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I. Základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov školy:    Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 

Adresa školy    Mládežnícka 158/5, 926 01  Sereď 

Telefónny kontakt:   031/789 2442, 031/789 2016, 0911/034 754, 0911 034 753 

Web stránka:    www.oasered.sk 

e-mail adresa:   oasered@oasered.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Riaditeľka školy:   Ing. Marta Melayová 

Zástupkyňa:    Ing. Ľubica Mrvová  

Vedúca školskej jedálne:  Blažena Dančeková od 01. 08. 2020 do 31.07.2021 

Viera Vilhanová od 01.08.2021 

Ekonómka školy:   Katarína Vagundová 

 

 

 

Rada školy: 

 

Rada školy, ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, pozostáva z 11 členov, ktorí  boli 

zvolení z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov 

školy a delegovaní zriaďovateľom: 

Mgr. Daniela Pazúrová  predsedníčka Rady školy pri OA Sereď – neped. zamestnanec 

Ing. Sylvia Sečenová  členka Rady školy pri OA Sereď – pedagogický zamestnanec 

PaedDr. Mariana Kamenská členka Rady školy pri OA Sereď –pedagogický zamestnanec 

Mgr. Juraj Bottka  zástupca zriaďovateľa TTSK (od 20. 08. 2019) 

PhDr.  Mgr. Ľuboš Šúry  poslanec TTSK 

MUDr. Ervín Chomča  poslanec TTSK 

Krisztián Forró   poslanec TTSK 

Katarína Šelestiaková  člen Rady školy za študentov 

Rudolf Švehla   zástupca rodičov 

Daniela Ladovicsová  zástupca rodičov  

Silvia Zrayer   zástupca rodičov 

 

http://www.oasered.sk/
mailto:oasered@oasered.sk
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II. Údaje o zriaďovateľovi 

 
Zriaďovateľ:    Trnavský samosprávny kraj 

     Starohájska 10, 917 01  Trnava 

Telefónne číslo:   +421 33 555 9111 

Webové sídlo:    www.trnava-vuc.sk 

Adresa elektronickej pošty:  info@trnava-vuc.sk 

 

 

III. Činnosť rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy 
 

Rada školy 

Rada školy pri Obchodnej akadémii, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď bola ustanovená v 

zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách, ktoré sa konali 

dňa 14. 04.2016. Voľby nových členov RŠ sa z dôvodu vírusového ochorenia COVID-19 konali 

v 18. septembra 2020. 

 Zasadnutie Rady školy 09. júla 2020 

 RŠ prerokovala racionalizačné opatrenia súvisiace s chodom OA Sereď a vyjadrila súhlasné 

stanovisko, aby OA Sereď zostala v pôvodných priestoroch a uvoľnila budovy, ktoré nevyužíva na 

výchovno-vyučovací proces: 

  Zasadnutie Rady školy per rollam 10. septembra 2020 

RŠ prerokovala a súhlasila so zmenami v Školskom vzdelávacom programe na školský rok  

2020/2021 z dôvodu vstupu do SDV. 

 Ustanovujúce zasadnutie Rady školy per rollam 15. 10. 2020  

RŠ prerokovala a súhlasila s voľbou predsedu a podpredsedu RŠ a zobala na vedomie Správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020“. 

 Zasadnutie Rady školy per rollam 11. 12. 2020 

RŠ prerokovala a súhlasila s testovaním na COVID 19 ako podmienku nástupu žiakov do školy 

v januári 2021 

 Zasadnutie Rady školy per rollam 15. 06. 2021 

RŠ prerokovala a súhlasila s návrhom plánu výkonov na šk. rok 2022/2023 v počte 60 žiakov, t. j. 

2 triedy denného štúdia študijného odboru 6317 M obchodná akadémia. 
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Pedagogická rada 

Členmi PR sú riaditeľ školy, jeho zástupca a učitelia. Pedagogická rada školy mala 18 členov–

16 učiteľov (z toho 6 na skrátený úväzok), 1 zástupkyňa riaditeľky školy a riaditeľka školy. 1 

zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke. 

