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Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. 

z 1. 1.2021 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Východiskom a zdrojmi pre jej spracovanie boli: 

 plán práce školy pre školský rok 2020/2021 

 plány práce predmetových komisií 

 plán výchovného poradenstva 

 plán práce školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre primárnu prevenciu 

drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov  

 plán práce školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre informatizáciu 

 plán práce školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre environmentálnu výchovu 

 plán práce školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre žiacku školskú radu 

 hodnotiace správy predmetových komisií 

 hodnotiaca správa výchovnej poradkyne  

 hodnotiaca správa školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre primárnu prevenciu 

drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov 

 hodnotiaca správa školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre informatizáciu  

 hodnotiaca správa školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre environmentálnu 

výchovu  

 hodnotiaca správa školskej koordinátorky vo výchove a vzdelávaní pre žiacku školskú radu 

 zápisnice z porád vedenia školy 

 informácie o činnosti OZ „ Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ 

 informácie o činnosti Rady školy 

 štatistické údaje spracované v ASC agende 
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Vyhl. 435/2020 §2 odst. 1 

 

a/ Údaje o škole 

1.  Názov školy: 

Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 

Šurany  

2.  Adresa školy: Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany 

3.  Telefónne čísla školy 

035/6500859 – sekretariát školy 

035/6500855 – riaditeľka školy 

0917 365 356 – riaditeľka školy 

0917 565 439 – ekonómka školy 

4.  Internetová adresa školy www.oasurany.sk   

5. adresa elektronickej pošty sekretariat@oasurany.sk 

 

     6. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: E-mailová adresa: 

Riaditeľka školy Ing. Eva Matejíčková ema@oasurany.sk 

Zástupkyňa   riaditeľky PaedDr. Jana Tóthová zastupkyna@oasurany.sk 

Ekonómka školy Judita Drešková dreskova@oasurany.sk 

Vedúca ŠJ  Eva Lehocká eva.lehocka@oasurany.sk  

 

     7. Údaje o rade školy  

P. č.    Meno, priezvisko členov rady školy     Je volený/delegovaný za ...   

1.    Predseda:  Ing. Jaroslava Ostrožlíková     pedagogický zamestnanec   

2.    JUDr. Aurel Gális    zriaďovateľ - NSK   

3.    Ing. Marek Oremus    zriaďovateľ - NSK   

4.    Mgr. Július Ostrožlík    zriaďovateľ - NSK   

5.    Mgr. Andrea Šumová    zriaďovateľ - NSK   

6.    Zuzana Al-Lamiová    rodič   

http://www.oasurany.sk/
mailto:sekretariat@oasurany.sk
mailto:ema@oasurany.sk
mailto:zastupkyna@oasurany.sk
mailto:dreskova@oasurany.sk
mailto:eva.lehocka@oasurany.sk
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7.    Eva Chudivániová   rodič   

8.    Katarína Ostrožlíková   rodič   

9.    Mgr. Tünde Hajnalová   pedagogický zamestnanec   

10.    Judita Drešková    neped. zamestnanec školy   

11.    Leila Al-Lamiová   žiak   

Dátum ustanovenia rady školy: 16.06.2020  

 

b/ údaje o zriaďovateľovi 

Názov zriaďovateľa 

 

Nitriansky samosprávny kraj 

 

Sídlo zriaďovateľa 

 

Rázusova 2/A 

949 80  Nitra 

Telefónne číslo zriaďovateľa 

 
Telefón: 037 /6922 911 

Adresa elektronickej pošty  info@unsk.sk  

 

c/ informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov    

    riaditeľa školy  

 

Rada školy pri Obchodnej akadémii, Nám. hrdinov 7, Šurany bola ustanovená 16.06.2020.    

Rada školy  má 11 členov a v období školského roka 2020/2021 pracovala v  zložení: 

Ing. Jaroslava Ostrožlíková – predseda pedagogický zamestnanec 

JUDr. Aurel Gális zriaďovateľ  - NSK 

Ing. Marek Oremus zriaďovateľ -  NSK 

Mgr. Július Ostrožlík zriaďovateľ -  NSK 

Andrea Šumová zriaďovateľ -  NSK 

         Zuzana Al-Lamiová   rodič  

         Eva Chudivániová  rodič  

         Katarína Ostrožlíková  rodič  

        Mgr. Tünde Hajnalová  pedagogický zamestnanec  

        Judita Drešková   nepedagogický zamestnanec školy  

        Leila Al-lamiová  žiak  

mailto:info@unsk.sk
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Rada školy v školskom roku 2020/2021  v období pandémie Covid 19 prerokovala témy 

podľa vopred pripraveného programu, zasadnutia prebehli päť krát spôsobom per rollam   

a k navrhnutým zmenám sa rada školy vyjadrovala – „beriem na vedomie“. 

Predsedníčka rady školy zvoláva členov na zasadnutie písomne, elektronicky alebo 

telefonicky. Program zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí a dopĺňal sa podľa potreby 

a aktuálnej pandemickej situácie.  Zo zasadnutí RŠ sú vyhotovené zápisnice.  Na zasadnutiach 

rady školy  boli  prerokované  jednotlivé  body  programu  podľa  plánu  práce.  Riaditeľka  školy 

Ing. Eva Matejíčková, podávala  informácie o činnosti  školy a podrobné informácie o hospodárení 

školy, návrhy počtu tried prvého ročníka denného štúdia. 

Zasadnutie rady školy zo dňa 27.08.2020 

 Na tomto zasadnutí bol prerokovaný upravený Školský poriadok Obchodnej akadémie 

v Šuranoch. Upravený školský poriadok platný od 01.09.2020 členovia rady školy zobrali na 

vedomie. 

