
                                                                                                                                                                                                                                      

OBCHODNÁ AKADÉMIA, KOMENSKÉHO 1, 

 066 01 HUMENNÉ 

 

 
 
 
 
 
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

  

  

  

ÚÚSSPPEEŠŠNNÝÝ  EEKKOONNÓÓMM  
 
 
 

 

  

  

  

sskkuuppiinnaa  ššttuuddiijjnnýýcchh  ooddbboorroovv::  

  6633  eekkoonnoommiikkaa  aa  oorrggaanniizzáácciiaa,,  oobbcchhoodd  aa  sslluužžbbyy  II  

  

  

  

ÚÚppllnnéé  ssttrreeddnnéé  ooddbboorrnnéé  vvzzddeellaanniiee  

IISSCCEEDD  33AA  
 

                                                     

 

     



 

 2   

OBSAH  STRANA 

1 Úvodné identifikačné údaje 3 
2  Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 5 
3 Vlastné zameranie školy 7 

3.1 Charakteristika školy 9 
3.1.1 Plánované aktivity školy 10 

3.2 Charakteristika pedagogického zboru  12 
3.3 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 12 
3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 12 
3.5 Dlhodobé projekty 13 
3.6 Medzinárodná spolupráca 13 
3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi 14 

4 Profil absolventa študijného  odboru 6317 M 00 obchodná akadémia  14 
4.1 Charakteristika absolventa 14 
4.2 Kompetencie absolventa 15 

4.2.1 Kľúčové kompetencie 15 
4.2.2 Odborné kompetencie  16 
4.2.3 Finančná gramotnosť 17 

5 Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore  
6317 M 00 obchodná akadémia 

17 

5.1 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 17 
5.2 Organizácia výučby 19 
5.3 Zdravotné požiadavky na žiaka 20 
5.4 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 20 

6 Učebný plán študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia 21 
6.1 Prevod rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠKVP 21 
6.2 Učebný plán študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia 21 

7 Učebné osnovy študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia 24 
8 Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu v študijnom 

odbore 6317 M 00 obchodná akadémia 
24 

8.1 Materiálne podmienky 24 
8.2 Personálne podmienky 25 
8.3 Organizačné podmienky 25 
8.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 26 

9 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia 

26 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov študijného odboru 6317M 00 
obchodná akadémia 

27 

10.1 Pravidlá hodnotenia žiakov 27 
10.2 Maturitná skúška 30 

11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 33 
12 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 34 

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   

   

   

   

 
 

 

 

 



 

 3   
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2. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 
6317 M 00 obchodná akadémia vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných učebných odborov 63 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, ktorý bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 s 
účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej 
analýzy školy.      

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie 
a získanie prvej kvalifikácie, umožniť im vstup do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania 
na ISCED 4 alebo 5, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických 
a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú 
verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania 
spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti 
žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocinálneho správania, etiky, sebaregulácie 
ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.  

Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch 
základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti 
a príprava na pracovné uplatnenie.  Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi: 

 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí 
a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie 
v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie 
v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske 
kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

 ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať, 

 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenie a vedieť ich riešiť, 

 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky 
a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce, 

 posilňovať úctu k rodičom a k ostatným osobám, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám 
štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným 
v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, 
rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami 
náboženskej tolerancie, 

 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine 
a preberať na seba zodpovednosť,  

 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie, vrátane 
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

 získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

Odborné vzdelávanie a príprava na stupni ISCED 3A je súčasťou celoživotného vzdelávania a musí 
byť súčasťou spoločnosti založenej na vedomostiach, v ktorej je vzdelávanie cestou rozvoja ľudskej 
osobnosti. Zámerom tohto vzdelávania je pripraviť žiaka na úspešný, zmysluplný a zodpovedný 
osobný, občiansky a pracovný život. K všeobecným cieľom odborného vzdelávania prípravy patrí: 

1. Cieľ učiť sa poznávať – naučiť sa osvojiť si nástroje pochopenia sveta a rozvíjať schopnosti 
nevyhnutné k učeniu sa: 

 rozvíjať základné myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť sústredenia, 

 podporovať osvojovanie všeobecných princípov a algoritmov riešenia problémov, javov 
a situácií, ako aj bežných zručností pre prácu s informáciami, 

 podporovať poznanie žiakov lepšieho chápania sveta, v ktorom žijú a nevyhnutnosť 
udržateľného rozvoja, 

 viesť k porozumeniu základných vedeckých, technologických a technických metód, 
postupov a nástrojov a rozvíjať zručnosti pri ich aplikácii, 

 rozvíjať osvojenie si základných poznatkov, pracovných postupov a nástrojov potrebných 
pre kvalifikovaný výkon povolania na trhu práce, 
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 pripravovať žiakov pre celoživotné vzdelávanie. 
 

2. Cieľ – učiť sa rozhodovať – znamená naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, 
pracovného a spoločenského prostredia: 

 rozvíjať aktívny a tvorivý prístup žiakov k riešeniu problémov a hľadaniu progresívnych 
riešení, 

 podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov, 

 viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci, profesijnej kariére a prispôsobovaniu sa 
zmenám na trhu práce, 

 rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k tímovej a samostatnej práci, 

 vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností a rešpektovaniu 
stanovených pravidiel, 

 viesť žiakov k hodnoteniu svojich schopností a rešpektovaniu schopností druhých, 

 rozvíjať zručnosti potrebné k rokovaniu, diskusii, kompromisu, obhajobe svojho stanoviska 
a k akceptácii stanovísk druhých, 

 viesť žiakov k chápaniu práce ako príležitosti pre sebarealizáciu. 
 

3. Cieľ – učiť sa existovať – znamená porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu v súlade 
s všeobecne akceptovanými morálnymi hodnotami: 

 rozvíjať telesné a duševné schopnosti a zručnosti žiakov, 

 prehlbovať zručnosti potrebné k sebareflexii, sebapoznaniu a sebahodnoteniu, 

 vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov, 

 rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov, ich úsudok a rozhodovanie, 

 viesť k prijímaniu zodpovednosti žiakov za svoje myslenie, rozhodovanie, správanie 
a cítenie, 

 viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu, 

 rozvíjať kreativitu, nadanie, špecifické schopnosti a predstavivosť. 
 