 

Pedagogická rada školy: 

- prerokovala výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a navrhovala pochvaly, pokarhania, 

- sa oboznamovala s pokynmi MŠVVaŠ a Ú TTSK ohľadne mimoriadnej situácie COVID 19, 

- predkladala návrhy na zmeny v odborno-pedagogickej oblasti a námety a návrhy na zvyšovanie 

efektívnosti fungovania školy, 

- upravovala ŠkVP, učebný plán, tematické plány z dôvodu vstupu do SDV,  

- aktívne sa podieľala na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov (plány práce, 

hodnotenie pedagogických zamestnancov a pod., hodnotiaca správa) a ich prerokovaní, 

- oboznamovala  účastníkov pedagogickej rady svojimi poznatkami a skúsenosťami z oblasti 

výchovno vzdelávacieho procesu a samoštúdia. 

 

- Zasadnutia pedagogickej rady školy sa konali:  

24. 08. 2020 16. 11. 2020 12. 04. 2021 

07. 10. 2020 25. 01. 2021 04. 05. 2021 

12. 10. 2020 22. 03. 2021 23. 06. 2021 

27. 10. 2020   

 

Rodičovské združenie – „Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii 

v Seredi“ 

Rada rodičov mala 9 členov - zástupcov jednotlivých tried a hospodársku a pokladníčku 

v jednej osobe. Prijímala a riešila námety a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania 

žiakov a výraznou mierou financovala materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

najmä nákup a údržbu výpočtovej techniky – 4 727,69 €, nákup kancelárskeho nábytku pre učebňu 

cvičnej firmy, kancelárskeho papiera, zakladačov – 4 441,57 €. Zdrojom financií bolo členské a 2 

% z dane, ktoré predstavovali sumu 4 570,55 €. 
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Študentský parlament 

Študentský parlament  v školskom roku 2020/2021 realizoval aktivity: 

- október 2020 Online hlasovanie za najkrajšiu tekvicu, ktorú žiaci vyrobili a zverejnili, 

- december 2020  „Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok“ – žiaci pripravili pre Domov 

dôchodcov v Seredi krabice plné drobných darčekov a sladkostí, projekt má prispieť k rozvoju 

empatie a sociálneho cítenia žiakov voči starším občanom 

- máj 2021  Kúp si svoj strom  - projekt na záchranu prírodných lesov. 

 

Predmetové komisie 

Poradnými orgánmi v riadiacej práci vedenia školy v školskom roku 2020/2021 boli tieto 

predmetové komisie: 

Predmetová komisia pre VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE predmety – predseda:  

PaedDr. Mariana Kamenská: 

 sekcia SJL: SJL, DEJ, OBN, ETV, NBV, 

 sekcia cudzie jazyky: NEJ, ANJ, RUJ, KAJ,   

 prírodovedné predmety a telesná a športová výchova: MAT, BIE, TSV, INF. 

Predmetová komisia pre ODBORNÉ predmety – predseda:  Ing. Ľubica Mrvová: 

 sekcia teoretických a praktických odborných predmetov:  

o teoretické vzdelávanie: POE, MEU, UCT, SPK, JOP, PRN, HOG, TVZ, HVS, USP,  

o praktické vzdelávanie: PCR, AEK, API, DAS, EKC, CVU, MOF, ADK, OPR 

(odborná prax v systéme duálneho vzdelávania),  

o voliteľné predmety: APE, BAN, SME, PVF, 

 sekcia grafických predmetov: ADK.  

 

Koordinátori práce v oblasti: 

CO, BOZP a PO     Ing. Ján Vidrnák 

Koordinátor prevencie    Ing. Anna Trebatická 

Výchovná poradkyňa    Ing. Ľubica Mrvová 

Odborná prax a SDV    Ing. Marta Melayová 

       Ing. Ľubica Mrvová 



Naše číslo: 00219/2021/OASe-2 z 08. 10. 2021, strana č. 7 

IV. Počet žiakov, študijné odbory, prijímacie konanie  

Počet tried:   8 

Počet žiakov školy:   

Trieda 

K 15. 09. 2020 K 31.08.2021 

Počet 

žiakov 

Z toho 

IVVP 

Počet 

žiakov 

Z toho 

IVVP 

I. A 18 0 18 0 

I. B 18 0 19 0 

II. A 16 0 16 0 

II.B 17 0 17 0 

III. A 14 0 14 0 

III. B 19 3 19 3 

IV. A 17 2 17 2 

IV. B 23 2 23 2 

SPOLU 142 7 143 7 

 

Koncom septembra 2020 prestup jedného žiaka na OA Sereď. 