 

Zasadnutie rady školy zo dňa 13.10.2020 

 Členom RŠ pri OA Šurany bol rozposlaný dokument – „Správa o výchovno – vzdelávacej 

činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. r. 2019/2020. Správu 

členovia rady školy zobrali na vedomie. 

 

Zasadnutie rady školy zo dňa 15.12.2020 

 Toto zasadnutie sa venovalo kritériám prijatia žiakov do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu 

v Šuranoch pre školský rok 2021/2022 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Kritéria prijatia žiakov do 1. 

ročníka na Obchodnú akadémiu v Šuranoch pre školský rok 2021/2022 pre žiakov 8. a 9. ročníka 

ZŠ pre študijný odbor 6317 M 74 Obchodná akadémia – bilingválne štúdium a študijný odbor 

6317 M Obchodná akadémia členovia rady školy zobrali na vedomie. 

 

Zasadnutie rady školy zo dňa 04.02.2021 

 Na tomto zasadnutí sa RŠ pri OA Šurany venovala dokumentom, ktoré boli  členom 

rozposlané: 

1. Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu v Šuranoch pre školský rok 

2021/2022 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. 

2. Dodatok kritérií priatia žiakov do 1. ročníka na  Obchodnú akadémiu v Šuranoch pre 

školský rok 2021/2022 pre žiakov  9. ročníka ZŠ pre študijný odbor 6317 M Obchodná 

akadémia. 
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3. Dodatok kritérií priatia žiakov do 1. ročníka na  Obchodnú akadémiu v Šuranoch pre 

školský rok 2021/2022 pre žiakov 8. a  9. ročníka ZŠ pre študijný odbor 6317 M 74 

Obchodná akadémia – bilingválne štúdium. 

Členovia rady školy zobrali na vedomie uvedené dokumenty. 

Zasadnutie rady školy zo dňa 12.05.2021 

Členom Rady školy pri Obchodnej akadémii v Šuranoch, Nám. hrdinov 7, bol dňa 12. mája 

2021 elektronicky rozposlaný návrh počtu žiakov pre prijímacie konanie pre šk. r. 2022/2023 

v členení pre jednotlivé študijné odbory nasledovne: 

 študijný odbor 6317 M obchodná akadémia - 1 trieda - 31 žiakov, vyučovací jazyk: 

slovenský jazyk 

 študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – 1 trieda – 31 

žiakov, vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk. 

Návrh počtu žiakov pre prijímacie konanie pre šk. r. 2022/2023 v členení pre jednotlivé študijné 

odbory členovia rady školy odsúhlasili a zobrali na vedomie. 

 

Finančné zabezpečenie rady školy 

V zmysle štatútu  Rady  školy pri Obchodnej akadémii, Nám. hrdinov 7, Šurany zo dňa 

19.06.2020,  rada školy  nevytvára  vlastný  rozpočet  a všetky náklady spojené  s činnosťou  rady  

školy  boli  uhrádzané  z prostriedkov školy  podľa  potreby. Rada školy nemá vlastný majetok. 

 

poradné orgány školy 

 

 predmetové komisie (PK) 

 pedagogická rada 

 porada vedenia školy 

 Žiacka školská rada   

 Občianske združenie „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ 

 

Zloženie, úlohy a kompetencie poradných orgánov školy sú vypracované v rokovacom 

poriadku poradných orgánov riaditeľky školy. 

 

 

 

 

Charakteristika systému poradných orgánov riaditeľky školy 
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Predmetové komisie 

Na škole pracujú dve predmetové komisie: predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, predsedníčkou je PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD. a  predmetová komisia 

odborných predmetov, predsedníčkou je Ing. Ivana Tóthová. 

PK plnili riadiacu, kontrolnú, vzdelávaciu a odborno-metodickú kontrolu, na základe plánov 

práce predmetových komisií do ktorých zapracovali úlohy plánu práce školy. 

Zasadali 4 x do roka (február, marec, máj a júl).         

Členky vedenia školy sa priamo zúčastňovali zasadania PK podľa príslušnosti k predmetom 

a kontrolu práce PK zabezpečovali aj kontrolou dokumentácie a hospitáciami u členov PK. 

Spätná väzba bola zabezpečená prijímaním a riešením návrhov a pripomienok od PK. Členovia 

PK pripomienkovali najmä školský vzdelávací program, učebné osnovy identifikovali pre 

skvalitňovanie svojej činnosti aj celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Členovia PK účinne 

spolupracovali na využívaní prístupu CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie), 

prostredníctvom inovatívneho aktualizačného vzdelávania, IKT a uplatnení tvorivých metód 

vo vyučovacom procese. Oboznamovali ostatných členov PK a na vyučovacích hodinách 

uplatňovali poznatky  získané z rôznych druhov vzdelávaní. Členovia PK pripravili netradičné 

on-line vyučovacie hodiny anglického jazyka v spolupráci s nakladateľstvom Pearson 

a spoločnosťou BBC. 

Členovia PK sa zaoberali pripomienkami ŠIC Nitra z tematických a komplexných inšpekcií 

a informáciami z UNSK. Členovia PK pripravovali žiakov na predmetové súťaže a olympiády, 

organizovali exkurzie a výchovno-vzdelávacie podujatia. Zorganizovali doplnkové výchovno-

vzdelávacie akcie -  prednášky, besedy, exkurzie.  