4. Cieľ – učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými – znamená vedieť spolupracovať 
s ostatnými a podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje miesto: 

 rozvíjať úctu k ľudskému životu a hodnote jeho trvania, 

 vytvárať úctu a rešpekt k živej a neživej prírode, k ochrane životného prostredia 
a chápanie globálnych problémov ľudstva, 

 prehlbovať osobnostnú, národnostnú a občiansku identitu žiakov, ich pripravenosť chrániť 
vlastnú identitu a rešpektovať identitu druhých, 

 viesť žiakov k tomu, aby sa vo vzťahu k iným ľuďom oslobodili od predsudkov, xenofóbie, 
intolerancie, rasizmu, agresívneho nacionalizmu, etnickej, náboženskej a inej 
neznášanlivosti, 

 vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v súlade s morálnymi zásadami 
a zásadami spoločenského správania sa, 

 viesť žiakov k aktívnej účasti v občianskom živote a spolupráci na rozvoji demokracie, 

 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a zručnosti pre hodnotný pracovný, rodinný 
a partnerský život. 

Poslaním našej školy je uskutočňovať nasledujúce procesy: 

 proces personalizácie – sledovať rozvoj indivídua a vychovávať z jednotlivca samostatne 
konajúcu tvorivú osobnosť, žiak sa v škole spoznáva a hodnotí seba samého, poznáva 
byť sám sebou (mať sebaúctu a sebadôveru), byť zodpovedný za svoje učenie, 

 proces kvalifikácie – pripravovať mladého človeka na úspešné vykonávanie povolania 
(odborné, jazykové vedomosti a zručnosti, schopnosti pracovať s prostriedkami IKT), 

 proces socializácie – učiteľova podpora na pomoc v učení sa, uznanie a ocenenie práce 
žiaka, žiak dostáva pozitívnu spätnú väzbu, 

 proces diferenciácie – uskutočňovať individuálny prístup, 

 proces humanizácie – škola sa bude orientovať na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, 
na motiváciu, etickú stránku, komunikáciu, autoreguláciu a disciplínu žiakov. 

Ciele našej školy v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v tom, aby žiak bol aktívny subjekt 
vzdelávania, mal spoluzodpovednosť za svoje vzdelávanie a učiteľ bol manažér procesu výchovy 
a vzdelávania. Nové dimenzie vzdelávania chceme dosiahnuť skvalitnením a rozšírením informačných 
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a komunikačných technológií v škole. Budeme pokračovať v nastupujúcom trende budovania 
modernej školy tretieho tisícročia. 

Naša škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou 
rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Ciele výchovy a vzdelávania sú orientované na vytváranie 
predpokladov celoživotného vzdelávania a sú zamerané na: 

 posilnenie výchovnej funkcie školy, 

 podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka, 

 skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými, škola na 
princípe partnerstva, 

 zlepšenie estetického prostredia interiérov a exteriérov školy, 
 

3. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné sa nachádza v blízkosti veľkej železničnej 
i autobusovej stanice. V blízkosti školy sa nachádzajú ďalšie štyri stredné školy. Škola sídli v jednej 
budove so Strednou priemyselnou školou chemickou a potravinárskou od 1. sepembra 2011, kde sa 
presťahovala na základe rozhodnutia VÚC Prešov z racionalizačných dôvodov, pretože Obchodná 
akadémia na Štefánikovej ulici 39 nemala vlastné priestory a vyučovací proces uskutočňovala v 
priestoroch Základnej školy Jána Švermu. Väčšina žiakov do školy dochádza z okolitých dedín, ale aj 
z okresov Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou.  

Humenné leží pri sútoku riek Laborca a Cirochy. Nachádza sa v kotline, ktorej kopcovitý reliéf pôsobí 
ako ochranný kryt pred prudkými poveternostnými zmenami. Vďaka najsevernejším výbežkom 
Zemplínskej nížiny je bezprostredné okolie vhodné na poľnohospodárstvo. K tomu kladne prispieva aj 
nadmorská výška 156 m. 

Neďaleko mesta sa nachádza najvyšší vrch pohoria Vihorlat, vrch rovnakého mena, ktorý so svojimi 
1074 metrami je nielen vizuálnou dominantou územia, ale aj stredom chránenej prírodnej oblasti. 

Humenné odjakživa ťažilo zo svojej polohy. V 19. a 20. storočí bolo Humenné mestečkom s piatimi až 
siedmimi tisíckami obyvateľov. Jeho školstvo má  za sebou niekoľko storočí vývoja. Bol to vývoj veľmi 
rozdielny a protirečivý. Raz búrlivý, prudký, inokedy ospalý, živoriaci. 

V podstate od 14. storočia nachádzame v meste a jeho okolí zmienky o farských školách. Po rokoch 
reformácie sa začína aj v Humennom cieľavedomé stredoškolské vzdelávanie. Predovšetkým 
pričinením Juraja Drugheta priniesla ním pozvaná jezuitská vzdelanosť do mesta svoje náboženské 
tendencie, ale hlavne prvé gymnázium, na ktorom sa začalo vyučovať v roku 1613. Vďaka zakladacej 
listine, ktorú potvrdil panovník, sa gymnázium stalo vzdelávacím centrom nielen pre žiakov z územia 
bývalej Juhoslávie, ale aj Rumunska a celého vtedajšieho Uhorska. Tento rozmach trval len do roku 
1640, keď bolo gymnázium prenesené do Užhorodu. 

Nasledujúce storočia už neboli pre vzdelávanie také prajné. Krízovým obdobím bolo predovšetkým 
sedemdesiat rokov 19. storočia. Jeden-dvaja učitelia, naviac miestni kantori, sotva vedeli dať deťom 
ucelený systém poznatkov a výchovy. 

Iniciatívu do svojich rúk prevzali cirkevné komunity. Vzhľadom na početnosť svojich príslušníkov 
najatraktívnejšou bola židovská komunita. Pre svoje dietky zabezpečila školu už roku 1855. 
Vyučovacím jazykom prvých pätnásť rokov bola nemčina, po roku 1870 maďarčina. Po tomto roku 
začína nový rozmach školstva. V roku 1875 bola založená obchodná akadémia, o rok neskoršie 
meštianska škola, v roku 1878 Štátna odborná škola na spracovanie dreva v Humennom, v roku 1881 
dievčenský výchovný ústav. 