 

Zoznam študijných odborov:  6317 M obchodná akadémia 

      6317 M obchodná akadémia v systéme duálneho 

 vzdelávania 

 

Prijímacie skúšky v roku 2021 do prvého ročníka šk. roku 2021/2022: 

 

 Počet žiakov 

Plán výkonov 
1. kolo 2. kolo 

prihlásenýc

h 
prijatých  

úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku 
nerealizovalo sa z dôvodu 

naplnenia plánu výkonov v 1. 

kole 48 78 48 73 
 

Prijímanie žiakov do šk. roka 2021/2022 sa konalo na základe kritérií, ktoré boli zverejnené na 

stránke školy z profilových predmetov – MAT a SJL, pričom sa zohľadňovali aj koncoročné 

študijné výsledky žiakov na základnej škole v 6., 7. a 8. ročníku a polročné študijné výsledky 

v 9. ročníku z predmetov SJL, MAT a CUJ. 
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V. Výsledky hodnotenia žiakov 

Vyučovanie  od 12. októbra 2020 do 24. marca 2021 – žiaci 4. ročníka a do  10. mája 2021 – 

žiaci 1. až 3. ročníka prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom EduPage a Teams 

Messenger, s využitím: PowerPointových prezentácií, MS Office, FreeCam, odkazov na externé 

videá, aplikácie Wocabee, viempoanglicky.sk, počuj.sk, interaktívnych cvičení a podobne. 

Mnohí žiaci sa svedomito zapájali do vyučovacieho procesu počas dištančného vzdelávania, 

odovzdávali včas vypracované zadania a úlohy. Niektorí však z objektívnych príčin, žiaľ, častejšie 

zo subjektívnych príčin odovzdávali úlohy na poslednú chvíľu, po termíne alebo vôbec. V takýchto 

prípadoch vyučujúce vypracovali náhradné zadania, úlohy a testy. 

Žiaci s IVVP mali vypracované špeciálne rozvrhy hodín a rozvrhnuté učivo, individuálny študijný 

plán  a vyučujúce sa im venovali individuálne.  

Napriek nepriaznivej situácii bolo učivo v školskom roku 2020/2021 odučené podľa ŠkVP 

a schválených tematických plánov. 

Priemer v 2. polroku v školskom roku 2020/2021 – 1,89  

 34,27 % žiakov skončilo s prospechom vyznamenaný (v šk. roku 2019/2020 – 37,33 %),  

 18,89 % žiakov skončilo s prospechom veľmi dobrý (v šk. roku 2019/2020 - 20,67 %),  

 46,14  % žiakov prospelo (v šk. roku 2019/2020 to bolo 41,33 %), 

 0,7 % žiakov neprospelo. Žiak v nasledujúcom šk. roku prestúpil na inú SŠ. 

Prospech žiakov: 

Trieda 
Po- 

čet 

Vyzname-

naní 

Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli 

Neklasifiko- 

vaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

Prospech 

I. A 18 8 7 3 0 0 0 0 0 1,54 

I. B 19 5 8 6 0 0 0 0 0 1,86 

II. A 16 6 3 7 0 0 0 0 0 1,80 

II. B 17 8 3 6 0 0 0 0 0 1,90 

III. A 14 4 1 9 0 0 0 0 0 2,32 

III. B 19 5 4 10 0 0 0 0 0 2,07 

IV. A 17 6 1 10 0 0 0 0 0 2,15 

IV. B 23 7 0 15 1 0 0 0 0 2,47 

Spolu 143 49 27 66 1 0 0 0 0 1,89 

Celkový prospech v roku 2019/2020 – 1,97. 
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Dochádzka žiakov: 

