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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 

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 /do 30.04.2016/ 

Ing. Iveta Belányiová /od 01.05.2016/ 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Riaditeľka školy:    Ing. Iveta Belányiová /do 30.04.2016/ 

Ing. Marta Melayová, poverená funkciou riaditeľky  

           školy /od 01.05.2016/ 

Zástupkyňa:     Ing. Ľubica Mrvová  

Vedúca školskej jedálne:   Kvetoslava Forrová 

Ekonómka školy:    Katarína Vagundová /do 31.07.2016/ 

      Tatiana Vicenová /od 01.08.2016/ 

 

 

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:  

Ing. Marta Melayová  predsedníčka Rady školy pri OA Sereď – PZ /do 27.04.2016/ 

Mgr. Daniela Pazúrová  predsedníčka Rady školy pri OA Sereď – NZ /od 28.04.2016/ 

Mgr. Alena Vranková  členka Rady školy pri OA Sereď – PZ /do 27.04.2016/ 

Kvetoslava Forrová  členka Rady školy pri OA Sereď – NZ /do 27.04.2016/ 

Ing. Sylvia Sečenová  členka Rady školy pri OA Sereď – PZ /od 28.04.2016/ 

PaedDr. Mariana Kamenská členka Rady školy pri OA Sereď – PZ /od 28.04.2016/ 

 

http://www.oasered.sk/
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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 

 

Igor Kianička   zástupca rodičov /do 27.04.2016/ 

Lívia Lehocká   zástupca rodičov /od 28.04.2016/ 

Daniela Lindáková  zástupca rodičov 

Bc. Drábiková Anna  zástupca rodičov 

 

 

Rodičovské združenie 

Rada rodičov mala 9 členov - zástupcov jednotlivých tried. Rodičovské združenie 

zhromažďovalo a riešilo námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy 

a vzdelávania žiakov. Financovalo požiadavky predmetových komisií na materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu /učebné pomôcky, nákup a údržba výpočtovej techniky, zásobníky 

mydla a toal.papiera, projekty/. Zabezpečovalo úhradu nákladov pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú 

súťaží na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. Prehľad výdavkov rodičovského združenia je 

k nahliadnutiu a k dispozícii u pani Holubekovej.  Zhrnutie finančných prostriedkov sa uvádza v časti 

IX. Finančné a hmotné zabezpečenie. 

 

 

Pedagogická rada školy 

Členmi PR sú riaditeľ školy, jeho zástupca a učitelia. Pedagogická rada školy mala 20 členov - 

18 učiteľov, 1 zástupkyňa riaditeľky školy a riaditeľka školy. Pedagogická rada školy pripravovala 

návrhy na rozhodovanie riaditeľa pri schvaľovaní klasifikácie správania a vyučovacích výsledkov 

žiakov,  predkladala návrhy na závažné zmeny v odborno-pedagogickej oblasti, aktívne sa 

podieľala na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov (školský vzdelávací program, 

učebné plány školy a pod.), oboznamovala účastníkov PR so svojimi poznatkami a skúsenosťami z 

oblasti výchovy a vzdelávania žiakov a iné.   
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Poradné orgány školy 

Poradnými orgánmi v riadiacej práci vedenia školy v školskom roku 2015/2016 boli tieto 

predmetové komisie: 

Predmetová komisia pre VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE predmety – predseda: PaedDr. 

Mariana Kamenská: 

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

 cudzie jazyky: NEJ, ANJ, RUJ, KNJ, KAJ, NKO, TVP, 

 prírodovedné predmety a telesná a športová výchova: MAT, CVM, BIE, TOV, OKV, TSV, HOG. 

 

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

 sekcia teoretických odborných predmetov: POE, USP, UME, APP, PCR, VOP, PRW, 

 sekcia praktických odborných predmetov: UCT, EKC, API, INF, VOP, CVU, MOF,  

 sekcia grafických predmetov: ADK. 

