škole priateľské 

prostredie. 
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Zoznam aktivít organizovaných školou v školskom roku 2017/2018 v časovom 

slede: 

Dátum Aktivita 

18. 09. 2017 Kurz ochrany života a zdravia 

21. 09. 2017 pilotné testovanie NUCEM, SJL 

03. 10. 2017 cezpoľný beh žiakov SŠ 

 Univerzitná knižnica, exkurzia  

05.10. 2017 Univerzitná knižnica, exkurzia 

10.10. 2017 prednáška na tému „Podiel Slovenska na holokauste“  

16.10. 2017 možnosti štúdia v Rakúsku,Wiener Neustadt 

„Jeden svet“, festival 
18.10. -20.10. 2017 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, Košice 

19. 10. 2017 Generácia XYZ, výchovný koncert 

25. 10. 2017 PEVŠ, možnosti štúdia 

Intersudy, možnosti štúdia v Dánsku 
26.10. 2017 Účelové cvičenie, prváci 

27.10. 2017 Účelové cvičenie, druháci 

07.11. 2017 Múzeum holokaustu,exkurzia Sereď 

13.11. 2017 olympiáda v NEJ, školské kolo 

stolný tenis žiakov SŠ, chlapci  
14. 11. 2017 stolný tenis žiakov SŠ, dievčatá 

15. 11. 2017 prednáška na tému: „Nástup Hitlera k moci a 2. sv. vojna“ 

16. 11. 2017 Imatrikulácie 

20. 11. 2017 prednáška na tému: Týka sa internacionalizácia iba sveta alebo aj nás?” 

(PEVŠ) 

29. 11. 2017 olympiáda v ANJ, písomná časť 

06. 12. 2017 olympiáda ANJ, ústna časť, školské kolo 

07. 12. 2017 okresné kolo súťaže vo floorbale 

Deň otvorených dverí 
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12. 12. 2017 obvodné kolo, basketbal, dievčatá  

 13. 12. 2017 školské kolo súťaže v písaní na PC 

obvodné kolo, basketbal, chlapci  

15. 12. 2017 SND, divadelné predstavenie, Dobrodružstvo pri obžinkoch 

19. 12. 2017 exkurzia do Grazu 

20. 12. 2017 Vianočný turnaj vo florbale 

24. 01. 2018 SND, divadelné predstavenie Skrotenie zlej ženy 

05. 02. 2018 pilotné testovanie NUCEM, SJL 

08 .02. 2018 veľtrh CF Šaľa 

12.02. - 17.02.2018 lyžiarsky výcvik 

13. 02. 2018 štátna skúška z písania na PC a korešpondencie 

15. 02. 2018 okresné kolo súťaže v písaní na PC a korešpondencie 

20. 02. 2018 LKW Walter, exkurzia 

23. 02. 2018 návšteva partnerskej školy, Univerzity Wiener Neustadt 

14. 03. 2018 divadlo Clipperton, „Hľadá sa nový manžel“ 

21. 03. 2018 stolný tenis žiakov SŠ 

17. 05. 2018 rozlúčkový turnaj vo floorbale 

18. 06. 2018 Pallfyho palác, start up aktivity 

20. 06. 2018 Športový deň 

22. 06. 2018 „Príbeh študenta“, workshop o podnikaní 

25. 06. 2018 Mladý inovatívny podnikateľ, Pállfyho palác 

26. 06. 2018 SLSP, návšteva banky 
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§ 2. ods. 1 j  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

V školskom roku 2017/2018 sa učitelia školy aktívne zapájali so žiakmi do rôznych 

projektov, ktoré boli zamerané na najmä na: 

 rozvíjanie jazykových schopností (projekty v spolupráci s partnerskými rakúskymi 

školami a firmami, napr. Bruck a Leitha, Wien, Wiener Neustadt) 

 športovej zdatnosti a súťaživosti a ochranu zdravia (napr. Športový deň) 

 projekt- "Najkreatívnejšie upravená trieda" ( žiaci si upravujú vhodným spôsobom 

svoje triedy, aby sa v nich cítili príjemne a zároveň mali možnosť rozvíjať svoju 

kreativitu a estetické cítenie) 

 kariérneho poradenstva (mini Erasmus) a pod. 