Po vzniku Československej republiky štát vsadil na dobudovanie základného školstva. Dal k tomu 
potrebné prostriedky. 

V roku 1933 bola dokončená výstavba budovy Masarykových národných škôl. Budova, v ktorej 
s malými prestávkami dodnes má sídlo nielen jedna zo základných škôl, mala do septembra  2011 aj 
naša obchodná akadémia.  

Historický vývoj školy: 

VYŠŠIA OBCHODNÁ ŠKOLA     do roku 1917 

ŠTÁTNY JEDNOROČNÝ OBCHODNÝ KURZ   1929 - 1936 
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ŠTÁTNA OBCHODNÁ AKADÉMIA    1941 - 1949 

VYŠŠIA HOSPODÁRSKA ŠKOLA    1950 - 1952 

HOSPODÁRSKA ŠKOLA     1954 - 1961 

STREDNÁ EKONOMICKÁ ŠKOLA    1962 - 1993 

OBCHODNÁ AKADÉMIA     od roku 1994 až po súčasnosť 

 

Škola nestavia len na histórii a tradíciách, ale snaží sa udržať vysokú latku kvality a náročnosti. Má 
veľmi dobré meno vo verejnosti nielen v regióne Humenné, Snina, Medzilaborce, ale možno povedať 
na celom Slovensku. Absolventi nachádzajú dobré uplatnenie v praxi ako aj na štúdiu na vysokých 
školách. 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky 
pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš 
výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň. Identifikovali sme  
zamestnanecké príležitosti pre našich absolventov. Naši absolventi sa môžu uplatniť v rôznych 
obchodno-podnikateľských funkciách vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom 
obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu, v štátnej i verejnej správe. Naši absolventi sú schopní 
vykonávať ekonomické činnosti súvisiace so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, 
zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva i finančného 
hospodárenia. Môžu pracovať samostatne i v tíme.  

 

SWOT analýza školy:  

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 stav objektu- budova školy má na 90 % vymenené okná, má bezbariérový vstup, výťah 
v budove, 

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

 dobré vybavenie odborných učební,  

 zabezpečenie odbornej praxe pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

 80 % našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách ekonomického zamerania, 

 spolupráca s partnerskými školami v Holandsku, Poľsku i Česku, 

 záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom, nemeckom, 
španielskom i ruskom jazyku (záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov 
v čase mimo vyučovania), 

 100 % kvalifikovanosť učiteľského zboru,  

 záujem vyučujúcich o inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 veková rôznorodosť pedagogického zboru, 

 udržiavané pracovné prostredie, dobré priestorové podmienky, 

 snaha učiteľov o estetizáciu prostredia školy, okolia školy i učební, 

 priebežná modernizácia učební, šatní, telocvične, posilňovne i školskej knižnice, 

 dlhodobá tradícia našej školy v našom regióne. Mnohí rodičia, ktorí boli našimi študentmi, 
chcú, aby ich dieťa študovalo na tejto škole tiež, 

 veľmi dobrá vybavenosť školy počítačmi, ktoré sú permanentne pripojené na 
vysokorýchlostný internet cez SANET optickou štruktúrovanou kabelážou. Žiaci môžu tieto 
počítače a tlačiarne v odborných učebniach využívať počas vyučovania, po vyučovaní 
i v čase prázdnin, 

 bohatá mimoškolská činnosť – oblasť informatiky, telovýchovy, jazykov, 

 pôsobenie Žiackej školskej rady pri OA, 

 pripravenosť učiteľov pracovať s modernými informačnými technológiami, 

 organizovanie školských súťaží vo viacerých oblastiach, 

 starostlivosť o spoločenské, kultúrne a športové vyžitie pedagogického zboru. 
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Slabou stránkou školy je:  

 okolie školy má zastaralé športoviská, ktoré si vyžadujú revitalizáciu a priebežnú údržbu, 

 nutná rekonštrukcia oplotenia areálu školy, 

 nedostatok finančných prostriedkov na vybavenie (materiálne i softvérové) odborných i 
klasických učební, 

 nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried, 

 nutná potreba výmeny elektrického vedenia v kmeňových učebniach, 

 nízky počet mužov v pedagogickom kolektíve (jedna pätina), 

 slabé finančné ohodnotenie učiteľov, ktorí pracujú nad rámec svojich povinností, 

 nechuť starších učiteľov pracovať na sebavzdelávaní a zavádzaní moderných metód vo 
vyučovaní, 

 čiastočne zastaralé učebnice pre vyučovanie odborných predmetov vzhľadom na neustále 
zmeny v ekonomike, 

 predimenzovanosť učiva, 

 memorovanie učiva,  

 naši absolventi majú problém na vysokých školách s matematikou, pretože na tento 
predmet je oproti študentom gymnázií nižšia dotácia vyučovacích hodín, 

 slabá disciplinovanosť súčasnej populácie, ktorá je veľmi ovplyvnená médiami, 

 rezervy v marketingu školy. 

Príležitosti školy signalizujú: 

 postavenie školy v regióne – škola je veľmi známa, 

 využívanie prostriedkov RZ a neinvestičného fondu EKONÓM, 

 možnosť využitia štrukturálnych fondov ako mimorozpočtových zdrojov financovania, 

 možnosť pôsobenia školského psychológa, 

 upustiť od klasického vyučovania tabuľa, krieda, zošit, kniha, 

 diskutovať so žiakmi, snažiť sa spoznávať ich názor, spoznávať povahové vlastnosti žiakov, 
odbúravanie duplicity učiva vo viacerých predmetoch, 

 zohľadnenie financovania školy, pretože nepridelenie plného normatívu na žiaka spôsobuje 
zníženie kvality vyučovania, 

 naďalej spolupracovať s rodičmi, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, podnikateľskými 
subjektmi, základnými školami. 

  

Prekážky v rozvoji školy: 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

 nedostatočné ohodnotenie riadiacich zamestnancov, učiteľov i nepedagogických 
zamestnancov vzhľadom na nároky, ktoré sa na nich kladú. Učitelia cudzích jazykov hľadajú 
lepšie platené pracovné príležitosti. 

 nepružnosť legislatívy riešiť školské problémy. Sú veľmi špecifické a pre právnikov 
nezaujímavé, 

 malý počet ponúkaných miest na trhu práce, 

 konkurencia – príbuzné študijné odbory na SOŠ, 

 uvoľňovanie disciplíny žiakov, 

 nedostatočne vypestovaná zodpovednosť u žiakov, 

 malý počet ponúkaných pracovných miest na trhu práce, 

 drogy, fajčenie a alkohol. 
 