 

Pedagogická rada  

Pedagogická rada sa riadila rokovacím poriadkom, zasadala 9x prezenčne a 2x online a riešila 

otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním, schvaľovala návrh plánu výkonov, kritéria na 

prijímacie konanie, vyhodnocovaciu správu školy, úpravy v ŠkVP, zmeny v školskom 

a pracovnom poriadku, zaoberala sa pripomienkami zo ŠIC Nitra a informáciami z porád 

riaditeľov škôl organizovaných Odborom školstva ÚNSK a odborom školstva Okresného 

úradu v Nitre, prípravou a realizáciou maturitných skúšok, odbornej praxe žiakov, profesijným 

rozvojom učiteľov, personálnym a finančným zabezpečením chodu školy, priestorovými 

a technicko-materiálnymi podmienkami, zapojením školy do projektov, súťaží a mimo 

vyučovacou činnosťou školy. Vyjadrovala sa k hodnoteniu vyučovacieho procesu, učebných 

pomôcok, vybavenia školy, priestorových a ďalších podmienok výchovy a vzdelávania. 
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Samostatnou témou rokovania pedagogickej rady bolo dištančné vzdelávanie. Počas 

uzatvorenia školy zasadala online formou. 

 

Porada vedenia  

Porada vedenia rieši operatívne úlohy, technické a organizačné otázky zabezpečujúce chod 

školy, prejednáva dôležité koncepčné a rozvojové otázky. Koná sa pravidelne 1x mesačne, 

Porady sa zúčastňuje sa  riaditeľka , ekonómka a zástupkyňa riaditeľky. Na porady vedenia 

nadväzujú porady zložiek školy (úsek školskej jedálne, hospodársky úsek) a tak je  

zabezpečené  plnenie úloh. Z dôvodu pandemickej situácie zasadala prezenčne v mesiaci 

september, október a jún. Aktuálne úlohy a problémy týkajúce sa pandémie COVID riešila 

prezenčnou formou v jednotlivých kanceláriách členov porady vedenia. 

 

Žiacka školská rada (ŽSR) 

Žiacka školská rada  mala v školskom roku 10 členov, ktorých predstavujú zástupcovia 

jednotlivých tried:  

 Alperen Horváth – I.A 

 Denis Zachar – I.B 

 Michaela Škandová – II. A 

 Zdenka Hlavatá – II.B 

 Petra Brndiarová, Leila Al – Lamiová – III.A 

 Hana Potúčková – III.B 

 Matúš Bogáň – IV.A 

 Alexandra Valachyová – IV.B 

 Kerim Al – Lami – V.A 

 

ŽSR sa stretáva na podnet koordinátorky  ŽSR Ing. Jany Mistríkovej. Vzhľadom na  

pandemickú situáciu, na základe ktorej bolo zavedené dištančné vzdelávanie  v čase október 

2020 – apríl 2021, bola činnosť ŽSR pozastavená. Stretnutie zrealizovali v mesiaci máj na 

ktorom sa členovia ŽSR na spoločnom stretnutí dohodli, že vytvoria „Oddychovú zónu“ pre 

žiakov školy v priestoroch OA Šurany. Tento projekt svojpomocne zrealizovali. Materiálne 

zabezpečenie a financovanie zabezpečili OZ „Rodičia a priatelia OA Šurany“  a OA Šurany. 

 

 

Občianske združenie Rodičia a priatelia Obchodnej akadémie v Šuranoch 
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Občianske združenie „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ je združenie tých rodičov, ktorých 

deti navštevujú Obchodnú akadémiu v Šuranoch a ďalších osôb. Je samostatnou právnickou 

osobou, riadi sa stanovami schválenými MV SR zo dňa 14. 02. 2007. 

Hlavným poslaním OZ v škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom 

pri výchove a vzdelávaní žiakov, podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty 

v škole i mimo nej. 

Orgánmi združenia sú:    

 zhromaždenie delegátov – najvyšší orgán združenia 

 správna rada 

 dozorná rada 

 predseda 

Zhromaždenie delegátov tvoria zástupcovia rodičov jednotlivých tried a pedagogických 

zamestnancov. Správnu a dozornú radu volí zhromaždenie delegátov. Predsedu OZ volí 

správna rada. 

Zloženie orgánov OZ „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ je nasledovné: 

Správna rada:  

1. PaedDr. Jana Tóthová – predsedníčka OZ 

2. Ing. Věra Sporná - podpredsedníčka a hospodárka OZ 

3. Ing. Alena Naštická – členka 

4. Erika Šmigurová – členka 

5. Ing. Ildikó Virágová - členka 

Dozorná rada: 

1. Eva Chudivániová – predsedníčka 

2. Eva Liptáková – členka 

3. Ing. Zuzana Matkovicsová – členka 

V školskom roku 2020/2021 zasadalo online formou  2x. Na septembrovom zasadnutí 

schválilo hlasovaním per rollam finančný pán na školský rok 2020/2021, Čerpanie príjmov za 

šk. rok 2019/2020 a Správu o príjmoch a výdavkoch za šk. rok 2019/2020. 

OZ „Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ sa riadi schváleným plánom činnosti, jeho 

hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného finančného plánu. Občianske združenie 

„Rodičia a priatelia OA v Šuranoch“ podalo na UNSK, odbor kultúry a športu v Nitre projekt 

„Zimné športy stredoškolákov“ a v máji bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie na 

podporu športu. 
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d/ údaje o počte žiakov školy 

Počet žiakov spolu : 216  

 

e/ počet pedagogických  a ďalších zamestnancov školy 

 fyzický počet pedagogických zamestnancov : 18 

 prepočítaný počet pedagogických zamestnancov: 16,9 

 počet nepedagogických zamestnancoch školy: 12 

 

f/ plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 17 - - 

Muži 1 - - 

Absolventi - - - 

 

g/ informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Aktivity a prezentácie v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov  

1. Obchodná akadémia sa zapojila do projektu NSK „Budovanie Cyrilo-Metodskej kultúrnej 

cesty“ -  výstava našej školy Po stopách sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom kraji  nachádzala 

v ROS Nové Zámky. Autorom výstavy je PaedDr. Helena Rusnáková. Na príprave sa 

prekladmi podieľali Mgr. Erika Juríková, Ing. Sylvia Suchanová a korekciou PaedDr. Mária 

Bujdáková.  Výstava  je zrealizovaná v spolupráci s UNSK a  5 rokov putuje po kraji.  Počas 

mesiaca októbra 2020 bola umiestnená v priestoroch ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch. 