 

 

Koordinátori práce v oblasti 

CO       Ing. Jozef Kľuka 

BOZP a PO      Ing. Ján Vidrnák 

Onkologická výchova    Ing. Anna Trebatická 

Protidrogová výchova    Mgr. Alena Vranková 

Koordinačný plán ďalšieho vzdelávania:  Ing. Ľubica Mrvová 

Výchovná poradkyňa    Ing. Iveta Belányiová 

Odborná prax     Ing. Iveta Belányiová 
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II. Údaje o počte žiakov 
Počet žiakov školy:  175    Počet tried:   9 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

ŠVVP 

I. A 27 1 

I. B 26 1 

II. A 17  

II.B 19  

III. A 15  

III. B 24  

IV. A 16 2 

IV. B 16  

IV. C 15  

SPOLU 175 4 

Počet žiakov na zač. šk. roka 2015/2016 bol 177, počas štúdia 6 žiaci pristúpili a 8 žiaci prestúpili 

na iné školy. 

 

III.  Študijné výsledky tried – celkové zhodnotenie 
 

Klasifikácia tried podľa jednotlivých predmetov za 2. polrok školského roku 2015/2016 tvorí 

prílohu správy. 

 

Prospech žiakov 

Trieda 
Po 

čet 

Vyznam

enaní 

Veľmi 

dobre 

Prosp

eli 

Neprospel

i 

Neklasifik

ovaní 

Správan

ie 2 

Správan

ie 3 

Správan

ie 4 

Prospec

h 

I. A 27 13 9 5 0 0 0 0 0 1,62 

I. B 26 4 12 10 0 0 0 0 0 1,87 

II. A 17 3 7 7 0 0 0 0 0 1,89 

II. B 19 7 2 9 0 1 0 0 0 2,01 

III. A 15 7 3 5 0 0 0 0 0 1,71 

III. B 24 2 8 14 0 0 1 0 0 2,14 

IV. A 16 0 1 15 0 0 0 0 0 2,60 

IV. B 16 3 2 11 0 0 0 0 0 2,23 

IV. C 15 6 2 7 0 0 0 0 0 2,05 

Spolu 175 45 46 83 0 1 1 0 0 1,97 
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Priemer v šk. roku 2015/2016 sa v porovnaní so šk. rokom 2014/2015 mierne zlepšil z 2,09 na 1,97. 

25 % – 45 žiakov ukončilo ročník s prospechom vyznamenaný, 26 % - 46 žiakov s prospechom 

veľmi dobrý,  47 % - 83 žiakov prospelo.  

0,5 % - 1 žiak nebol klasifikovaný, požiadal o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov a v šk. 

roku 2016/2017 pokračuje v štúdiu v II.A triede. 

Zníženú známku zo správania na stupeň uspokojivé - 2 mal jeden žiak, príčinou bolo opakované 

porušovanie školského poriadku.  

 

Výchovno-vyučovacie výsledky boli riešené na rodičovských združeniach a pedagogických 

radách Triedni učitelia v spolupráci s výchovnou poradkyňou pozývali rodičov do školy a výchovno-

vyučovacie problémy s ich deťmi priebežne riešili. Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. 

Rodičia však konštatujú, že v tomto veku sú ich deti ovplyvnené najmä svojím okolím a spoliehajú 

sa na usmernenie zo strany školy. 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Ospravedlnené 
Ospr. na 

žiaka 

Neospravedln

ené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 27 1971 73,00 1960 72,59 11 0,41 

I. B 26 2162 83,15 2158 83,00 4 0,15 

II. A 17 1085 63,82, 1084 63,76 1 0,06 

II. B 19 1515 84,17 1512 84,00 3 0,17 

III. A 15 779 51,93 764 50,93 15 1,71 

III. B 24 1629 67,88 1628 67,83 1 0,04 

IV. A 16 907 56,69 907 56,69 0 0,00 

IV. B 16 1314 82,13 1314 82,13 0 0,00 

IV. C 15 689 45,93 682 45,47 7 0,47 

Spolu 175 12051 69,26 12009 69,02 42 0,24 

 