 

3.1 Charakteristika školy 
 
 
V budove školy je časť priestorov prenajatá na základe zmluvy o výpožičke Strednej priemyselnej 
škole chemickej v Humennom. Táto škola využíva jednu tretinu priestorov. Priestory telocvične, 
posilňovne a spoločenskej miestnosti využívajú žiaci oboch škôl spoločne. 
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Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné má: 
 

 18 kmeňových učební, 

 4 jazykové učebne, 

 3 premietacie učebne, 

 5 učební na vyučovanie aplikovanej informatiky, ekonomických cvičení 
a administratívy a korešpondencie, vybavené počítačovým pracoviskom pre každého 
žiaka, 

 administratívne priestory, 

 zborovňa, 

 návštevná miestnosť, 

 miestnosť výchovnej poradkyne, 

 školská knižnica, 

 sklad učebníc, 

 4 kabinety, 

 dielňa pre školníka, skladové priestory, 

 sklad civilnej obrany,  

 byt domovníčky, 

 posilňovňa, 

 telocvičňa, šatne, hygienické zariadenia, náraďovňa, 

 kotolňa. 
 

V areáli školy sa nachádza veľké ihrisko a atletickou dráhou, ihriská na loptové hry. Súčasťou areálu 
školy je átrium, ktoré začali žiaci s pomocou vyučujúcich a sponzorov skrášľovať tak, aby tvorilo 
dominantu vstupu do objektu školy. 

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu 
a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiacka školská rada  zastupuje záujmy žiakov 
na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu 
medzi učiteľmi a žiakmi.  Aktívne pracuje v škole aj Rada rodičov, ktorá je zložená zo zástupcov 
rodičov jednotlivých tried. 

Máme zriadený neinvestičný fond Ekonóm, kde získavame finančné prostriedky, ktoré sa využívajú na 
skvalitnenie výchovno-vzdelávaieho procesu, nákup prostriedkov IKT, modernizáciu učební 
a priestorov školy.  

3.1.1 Plánované aktivity školy 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. 
Škola sa bude snažiť v najbližšom období vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie 
života na škole: 

Záujmové aktivity: 

 basketbal -dievčatá 

 basketbal - chlapci 

 volejbal – dievčatá 

 volejbal – chlapci 

 nohejbal 

 turistický krúžok 

 internetové krúžky 

 krúžok matematiky 

 počítačové krúžky 

 krúžky jazykov 

 krúžok písania na počítači 

 tvorba ekonomických projektov 

 úprava textu na počítači 

 účtovníctvo 

Súťaže:  

 Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, mnohé literárne súťaže (Jazykový kvet) 
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 Expert geniality show 

 olympiády v cudzích jazykoch 

 súťaž v písaní na počítači 

 spracovanie informácií na počítači – rýchlosť, úprava textu na počítači 

 stredoškolská odborná činnosť 

 Súťaž „Mladý účtovník“ 

 Ekonomicko-manažérska olympiáda 

 Súťaž „Matematický génius logicus“, Matematický klokan 

 Súťaž SČK – zapojenie našich žiakov 

 Olympiáda ľudských práv 

 Modelový európsky parlament 

 Biblická olympiáda 

 Súťaže v šachu, atletické súťaže, sálový futbal, basketbal, stolný tenis, cezpoľný beh, florbal 
a množstvo iných. 

Exkurzie: 

 Burza informácií o stredoškolskom a vysokoškolskom štúdiu v spolupráci s ÚPSVaR a  
CPPP a P Humenné 

 Návšteva mestskej knižnice 

 Návšteva štátneho archívu, múzea, rôzne tematické výstavy 

 Kurz na ochranu života a zdravia 

 Účelové cvičenia 

 Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 

Spoločenské a kultúrne podujatia: 

 návštevy divadelných a filmových predstavení 

 výchovný koncert s protidrogovou tematikou 

 imatrikulácia prvákov 

 vianočná akadémia 

 stužkové slávnosti štvrtákov 

 rozlúčková akadémia so štvrtákmi 

 odovzdávanie maturitných vysvedčení 

Mediálna propagácia: 

 Deň otvorených dverí 

 prezentácia školy v partnerských školách 

 príspevky do regionálnych novín 

 aktualizácia www stránky 

 finančné zbierky: „Deň narcisov“, skleróza multiplex, biela pastelka a iné, 

 zapojenie do kampane „Týždeň modrého gombíka“ 

Besedy a pracovné stretnutia: 

 Adaptácia a efektívne učenie (psychológ) 

 Stratégia prípravy na maturitu (výchovná poradkyňa) 

 Zamestnanosť a trh  práce, práca v zahraničí (úrad práce) 

 Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy) 

 Ako sa správne učiť (výchovný poradca) 

 Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície) 

 Antikoncepcia, interrupcia, pohlavné choroby 

 Nevhodné partnerské vzťahy, kupčenie so ženami, pomoc obetiam násilia 

 Súčasný stav zamestnanosti v okrese Humenné 

 Ako sa pripraviť na konkurz? 

 Moje skúseností s drogou 

 Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu 

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi 
partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej 
verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy. 
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3.2 Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor tvorí 33 učiteľov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú, 4 učitelia majú 
znížený pracovný úväzok. Vyučujúci náboženstva rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho pracujú tiež 
na znížený pracovný úväzok. Škola má 1 technickoadministratívnu pracovníčku, 5 upratovačiek, 1 
školníka, 1 domovníčku. Priemerný vek pedagógov je okolo 40 rokov. Všetci učitelia spĺňajú 
požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky školy, 
výchovná poradkyňa, koordinátorka primárnej prevencie drogových závislostí a koordinátorka pre 
výchovu k manželstvu a rodičovstvu majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom 
predpísané vzdelanie v spomínaných oblastiach a v oblasti školského manažmentu.  

Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj rodičia, 
príslušníci policajného zboru, vojaci, zástupcovia zamestnávateľov, a pod.). 