2. Dňa 22. 09. 2020 sa 21 žiakov II.A triedy zúčastnili na výstave „Život je krátky, umenie 

večné“  v Mestskom múzeu Šurany pod vedením PaedDr. Heleny Rusnákovej. 

3. Posledný septembrový týždeň školského roku 2020/2021 sa na našej škole už tradične 

uskutočnil Európsky deň jazykov v súčasnej pandemickej situácii trochu netradične, v rámci 

tried. Tento rok sme Európsky deň jazykov zamerali na obľúbené cestovateľské a dovolenkové 

destinácie v rámci Európy -  Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Poľsko, Holandsko, 

Grécko, Chorvátsko, Nórsko. Po vylosovaní krajiny žiaci každej triedy pripravili nástenku, 

ktorá okrem reprezentatívnych fotografií obsahuje aj základné frázy jazyka danej krajiny. 

Každá trieda vytvorila súťažné video nahrané v jazyku vybranej krajiny.   
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4. Dňa 7. 10. 2020 sa žiaci III.A triedy v rámci vyučovacej hodiny občianskej náuky zúčastnili na 

výstave „Šurany vo fotografii v minulosti a dnes“  v Spoločenskej hale Šurany pod vedením 

PaedDr. Heleny Rusnákovej.  

5. Dňa 19.11. 2020 sa žiaci III.A triedy Petra Brndiarová, Adriana Glajšeková a Dominik Uhrík  

zapojili do regionálneho kola súťaže „Rozhoduj o Európe“, ktorú organizovala Slovenská 

spoločnosť pre zahraničnú politiku. Dominik Uhrík sa umiestnil na prvom mieste v súťaži 

a postúpil do česko-slovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 22.01.2021. Súčasťou online 

stretnutia bola simulácia modelového zasadnutia Európskeho  parlamentu a Rady Európy. 

6. Dňa 15.2.2021 žiačka IV.A Mia Selena Lencsesová reprezentovala našu školu  na krajskom 

kole olympiády z anglického jazyka. Umiestnila sa na 7.mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou 

olympiády. 

7. Dňa 15.03.2021 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili  webináru pod názvom  „Mladí 

prekladatelia“. Webinár organizovalo Generálne riaditeľstvo pre preklad, zastúpenie 

Európskej komisie v Slovenskej republike. Jeho súčasťou bolo i vyhodnotenie slovenského 

kola prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2020. 

Medzi ocenenými prácami,boli aj preklady našich žiakov  Sabíny Székelyovej, Dominika 

Uhríka z  III.A a Miroslava Makoviczkeho zo IV.A triedy.  

8. Dňa 12. 02. 2021 sa M. Molnárová z II.A triedy a M. Makoviczki zo IV. A triedy zúčastnili 

KK OSJL, M.Makoviczki sa stal úspešným riešiteľom. 

9. Dňa 15. 3. 2021 žiačky P.Virágová a S. Boškovičová zo IV. A triedy sa zapojili do literárnej 

súťaže Esej Jána Johanidesa. 

10. Žiačka IV. A triedy  Petra Virágová sa v mesiaci apríl 2021 zapojila do literárnej súťaže 

Medziriadky, ktorá jej priniesla úspech. Najlepší literáti sa počas prázdnin zúčastnia 

týždenného sústredenia, kde budú s odborníkmi diskutovať o svojej tvorbe. Náplňou programu 

budú umelecky orientované aktivity, divadelné predstavenia, koncert. Budú získavať literárne 

a štylistické zručnosti. 

11. V rámci predmetu Dejepis žiaci 2.A zúčastnili na online prednáške k regionálnym dejinám  

„ Oslobodzovanie Nových Zámkov“ 14. apríla 2020 pod vedením PaedDr. Rusnákovej. 

12. V mesiaci jún 2020 podvedením PaedDr. Jany Tóthovej sa žiačka Miriam Chudivaniová 

z triedy 2.B zapojila do celoslovenskej literárnej súťaže Mladá literárna poviedka 2021. Súťaž 

ešte nie je vyhodnotená. 

13. Silvia Laurová Ružičková vypracovala projekt na rozvoj enviromentálnej výchovy 

a vzdelávania v stredných školách pod názvom „Enviroprojekt 2021“ v júni 2021. 
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14. V  mesiacoch november a december 2020 a v mesiaci máj 2021  sa žiaci  I.A, II.A a III.A  

zúčastnili  netradičných online vyučovacích  hodín anglického jazyka. Ich realizácia bola 

možná vďaka spolupráci s nakladateľstvom Pearson a spoločnosťou BBC.  

Všetky vyučovacie hodiny viedli dvaja skúsení britskí  lektori Dan Shepherd a Michael Brand. 

Prvá hodina  bola zameraná na  diskusiu o finančných nákladoch súvisiacich zo  získaním 

vyššieho vzdelania. Témou druhej vyučovacej hodiny boli inšpiratívne príbehy mladých 

začínajúcich podnikateľov. Počas tretej vyučovacej hodiny si žiaci prehĺbili svoje vedomosti a 

zručnosti v rámci témy ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Žiaci si mali 

možnosť rozšíriť slovnú zásobu, precvičiť počúvanie s porozumením, vyjadrovanie názorov a 

dávanie návrhov pri riešení problémovej situácie. Okrem jazykových kompetencií si žiaci 

vyskúšali aj používanie moderných online komunikačných nástrojov. 