 

§ 2. ods. 1 k 

 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2017/178neprebehla žiadna inšpekciia. 

 

§ 2. ods. 1 l  

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické podmienky vzdelávania 

Budova Obchodnej akadémie Imricha Karvaša je pôvodne postavená pre účely ZŠ, stavebné 

úpravy budovu prispôsobili pre potreby strednej školy ekonomického typu.  

Budova je v správe majetku štátu. Priľahlé pozemky - parc. č. 967, 968 sú v správe Magistrátu 

Hl. mesta SR.  

Starostlivosť o vonkajší areál školy v spolupráci s vlastníkom pozemkov nie je stále vyriešená 

s konečnou platnosťou. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy zlepšil starostlivosť o areál 

školy pravidelným kosením a odstraňovaním buriny.  
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Usporiadanie a počet učební sa v uplynulom školskom roku nezmenil. Počet učební je 33.  

Skladba odborných učební sa voči minulému školskému roku nezmenila a je nasledovná:  

2 učebne všeobecno-vzdelávacích predmetov, 2 učebne cudzích jazykov,1 učebňa 

bilingválnej OA, 4 učebne výpočtovej techniky, 1 učebňa ekonomických cvičení, 1 učebňa 

administratívy a korešpondencie (na tento predmet sa využívajú aj učebne výpočtovej 

techniky) 1 učebňa cvičná firma, 1 učebňa cvičná banka, 1 veľká telocvičňa, 1 malá 

telocvičňa, pohybové štúdio a posilňovňa.  

Vybavenosť tunajšej školy je vzhľadom na súčasné možnosti a finančné prostriedky dodané 

prostredníctvom zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu veľmi dobrá. Vybavenosť IK technikou sa 

podľa možností dopĺňa i pomocou Neinvestičného fondu OAIK BA. 

V priestoroch školy sa nachádza tiež školská jedáleň s kapacitou 140 miest, ktorá je v 

prenájme (využiteľnosť jedálne je 80 %). 

DM ani iné ubytovacie zariadenie škola nevlastní.  

V školskom roku 2017/2018 sa nám podarilo: 

 na základe havárií vymeniť okná a dvere v športovom trakte 

 z vlastných finančných prostriedkov vymeniť vchodové dvere, 

 vymeniť podlahovú krytinu v zborovni školy, v spodnej chodbe školy - hrozilo 

nebezpečie úrazu 

 vymaľovať všetky triedy 1. ročníka, 

 protiplesňový náter v šatniach TV, 

 na konci školského roka sme v rámci havárií obdržali finančné prostriedky na výmenu 

regulátorov tepla. Túto výmenu sa nám podarila realizovať do konca prázdnin.  

Prioritnými úlohami v materiálno-technickej oblasti pre školský rok 2018/2019 zostali aj 

naďalej :  

- výmena svietidiel v triedach,  

- oprava toaliet - sú vo veľmi nevyhovujúcom stave. 
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§ 2. ods. 1 m  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

OAIKBA v roku 2017 hospodárila podľa rozpočtových pravidiel v celkovej výške 903 364,70 

€  

                                          a) normatívne: 
                                              mzdové prostriedky 551 212,00 €, poistné 185 757,35 €, tovary a                             

služby 148 620,28 €, na PN a odstupné 1 935,72 € 

 

z toho  

 

                                        b) nenormatívne v celkovej výške 15 287,00 € - vzdelávacie  

poukazy, odchodné, lyžiarsky kurz, učebnice. 

Celkové príjmy boli vo výške 8 364,37 € z prenájmu, z vratiek. 

Komplexná správa o hospodárení bola predložená Rade školy dňa ...........................  

 

§ 2. ods. 1 n  

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Cieľom činnosti OA IK Bratislava v školskom roku 2017/2018 bolo budovať dobré meno 

školy, priateľské prostredie a zabezpečovať rast kvality výchovno vzdelávacieho procesu, tak 

aby škola dosahovala v konkurencii ostatných škôl podobného typu poprednmé miesto. 