3.3 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania, ktorý je aktualizovaný každý školský rok. Pedagogickí zamestnanci sa postupne zapájajú 
do rôznych druhov kontinuálneho vzdelávania, ktoré organizujú akreditované inštitúcie. Vedenie školy 
každoročne vypracováva plán kontinuálneho vzdelávania, kde sú uvedení pedagogickí zamestnanci, 
ktorí sa prihlásili na rôzne formy akreditovaného vzdelávania. Tento plán je predkladaný po 
prerokovaní v pedagogickej rade na schválenie rade školy a zriaďovateľovi školy. 

Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 
uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 
prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií, hlavne jazykových 
spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT, 
prípravu pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu, 
motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 
zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 
efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 
pedagogickým pracovníkom sprostredkovanie najnovších poznatkov  (inovácie) z metodiky 
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru, 
prípravu pedagogických zamestnancov na výkon napr. triedneho učiteľa, predmetovej komisie,  atď. 
príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského 
systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 
dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď., 
príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod., 
zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej  a riadiacej praxe, 
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 
sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických informácií 
prostredníctvom efektívneho informačného systému, 
prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania 
didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas 
vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, 
na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť 
výchovnej poradkyne, činnosť mzdovej účtovníčky, upratovačiek a školníkov. Na hodnotenie 
pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy: 

 pozorovanie (hospitácie), 

 rozhovor, 

 výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané 
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy 
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a pod.). Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 

 hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy., 

 vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“), 

 hodnotenie učiteľov žiakmi. 
 
Pre hodnotenie zamestnancov sú stanovené nasledovné kritériá: 

 hodnotenie učiteľa vo vzťahu k vyučovaciemu procesu, 

 hodnotenie učiteľa vo vzťahu k žiakom, 

 hodnotenie učiteľa k sebarozvoju, 

 osobnostné predpoklady, 

 hodnotenie učiteľa vo vzťahu k právnym normám a pracovnému správaniu, 

 hodnotenie učiteľa vo vzťahu k aktivitám školy. 
 
Hodnotenie sa uskutočňuje raz ročne podľa platnej legislatívy. O hodnotení je vyhotovený písomný 
záznam o hodnotení pedagogického zamestnanca, ktorý je súčasťou personálnej agendy 
zamestnanca. 

3.5 Dlhodobé projekty 

Škola bola zapojená do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania 
učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktorých cieľom 
bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov.   

V spolupráci s partnerskými krajinami sme zapojení do projektu so strednou školou v Holandsku 
„Počítače pre Slovensko“. V rámci tohto projektu škola postupne získava výpočtovú techniku. 
Spolupráca naďalej pokračuje. Vďaka tomuto projektu sme odstránili staré písacie stroje, žiaci sa učia 
písať na počítači pomocou programu ATF, ktorý sme získali z projektu INFOVEK. Týmito počítačmi 
sme vybavili aj jazykové učebne a postupne vymieňame staré pomalé počítače za novšie.  

V minulosti sme boli zapojení do rozvojového projektu MŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia školských 
knižníc“. V tomto projekte sme boli úspešní, knižnicu naďalej budujeme tak, aby bola súčasťou 
vyučovacieho procesu. Využívajú ju aj učitelia a žiaci počas vyučovania i po vyučovaní. 

Z projektu „Počítače do zborovne“ sme získali notebooky, ktoré môžu vyučujúci využívať na svoje 
vzdelávanie i prípravu na vyučovanie. Neustále sa zapájame do výziev, aby sme lepšie vybavili 
jazykové učebne, telocvičňu, posilňovňu  i školskú knižnicu. Dvakrát sme sa zapojili do výzvy 
„Premena tradičnej školy na modernú“, ale zatiaľ sme neboli úspešní. Ani Program celoživotného 
vzdelávania  - Comenius Školské partnerstvá nám nebol schválený.  

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry, biológie a ekológie a hospodárskej geografie sa zapojili do 
projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách. Z tohto projektu škola získala 8 
počítačov, 2 notebooky a jeden dataprojektor. Dve vyučujúce informatiky sa zúčastnili „Ďalšieho 
vzdelávania učiteľov informatiky“. Z týchto projektov a vzdelávaní sme získali 5 notebookov a 2 
dataprojektory. 

3.6 Medzinárodná spolupráca 

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Holandsku, Poľsku a Českej republike. Cieľom 
tejto spolupráce je: 

 podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov 
a skúseností, 

 posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú), 

 posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií), 

 prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu, 

 spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl, 

 budovať spoluprácu v oblasti športu, zdokonaľovania cudzích jazykov,  

 naďalej sa zúčastňovať súťaží v rýchlostnom odpise na počítači v anglickom jazyku. 

Podarilo sa nám nadviazať výmennú spoluprácu žiakov s rakúskou firmou LKW Walter, ktorá im 
umožňuje zdokonaliť sa v nemeckom jazyku, ktorý sa učia a budú z neho maturovať. Každoročne sa  
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zúčastňujeme so žiakmi poznávacej exkurzie v tejto firme vo Viedni, kde žiaci vidia význam učenia sa 
cudzích jazykov. V ďalších školských rokoch budeme túto spoluprácu rozvíjať.   
 

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 
zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

 

Spolupráca s rodičmi 

Zástupcovia rodičov z každej triedy sú členmi Rodičovskej rady. Všetci sú informovaní o priebehu 
vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať 
priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom 
dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e-mailom. 
Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam 
a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce 
s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Pre rodičov je zriadená návštevná miestnosť, kde sa 
môžu stretnúť nielen s vyučujúcimi, ale aj s inými rodičmi, čím by sa vyriešili mnohé nevyriešené 
otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu školy.  

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje so zamestnaneckými organizáciami. Našou výhodou je to, že takmer vo 
všetkých firmách máme našich bývalých absolventov, teda nadväzovanie kontaktov je 
bezproblémové. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odbornej praxe žiakov, materiálno-
technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, 
sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov pomáhajú pri 
riešení problémov školy materiálnych i finančných. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich 
absolventov. Naším partnerom je Živnostenská komora, ktorá nám každoročne schvaľuje témy 
teoretickej časti odbornej zložky, praktickú časť odbornej zložky i školský vzdelávací program. 
 
Rada školy  
 
Rada školy má 11 členov. Je tvorená zo zástupcov rodičov, učiteľov, žiakov, nepedagogických 
zamestnancov, poslancov VÚC a zamestnancov VÚC. Rada školy na svojich pravidelných 
zasadnutiach prerokúva a odporúča plán výkonov, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 
uplynulý školský rok, školský vzdelávací program, správu o výsledkoch hospodárenia školy, návrh 
rozpočtu, informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu.  