15. V mesiacoch jún a júl 2021 sa všetci učitelia zúčastnili inovatívneho aktualizačného 

vzdelávania. Lektorovala PaedDr. Henrieta Šabíková, PhD. V priebehu mesiaca jún boli 

zrealizované otvorené hodiny zo všeobecnovzdelávacích predmetov s použitím vyučovacej 

metódy CLIL. 

 

Aktivity a prezentácia v oblasti odborných predmetov  

1. Dňa 10. 11. 2020 sa žiaci D. Šumová (V.A), D. Uhrík (III. A) a S. Vaszková (IV. A) 

zúčastnila videokonferencie pod názvom Innovation Camp JA Slovensko,  n. o. 

2. Dňa 12. 11. 2021 sa žiaci D. Uhrík, P. Brndiarová a D. Šumová zúčastnili webinára 

v anglickom jazyku „Johnson and Johnson Career Talk“, ktorý bol súčasťou Innovation 

Camp organizovanej JA Europe. 

3. Dňa 30. 11. 2021 sa Dominik Uhrík z III. A triedy zúčastnil webinára a workshopu s názvom 

„Prečo nepodnikať popri škole?“, v rámci MINIERASMU, ktorý organizovala STU 

Bratislava. 

4. Dňa 29. 1. 2021 sa žiačky z II. B triedy Oršová, Chudivániová zúčastnili webinára Social 

Innovation Relay 2021 – organizátorom bola JA Slovensko, n. o. 

5. 22. 1. 2021 sa Ing. Suchanová a žiaci IV. A triedy zúčastnili videokonferencie v anglickom 

jazyku v rámci projektu Euroscola na tému ochrany ŽP a enviromentalistiky. 

6. Dňa 2. 2. 2021 s žiačky III. A Brndiarová, Glajšeková zúčastnili webinára pod názvom „Od 

študentskej po reálnu firmu“, webinár bol organizovaný pod záštitou JA Slovensko. 

7. Dňa 8. 2. 2021 sa Ing. Ostrožlíková zúčastnila online pracovného stretnutia učiteľov ETP. 

8. Dňa 10. 2. 2021 sa uskutočnila KK SIP online formou, Liliana Hajnalová (V.A) obsadila 2. 

miesto v kategórii „Úprava textu na počítači“. 
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9. V týždni od 15. 3 – 19. 3. 2021 sa Dominik Uhrík z III. A zúčastnil online školy 

manažérskych a IT zručností, ktorú organizovala Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej 

univerzity. 

10. Žiaci školy sa zapojili do 3. ročníka Ekonomickej olympiády elektronickou formou. Do 

krajského kola postúpili žiaci zo IV.A (P. Cviklovič, M. Makowicki), z III. A  (D. Uhrík).  

Vyhlasovateľom bola agentúra  INESS – Inštitút ekonomických a sociálnych analýz 

Bratislava. 

11. V priebehu školského roka  sa žiaci v rámci podnikovej ekonomiky zapojili do súťaže 

o finančnej gramotnosti na webovej stránke www.financnaolympiada.sk  organizátorom 

olympiády je Nadácia Partners.  

12. Dňa 23. 3. 2021sa konalo  online krajské kolo olympiády „Mladý účtovník“, Liliana 

Hajnalová sa umiestnila na 16. mieste (zo 127 účastníkov) a postúpila do celoslovenského 

kola, ktoré sa uskutočnilo  dňa 22. 4. 2021 online formou, na ktorom sa umiestnila na 17. 

mieste z 30 účastníkov. 

13. Dňa 21. 4. 2021 sa Ing. Mistríková zúčastnila online pracovného stretnutia učiteľov VAP. 

14. Dňa 4. 5. 2021 bol podaný projekt pod názvom „Otvorená Európa prostredníctvom  

mobility“ v rámci Erasmus +. 

15. Dňa 1. 6. 2021 sa Ing. Kvasnovská zúčastnila online webinára na tému „Virtualizácia IKT 

učební“, ktorý organizovala spoločnosť NEXI NEO. 

16. II. B trieda sa zapojila do korešpondenčnej súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“, žiaci M. 

Raslavský a M. Maščuchová postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo online 

formou dňa 6. 5. 2021. 

17. V priebehu mesiaca jún 2021 boli zrealizované centrálne výstupné testy zadané JA 

Slovensko, n. o. registrovaným študentom. Úspešní študenti (test min. na 75 %) získali 

certifikát o absolvovaní programu. Počet úspešných absolventov:                      

  JA Viac ako peniaze: IV. A – 15, III. B – 25 

  Za aktívnu prácu na vyuč. hodinách Etiky v podnikaní – počet certifikátov: 

  JA Etika v podnikaní: III. A  - 9, II. B – 28  

18. Dňa 15. 6. 2021 sa Ing. Mistríková a Ing. Tóthová zúčastnili online vzdelávania firmy Kros, 

a. s. Žilina – používanie programu ALFA+ jednoduché účtovníctvo. 

19. Dňa 18. 6. 2021 bol podaný projekt pod názvom „FIN&PO&EDU“ (finančné 

a podnikateľské vzdelávanie) na Úrad NSK – projekt sa týka odborného vzdelávania 

pedagogických zamestnancov k finančnej gramotnosti a výchove k podnikaniu. 