Základným cieľom bolo posilniť kvalitu vzdelávania v bilingválnych triedach, čo sa 

jednoznačne darilo vďaka inovovanému personálnemu obsadeniu učiteľov NEJ, tiež aktívne 

spoluprácovať s rakúskymi lektormi a Ministerstvom školstva Rakúskej republiky.  

Tieto ciele sa darilo plniť. Škola intenzívne spolupracovala so základnými školami, s 

viacerými bankami a finančnou a daňovou správou, hlavne v oblasti zabezpečenia praxe pre 

študentov. Neustále sa zvyšuje počítačová gramotnosť učiteľov školy, čo je aj spôsobené 

poklesom vekového priemeru učiteľov školy. Zlepšili sa predpoklady na modernizáciu 
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vyučovacieho procesu, využitie multimediálnej techniky v odborných predmetoch, najmä 

vďaka prostriedkom z neinvestičného fondu, ktorý pôsobí pri škole. Pokračuje využívanie 

systému elektronickej žiackej knižky a a v tomto školskom roku škola prešla úplne na 

elektronickú triednu knihu.  

Pre nasledujúci školský rok je stanovený tento dlhodobý koncepčný zámer rozvoja školy: 

1) Naďalej zvyšovať záujem žiakov ZŠ o štúdium na tunajšej škole. Využiť k tomu 

intenzívnejšie informačno - marketingové aktivity školy. 

2) Sústavným pôsobením vyučujúcich zlepšiť prípravu žiakov tretieho a štvrtého ročníka 

na maturitné skúšky s cieľom dosiahnuť kvalitnejšie vedomosti a lepšie výsledky. 

3) Naďalej na vyučovacích hodinách i mimo vyučovacou činnosťou intenzívne výchovne 

pôsobiť na žiakov s cieľom rozvíjať komplexne osobnosť žiaka. 

4) Okamžite zasahovať v prípade negatívne pôsobiacich javov a prejavov žiakov, ktoré 

nie sú v súlade so školským poriadkom. 

5) Pokračovať v realizovaní dvoch školských vzdelávacích programov štvorročného 

štúdia obchodnej akadémie. 

6) Pokračovať v uplatňovaní Školského vzdelávacieho programu päťročného 

bilingválneho štúdia pre žiakov ôsmeho, resp. i deviateho ročníka ZŠ. 

7) Priebežne dopĺňať pedagogický zbor skôr mladými učiteľmi s potrebnou aprobáciou, 

najmä takých, ktorí spĺňajú nielen kvalifikačné predpoklady, ale aj osobnostne a 

morálne dosahujú požadovanú úroveň. 

8) Úspešne pokračovať v práci na všetkých prijatých projektoch s dôrazom na 

uplatňovanie výsledkov  Projektu rozvoja OA IK BA (ESF).  

9) Neustále zlepšovať kontakty a spoluprácu s rodičmi žiakov, ostatnými partnermi 

školy. 

10) Pokračovať v aktivitách smerujúcich k odstráneniu najväčších materiálnych 

problémov školy.  

§ 2. ods. 1 o  

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky a kde treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (SWOT analýza): 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov, 

 klesajúci priemerný vek učiteľov 

 veľmi dobrá úroveň vyučovania odborných ekonomických predmetov a jazykov, 

 zapájanie cvičných firiem do súťaží, dosiahnuté úspechy, 
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 dobrá spolupráca so ŠIOV, s bankovými inštitúciami, daňovým úradom, firmou 

KROS, 

 partnerskými školami v Rakúsku, podnikateľskými subjektami,  

 spolupráca s Katedrou pedagogiky EU v príprave budúcich učiteľov, 

 zapojenosť žiakov do práce záujmových krúžkov - využitie vzdelávacích poukazov, 

 veľmi dobré situovanie školy v tichom prostredí, dobrá dostupnosť MHD, 

 prezentácia školy na podujatiach výchovného charakteru, 

 dobrá vybavenosť školy IKT, 

 rastúca aktivita žiakov školy v činnosti Žiackej školskej rady 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

 pretrvávajúce slabšie vybavenie školy učebnicami, 

 zhoršujúci sa stav niektorých priestorov interiéru a celkového vonkajšieho vzhľadu 

budovy, 

 slabšia aktivita a spolupráca s rodičmi, 

 pretrvávajúce problémy s využitím vonkajšieho areálu. 