 
Iní partneri 
 
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo vyučovania 
s ďalšími partnermi: Mestská i štátna polícia, Slovenský červený kríž, Hasičský a záchranný zbor, 
ostatné inštitúcie na území mesta. 
 
 

4. PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 00 
OBCHODNÁ AKADÉMIA 

4.1 Charakteristika absolventa 

Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia po ukončení štúdia 
úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného 
odborného vzdelania. Absolvent má všeobecné a odborné vzdelanie potrebné na vykonávanie 
ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-
podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, 
v peňažníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie 
vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. 
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Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického 
pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych 
formách podnikateľských subjektov (súkromných i štátnych), v rozpočtových a príspevkových 
organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch. 

Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti 
v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, 
štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, 
kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím). 

Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára 
podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole. 

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v dvoch z uvedených cudzích jazykoch – anglickom, 
nemeckom, španielskom a ruskom riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať 
do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať 
zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú 
zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné 
a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať 
v pomaturitnom štúdiu,  v študijných programoch prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského 
štúdia alebo v ďalších vzdelávacích programoch zameraných na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu 
alebo zvýšenie. 

4.2 Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

4.2.1 Kľúčové kompetencie 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a 
organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať 
svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, 
opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a 
poznávania. 

Absolvent má: 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 

 morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 

 definovať svoje ciele a prognózy, 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
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zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, 
disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 

Absolvent má: 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

 hodnotiť kriticky získané informácie, 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 pracovať s elektronickou poštou, 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen 
ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručností, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  

Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 motivovať pozitívne seba a druhých, 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 stanoviť priority cieľov, 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 
členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 
kompetencie zvládnuť, - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, - diskutovať 
konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

 uzatvárať jasné dohody, 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 analyzovať hranice problému, 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 
raste, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti, posudzovať 
návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

4.2.2 Odborné kompetencie 

Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena 
a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 
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 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 
prostredia, 

 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou. 

Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a 
vystupovania, 

 pracovať s odbornou literatúrou, 

 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom 
na životné prostredie, 

 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, 

 aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia, 

 získať informácie o všeobecných ľudských právach. 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 

 vytrvalosťou, flexibilitou, 

 kreativitou, komunikatívnosťou, 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 

 diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 

4.2.3 Finančná gramotnosť 

Podľa schvaľovacej doložky ministerstva školstva SR zo dňa 19. 3. 2009 pod číslom CD-2009-
22702/9699-1-913 pre implementáciu Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) do 
štátnych vzdelávacích programov bol tento dokument implementovaný do učebných osnov 
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu pre 
študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia v našej škole nasledovne: 

Všetky témy uvedené v Národnom štandarde finančnej gramotnosti: Človek vo sfére peňazí, Finančná 
zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – 
príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, Riadenie 
rizika a poistenie sú súčasťou učebných osnov odborných ekonomických predmetov, najmä: 
podniková ekonomika, právna náuka, seminár z bankovníctva, ekonomické cvičenia, cvičenia 
z hospodárskych výpočtov a štatistiky, účtovníctvo, pretože sa prekrývajú s odbornými kompetenciami 
a obsahovými štandardami pre teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu v rámci študijného odboru. 
Východiskom pre niektoré témy je aj všeobecnovzdelávací predmet matematika, etická výchova 
a občianska náuka. 

Jednotlivé témy a pojmy sú zaradené v jednotlivých ročníkoch v príslušných tematických celkoch 
a témach. Metódy, formy práce a učebné zdroje sú uvedené v učebných osnovách aj v tematických 
výchovno-vzdelávacích plánoch podľa tematických celkov. Teoretické poznatky žiaci uplatňujú 
a rozvíjajú v rámci praktických cvičení. 

 

5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V 
ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M 00 OBCHODNÁ AKADÉMIA 

5.1 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Úspešný ekonóm v študijnom odbore 6317 M 00 
obchodná akadémia zahŕňa všeobecné i odborné vzdelávanie. 
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Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie i vysokoškolské štúdium. 
Pripravujeme absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah učiva 
všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa. 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom 
ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou 
praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, 
marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. 

Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby bol absolvent schopný 
aplikovať ich v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve a aby bol adaptabilný v príbuzných 
odboroch činnosti. 

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri prijímaní na 
štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, sociálne pomery žiaka, zdravotné 
problémy, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na 
prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 
matematiky a aplikovanej informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. Všeobecné 
vzdelávanie je zamerané na osobnostný rozvoj žiaka, jeho orientáciu na prípravu na prácu a na život 
v spoločnosti.  Všeobecné vzdelávanie je integrálnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy, 
využíva sa nielen ako samostatná oblasť vzdelávania, ale začleňuje sa do obsahu odborného 
vzdelávania v rámci medzipredmetových vzťahov a aplikačných súvislostí. Obsahom ekonomického 
vzdelania sú obsahové štandardy svet práce, pravidlá riadenia osobných financií, spotrebiteľská 
výchova a výchova k podnikaniu, ktoré sú spoločné takmer pre všetky predmety ekonomického 
zamerania. Tieto štandardy sú súčasťou bloku odborného vzdelávania. Blok odborného vzdelávania je 
členený do oblastí teoretického vzdelávania a praktickej prípravy. V odbornom vzdelávaní je príprava 
zameraná na tieto okruhy: ekonómia, ekonomika, právo, manažment, marketing, účtovníctvo, daňová 
politika štátu – priame a nepriame dane, komunikácia, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, 
administratíva a korešpondencia a tovaroznalectvo.  

Jedným zo základných cieľov je príprava takého absolventa, ktorý má nielen určitý odborný profil, ale 
ktorý sa vďaka nemu dokáže úspešne presadiť na trhu práce i v živote. Veľký dôraz sa kladie na 
rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov 
a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie rôznych metód, hlavne pri riešení problémových úloh, 
tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické, slovné formou účelovo zameranej diskusii 
alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti 
a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom 
úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať 
zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného 
vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny 
život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri 
praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by 
šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu 
činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie 
veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, 
riešenie konfliktových situácií, vypracovanie marketingových plánov, podnikateľských zámerov a pod. 
Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. 
Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe 
skúseností vyučujúcich učiteľov.   
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Kľúčové a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný 
v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie 
v rámci pracovného prostredia školy, napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné 
zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa 
zodpovedne.  