Absencia v školskom roku 2020/2021: 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Ospravedlnené 
Ospr. na 

žiaka 

Neospravedln

ené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 18 991 55,06 991 55,06 0 0,00 

I. B 19 1 062 55,89 1062 55,89 0 0,00 

II. A 16 704 44,00 703 43,94 1 0,06 

II. B 17 1 065 62,65 1055 62,06 10 0,59 

III. A 14 1 479 105,64 1457 104,07 22 1,57 

III. B 19 1 420 74,74 1416 74,53 4 0,21 

IV. A 17 1 212 71,29 1209 71,12 3 0,18 

IV. B 23 1 656 72,00 1632 70,96 24 1,04 

Spolu 143 9 589 67,06 9 525 66,61 64 0,45 

 

 

VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

 

V súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa v 

školskom roku 2020/2021 interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti konali 

administratívne: 

Pri hodnotení  internej časti MS sa brali do úvahy: 

IČ MS SJL: koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch 

ročníkov, 

IČ MS CUJ – ANJ B1: koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov a Konverzácia v 1. CUJ - polročné a koncoročné známky (predmet sa vyučuje v 4. 

ročníku),. 

 

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahovalo  na ústnu formu 

internej časti MS z CUJ – ANJ B2. Na našej škole 4 žiaci  úspešne  vykonali ústnu internú časť 

maturitnej skúšky z CUJ – ANJ B2 dňa 31. 05.2021.  
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Slovenský jazyk a literatúra 

Trieda 1 2 3 4 5 Spolu Priemer 

4. A 3 6 7 1 -- 17 2,35 

4. B 4 5 7 6 -- 22 2,68 

Spolu 7 11 14 7 -- 39 2,54 

Priemer v minulom šk. roku:                    2,07 

 

 

Anglický jazyk 

Trieda 1 2 3 4 5 Spolu Priemer 

4. A 3 7 6 1 -- 17 2,29 

4. B 8 8 5 1 -- 22 1,95 

Spolu 11 15 11 2 -- 39 2,10 

Priemer v minulom šk. roku:                   2,14 

 

 

PČOZ – uskutočnilo sa administratívne hodnotenie – priemernou známkou. Do známky na 

maturitnom vysvedčení sa započítali: koncoročná známka z UCT v II. roč., polročné a koncoročné 

známky z UCT III. a IV. ročníku a polročná a koncoročná známka z EKC vo štvrtom ročníku.  

 

Praktická časť odbornej zložky 

Trieda 1 2 3 4 5 Spolu Priemer 

4. A 5 5 6 1 -- 17 2,18 

4. B 7 3 7 5 -- 22 2,45 

Spolu 12 8 13 6 -- 39 2,33 

Priemer v minulom šk. roku:        2,07 

 

TČOZ - uskutočnilo sa administratívne hodnotenie – priemernou známkou. Do známky na 

maturitnom vysvedčení sa započítali: polročné a koncoročné známky z POE v I. a II. roč., polročná 

a koncoročná známka z POE v  III. a IV. ročníku a polročná a koncoročná známka z MEU vo 

štvrtom ročníku.  

Teoretická časť odbornej zložky – administratívne hodnotenie 

Trieda 1 2 3 4 5 Spolu Priemer 

4. A 6 2 6 3 -- 17 2,35 

4. B 6 5 7 4 -- 22 2,41 

Spolu 12 7 13 7 -- 39 2,38 

Priemer v minulom šk. roku:                   2,30   
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Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky skontrolovali 

dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schválil ho predseda školskej maturitnej 

komisie do 18. mája 2021. 

Výsledné známky škola sprístupnila žiakom do 19. mája 2021. 

Žiadny žiak v stanovenom termíne do 21. mája 2021 NEVYJADRIL svoj nesúhlas s výslednou 

známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky. 