20. Dňa 24. 6. 2021 boli podané projekty pod názvom „ Digitálna identita absolventa 21. 

storočia“ a „Platforma mladého podnikateľa“ na ÚNSK. 

http://www.financnaolympiada.sk/


14 

 

21. V priebehu mesiaca jún boli zrealizované otvorené hodiny z odborných predmetov POE, 

UCT a VAP s využitím metódy CLIL. 

 

 

h/ informácie o projektoch do ktorých je škola zapojená 

 

Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika projektu Fáza 

projektu 

e-Twinning –

spolupráca 

s OA Liberec 

Európska 

komisia a  

MŠVVaŠ SR 

Komunikácia v bezpečnom virtuálnom 

prostredí, vytváranie partnerstiev, práca 

na projektoch, zdieľanie materiálov a 

nápadov, učenie sa navzájom z dobrých 

príkladov a realizácia projektov 

realizovaný 

Projekt JA On-line 

učebnica ekonómie 

a podnikania 

JA Slovensko Riešenie aktuálnych problémov 

ekonomiky 

realizovaný 

JA Viac ako peniaze JA Slovensko Zvyšovanie finančnej gramotnosti 

žiakov 

realizovaný 

JA Etika v podnikaní 

 

Ja Slovensko Vyvolať aktívny záujem žiakov 

o vnímanie etických hodnôt v oblasti 

podnikania 

realizovaný 

Projekt IT akadémia 

 

 

 Vytvorenie modelu vzdelávania a 

prípravy mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti a trhu práce so zameraním 

na informatiku a IKT. 

 

realizovaný 

"Digitálna identita 

absolventa 21. 

storočia" 

 

ÚNSK Podpora digitálnych zručností 

a kompetencií, implementácia v procese 

prepájania teoret. poznatkov s praxou  

podaný 

"Platforma mladého 

podnikateľa" 

 

ÚNSK Tvorba modelu vzdelávania a prípravy 

s cieľom pripraviť absolventov do 

súčasnej digitálnej transformácie firiem 

Zriadenie špecializovaných učební. 

podaný 

Erasmus + Európska 

komisia 

Projekt  „Otvorená Európa 

prostredníctvom  mobility“  

bol úspešný, výber 20 žiakov školy 

môže absolvovať súvislú  odbornú prax 

v zahraničí v meste Dublin (Cork) 

v termíne 1.september 2021 – 

30.september 2022. 

realizovaný 
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j/ informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických     

   podmienkach školy 

 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania 

na základných 

a stredných školách 

s využitím 

elektronického 

testovania 

NÚCEM Zavádzanie e –testovania do 

vyučovacieho procesu 

realizovaný 

„Po stopách sv. Cyrila 

a Metoda“ 

 

ÚNSK Vytvorenie putovnej výstavy realizovaný 

„Zimné športy 

stredoškolákov“ 

ÚNSK Nákup športových potrieb na lyžiarsky 

kurz žiakov 

prijatý 

Súčasti školy  

Telocvičňa Je súčasťou budovy školy, patria k nej dve prezliekarne, 

toaleta a sprchový kút. 

Posilňovňa Učebňa s upraveným bezpečnostným povrchom pre potreby 

telesnej výchovy, vybavené posilňovacím náradím 

a cvičebným náčiním 

Priestor na odkladanie odevov a 

obuvi 

Šatníkové skrinky v priestoroch chodby 

 

Učebne vybavené viacúčelovým 

a funkčným zariadením 

Jazykové učebne, učebňa informatiky 

Špeciálne učebne a priestory administratíva a korešpondencia 

ekonomické cvičenia  

aplikovaná informatika 

Ostatné priestory pre prípravnú 

prácu učiteľa 

Kabinet telesnej výchovy 

Kabinet ekonomický 

Kabinet administratívy a korešpondencie 

Kabinet výpočtovej techniky 

Kabinet slovenského jazyka a literatúry 

Kabinet cudzích jazykov 

Školská knižnica 

Priestory pre vedenie školy 

 

Miestnosť riaditeľky 

Miestnosť zástupkyne 

Priestory pre spoločné stravovanie Školská jedáleň  

Priestory pre hygienu žiakov Rekonštruované toalety pre ženy a mužov (na každom 

poschodí) 

Priestory pre zaistenie chodu školy Miestnosť ekonómky  

Miestnosť asistentky riaditeľky školy, podateľňa 

Registratúrne stredisko 

Miestnosť odbornej zamestnankyne 

Miestnosť upratovačiek 
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Miestnosť školníka 

Kotolňa 

Materiálno-technické pomôcky Didaktické pomôcky 

Informačná a komunikačná technika 

Odborná literatúra 

Doplnková literatúra 

Učebnice  
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k/ informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,   

    o oblastiach a v ktorých má  škola nedostatky 

 

Silné stránky- strenghts Slabé stránky- weaknesses 

 vysoká pedagogická a odborná 

kvalifikovanosť učiteľov,  

 škola so slovenskými tradíciami 

v európskom priestore,  

 priaznivá pracovná klíma 

 výhodná poloha školy v centre mesta, 

 dobrá úroveň výchovného poradenstva 

a prevencie drogových závislostí 

a sociálno–patologických javov, 

 výborné výchovno-vzdelávacie 

výsledky, 

 vlastná školská jedáleň, 

 možnosť prístupu na internet, dostatočné 

priestorové a materiálne vybavenie 

 zapájanie žiakov do rôznych 

predmetových olympiád a súťaží, 

v ktorých škola každoročne dosahuje 

výborné výsledky na okresnej, krajskej,  

celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni, 

 fungujúca žiacka školská rada, ktorá 

spolupracuje pri príprave šk. podujatí 

 aktívna prezentácia školy na verejnosti,  

 spolupráca s miestnymi inštitúciami 

(Mesto Šurany, Knižnica M. Matunáka, 

Múzeum Šurany, ) 