Školský vzdelávací program Úspešný ekonóm je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom, ale aj pre žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou, pretože náš absolvent vykonáva 
zvyčajne sedavé zamestnanie.  V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou 
individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so 
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie 
špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, 
úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia nie je 
vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym 
telesným narušením.   

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je bohatá a pestrá nielen pri aktivitách 
súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Veľké množstvo záujmových krúžkov 
(jazykové, športové, informatiky i krúžky ekonomického zamerania) ponúkajú našim žiakom efektívne 
využívať svoj voľný čas. Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych súťažiach, hlavne jazykových, 
v písaní na počítači, na podujatiach organizovaných pod hlavičkou Európskej únie, radi sa zapájajú do 
rôznych športových aktivít. V rámci odbornej praxe nadväzujú kontakty so zamestnávateľmi nášho 
regiónu. 

Klasifikácia prebieha podľa platného metodického usmernenia, ktorým sa upravuje postup hodnotenia 
a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, 
s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným 
sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami 
hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu 
a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi. Pri 
hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením 
oboznámení. Známky žiakov sú pravidelne aktualizované v internetovej žiackej knižke, ktorá je 
prístupná vyučujúcim, žiakom i rodičom.    

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 
Humenné 

Názov školského vzdelávacieho programu Úspešný ekonóm 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania  Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni vzdelania Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa 

Absolvent nájde uplatnenie: 
- administratívny pracovník v súkromných 

a štátnych podnikoch a organizáciách 
- v rozpočtových a príspevkových organizáciách 

ako radový ekonomický pracovník, manažér 
strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako 
súkromný podnikateľ. 

Možnosti ďalšieho štúdia Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 
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5.2 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Úspešný ekonóm v študijnom odbore 6317 M 00 
obchodná akadémia teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v súlade 
s Pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR na príslušný školský rok. 

Prvý ročník má charakter všeobecného vzdelania, k základným odborným predmetom patrí podniková 
ekonomika a administratíva a korešpondencia. Nástup nosných odborných predmetov je v druhom, 
treťom a štvrtom ročníku (účtovníctvo, právna náuka, seminár z bankovníctva, úvod do 
makroekonómie, úvod do sveta práce a iné). Vzhľadom na požiadavky maturitnej skúšky a vysokých 
škôl vo štvrtom ročníku majú žiaci zaradené cvičenia z matematiky a  voliteľný predmet konverzácia 
v cudzom jazyku.  

Výchova a vzdelávanie sa organizuje dennou formou ako celodenné vzdelávanie organizované 
v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni. Vzdelávanie sa môže 
uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu (vo 
výnimočných prípadoch). 

Prax pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka trvá 10 pracovných dní. Pracoviská si zabezpečujú žiaci 
sami, alebo škola. Pred uskutočnením praxe je so zamestnávateľom uzatvorená zmluva pre 
zabezpečenie praxe žiakov. Po ukončení praxe žiak odovzdáva hodnotenie od zamestnávateľa spolu 
s denníkom a správou z praxe vyučujúcemu, ktorý prax žiaka hodnotí známkou. 

Prax je zameraná na osvojenie praktických zručností a návykov pri riešení ekonomických úloh, 
schopnosť prakticky aplikovať poznatky získané v teoretickom vzdelávaní, získanie schopnosti 
samostatne pristupovať k riešeniu primeraných ekonomických úloh. 

Štúdium je doplnené ďalšími formami vzdelávania, ako sú exkurzie a výlety, výchovné aktivity 
(výchovné koncerty, zbierky), besedy, športové aktivity, účelové kurzy (Kurz pohybových aktivít 
zameraný na zimné športy, Kurz na ochranu života a zdravia) a účelové cvičenia, projekty, súťaže. 

Prijímanie na štúdium 

Predpokladom na prijatie je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, dosiahnutie stanoveného 
študijného priemeru a ukončenie základnej školy. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí prospech na 
konci ôsmeho a v prvom polroku deviateho ročníka na základnej škole, ktorý musí byť nižší ako 2,75, 
výsledky prijímacích skúšok a výsledky testovania žiakov 9. ročníka. Kritériá na prijímacie skúšky 
vrátane bodového hodnotenia sú každoročne stanovené v zmysle platnej legislatívy, schválené 
pedagogickou radou, radou školy a zverejnené na webovom sídle školy. 

Prerušenie, vylúčenie, prestup žiaka sa uskutočňuje v súlade so školským zákonom a školským 
poriadkom. 

Spôsob ukončovania štúdia 

Ukončovanie výchovy vzdelávania sa uskutočňuje v súlade s platnými predpismi a Pedagogicko-
organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR. Maturitnú skúšky tvoria štyri predmety: 

 slovenský jazyk a literatúra, 

 cudzí jazyk, 

 teoretická časť odbornej zložky (TČOZ), 

 praktická časť odbornej zložky (PČOZ). 

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku (MS) aj z ďalších predmetov, ktoré sú uvedené 
v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie 
aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky alebo len internej časti maturitnej skúšky alebo 
obidvoch častí maturitnej skúšky súčasne. 

Externú časť a písomnú formu MS tvorí písomný text, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania. Súčasťou internej časti MS je aj teoretická časť odbornej zložky 
a praktická časť odbornej zložky. 

TČOZ MS je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických 
vedomostí a poznatkov. Pri ústnej forme internej časti MS z predmetu teoretická časť odbornej zložky 
sú maturitné témy integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti teoretické vzdelávanie. 
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PČOZ MS overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky 
pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. PČOZ je integráciou predmetov 
uvedených v učebnom pláne v časti praktická príprava. 

Žiak si môže zvoliť formu praktickej časti odbornej zložky v zmysle Vyhlášky č. 318/2008 o ukončovaní 
štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle interných predpisov školy. Žiak 
môže vykonať praktickú časť odbornej zložky buď formou praktickej realizácie a predvedenia 
komplexnej úlohy, obhajobou vlastného projektu alebo obhajobou úspešných súťažných prác. 

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, vydá škola vysvedčenie o MS a dodatok 
k vysvedčeniu.  