Celkový počet zameškaných hodín na žiaka v šk. roku 2015/2016 v porovnaní so šk. rokom 

2014/2015 mierne klesol zo 78,66 h na 69,26 h. – čo je pokles o 12%. Znížil sa aj počet 

neospravedlnených hodín na žiaka z 0,96 h v šk. roku 2014/2015 na 0,24 v šk. roku 2015/2016.  
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IV. Zoznam študijných odborov 
 

Trieda Študijný 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 

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. 

 

 

V. Údaje o zamestnancoch 

 
 Počet zamestnancov ku dňu klasifikácie 
 

Zamestnanci  Na plný úväzok 
Na skrátený 

úväzok 

Prepočítaný počet 

zamestnancov  

/podľa úväzkov/ 

PEDAGOGICKÍ  13 6 15,95 

NEPEDAGOGICKÍ 13 1 13,67 

 

V počte  13 nepedagogických zamestnancov je jeden /školník/ so zníženou pracovnou schopnosťou. 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov – vzdelávanie zamestnancov. 

 

Pedagogickí pracovníci Obchodnej akadémii v Seredi spĺňajú kvalifikačné predpoklady na 

výučbu predmetov, ktoré vyučujú. V školskom roku 2015/2016 absolvovalo 5 učiteľov kontinuálne 

vzdelávanie – ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a 

personalistika. V rámci svojich predmetov v záujme skvalitnenia vyučovania sa vyučujúci 

zúčastňovali školení a seminárov. 
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Ekonómka školy, odborný referent, mzdová a finančná účtovníčka  a vedúca školskej jedálne 

sa v školskom roku 2015/2016 zúčastnili školení, ktoré dopĺňali  a aktualizovali vedomosti 

z mzdovej oblasti, z oblasti verejného obstarávania, personalistiky a i. 

 

 

VI. Údaje o aktivitách, projektoch a prezentácii školy na verejnosti 
 

Športové súťaže 

- Účasť družstiev OA Sereď (chlapci a dievčatá) na Okresnom kole SŠ v cezpoľnom behu 

v Galante – dievčatá 13. miesto, chlapci – 12. miesto, 

- Účasť družstva chlapcov na Okresnom kole SŠ v stolnom tenise v Galante – 2. miesto OA 

Sereď, 

- Účasť družstva OA Sereď na okresnom kole SŠ vo futsale chlapcov v Galante – 4. miesto 

OA Sereď, 

- Zorganizovanie „Vianočného futsalového turnaja chlapcov, 

- Zorganizovanie „Vianočného volejbalového turnaja dievčat, 

- Zorganizovanie Okresného kola vo florbale dievčat  – 2. miesto OA Sereď, 

- Zorganizovanie Okresného kola vo florbale chlapcov – 2. miesto OA Sereď, 

- Účasť na Okresnom kole SŠ vo futbale v Galante – 4. miesto OA Sereď, 

- Zorganizovanie „X. ročníka Župnej olympiády stredoškolskej mládeže“, 

- Zorganizovanie basketbalového turnaja dievčat v rámci „X. ročníka Župnej olympiády“, 

- Účasť na „Behu oslobodenia mesta Sereď“ v mestskom parku v Seredi, 

- Zorganizovanie školského futsalového turnaja chlapcov v rámci „Rozlúčky so štvrtákmi, 

- Zorganizovanie školských Majstrovstiev SR ZŠ v rámci „Kalokagatie“ – olympiády detí 

v basketbale chlapcov – v ŠH OA Sereď a v Mestskej ŠH Sokolovňa, 

 