 ústretová spolupráca so zriaďovateľom 

 zlý technický stav budovy, potreba 

uskutočnenia II. fázy rekonštrukcie, 

 zvyšujúci sa vekový priemer 

pedagogických zamestnancov, 

 nedostatok priestorov pre relaxáciu žiakov 

a učiteľov, 

 chýbajúce moderné učebnice a pomôcky, 

 nízke percentuálne zastúpenie mužov 

v pedagogickom zbore, 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

modernizáciu školskej jedálne, 

 nižšia úspešnosť žiakov v súťažiach        

medzinárodnom meradle 

 chýbajúce ihrisko v areály školy 

 pomalá obnova didaktickej techniky 

 

 

 možnosť doplniť si svoje vedomosti 

a súčasne sa venovať svojim záujmom 

v ponúkaných krúžkoch, 

 možnosť žiakov absolvovať prax vo 

finančných  a štátnych inštitúciách 

 nedostatok príležitostí absolvovať 

odbornú prax v zahraničí  

 

 vysoká úspešnosť prijatia na VŠ, 

 pravidelná a úspešná prezentácia školy 

na verejnosti prostredníctvom periodík a 

médií, 

 jazykové zručnosti učiteľov a ich 

zručnosti na využívanie IKT, 
 tradície, benefičné aktivity a bohatá 

mimoškolská činnosť- ich udržiavanie a 

rozvíjanie nových aktivít. 
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Príležitosti- opportunities 

 

Ohrozenia- threats 

 rozvoj pedagogických a žiackych 

kompetencií, 

 sústredenie kontrolnej a hospitačnej 

činnosti na sledovanie rozvoja kľúčových 

žiackych kompetencií, 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie 

ich kompetencií pri modernizácii 

vyučovania, 

 otvorené hodiny a odovzdávanie 

skúseností, 

 vytvoriť priestor na vyjadrovanie 

postojov, názorov žiakov, ochota riešiť 

problémy, podpora samostatnosti 

a tvorivosti, 

 profilovať a špecializovať školu 

 zvýšiť záujem rodičovskej verejnosti 

o dianie v škole, 
 zjednocovanie požiadaviek na žiacke 

výkony podľa predmetov, vytváranie 

štandardných didaktických testov, 

 vytvorenie podmienok na výchovné 

pôsobenie (prosociálne cítenie, estetická 

výchova,  protidrogová výchova,  

environmentálna, zdravotná, sexuálna a 

predmanželská výchova, výchova proti 

rasizmu a iným intoleranciám, právna 

výchova), 
 internacionalizovanie vyučovania, 

výučba princípov platných v EÚ, 

 využitie moderných informačných 

technológií pri budovaní informačnej 

spoločnosti technológií, 

 

 nepriaznivé demografické trendy v regióne, 

 veľký počet  škôl pri klesajúcich 

demografických trendoch, 

 zhoršujúca sa pripravenosť prijímaných 

žiakov na štúdium na stredných školách, 

 rast nákladov na študijný materiál, 

nákladné sú hlavne učebnice na vyučovanie 

cudzích jazykov, ale aj niektoré učebnice 

na prípravu na maturitné skúšky, 

 hroziaci havarijný stav budovy, 

 nedostatok reálneho vyučovacieho času na 

rozvoj žiackych kompetencií a plnenie 

vzdelávacích štandardov a cieľových 

požiadaviek, 

 nedostatok spoločných priestorov pre 

žiakov 

 vysoká náročnosť olympiád a súťaží, 

 veľmi vysoké pracovné zaťaženie učiteľov 

a vedenia školy v niektorých obdobiach, 

ich zamestnávanie vyplňovaním rôznych 

štatistík, tabuliek a prehľadov, 

 nízky počet administratívnych a 

technických pracovníkov, 

 nízka atraktívnosť učiteľského povolania a 

ich neadekvátne finančné ohodnotenie, 

 problémy so získavaním zahraničných 

lektorov. 
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Vyhl. 435/2020 §2 odst. 4 

a/ počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 1 žiak 

b-d/ údaje o prijímacom konaní 

 

Študijný odbor 

Plán Druh 

a typ 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 

Počet žiakov 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

prihlásení úspešní zapísaní 

6317 M  obchodná akadémia  

6317 M 74 obchodná akadémia - 

bilingválne štúdium 

1 

1 

 25 

 22 

DŠ 

DŠ 

4 

5 

82 

39 

76 

31 

25 

22 

 

 

e/ zoznam študijných odborov zaradených v zozname  študijných   

   a učebných odborov a ich zameraní 
P. 

č.  

Názov študijného a učebného odboru Forma 

štúdia    

Aktívny – neaktívny 

odbor 

1. 

 

2. 

 

3. 

6317 M obchodná akadémia 

 

6317M 74 obchodná akadémia – bilingválne 

štúdium 

6329 M 01 obchodné a informačné služby–

medzinárodné obchodné vzťahy          

denná 

 

denná 

 

 

denná 

aktívny odbor 

 

aktívny odbor 

 

neaktívny odbor 

 

 

f/ výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

Ukazovateľ počet Percentá 

Celkový počet žiakov  219 100 

Prospech Prospeli s vyznamenaním 77 35,16 

Prospeli veľmi dobre 63 28,77 

Prospeli 76 34,70 

Neprospeli 3 1,36 

Neklasifikovaní 0 0 

Prospech za školu 1,56 x 

Vymeškané hodiny Celkový počet 10738 100 

Počet ospravedlnených hodín 10407 96,91 

Počet neospravedlnených 

hodín 
331 3,08 
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g/ výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania, 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 

 

1. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa  realizovala v tomto šk. roku, vzhľadom 

na mimoriadnu situáciu administratívne, v zmysle  „Rozhodnutia  MŠVVaŠ SR o termínoch 

a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie zo dňa 22. 3. 2021. 

