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I. Základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov školy:     Obchodná akadémia 

Adresa školy     Mládežnícka 158/5, 926 01  Sereď 

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

Elektronické adresy: 

Web stránka:     www.oasered.sk 

e-mail adresa:    oasered@oasered.sk 

Zriaďovateľ:     Trnavský samosprávny kraj 

      Starohájska 10 

      917 01  Trnava 

Predseda:     Ing. Tibor Mikuš 

Riaditeľ sekcie verejnej správy:  Štefan Murárik 

Riaditeľka OŠ a TK:   Mgr. Jana Baranovičová 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Riaditeľka školy:    Ing. Iveta Belányiová 

Zástupkyňa:     Ing. Ľubica Mrvová  

Vedúca školskej jedálne:   Kvetoslava Forrová 

Hospodárka školy:    Katarína Vagundová 

 

 

Rada školy 

Rada školy bola vytvorená voľbou členov z radov zamestnancov školy a delegovaných členov 

od príslušných orgánov. Má 11 členov a jej zloženie je nasledovné: 

Ing. Marta Melayová  predsedníčka Rady školy pri OA Sereď - PZ 

Mgr. Alena Vranková  členka Rady školy pri OA Sereď - PZ 

Kvetoslava Forrová  členka Rady školy pri OA Sereď - NZ 

Zuzana Cillingová  člen Rady školy za študentov 

Mgr. Jana Baranovičová  zástupca zriaďovateľa TTSK 

Magdaléna Sklenárová  zástupca zriaďovateľa TTSK 

MUDr. Ervín Chomča  poslanec TTSK 

Krisztián Forró   poslanec TTSK 

 

 

 

http://www.oasered.sk/
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Igor Kianička   zástupca rodičov 

Daniela Lindáková  zástupca rodičov 

Bc. Drábiková Anna                  zástupca rodičov 

  

Predsedníčkou Rady školy je Ing. Marta Melayová, pedagogická zamestnankyňa školy. Rada 

školy má vypracovaný vlastný štatút, podľa ktorého sa konajú pravidelné zasadnutia. Aktuálny 

zoznam členov Rady školy je možné získať na sekretariáte školy. 

 

Rodičovské združenie 

Rada rodičov mala 12 členov. Pozostávala z 10 zástupcov jednotlivých tried, 2 hostia – riaditeľka 

OA Sereď a pokladníčka pani Alžbeta Mareková. Rodičovské združenie zhromažďovalo a riešilo 

námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Rodičovské 

združenie zabezpečovalo úhradu nákladov pre žiakov, ktorí sa zúčastňovali rôznych súťaží na 

okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. Okrem toho financovalo aj požiadavky na materiálne 

zabezpečenie jednotlivých predmetových komisií, ktorými bol zabezpečený výchovno-vyučovací 

proces. Súhrn výdavkov rodičovského združenia je k nahliadnutiu a k dispozícii u pani Marekovej. 

Zhrnutie finančných prostriedkov je v časti V. Finančné a hmotné zabezpečenie. 

 

Pedagogická rada školy 

Pedagogická rada školy mala 21 členov. Pozostávala z 19 učiteľov, 1 zástupkyňa riaditeľky školy 

a riaditeľka školy. Pedagogická rada školy usmerňuje a zjednocuje prácu pedagogických 

pracovníkov. Prerokovávala najdôležitejšie úlohy, plán práce školy, hodnotila výsledky práce žiakov 

za jednotlivé ročníky a iné.  

 

Poradné orgány školy 

Poradnými orgánmi v riadiacej práci vedenia školy v školskom roku 2014/2015 boli tieto 

predmetové komisie: 

 

Spoločensko-vedné predmety: PaedDr. Mariana Kamenská – predseda – SJL, DEJ, OBN, ETV, 

NBV.  

 

 



Naše číslo: 00450/2015/OASe-1 
 

   
 

Cudzie jazyky: Mgr. Alena Vranková– predseda – NEJ, ANJ, RUJ, FRJ, KNJ, KAJ, TVP. 