Ostatné súťaže 

- 3. miesto Olympiáda v NEJ – kategória B – okresné kolo 

- 1. miesto – Mihálikova Sereď – umelecký prednes poézie a prózy – okresné kolo   

- 1. miesto – Čaro slova – umelecký prednes (poézia) – okresné kolo 

- 2. miesto – Čaro slova – umelecký prednes (próza) – okresné kolo 

- 1. miesto – Celoslovenské kolo ekonomickej súťaže Inovation Camp 2015 – tím Saganovci 

- 2. miesto – Celoslovenské kolo ekonomickej súťaže Inovation Camp 2015 – tím 7Heaven 
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- SIR – Social Innovation Relay – medzinárodný projekt zameraný na oblasť sociálne 

prospešného podnikania a tvorba podnikateľských konceptov – naše družstvo sa prebojovalo 

medzi 10 najlepších v rámci celej SR 

- 2. miesto – Okresné kolo SŠ v stolnom tenise 

- 1. miesto za „najlepší nápad“ pre firmu ANTI-S s. r. o. z OA Sereď – Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem Bratislava 

- 2. miesto – Majstrovstvá okresu vo florbale – kategória študenti 

- 2. miesto – Majstrovstvá okresu vo florbale – kategória študentky 

 

Zapojenosť do projektov, cezhraničná spolupráca: 

- projekt financovaný z prostriedkov mesta Sereď -  Židovská ulička v Seredi – interaktívne 

metódy vo výučbe o holokauste a ich využitie pri prietnych podujatiach v Seredi,  

- projekt financovaný z prostriedkov mesta Sereď -  Svetový deň srdca  v Seredi,  

- projekt financovaný z prostriedkov mesta Sereď – Knižné hody, 

- Bezhraničné partnerstvo s Ukrajinou - partnerská návšteva školy z Ľvova /Ukrajina/ - tvorba 

propagačných materiálov „Naša škola, naše mesto“, 

- projekt CEMACH – moderný Izrael – výtvarná súťaž, 

- Záložky spájajú školy – akcia školskej knižnice, 

- Medzinárodný športový deň v Gänserndorfe – futbalový a volejbalový turnaj so strednou 

škole KLG z Gänserndorfu, Obchodnou akadémiou z Hodonína, SOŠ z Holíča a BHAK 

z Korneuburgu, 

- 18. medzinárodný Veľtrh CVF Bratislava – 1. cena za Najlepší nápad, 

- 20. ročník Veľtrh CVF – žiaci 4. ročníka, 

- 2. Kontraktačný veľtrh CVF – oblastný veľtrh CVF. 

 

Iné aktivity: 

Humanitárne zbierky – Biela pastelka, Deň nezábudiek, Deň narcisov, Liga proti rakovine – Avon 

pochod, Deň bielej palice, Úsmev ako dar, zbierka oblečenia a školských pomôcok, Úsmev ako dar, 

návšteva v Domove dôchodcov v Seredi, 

 

Exkurzie – Coca-Cola Lúka, Burza VŠ a zamestnávateľov Bratislava, Hyundai Nošovice na Morave, 

Okresný súd Galanta – účasť na pojednávaní, Volkswagen Bratislava, literárne exkurzie v Nitre, 

Trnave a Bratislave,  

Besedy s odborníkmi z praxe – Finančné poradenstvo, Prima banka, Nákupný marketing – IDC 

holding Sereď, EUBA – „Migračná politika“,  
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Iné: 

- organizovanie celoštátnej dvojdňovej súťaže SIP, 

- organizovanie školských Majstrovstiev SR v basketbale chlapcov ZŠ, 

- 8. reprezentačný ples OA, 

- účasť na prezentácii OA Sereď na základných školách v okresoch Galanta, Trnava, Šaľa, 

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

- príspevky do regionálnej tlače a televízie, 

- imatrikulácie prvákov, 

- 10 ročník Knižné hody 

- otvorené hodiny z odborných predmetov určené pre žiakov 9. ročníkov základných škôl, 

- Deň otvorených dverí 

 

 