Vyučovanie žiakov 4. ročníka sa skončilo 24. mája 2021 a 31. mája 2021 
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VII. Počet zamestnancov a údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov 

Počet zamestnancov ku dňu klasifikácie – 30. 06. 2020 

Zamestnanci  Na plný úväzok Na skrátený úväzok 

PEDAGOGICKÍ  12 4 

NEPEDAGOGICKÍ 12 1 

 

 

V počte 12 nepedagogických zamestnancov sú: 

- 3 pracovníčky školskej jedálne všetky na plný úväzok, 

- 3 administratívne pracovníčky, 

- 5 upratovačiek, z toho jedna na skrátený úväzok a  

- 1 školník. 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov – vzdelávanie zamestnancov 

 

Pedagogickí pracovníci Obchodnej akadémii v Seredi spĺňali v školskom roku 2020/2021 

kvalifikačné predpoklady na výučbu predmetov, ktoré vyučovali na 96,52 %, odborne neboli 

vyučované predmety biológia v rozsahu 6 vyučovacích hodín a predmet hospodárska geografia 

a v rozsahu 4 hodín týždenne  (o úväzok takomto rozsahu  nebol zo strany kvalifikovaných učiteľov 

záujem). 

Z 18 pedagógov boli šiesti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, siedmi 

v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a piati v kariérovom stupni 

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Počas školského roka si zamestnanci zvyšovali svoju odbornosť účasťou na školení (KROS – 

účtovníctvo, daňové a mzdové centrum, školenie vyučujúcich aplikovanej ekonómie, a vzdelávacie 

portály  Fenomény sveta a Zmúdri.sk. 

Riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky absolvovali rozširujúce funkčné vzdelávanie, ekonómka, 

odborný referent, mzdová a finančná účtovníčka sa zúčastnili školení, ktoré dopĺňali a aktualizovali 

vedomosti z oblasti BOZP, mzdovej oblasti, z oblasti verejného obstarávania, personalistiky, 

registratúry, účtovníctva, finančnej kontroly a i. 
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VIII. Údaje o aktivitách, projektoch a prezentácii školy na verejnosti 

 

Súťaže: 

- Mladý záchranár okresné kolo súťaže TTSK, september 2020,  

- Čaro slova – okresné kolo, získané 1. a 2. miesto próza, 2. miesto poézia, september 2020, 

- Finančná olympiáda Nadácia Partners, október 2020, 

- Generácia EURO, Národná banka Slovenska, november 2020, 

- Rozhoduj o Európe, Centrum pre európsku politiku, november 2020, 

- Súťaž ZAV 100 – zúčastnilo sa 40 žiakov školy, november 2020, 

- Medzinárodný veľtrh CVF Praha, december 2020, 

- ZAV Zvolen – súťaž ADK, február 2021, 

- Krajské kolo SIP Senica, február 2021, 

- 8. Regionálny veľtrh CVF v Žatci, február 2021, 

- Mladý účtovník – regionálne kolo spoločnosti KROS, marec 2021, 

- Súťaž SIR – v rámci predmetu APE – postup medzi 10 top nápadov v rámci celej SR, 

marec 2021, 

- Mladý účtovník – celoslovenské kolo spoločnosti KROS, apríl 2021, 

- „Bratislavské cvičné firmy“ – veľtrh v rámci predmetu PVF, máj 2021, 

- „MUB špeciál“ – Metropolitná univerzita Praha – súťaž v rámci predmetu PVF, jún 2021, 

- Čaro slova – okresná súťaž v umeleckom prednese, 2. miesto poézia, 2. miesto próza, jún 

2021, 

 

Športové aktivity: 

- Európsky týždeň športu, september, 

- Letné Olympijské hry 2020 – pochod Pripravení na TOK, jún 2021, 

 

Humanitárne aktivity: 

- Zbierka - Biela pastelka, september 2020,  

- Zbierka – Deň nezábudiek, október 2020, 

- Musíme si pomáhať – PET vrchnáky pre Nikolku, počas školského roka, 

Exkurzie, prednášky, besedy:  

- Literárna exkurzia Záhorie, 2. ročník, september 2020, 
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- Veľtrh Gaudeamus igitur – VŠ a zamestnávatelia, október 2020, 