 

Prírodovedné predmety a telesná a športová výchova – Mgr. Dalimír Pavelka – predseda – 

MAT, CVM, BIE, TOV, OKV, TSV, HOG 

 

Odborné predmety: Ing. Mária Mészárosová- predseda 

Sekcie: 

 Teoretické odborné predmety – Ing. Jana Mlynárová – POE, USP, UME, APP, PCR, 

VOP, PRW 

 Praktických odborných predmetov – Ing. Katarína Drábiková – UCT, EKC, API, INF, 

VOP, CVU, MOF 

 Grafických predmetov – Ing. Helena Ďurišová – ADK 

 

Koordinátori práce v oblasti 

CO a enviromentálna výchova   Ing. Vladislav Chromek 

BOZP a PO      Bc. Roman Zomborský 

Výchova k rodičovstvu a OKV   Mgr. Eva Bodová 

Protidrogová výchova    Ing. Sylvia Sečeňová 

Koordinačný plán ďalšieho vzdelávania:  Ing. Ľubica Mrvová 

Výchovná poradkyňa    Mgr. Alena Vranková 

Odborná prax     Ing. Vladislav Chromek 

 

 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 194 

Počet tried:  10 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

ŠVVP 

I. A 19  

I. B 17  

II. A 14  

II.B 23  
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III. A 21 2 

III. B 17  

III. C 15  

IV. A 24  

IV. B 23  

IV. C 20  

 

II. Študijné výsledky tried – celkové zhodnotenie 

 

Klasifikácia tried podľa jednotlivých predmetov za 2. polrok školského roku 2014/2015 tvorí 

prílohu správy. 

 

 

Prospech žiakov 

Trieda 
Po 
čet 

Vyzna
menaní 

Veľmi 
dobre 

Pros
peli 

Neprosp
eli 

Neklasifi
kovaní 

Správa
nie 2 

Správa
nie 3 

Správa
nie 4 

Prospe
ch 

I. A 20 5 10 3 1 1 1 0 0 1,75 

I. B 17 4 4 8 1 0 0 0 0 1,88 

II. A 14 6 3 4 1 0 0 0 0 1,76 

II. B 23 1 10 12 0 0 1 1 0 2,14 

III. A 21 0 14 7 0 0 2 1 0 2,82 

III. B 17 2 3 10 2 0 0 0 0 2,46 

III. C 15 4 3 6 2 0 0 0 0 2,03 

IV. A 24 4 3 16 1 0 2 1 0 2,33 

IV. B 23 8 3 12 0 0 2 1 0 2,04 

IV. C 20 1 2 17 0 0 0 0 0 2,74 

Spolu 194 36 46 166 9 1 12 12 4 2,09 
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospraved
lnené 

Neosp. 
na žiaka 

I. A 19 1136 60,79 1117 58,79 19 1,00 

I. B 17 1407 83,41 1395 82,05 11 0,70 

II. A 14 879 62,78 878 62,3 1 0,07 

II. B 23 1783 77,52 1874 81,47 9 0,64 

III. A 21 2379 113,29 2320 110,47 59 2,89 

III. B 17 2183 128,41 2172 127,76 11 0,64 

III. C 15 1309 87,27 0 0 0 0 

IV. A 24 1388 57,83 1341 55,88 47 1,.96 

IV. B 23 1665 72,39 1594 69,30 71 3,09 

IV. C 20 1001 50,05 944 57,90 57 2,85 

 

 

Počet žiakov 193, 1 žiačka prestúpila v 2. polroku šk. roku 2014/2015 na súkromnú Obchodnú 

akadémiu Bratislava. Celkový počet vyznamenaných bol 46, prospelo veľmi dobre 40 žiakov, 

prospelo 102 žiakov, neprospelo 15 žiakov a 1 žiačka nebola klasifikovaná z dôvodu, že mala 

individuálne štúdium zo zdravotných dôvodov a nedostavila sa ani na jednu z komisionálnych 

skúšok. Bola to žiačka z Detského domova Sereď, ktorá zároveň bola opätovne vrátená do rodiny. 