VII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 
 

Dňa 08.10.2015 Štátna školská inšpekcia monitorovala a hodnotila stav a úroveň uplatňovania 

výchovy a vzdelávania k ľudských právam v súlade s plnením úloh Plánu výchovy a vzdelávania 

k ľudských právam v rezorte školstva. Úroveň vedomostí žiakov ostatného ročníka SŠ sa zisťovala 

zadaním vedomostného testu z občianskej náuky. Inšpekcia potvrdila, že škola bola v oblasti výchovy 

a vzdelávania k ľudským právam otvoreným systémom, ochotným flexibilne reagovať na aktuálnu 

problematiku. Žiakom i učiteľom poskytovala motivujúce a bezpečné prostredie a dobré edukačné 

podmienky, bezbariérový prístup  však nezabezpečovala. Školské i mimoškolské aktivity umožňovali 

žiakom zapájať sa do rôznych aktivít a zmysluplne tráviť voľný čas. V oblasti ľudských práv škola 

aktívne spolupracovala s rôznymi organizáciami aj so zákonnými zástupcami žiakov.. Systém 

výchovného poradenstva bol funkčný, orientovaný na pomoc žiakom. V škole sa pravidelne 

vykonával monitoring zameraný na výskyt sociálno-patologických javov. V teste z občianskej náuky 

v oblasti ľudských práv v časti Základné vedomosti dosiahla úspešnosť priemernú úroveň, v časti 

Praktická aplikácia teoretických poznatkov preukázali žiaci vedomosti na dobrej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oasered.sk/
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VIII. Údaje o priestorových a materiálno-technické podmienky  

 
Rozsiahly vonkajší areál školy vyžaduje sústavnú starostlivosť. Úpravu areálu sme počas šk. roka 

2015/2016 riešili vlastným školníkom, výpomocou z úradu práce v rámci aktivačných prác 

a brigádami žiakov. V čase letných prázdnin nám s úpravou areálu pomáhalo Školské hospodárstvo 

Piešťany.  

Škola má v správe 9 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. Stará prístavba bola v minulosti z dôvodu azbestového obkladu 

vyradená z prevádzky.  

Škola disponuje: 

 2 odbornými učebňami na výučbu administratívy a korešpondencie,  

 3 učebňami na výučbu informatiky, aplikovanej informatiky, manažmentu osobných financií 

a podnikania v cestovnom ruchu,  

 1 učebňou na vyučovanie predmetu praktikum v cvičnej firme,  

 2 odborné učebne na výučbu cudzích jazykov.  

Učebne cudzích jazykov boli počas šk. prázdnin presťahované z novej prístavby, kde sú 

nevyhovujúce okná a chladné priestory do starej školy. Koncom roka 2015 sa vymieňali okná 

v budove „Škola“ a zároveň sa maľovala chodba a schodište na prvom poschodí. Na jar 2016 sa 

vymieňali okná v objekte „Školské výpočtové laboratórium,“, kde sa nachádzajú štyri odborné 

učebne informatiky a cvičnej firmy a kabinety. Cez letné prázdniny sa realizovala oprava a zapojenie 

ventilov na rozvodoch ústredného kúrenia (ÚK) v suteréne školského internátu, výmena radiátorov 

v športovej hale (ŠH) a náhrada plastových rozvodov v šatniach ŠH za medené rúry, výmena 

radiátorov a montáž nových rozvodov v posilňovni. Zriadili sa nové priestory na účely školskej 

knižnice. 

Vo všetkých odborných učebniach sú PC, ktoré škola musí postupne obmieňať z dôvodu 

morálneho, ale aj fyzického opotrebenia. Škola disponuje všetkými učebnými pomôckami, ktoré sú 

potrebné na výučbu. Hradené boli vo väčšej miere z rodičovského združenia. 