PRÍLEŽITOSTI 

 jedinečnosť v bilingválnom vzdelávaní s ekonomickým zameraním 

 dobré meno školy a pozícia medzi školami podobného typu, zlepšenie spolupráce so 

ZŠ, 

 podpora bilingválneho štúdia zo strany MŠ Rakúskej republiky, spolupráca s 

rakúskymi obchodnými akadémiami, 

 zlepšenie spolupráce s Radou rodičov, resp. rodičmi žiakov školy, 

 aktivizácia inovatívnych metód a foriem vzdelávania, 

 marketingové aktivity školy. 

RIZIKÁ 

 zhoršujúce sa študijné návyky žiakov, 

 rastúci podiel žiakov so zhoršeným sociálnym zázemím (neúplná rodina, nedostatočné 

výchovné zázemie v rodine) 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov daný finančným normatívom, malé 

možnosti získavania iných finančných zdrojov, 

 motivácia zamestnancov školy, 

 aktivita školy v spolupráci s rodičovskou verejnosťou, 

 rizikový a zhoršujúci sa stav budovy školy, 

 rast administratívnej zaťaženosti. 

Uvedená SWOT analýza je výsledkom niekoľkoročného pozorovania života školy, 

podmienok jej existencie a celospoločenského vývoja. Je tiež reakciou na populačný vývoj v 

bratislavskom regióne, na sériu rokovaní so zriaďovateľom, kooperujúcimi základnými i 

strednými školami, ich vedeniami a výchovnými poradcami zo základných škôl, s Radou 
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školy pri OA Imricha Karvaša Bratislava, triednymi učiteľmi štvrtého a piateho ročníka, 

výsledkom konzultácií a rokovaní s rodičmi i žiakmi školy, absolventmi. 

SWOT analýzu chápeme ako dôležité východisko pre najbližšie obdobie, pre naplnenie 

cieľov všetkých úloh a projektov. 

§ 2. ods. 1 p  

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Uplatnenie sa absolventov školy vo vysokoškolskom štúdiu doma i v zahraničí a v 

zamestnaní, využívajúcom odborné vzdelanie absolventov je dobré až veľmi dobré, čo 

pretrváva už viac rokov. Podľa dostupných údajov približne 80 % absolventov školy študuje 

na VŠ na Slovensku i v zahraničí, najmä v Rakúsku. Približne 10 - 15 % žiakov je 

zamestnaných v SR a v Rakúsku, pričom rastie počet našich žiakov, ktorí nachádzajú 

uplatnenie v medzinárodných firmách, kde je požadovaná výborná znalosť nemeckého 

jazyka. Dobrovoľne nezamestnaných, podľa dostupných údajov, je krátkodobo veľmi málo, 

väčšinou prospechovo slabších absolventov.  

Vysoké percento absolventov školy prijímaných na VŠ štúdium je na jednej strane u tých 

najlepších dôkazom ich kvalít, na druhej strane poukazuje na znižujúcu sa náročnosť 

niektorých univerzít pri prijímaní na štúdium, obzvlášť bez prijímacích pohovorov.  

§ 2. ods. 2 a  

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky pre prácu učiteľov a žiakov sú v Obchodnej akadémii 

Imricha Karvaša Bratislava na priemernej až dobrej úrovni.  

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov v Obchodnej akadémii Imricha Karvaša 

Bratislava sú dané hlavne vekom budovy a všetkých priestorov a obmedzenými možnosťami 

na opravy, rekonštrukcie, modernizácie a údržbu priestorov.  

V dobrom stave je inovovaná podlahová krytina väčšej časti tried a stav šatní v telocvičnom 

trakte. V mesiaci december 2017 sme vymenili podlahovú krytinu v zborovni, v spodnej čast 

budovy i pri odborných učebniach. 

V októbri 2017 sa odstránil zlý stav značnej časti okien a dverí v športovom trakte, ich 

výmenou za nové, sa zlepšila možnosť vetrania a tepelná pohoda v šatniach.  



Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava 
                                Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 
__________________________________________________________________________________ 
 

Taktiež výmenou okien v malej a veľkej telocvični v rámci koncesnej zmluvy sa nám podarilo 

zlepšiť tepelnú pohodu a zároveň aj vetranie telocviční. 