Z 15 neprospievajúcich žiakov 11 žiakov úspešne vykonalo komisionálne skúšky a pokračujú 

v štúdiu na našej škole, 3 žiaci neprospeli a požiadali o opakovanie ročníka na našej škole. 1 žiak 

neukončil 4. ročník z dôvodu, že neuspel na komisionálnej skúške z anglického jazyka a z toho 

dôvodu nemohol byť pripustený k maturitnej skúške. Tento žiak ukončil štúdium na našej škole k 31. 

08. 2015.  Celkový počet zameškaných hodín bol 15 261 hodín na žiaka 78,66 h, z toho 285 

neospravedlnených hodín  na jedného žiaka 0,96 hodín. Oproti minulému školskému roku je počet 

vymeškaných hodín nižší o 14,2 %, a znížil sa aj počet neospravedlnených hodín. Znížené známky 

zo správania stupeň uspokojivé malo 8 žiakov, menej uspokojivé 4 žiaci. Príčinou znížených známok 

zo správania boli neospravedlnené hodiny, vysoká absencia, ktorá bola dôkazom nezáujmu žiakov 

o štúdium, ale aj nevhodné správanie žiakov a i. Celkovo sa nám podarilo znížiť známky zo 

správania. Triedni učitelia v spolupráci s výchovnou poradkyňou pozývali rodičov do školy, kde boli 

prerokované problémy s ich deťmi.  
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Hodnotenie prospechu žiakov – môžeme konštatovať, že žiaci nemajú záujem dosahovať lepšie 

vyučovacie výsledky. Všeobecne klesá počet žiakov, ktorí sú  vyznamenaní a prospeli veľmi dobre 

a zvyšuje sa počet žiakov, ktorých priemer je nad 2,0.  

Priebežne sú prerokovávané výchovno-vyučovacie výsledky jednak na pedagogických radách, 

na rodičovských združeniach, ale aj osobne s jednotlivými rodičmi, ktorí majú problémy. Rodičia 

zastávajú názor, že na vysoké školy sa žiaci dostanú aj s tými vyučovacími výsledkami, ktoré 

dosahujú. Známka zo správania žiakov sa nezahŕňa do prihlášky, tak im na týchto známkach nezáleží. 

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, ale mnohokrát nedokážu svoje deti ovplyvniť, nakoľko sú 

ovplyvniteľní svojim okolím.  

 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor 

I. A 6317 M obchodná akadémia 

I. B 6317 M obchodná akadémia 

II. A 6317 M obchodná akadémia 

II. B 6317 M obchodná akadémia 

III. A 6317 M obchodná akadémia 

III. B 6317 M obchodná akadémia 

III. C 6317 M obchodná akadémia 

IV. A 6317 M obchodná akadémia 

IV. B 6317 M obchodná akadémia 

IV. C 6317 M obchodná akadémia 

 
Nepovinné predmety 

Nepovinné predmety na Obchodnej akadémii Sereď sú Onkologická výchova, ktorá sa vyučuje 

v druhom ročníku. V rámci tohto predmetu sa žiaci zúčastňujú rôznych charitatívnych akcií. 

 

III. Údaje o zamestnancoch 

 
Ku dňu koncoročnej klasifikácie bol nasledujúci počet zamestnancov: 

 

Pracovný pomer Počet PP Počet NP 
Počet úväzkov 

PP 

Počet úväzkov 

NP 

TPP 20 11 307 412,5 
Znížený úväzok 4 - 91 - 
ZPS - 2 - 67,5 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov – vzdelávanie zamestnancov. 

 

Pedagogickí pracovníci, pôsobiaci v súčasnosti na Obchodnej akadémii Sereď spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady na výučbu jednotlivých predmetov, ktoré sa vyučujú. V školskom roku 

2014/2015 absolvovalo 12 učiteľov špecializačné inovačné štúdium – Zvyšovanie kvalifikácie 

učiteľov, ktorí nemajú aprobáciu v predmete telesná výchova a šport. Rozširujúce pedagogické 

štúdium na vyučovanie predmetu ADK ukončili 2 učitelia. 1 učiteľka ukončila 2. kvalifikačnú 

skúšku. Okrem toho sa učitelia v rámci svojich predmetov zúčastnili rôznych školení a seminárov, 

z ktorých nezískali kredity, avšak boli potrebné pre skvalitnenie vyučovania v svojich predmetoch. 