 

Je potrebná rekonštrukcia striech na 3 objektoch – školská jedáleň, telocvičňa a posilňovňa , obnova 

fasády na jednotlivých objektoch, rekonštrukcia a modernizácia elektrického vedenia vo všetkých 

objektoch okrem športovej haly. 
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IX. Finančné a hmotné zabezpečenia 
 

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

zamestnancov školy a financovanie prevádzky školy. 

 

Škola 

 

Zdroj financií 
Obdobie 

Spolu 
9-12/2015 1-8/2016 

dotácia 111 prenesené kompetencie 146 861,00 279 865,00 426 726,00 

dotácia 111 maturity 35,00 0,00 35,00 

dotácia 41 originálne kompetencie 77 628,00 42 358,00 119 986,00 

Zisk z PČ za 2015 0,00 143,22 143,22 

vlastné príjmy 46 /prenájom ŠH, 

garáži/ 174,17 5 743,52 5 917,69 

aktivačná činnosť 812,22 481,16 1 293,38 

vzdelávacie poukazy 1 896,00 2 939,00 4 835,00 

LVVK 0,00 6 064,00 6 064,00 

poistné náhrady 0,00 0,00 0,00 

Štipendiá /1-2 žiaci/ 321,00 280,32 601,32 

 

Použitie finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy 2015/2016 

Náklady 
Osobné náklady  

/mzdy + odvody/ 
Prevádzkové náklady SPOLU 

1. polrok 1 080,00 816,00 1 896,00 

2. polrok 2 159,00 780,00 2 939,00 

SPOLU 3239,00 1 596,00 4 835,00 

POUŽITIE V % 67 % 33 % 100 % 

 

Školská jedáleň 

Zdroj financií 
Obdobie 

Spolu 
9-12/2015 1-8/2016 

41 – originálne kompetencie – bežné výdavky 
12 690,00 36 800,00 49 490,00 

72f – vlastné príjmy 
7 129,05 14 302,89 21 431,94 
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Finančné prostriedky z rodičovského združenia: 

 

Začiatočný stav k 13. 9. 2015 – pokladňa, BÚ – rodičovské združenie, BÚ - % odvedenej dane, BÚ 

– sponzorské boli v hodnote 3 050,34 €. 

 

Príjmy v hodnote 15 104,48  €sa skladali z nasledovných položiek: 

– zápisné v hodnote  6 940,00 €, 

– 2 % z odvedenej dane 2 435,94 € 

– sponzorské dary  1 936,45 € 

– iné /výnos z plesu, vklady žiakov –ISIC karty/ 3  792,09 € 

Výdavky boli v hodnote 16 112,78 € a zahŕňali najmä: výdavky na nákup a údržbu výpočtovej 

techniky, tonerov a kopírok, výdavky spojené s účasťou na súťažiach, nákup učebných pomôcok, 

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

študenta, odmeny žiakov, príspevok na aktivity s Ukrajincami, náplne do zásobníkov toaletného 

papiera, mydlo, správne poplatky, bankové a účastnícke poplatky, poplatky na certifikát IES, poistné, 

odborné listiny a projekty.  

 

Konečný zostatok k 13.09. 2016 - pokladňa, BÚ – rodičovské združenie, BÚ - % odvedenej dane, 

BÚ – sponzorské boli v hodnote 2 042,04  €. 

 

X. Ciele koncepčného zámeru rozvoja školy 

 
Smerovanie vývoja a najdôležitejšie ciele 

 

 príprava žiakov pre trh práce v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb – rozvoj 

podnikateľských schopností, komunikačných schopností, ústnych a písomných 

spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v 

štátnom jazyku a v cudzom jazyku,  

 príprava žiakov na vysokoškolské štúdium, 

 naučiť žiakov sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich 

riešenia a riešenia realizovať, 

 vedenie žiakov k celoživotnému učeniu, rozvoj sociálnych a občianskych 

kompetencií, posilnenie konkurenčnej schopnosti školy v regióne,  
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 rozvíjať vzťahy so sociálnymi partnermi a budovať školu ako otvorenú inštitúciu, 

aby sa v regióne vytvorilo dostatočné povedomie o nutnosti existencie školy pre 

budúcnosť regiónu 

 rozvíjať existujúce vzťahy a vytvárať nové vzťahy s partnerskými školami 

v zahraničí. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Stabilný  a kvalitný kolektív 