- Školenie manažmentu APE – firma ET&T Bratislava, november 2020, 

- Webinár Mzdové a daňové centrum, december 2020, 

- Interaktívny workshop „Komunikačné zručnosti“ – UCM Trnava, január 2021, 

- workshop  – Národné kariérne centrum „Na akú školu sa hodím?“, február 2021, 

- Právne piatky – UCM B. Bystrica - prednášky z práva, február 2021, 

- NPC – „Ako postupovať pri zakladaní živnosti“ – prednáška, marec 2021, 

- webinár „Reč tela“, NPC Bratislava, máj 2021, 

- Literárna exkurzia Trnava, 2. a 3. ročník, jún 2021, 

- Literárna exkurzia Sereď, 1. ročník, jún 2021. 

 

Iné: 

- 15. ročník Knižných  hodov - Magické knižné hody - 2021 - Tradície, zvyky, povery, čary 

a veštby v slovenskej ľudovej slovesnosti – online formou na stránke školy a stránke mesta 

Sereď, 

- Pietna spomienka na obete holokaustu účasť V Mestskom parku v Seredi, žiaci 2. ročníka, 

september 2020, 

- Židovská ulička – Zrkadlo svedomia – projekt pre žiakov 1. ročníka, september 2020 

- Deň srdca, žiaci 1. až 4. ročníka, september 2020, 

- prax žiakov IV, ročníka-september 2020 a žiakov III. Ročníka-máj až jún 2021, žiaci sa 

aktívne zapájali do hospodárskej praxe a po jej absolvovaní si odovzdávali skúsenosti 

a poznatky  nadobudnuté vo firmách a organizáciách na hodinách POE. ,  

- prezentácia školy na stránkach školy www.oasered.sk, na sociálnych sieťach 

- príspevky do regionálnej tlače a televízie, 

- účasť v enviromentálnom projekte – Recyklohry – škola získala body, ktoré budú použité 

na nákup pomôcok, kancelárskych potrieb pre výchovno-vyučovací proces a odmien pre 

žiakov. 

  

http://www.oasered.sk/
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IX. Informácia o projektoch 

 

- IES – certifikát - škola bola zaradená do medzinárodnej certifikácie IES - rating BB+, v 

tomto projekte je cieľom školy získať  vyššie ratingové hodnotenie, čo sa jej aj podarilo. 

Momentálny rating. školy je – BBB = škola je vysoko erudovaná a profesionálne vedená 

inštitúcia, 

- Erazmus + (výmenné študijné pobyty v rámci krajín – Rakúsko, Chorvátsko, Severné 

Macedónsko, Bulharsko), výmenné pobyty z dôvodu pandémie pozastavené, projekt 

predlžený do februára 2023, zrealizované aktivity: 

- Online stretnutia fiktívnych firiem, 

- Online Veľtrh CVF, apríl 2021. 

 

 

 

X. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná. 

 

 

 

XI. Priestorové a materiálno-technické podmienky 

 

Škola má v správe 10 objektov – školský internát, stará škola, nová prístavba, školská jedáleň 

a kuchyňa, posilňovňa, telocvičňa, športová hala, pavilón odborných učební pre výpočtovú 

techniku, ktorej súčasťou sú garáže, a kotolňu a stará prístavba 

Objekt posilňovňa bol odstavený z dôvodu intenzívneho zatekania do elektroinštalácie 

(rozsiahle poškodenie strešnej krytiny) a presťahovaný do objektu nová prístavba a objekt stará 

prístavba je dlhodobo odstavený na základe rozhodnutia RÚVZ (azbest). 