Administratívne pracovníčky a pracovníčky školskej jedálne sa v rámci školského roku 

2014/2015 zúčastnili školení v rámci svojej práce – mzdová oblasť, oblasť verejného obstarávania, 

personálna problematika a i. 

 

IV. Materiálno-technické podmienky  

 
Priestranný areál školy vyžaduje sústavnú starostlivosť tak, aby prostredie bolo vyhovujúce 

jednak z bezpečnostného, ale aj z estetického hľadiska.  

Škola má v správe 9 objektov – stará škola, nová prístavba, školský internát, školská jedáleň 

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

garáže, ihrisko, kotolňa, stará prístavba mimo prevádzky (vyradená bola z dôvodu azbestového 

obkladu). Škola disponuje všetkými učebnými pomôckami, ktoré sú potrebné na výučbu. Hradené 

boli vo väčšej miere z rodičovského združenia. Škola disponuje 2 odbornými učebňami na výučbu 

administratívy a korešpondencie, 4 učebne na výučbu informatiky a aplikovanej informatiky, 2 

odborné učebne na výučbu cudzích jazykov. Vo všetkých odborných učebniach sú PC, ktoré škola 

musí postupne obmieňať z dôvodu morálneho, ale aj fyzického opotrebenia.  

 

Medzi pripravované plány a potreby školy – vypracovaný je projekt na Enviromentálny fond na 

výmenu okien, zateplenie, obnovu fasády a rekonštrukciu strechy objektu škola. Je potrebná 

rekonštrukcia striech na 5 objektoch, obnova fasády na jednotlivých objektoch, nákup nových PC na 

základe zápisu z kontroly RÚVZ v počte 50 ks, rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia a TÚV, 

rekonštrukcia a modernizácia elektrického vedenia v učebniach výpočtovej techniky, výmena okien. 
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V. Finančné a hmotné zabezpečenia 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu, od zriaďovateľa a iných zdrojov boli použité na mzdy a odvody 

zamestnancov školy a prevádzkové náklady. 

 

 Škola 

 

Zdroj financií 
Obdobie 

Spolu 
9-12/2014 1-8/2015 

Dotácia 111 prenesený výkon 172 830 305 726 478 556 

Dotácia 111 na maturity 94 1 917 2 011 

Dotácie 41  originálny výkon 30 694 30 784 61 478 

Zisk z PČ za rok 2014 – 72d 0 162,72 162,72 

Vlastné príjmy -46 (úroky, odpredaj 

prebytočného majetku, príjem y 

minulých rokov a iné) 

 

646,20 

 

4 815,44 

 

5 461,64 

Aktivačná činnosť – prostriedky z ÚP 184,06 303,9 487,96 

Vzdelávacie poukazy 1 951 3 024 4 975 

Poistné plnenie – náhrady za škody na 

majetku od poisťovne 
328,64 2 949,60 3 278,24 

 

 

Oprávneným žiadateľom boli vyplácané stredoškolské štipendiá.  

Za šk. rok 2014-2015 boli v priemere 2 – 3 žiadatelia mesačne a boli im vyplatené finančné 

prostriedky v celkovom objeme  1 130,25 eur. 
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 Školská jedáleň 

 

Zdroj financií 
Obdobie 

Spolu 
9-12/2014 1-8/2015 

41 – originálne kompetencie – bežné výdavky 12 509 24 359 36 868 

72f – vlastné príjmy 6 148,94 12 039,99 18 188,93 

41 – kapitálové výdavky – 2ks kombinovaných 

sporákov 
5 164,51 0 5 164,51 

 

 

Finančné prostriedky z rodičovského združenia, ktoré boli v súlade so schváleným 

rozpočtom na školský rok 2014/2015: 

Začiatočný stav k 1. 9. 2013 – pokladňa, BÚ – rodičovské združenie, BÚ - % odvedenej dane, 

BÚ – sponzorské boli v hodnote 1 146,90 €. 