 Vlastné kapacity – zrekonštruované 

priestory, športová hala, posilňovňa, 

telocvičňa, školská jedáleň 

 Vybavenosť školy 

 Zvyšujúci sa rating školy 

 Atraktívne voliteľné predmety v III. 

a IV. ročníku 

 Medzinárodný audit kvality Obchodnej 

akadémie – IES certifikát 

 Pretrvávajúci nedostatok financií na 

krytie prevádzkových potrieb a na 

o ocenenie práce zamestnancov 

 Havarijný stav rozvodov kúrenia  

a studenej vody 

 Havarijný stav rozvodov kanalizácie 

 Chátrajúci obvodový plášť budov školy 

 Menšia úspešnosť v schvaľovaní, 

projektov, hlavne z fondov EÚ 

 

Príležitosti Riziká 

  Zvyšovať kvalitu absolventov 

a úspešnosť ich umiestnenia na trhu 

práce 

 Získať stále lepšie renomé školy 

 Presadiť sa v konkurencii iných škôl 

 Získať nový, ale príbuzný odbor 

 Zapojiť sa do projektov, grantov - získať 

financie z fondov EÚ 

 organizácia odborných kurzov 

 Príliš vysoký počet škôl príbuzného 

zamerania v regióne 

 Klesajúci počet študentov 9. ročníka 

v regióne – zlý demografický vývoj   

 Odchod žiakov do konkurenčných 

škôl s „ľahším“ štúdiom  

 Riziko zatopenia priestorov 

/kanalizácia, rozvody UK/ 

 

 
XI. Umiestnenie absolventov, ktorí ukončili štúdium šk. roka 2015/2016 
Údaje známe k 30.09.2016 

Trieda Študuje Pracuje Úrad práce Nemáme 

informácie 

Spolu 

IV. A 8 4 4 -- 16 

IV. B 6 2 4 4 16 

IV. C 10 3 2 -- 15 

Spolu 24  9 10 4 47 

V  % 51 % 19 % 21 % 9 % 100 % 
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Obchodná akadémia Sereď pripravuje žiakov pre trh práce.  V šk. roku úspešne ukončili 

štúdium všetci žiaci. 

Z celkového počtu 47 absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách 24, čo je vyše 

polovica z nich. Najväčšie zastúpenie majú Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, 

Ekonomická univerzita Bratislava, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Univerzita Cyrila 

a Metóda Trnava. 4 žiaci nám informácie o svojom uplatnení po skončení štúdia neposkytlo. 

 

 
XII. Voľnočasové aktivity 

 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 
Vedúci krúžku 

HEVI klub 14 PaedDr. Mariana Kamenská 

Rýchle prsty 16 Ing. Helena Ďurišová 

Krúžok nemeckého jazyka 15 Mgr. Milina Kollárová 

Ktúžok anglického jazyka I. 23 Mgr. Alena Vranková 

Krúžok anglického jazyka II. 20 Mgr. Kristína Mandáková 

Čitateľský krúžok 13 Mgr. Milina Kollárová 

Posilňovňa 14 Mgr. Zora Hronská 

Futsal 13 Mgr. Dalimír Pavelka 

Internet 17 Ing. Anna Trebatická 

Mladý účtovník 13 Ing. Katarína Drábiková 

Spolu žiakov v krúžkoch 158 

Spolu krúžkov 10 

Spolu vedúcich krúžkov 9 

 

 

Vypracovala:    Ing. Marta Melayová 

Prerokované v Pedagogickej rade: 03.10.2016 

Prerokované v Rade školy:  24.10.2016 

 
  