Tepelnú pohodu vo všetkých priestoroch školy pozitívne ovplyvnila výmena regulátorov tepla 

v rámci havárií.  

Prašnosť a hygienické podmienky vo vyučovacích a spoločných priestoroch sú dobré až 

veľmi dobré. Výnimkou je veľká a malá telocvičňa, kde je sústavný pohyb cvičiacich od 

dopoludnia do neskorých večerných hodín, kedy sú priestory prenajaté.  

V technicky zlom stave je ešte osvetlenie časti tried a priestorov školy, ktoré si vyžadujú 

výmenu svietidiel.  

To zvyšuje náročnosť bezpečného prevádzkovania budovy.  

Únikové východy sú v dostatočnom počte. 

Zlepšilo sa využívanie telocvičných priestorov a postupne narastá záujem žiakov o 

telovýchovné aktivity. Napomohla tomu už spomínaná výmena okien v telocvični.  

§ 2. ods. 2 b  

Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov 

Krúžok matematiky Mgr. Alena Parajková 18 

Krúžok účtovníctva a daní Ing. Danica Krajňáková 29 

SJL pre maturantov Mgr. Eva Košútová 47 

Testovanie v anglickom jazyku JUDr. Gabriela Liptáková 19 

§ 2. ods. 2 c  

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou 

Spolupráca s rodičmi, osobitne s rodičmi tzv. problémových žiakov je niekedy slabšia. 

Informovanosť rodičov a zákonných zástupcov žiakov sa trvale zlepšuje aj vďaka využívaniu 

systému elektronickej žiackej knižky a informáciám, ktoré poskytuje webová stránka školy. 

Na druhe stranej však niektorým rodičom tento kontakt, resp. informácie z neho postačujú a 

triedne schôdze rodičov a kontakt s vyučujúcimi obmedzili na minimum. Napriek tomu je 
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možné konštatovať, že narastá záujem rodičov o dianie v škole. Je stále viac rodičov, ktorí sa 

snažia škole pomáhať všetkými dostupnými spôsobmi, za čo im patrí veľká vďaka. 

§ 2. ods. 2 d  

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v 

školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca školy a verejnosti: 

Škola udržuje a rozvíja kontakty s predstaviteľmi odbornej verejnosti - najmä 

spolupracujúcimi bankami - SLSP a Tatrabankou, Unicredit bankou a VUB. Tiež firmou 

Johnson Controls a LKW Walter. Tie majú aj záujem pripravovať študentov aj na trh práce. 

Umožnili našim žiakom účasť na exkurziách, uskutočnili prednášky a prezentácie pre žiakov i 

učiteľov školy, zabezpečujú odbornú prax žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka. 

Trvale dobrá je spolupráca s firmou KROS pri usporadúvaní súťaže Mladý účtovník, 

poskytovaní odbornej pomoci učiteľom účtovníctva. 

Škola naďalej spolupracuje so Štátnou jazykovou školou pri organizovaní štátnych 

jazykových skúšok z nemeckého jazyka. 

Škola udržuje úzku spoluprácu s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU. Sme 

fakultnou školou, niekoľko našich pedagógov vykonáva funkciu fakultného učiteľa a podieľa 

sa tak na odbornej príprave budúcich učiteľov odborných ekonomických predmetov. EU 

taktiež pôsobí ako garant pri organizovaní štátnych skúšok z písania na PC a korešpondencie. 

Škola spolupracuje aktívne aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie - CPPPaP, ktoré poskytuje škole poradenské psychologické služby. Oceňujeme a 

pre školu za výnimočnú považujeme spoluprácu so školskou psychologičkou PhDr. Kornéliou 

Kurilovou. 

Cvičná firma, resp. cvičné firmy tunajšej školy aktívne spolupracovali so ŠIOV a jeho 

Centrom cvičných firiem.  

Dobré boli kontakty so vzdelávacími inštitúciami, hlavne s MPC Bratislava.  

Záver 

Vypracoval: Ing. Jana Šebestová 

V Bratislave, 17. októbra 2018 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23. 10. 2018  
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