Príjmy boli v hodnote 14 392,88 € – kde patrí zápisné v hodnote 7 580,-- €, sponzorské dary 

v hodnote 1 087,50 €, 2 % dane – 1 459,29 €, sponzorské – projekty a nadácie – v hodnote 1 530,24 

€, prijaté úroky v hodnote 0,25 €, ostatné príjmy (školský ples, vklady žiakov, vrátené platby) 

v hodnote 2 735,50 €. 

Výdavky boli v hodnote 11 089,65 € - patrili sem výdavky spojené s účasťou na súťažiach, 

nákup učebných pomôcok, nákup a údržba výpočtovej techniky, tonerov, kopírok, príspevok na 

maturitné triedy, príspevok na školskú a cudzojazyčnú knižnicu, súťaž o najlepšieho študenta, 

odmeny žiakov, príspevok na aktivity so Švajčiarmi, náplne do zásobníkov toaletného papiera, 

mydlo, správne poplatky, bankové a účastnícke poplatky, poplatky na certifikát IES, sociálne 

výpomoci študentom, poistné, odborné listiny, projekty, prevody a neovplyvniteľné položky.  

 

Konečné zostatky k 31. 08. 2014  

 

Pokladňa           8,32 € 

BÚ – rodičovské združenie  1 338,19 € 

BÚ - % odvedenej dane  1 502,19 € 

BÚ – sponzorské      201,64 €   

Spolu     3 050,34 €   
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VI. Voľnočasové aktivity 

 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 
Vedúci krúžku 

Čitateľský krúžok 12 Mgr. Milina Kollárová 

Futsal 13 Mgr. Dalimír Pavelka 

Čitateľský krúžok 12 Mgr. Milina Kollárová 

Krúžok anglického jazyka 20 Mgr. Kristína Mandáková 

HEVI klub 12 PaedDr. Mariana Kamenská 

Internet 1 13 Ing. Katarína Drábiková 

Internet 2 13 Ing. Anna Trebatická 

Krúžok nemeckého jazyka 12 Mgr. Milina Kollárová 

Krúžok modernej 

ekonomiky 

13 Ing. Jana Mlynárová 

Rýchle prsty 20 Ing. Helena Ďurišová 

Matematický krúžok 14 Mgr. Eva Bodová 

Volejbal 13 Mgr. Zora Hronská 

Spolu žiakov v krúžkoch     168 

Spolu krúžkov      12 

Spolu vedúcich krúžkov      11 

 

 

 

VII. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Aktivity zamerané na rodičovskú verejnosť: 

 Zasadnutia Rodičovského združenia 

 Účasť na prezentácii OA Sereď základných školách v okresoch Galanta, Trnava a Šaľa 

 Individuálne pohovory a stretnutia s rodičmi 

 Deň otvorených dverí 

 Príspevky do regionálnej tlače a televízie 

 1. Kontraktačný veľtrh cvičných firiem, ktorý organizovala OA Sereď 

 Prezentácia školy na stránkach školy www.oase.edu.sk 

 Informovanosť rodičov prostredníctvom elektronickej žiackej knižky 

 Tvorba ročenky, propagačné letáky 

 OA Sereď bola vyhodnotená ako najlepšia stredná škola v pôsobnosti TTSK z pohľadu 

zamestnávateľov 

 Deň TTSK – podujatia, súťaže, besedy, športové turnaje 

 Imatrikulácia prvákov 

 

 

http://www.oase.edu.sk/
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Aktivity orientované na spoluprácu s regionálnymi a miestnymi inštitúciami, firmami: 

 Literárne exkurzie jednotlivých ročníkov – I. ročník – exkurzia Nitra, II. ročník – exkurzia 

Záhorie, III. ročník – exkurzia Bratislava 

 Exkurzie odborných predmetov – I. ročník CocaCola, III. ročník – Semerlock Sereď, 