Na základe rozhodnutia predmetovej komisie odborných predmetov na zasadnutí dňa 

25.3.2021 boli do aritmetického priemeru známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných 

predmetov započítané koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky                        

z posledných dvoch ročníkov z nasledovných predmetov: účtovníctvo, ekonomické cvičenia, 

administratíva a korešpondencia príp. cvičenia z administratívy a korešpondencie pri BOA a 

aplikovaná informatika.  

Priemer PČOZ MS v IV. B triede bol 1,76, počet žiakov 25.  

Priemer PČOZ MS v V. A triede bol 1,95, počet žiakov 22. 

Podobnou formou prebehla aj TČOZ MS, na základe rozhodnutia predmetovej komisie 

odborných predmetov na zasadnutí dňa 25.3.2021 boli do aritmetického priemeru známok          

z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov započítané koncoročné známky zo      

všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z nasledovných       

predmetov: študijný odbor obchodná akadémia: podniková ekonomika, makroekonómia, 

účtovníctvo študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium: podniková ekonomika,       

makroekonómia, komunikácia 

Priemer TČOZ MS v IV. B triede bol 1,92, počet žiakov 25. 

Priemer TČOZ MS v V. A triede bol 1,86, počet žiakov 22. 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra - 48 2,01 

Anglický jazyk B1 25 2,48 

B2 - - 

C1 22 2,14 

Nemecký jazyk B1 1 1,00 

Teoretická časť odbornej zložky - 47 1,89 

Praktická časť odbornej zložky - 47 1,86 
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2. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22. 03. 2021 bola EČ a PFIČ MS  školskom roku 

zrušená. Maturitná skúška sa  realizovala v tomto šk. roku, vzhľadom na mimoriadnu situáciu 

administratívne. Na základe rozhodnutia predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích 

predmetov na zasadnutí dňa 25.3.2021 boli do aritmetického priemeru známok z tohto 

predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov započítané koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z nasledovných predmetov: 

slovenský jazyk, seminár zo slovenského jazyka, anglický jazyk, konverzácia z anglického 

jazyka, príprava na jazykový certifikát. 

Priemer SJL MS v IV. A triede bol 1,87, počet žiakov 23. 

Priemer SJL MS v IV. B triede bol 2,16, počet žiakov 25. 

Priemer ANJ MS v IV. B triede bol 2,48, počet žiakov 25. 

Priemer ANJ MS v V. A triede bol 2,14, počet žiakov 22. 

Priemer NEJ MS v V. A triede bol 1,00, počet žiakov  1. 

3.  Dňa 31.5.2021 sa konala dobrovoľne voliteľná maturita na úrovni B1 z nemeckého jazyka.     

V predmetovej maturitnej komisii bola Ing. Jana Malíková, PaedDr. Helena Rusnáková, Mgr. 

Tünde Hajnalová. Žiačka Liliana Hajnalová zmaturovala na výbornú. 

4. Žiaci IV. B a V. A triedy v termíne od 4. – 18. 9. 2020 (preložená z mája 2020 z dôvodu 

pandémie) absolvovali odbornú dvojtýždennú prax. Ich úlohou bolo vypracovať správu           z 

praxe a prezentáciu v Power-pointe, súvislá odborná prax bola klasifikovaná známkou na 

vysvedčení. Odborná prax žiakov bola zrealizovaná v súlade so Smernicou o vykovaní 

odbornej praxe. Súvislá odborná prax žiakov IV. B a V. A triedy, ktorá bola plánovaná 

v termíne 15. – 28. 01. 2021 sa z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie neuskutočnila, ale 

žiaci vypracovali projekt, ktorý nadväzoval na predchádzajúcu absolvovanú odbornú prax       

a obhájili ho pred odbornou komisiou. Súvislá odborná prax žiakov III. B a IV. A triedy sa 

uskutočnila v termíne 17. – 28. 5. 2021s následnou obhajobou správy z praxe a klasifikáciou na 

vysvedčení. 

 

h/ výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania  

     žiakov na ďalšie štúdium: 

- počet  absolventov, ktorí pokračujú na vysokej škole: 32 

- počet absolventov, ktorí pokračujú na inom druhu štúdia: 2 

- pracujúci: 7 

- podnikateľská činnosť: 2 

- evidencia na ÚP, profesionálna vojenská služba: 4 
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a/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej     

    činnosti školy 

 objem pridelených finančných prostriedkov - normatív zo štátneho rozpočtu: 657 713 € 

 vzdelávacie poukazy a spôsob použitia (v členení mzdy, odvody, tovary a služby): 5 427 € -          

v členení mzdy:1152 €, tovary a služby : 4275 € (dezinfekcia, stojan na dezinfekciu, materiál 

na krúžky) 

 čerpanie rozpočtu na normatívnych a nenormatívnych položkách:  

Normatívne: 657 713 € 

Nenormatívne: 28 822,99 € 

 finančné prostriedky získané od rodičov a spôsob použitia (OZ Rodičia a priatelia pri OA 

Šurany): 5 490€ - použité na nákup výpočtovej techniky, máp, náradia na telesnú výchovu, 

odmeny vyznamenaným žiakom a v súťažiach, predplatné časopisov 

 iné finančné prostriedky (2% z dane): 3 480 € - použité na servis výpočtovej techniky, 

prezentáciu školy. 

 

 

 

Šurany,  október  2021                                                                     Ing. Eva Matejíčková 

                                                                                                               riaditeľka školy            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