 

Škola disponuje: 

 8 kmeňovými triedami, ktoré sú vybavené školským nábytkom, bielou tabuľou, 

pripojením na internet a ozvučením, 

 2 odbornými učebňami na výučbu administratívy a korešpondencie vybavené 

dataprojektorom a tlačiarňou , 
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 3 učebňami na výučbu informatiky, aplikovanej informatiky, manažmentu osobných 

financií a podnikania v cestovnom ruchu vybavené dataprojektorom, tlačiarňami 

a interaktívnou tabuľou, 

 1 učebňou na vyučovanie predmetu praktikum v cvičnej firme,  

 2 odborné učebne na výučbu cudzích jazykov s dataprojektormi, 

 1 odbornú učebňu slovenského jazyka a literatúry s dataprojektorom, 

 3 miestnosti určené pre workshopy, prezentácie, besedy a maturitné skúšky,  

 posilňovňa s náradím, 

 telocvičňa a športová hala, 

 bufet, 

 knižnica, 

 kancelária riaditeľa školy  a zástupkyne školy, zborovňa, kabinety učiteľov, 

 kancelárie ekonómky, personalistky a odbornej referentky a  finančnej a mzdovej 

účtovníčky, 

 šatne pre každú triedu, 

 sklady na učebnice, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, 

 sociálne zariadenia. 

 registratúrne stredisko, 

 dielňa pre školníka, 

 a iné. 

 

Technické podmienky školy: 

 198 PC a notebookov pripojených na internet, 

 16 tabletov, 

 Server 

 24 multifunkčných zariadení, 

 10 učební s dataprojektorom 

 4 učebne s interaktívnou tabuľou. 

V odborných učebniach informatiky, cvičnej firmy a administratívy sú PC, ktoré škola musí 

postupne obmieňať z dôvodu morálneho, ale aj fyzického opotrebenia. Nákup výpočtovej techniky 
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pre výchovno vyučovacie účely bol hradený z príspevku Ministerstva školstva SR a z rodičovského 

združenia. 

 

Rozsiahly vonkajší areál školy – 2 ha - vyžaduje sústavnú starostlivosť. Úpravu areálu sme 

počas šk. roka riešili vlastným školníkom. V rozsahu 32 hodín mesačne na základe Dohody 

o pomoci v hmotnej núdzi s ÚPSVaR  Galanta nám s areálom  vypomáhal jeden evidovaný 

nezamestnaný. Škola s touto formou výpomoci nemá žiadne finančné výdavky. 

 

Je potrebná celková rekonštrukcia telocvične (UK, TUV, elektro, strecha, okná, sociálne 

zariadenia), je nevyhnutná aj obnova fasády na jednotlivých objektoch, najmä na budove školského 

internátu, novej prístavby a starej školy a výmena okien v šatniach novej prístavby, v ktorej sa žiaci 

a zamestnanci školy pohybujú na dennej báze. 
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XII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky 

Silné stránky Slabé stránky 

 Systém DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 Erasmus+ 

 Stabilný kolektív a vysoká odbornosť väčšiny 

pedagógov, ochota navzájom spolupracovať 

 Vlastné kapacity – vymaľované priestory učební 

a tried, zrekonštruovaná športová hala, vlastná 

posilňovňa, telocvičňa, školská jedáleň 

 Bezbariérovosť – bezbariérový vstup do budovy 

a schodolez s vozíkom 

 Zvyšujúci sa rating školy - medzinárodný audit 

kvality– IES certifikát – stupeň BBB 

 Prepájanie školy s praxou –  SDV, programy 

Kros, prístup do Daňového a Mzdového centra 

firmy Poradca podnikateľa Žilina 

 Uplatnenie absolventov na trhu práce a na 

vysokých školách 

 Schopnosť školy poskytnúť žiakom IKT 

techniku pri dištančnej výuke 

 Rozdielna úroveň niektorých učiteľov 

 Nezáujem žiakov o zapojenie sa do súťaží, 

projektov, olympiád 

 Pretrvávajúci nedostatok financií na krytie 

prevádzkových potrieb a na o ocenenie práce 

zamestnancov 

 Havarijný stav okien v novej prístavby  

 Zlý stav rozvodov kúrenia  a studenej vody 

 Havarijný stav rozvodov kanalizácie 

 Chátrajúci obvodový plášť budov školy 

 Zdravotné problémy spojené s dištančnou výukou 

(bolesti hlavy, chrbtice, problémy s príjmom 

potravy) 

 