Volkswagen Bratislava 

 Exkurzie v miestnych a regionálnych firmách – Cukrovar, BM Kávoviny, IDC Holding,  

 Exkurzia pre štvrté ročníky – NBS spojená s prednáškou, Burza cenných papierov 

Bratislava 

 Besedy s pracovníkmi podnikov – IDC  Holding Sereď, Impulz leasing Bratislava, 

Zástupcovia J and T – privátne bankovníctvo, Hyundai Slovakia – interaktívne cvičenia, 

Profesia.sk, Proact People – personálne agentúry 

 Ekonomicko–manažérska olympiáda Zlín 

 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava – firma Bedrock Sereď 

 Veľtrh študentských spoločností Junior Achievement Slovensko 

 Besedy a prednášky – občianske združenie Storm – cigarety, drogy, alkohol, obchod 

s bielym mäsom. 

 Odborné prednášky a besedy s pracovníkmi Mestskej polície, CPPPaP, oddelenie 

Hasičského zboru Galanta, Okresné riaditeľstvo PZ Galanta 

Aktivity v oblasti sociálnej pomoci iným, spolupráca s občianskymi združeniami, inštitúciami 

v regióne Galanta 

 Účasť na verejnej zbierke Liga proti rakovine – Deň narcisov 

 Účasť na verejnej zbierke Biela pastelka 

 Účasť na Kampani Deň bez nenávisti 

 Humanitárna zbierka potravín Slovenského červeného kríža 

 Akcia štátnej polície Biela palica 

 Červené stužky – kampaň proti HIV a AIDS 

 Deň zdravia 16. 10. 2014 – deň zdravej výživy 

 Deň srdca – akcia pre občanov mesta Sereď 

 Workshop – Liga proti rakovine 

 Študentská kvapka krvi – darovanie krvi na MSU Sereď a v NsP Galanta 

 Míľa pre mamu – pomoc materskému centru 
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 Projekt EÚ – mladí bez nenávisti – osveta v boji proti nenávistnému vyjadrovaniu 

a diskriminácii na internete. 

Aktivity zamerané na rozvoj občianskeho postoja a euroobčianstva: 

 Práca študentov v Študentskom parlamente mesta 

 Práca v Rade mládeže TTSK 

 Exkurzia do NR SR  

 Zapojenie sa do súťaže Mladý Európan 

 Zapojenie sa do vedomostnej olympiády Kraj, ktorý je mojím domovom 

 Olympiáda o európskej únii – postup na krajské kolo – 3. Miesto 

 Deň jazykov 

 Beseda so spisovateľom v mestskej knižnici Sereď – O. Malý, P. H. Baričák 

 Návšteva Osvienčimu – aktivity ku Dňu holokaustu 

 Účasť na pietnom akte ku Dňu holokaustu 

 Výstava II. svetovej vojny – mestské múzeum Sereď 

 Výstava v mestskom múzeu – 170. Výročie založenia Cukrovaru Sereď 

 Študentské komunálne voľby 

 Návšteva židovského múzea v Bratislave 

 Účasť na pietnom akte pri príležitosti 70. Výročia II. svetovej vojny 

 Kvíz „Čo vieš o Seredi“ 

 Beseda s pracovníčkou archeologického ústavu v Nitre – archeologický výskum v Nitre 

a blízkom okolí 

 Medzinárodný deň knižníc – aktivity 

 Olympiáda o SJL – účasť na krajskom kole 

 Recitačné súťaže – Čaro slova – Galantské osvetové stredisko, Vansovej Lomnička. 

 Spevácka súťaž Matice slovenskej – Folklórna Sereď 

 Literárne súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, „70. Výročie II. svetovej vojny – 1. miesto 

celoslovenská súťaž, „Myšlienka 2015“ Paneurópska vysoká škola Bratislava – 2. miesto 

Aktivity zamerané na enviromentálnu oblasť: 

 Zapojenie školy sa do separovaného zberu 

 Turistické pochody, vychádzky do blízkeho okolia Serede, Vysoké Tatry 
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 Skrášľovanie a čistenie školského areálu – brigádnická činnosť – rozdelená podľa ročníkov 

 Účasť na podujatiach ku Dňu Zeme 

 Brigáda na celoslovenskej akcii – spolupráca s Mestom Sereď 

 Ženijná cesta od Dukly po Brusel – branno-ženijná akcia 

 Exkurzie v rámci predmetu Ekológia do Zberného dvora v Seredi 

Aktivity zamerané na prezentáciu školy v širokej verejnosti: 

 Prezentácia školy v regionálnej televízii KREA 

 Publikovanie článkov do mestských novín Seredské novinky, TASR 

 Prezentácia školy vo verejnosti formou podujatí v rámci podnikateľskej činnosti – 

poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, prenájom športovej haly jednotlivým športovým 

klubom, 

 Veľtrh cvičných firiem 

 Deň otvorených dverí 

 Knižné hody 9. ročník 

 7. Reprezentačný ples OA Sereď 

 Pohár riaditeľky OA Sereď  športové súťaže žiakov OA Sereď a žiaci základných škôl 

v pôsobnosti mesta Sereď 

 Otvorené hodiny z odborných predmetov určené pre žiakov základných škôl – 9. ročník 

 Účasť na prezentácii školy na jednotlivých základných školách 

 

VIII. Kontrolná činnosť 

 
Kontrolná a hospitačná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrol a hospitácií. 

Kontrolná činnosť bola zameraná na tieto oblasti: 

Kontrola pedagogickej dokumentácie – triedne knihy všetkých tried: 

 Kontrola po 5. dni v mesiaci – zápis v triednej knihe 

 Katalógy kontrolované štvrťročne, 

 Osobný spis žiaka kontrolovaný 2-krát ročne, 

 Vysvedčenia – správnosť porovnávaná s katalógom na konci oboch polrokov, 

 Tematické plány boli kontrolované na začiatku školského roku a vypracované v súlade so 

ŠkVP, 
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 Plány predmetových komisií boli kontrolované na začiatku školského roka, 

 Analýzy práce PK, výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie boli 

skontrolované na konci 2. polroka, 

 Zápisnice z pracovných porád a z porád PK boli kontrolované a evidované priebežne počas 

celého školského roka, 

Kontrola dodržiavania školského poriadku žiakmi školy – kontrola sa uskutočňovala počas celého 

roka a bola zameraná na prezúvanie žiakov, presnosť príchodu žiakov na vyučovanie a čipovanie, 

poriadok a čistotu tried po skončení vyučovania, výzdoba učební a chodieb, aktualizácie násteniek 

v učebniach. 

Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami – 

zameraná bola na: 

 Včasný príchod do zamestnania, dodržiavanie pracovného času 

 Dochvíľnosť príchodu na vyučovacie hodiny, účasť na pracovných poradách, 

 Vykonávanie dozoru počas prestávok pred a počas vyučovania, 

 Kontrola učební informatiky, ADK – vykonávané náhodne, 

 

Výsledky kontroly: 

 Nedostatky v pedagogickej dokumentácii boli menej závažného charakteru, vyskytovali sa 

v menšom rozsahu a boli odstránené ihneď triednym učiteľom, 

 Závažné priestupky voči pracovnej disciplíne sa u vyučujúcich nevyskytli, všetci vyučujúci 

plnili svoje povinnosti vyplývajúce z pracovného poriadku, 

 Neúčasť na pedagogických radách a pracovných poradách bola ospravedlnená vopred, 

 Výzdoba učební a priestorov chodieb bola podľa potreby aktualizovaná v priebehu 

školského roka učiteľmi, ktorým boli pridelené jednotlivé témy, 

 Zlepšila sa čistota tried po vyučovaní, jednak lepšou kontrolou týždenníkov a učiteľov, ktorí 

majú poslednú hodinu v danej triede. 

 

Hospitačná činnosť: 

Hospitácie boli zamerané na plnenie vzdelávacích cieľov a to: 

 Uplatňovanie didaktických zásad a metód výučby, 

 Úroveň vedomostí žiakov,  

 Disciplína žiakov počas hodiny, 

 Využívanie učebných pomôcok, 
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 Celková práca učiteľa so žiakmi. 