Príležitosti Riziká 

 Zvyšovať kvalitu absolventov  

 Rozvoj mäkkých zručností žiakov 

 Zvyšovať renomé školy a raiting v rámci IES 

certifikátu 

 Presadiť sa v konkurencii iných škôl 

 Spolupráca s finančnými inštitúciami a hľadanie 

ďalších zamestnávateľov do systému duálneho 

vzdelávania 

 Nedostatok vyučujúcich na niektoré predmety 

– BIO, HOG, TSV 

 Morálne a fyzické opotrebenie IKT  

 Vysoký počet príbuzných škôl v regióne 

 Slabé vôľové vlastnosti žiakov a ich odchod 

žiakov do konkurenčných škôl s „ľahším“ 

štúdiom  

 Riziko ohrozenia zdravia v priestoroch 

školského internátu  a novej prístavby (šatne) 

– okná v havarijnom stave 

 Riziko zatopenia priestorov /kanalizácia, 

rozvody UK/ 

 Prehriatie priestorov starej školy v letných 

mesiacoch 
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DUÁLNE VZDELÁVANIE: 

Od šk. roka 2020/2021 vstúpila škola do systému duálneho vzdelávania. Počas mesiaca september 

– október 2020 bolo uzavretých 14 duálnych zmlúv so zamestnávateľmi z oblasti verejnej správy, 

hotelierstva a cestovného ruchu, účtovníckych firiem. Pri oslovovaní potenciálnych 

zamestnávateľov verejnej správy nám výrazne pomohol člen Rady školy PhDr.  Mgr. Ľuboš 

Šúry. Do duálneho vzdelávania sa zapojilo a učebné zmluvy uzatvorilo 14 žiakov z 1. B triedy.  

 

Duálne vzdelávanie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, pri zápise do 1. ročníka 2021/2022 

prejavilo záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania až 33 žiakov zo 48 zapísaných. Počas mesiacov 

jún – september 2021 sme hľadali a  nadväzovali kontakty s novými zamestnávateľmi. K 30. 09. 

2021 sme mali uzavretých 10 nových duálnych zmlúv a 13 nových učebných zmlúv so žiakmi 

prvého ročníka školského roka 2021/2022. 
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XIII. Výsledky úspešnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania 

žiakov na ďalšie štúdium 

Údaje známe k 30. 09. 2021 

 

Trieda 

Študuje 

Pracuje Úrad práce Spolu 
SPOLU 

Z toho 

ekonomické 

zameranie 

IV. A 11 5 3 3 17 

IV. B 12 8 7 3 22 

Spolu 23 13 10 6 39 

V  % 58,98% 33,33 % 25,64 % 15,38 % 100 % 

V šk. roku úspešne ukončili štúdium 39 žiakov zo 40. 

 

 

XIV. Voľnočasové aktivity v školskom roku 2020/2021 

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci krúžku 

HEVI klub 13 PaedDr. Mariana Kamenská 

Krúžok anglického jazyka 14 Mgr. Ivana Vladovičová 

Čitateľský krúžok 12 Mgr. Daniela Pazúrová 

Športový krúžok 16 Ing. Sylvia Sečenová  

Krúžok modernej ekonomiky 14 Ing. Jana Mlynárová 

Rýchle prsty 13 Mgr. Miroslava Baranová 

Krúžok ADK 16 Ing. Anna Trebatická 

Mladý účtovník 8 Ing. Katarína Drábiková  

Krúžok účtovníctva 14 Ing. Ľubica Mrvová 

Krúžok informatiky 17 Mgr. Viera Bobočeková 

Spolu žiakov v krúžkoch 137 

Spolu krúžkov 10 

Spolu vedúcich krúžkov 10 
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Činnosť krúžkov začala od 01. 10. 2021, ale k 12.10.2021 bola pozastavená. Finančné prostriedky 

boli použité na krytie zvýšených nákladov spojených so zabezpečením bezpečnej prevádzky počas 

pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 Plánov práce školy a plánov práce predmetových komisií na školský rok 2020/2021 

 Informácií o činnosti Rady školy pri OA Sereď 

 Ďalších podkladov : agenda Združenia rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v 

Seredi 

 

 

Prílohou správy je stanovisko rady školy. 