Zistené nedostatky z hospitácií: 

 Vzdelávacie ciele boli na všetkých hodinách splnené, 

 Po odbornej stránke boli hodiny na dobrej úrovni, 

 Úroveň vedomostí žiakov bola v niektorých triedach rozdielna, 

 Aktivita žiakov nie je na dobrej úrovni, je potrebné zapájať do práce celú triedu, aj 

slabších žiakov 

 U niektorých učiteľov bol využívaný klasický typ hodiny, je potrebné využívať aj iné 

formy práce so žiakmi, prostredníctvom výchovného poradcu a triednych učiteľov zistiť 

pomocou dotazníka učebné štýly žiakov, 

 Rezervy sú aj vo využívaní učebných pomôcok,  

 

 

IX. Rozvoj školy 

  

 
Smerovanie vývoja a najdôležitejšie úlohy 

Silné stránky Slabé stránky 

 Členstvo v EÚ 
 Jediná štátna obchodná akadémia 

v okrese Galanta 
 Stabilný kolektív 
 Vlastné kapacity 
 Vybavenosť školy 
 Zvyšujúci sa rating školy 

 Pretrvávajúci nedostatok financií 

 Vedomostne slabí žiaci zo ZŠ 

 Žiadna motivácia v ohodnotení 

pedagógov už dlhoročne 

 

 

Príležitosti Riziká 

 Získavať kvalitu absolventov 

 Získať stále lepšie renomé školy 

 Presadiť sa v konkurencii iných škôl, 

 Získať nový, ale príbuzný odbor 

 Príliš vysoký počet súkromných škôl 

v tomto regióne 

 Zbytočné otváranie odboru obchodná 

akadémia na SOŠ, najmä 

s technickým zameraním. 

 

 
Vzdelávanie žiakov 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalifikovaní pedagogickí 

zamestnanci 
 Vlastné vybavenie priestorov 
 Flexibilita pedagogických 

zamestnancov 

 

 Nízka úroveň prichádzajúcich žiakov 

zo ZŠ 

 Príliš veľké množstvo odborov 

obchodnej akadémie na iných 

stredných školách 
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Príležitosti Riziká 
 Otvorenie nového odboru 

 Vhodná motivácia žiakov z ich 

uplatnením 

 Možnosť spolupráce 

s podnikateľskými subjektmi 

 Možnosť spolupráce so 

živnostenským zväzom 

 Možnosť zapojenia sa do európskych 

projektov 

 Častá zmena legislatívy 

 Nezáujem žiakov o vyučovací proces 

 

 

X. Výsledky úspešnosti školy pri príprave absolventov na výkon 

povolania 

 
Obchodná akadémia Sereď pripravuje žiakov pre trh práce. Svedčí o tom aj každoročná 

štatistika umiestnenia absolventov na trhu práce alebo ďalšie štúdium na vysokých školách. 

V školskom roku 2014/2015 z celkového počtu 67 žiakov úspešne ukončilo štúdium 65 žiakov, 2 

žiaci neukončili štúdium. Jeden žiak nevykonal úspešne komisionálnu skúšku na konci štvrtého 

ročníka a neukončil štúdium, z toho dôvodu nemohol pristúpiť k maturitnej skúške. 1 žiak 

nevykonal úspešne opravnú maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne – september 2015. 

Nepožiadal o opravný termín. 

Z celkového počtu 65 absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách 28. Najväčšie 

zastúpenie majú Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Ekonomická univerzita Bratislava, 

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Univerzita Cyrila a Metóda Trnava. 22 žiakov sa zaradilo do 

pracovného pomeru a 8 žiakov je evidovaných na úrade práce. 7 žiakov nám neposkytlo informácie 

o svojom uplatnení po skončení štúdia. 

 

XI. Záver 

Vypracovala:    Ing. Iveta Belányiová 

Prerokované v Pedagogickej rade: 14. októbra 2015 

Prerokované v Rade školy:  15. októbra 2015 

 

 
 