 

5.3 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia môže byť prijatý uchádzač, ktorého 
zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej 
schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár. Na štúdium nemôžu byť prijatí žiaci 
s vážnymi psychickými poruchami, ťažkými poruchami zraku, sluchovým postihnutím. 

5.4 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanoveným 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nevyhnutné je poučiť žiakov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Toto poučenie vykonávajú triedni učitelia a vyučujúci, ktorí 
vyučujú predmet v odbornej učebni. Záznam o poučení s predpismi BOZP, hygieny práce 
a protipožiarnymi predpismi je potvrdený podpisom žiaka v príslušnej evidencii poučenia. 

 
 

6. UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 00 OBCHODNÁ 
AKADÉMIA 

6. 1  PREVOD RÁMCOVÉHO UČEBNÉHO PLÁNU ŠVP NA UČEBNÝ PLÁN ŠKVP PRÍLOHA č. 1 

 

6. 2 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 00 OBCHODNÁ AKADÉMIA 

PLATÍ PRE PRVÝ ROČNÍK OD 01. 09. 2013 

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 
Humenné 

Názov školského vzdelávacieho programu Úspešný ekonóm 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 

Kód a názov študijného odboru 6317M 00 obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  Štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. 08. 2013 

Miesto vydania  Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 

Platnosť ŠkVP 01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom 
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VZDELÁVACIE OBLASTI 
A PREDMETY 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 18 18 13 11 60 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA      

slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 4 13 

prvý cudzí jazyk  c) e) 4 3 3 3 13 

druhý cudzí jazyk  c), e) 3 3 2 2 10 
ČLOVEK A HODNOTY       

etická vých./náboženská výchova  f) 1 1 - - 2 
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ       

dejepis 1 1 - - 2 

občianska náuka  1 1 1 - 3 

ČLOVEK A PRÍRODA      

Biológia 1 2 - - 3 

MATEMATIKA A PRÁCA S 
INFORMÁCIAMI 

     

matematika  2 2 2 - 6 

ZDRAVIE A POHYB      

telesná  a športová výchova  c) 2 2 2 2 8 

OBORNÉ VZDELÁVANIE 15 15 20 22 68 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  8 6 10 7 31 

podniková ekonomika  c) 3 3 3 3 12 

právna náuka - - 2 - 2 

úvod do sveta práce - - 2 - 2 

tovaroznalectvo 2 2 - - 4 

spoločenská komunikácia - 1 1 - 2 

hospodárska geografia 3 - - - 3 

úvod do makroekonómie - - - 2 2 

seminár z bankovníctva - - 2 - 2 

seminár z daňovej sústavy - - - 2 2 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA  7 9 10 15 41 

účtovníctvo c) - 3 4 4 11 

cvičenia z účtovníctva c) h) - - 2 - 2 

administratíva a korešpondencia c) 3 2 2 2 9 

aplikovaná informatika c) 2 2 2 - 6 

cvičenia z hosp. výpočtov a štatistiky 2 2 - - 4 

cvičenia z matematiky - - - 2 2 

ekonomické cvičenia    c) - - - 3 3 

konverzácia v cudzom jazyku   c) - - - 4 4 

SPOLU 33 33 33 33 132 

Účelové kurzy      j)  k)      

Kurz pohybových aktivít v prírode 30  - - - 30 

Kurz na ochranu života a zdravia -  - 18 - 18  

Účelové cvičenia 6  6  - - 12 

Maturitná skúška     1 týž. 

Prax    2 týž. 2 týž. 

 
 



 

 23   

Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Prax   2 2 

Maturitná skúška - - - 1 
Časová rezerva(účelové kurzy, 
opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-
vzdelávacie akcie a i.)   j) 

7 7 5 4 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

a) Učebný plán nadväzuje na rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory. Dodržiava 
proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním. Využíva všetky disponibilné hodiny. 

b) Počet týždenných hodín je 33, za celé štúdium je tento počet hodín 132. Školský rok trvá 40 
týždňov, výučba sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 
týždňov. 

c) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 

d) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa realizuje v 1. 2. a 3. ročníku trojhodinovou dotáciou. 
Vo štvrtom ročníku je táto dotácia štvorhodinová. 

e) Vyučujú sa dva z jazykov: anglický, nemecký, španielsky a ruský. Dotácia výučby prvého 
cudzieho jazyka: v prvom ročníku štyri hodiny , v ďalších ročníkoch tri hodiny Druhý cudzí jazyk 
je povinne voliteľný. 

f) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách 
najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. ročníku. 
Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie 
„absolvoval/-a“. 

g)    K voliteľným predmetom patria: cvičenia z účtovníctva, seminár z bankovníctva, seminár 
z daňovej sústavy, konverzácia v cudzom jazyku. Žiaci si môžu zvoliť podľa záujmu príslušnú 
konverzáciu, zvyčajne podľa toho, z akého cudzieho jazyka budú maturovať. Na štúdium 
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried. Voliteľné predmety sa 
klasifikujú okrem predmetu cvičenia z účtovníctva. 

h)    Predmet cvičenia z účtovníctva sa neklasifikuje. Na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“.  

i)    Žiaci môžu v každom ročníku absolvovať exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie 
poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom 
exkurzie. Plánované exkurzie sú uvedené v pláne TU a v tematických plánoch jednotlivých 
predmetov.  

j) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz  priamo v teréne 
po triedach, výnimočne po ročníkoch. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 
dní po 6 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Kurz  je súčasťou plánu práce školy.  

k) Kurz pohybových aktivít (lyžiarsko-výcvikový kurz) sa organizuje v rozsahu 5 dní (6 hodín 
denne) v 1. alebo 2. ročníku.  

l) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej legislatívy. 
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7. UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 00 OBCHODNÁ 
AKADÉMIA 

 
Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú uvedené v PRÍLOHE č. 2. 

 

8. PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M 00 OBCHODNÁ AKADÉMIA 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem 
a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 00 
obchodná akadémia. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu 
školského vzdelávacieho programu Úspešný ekonóm. My sme ich rozpracovali podrobnejšie 
a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych 
možností. Optimálne požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský 
vzdelávací program Úspešný ekonóm, sú nasledovné: 

8. 1  Materiálne podmienky 

Kapacita školy: 

Priestory pre školský manažment: 

 kancelária riaditeľky školy,   

 kancelária pre zástupkyne riaditeľky školy ,  

 kancelária sekretariátu, 

 kabinet pre výchovnú poradkyňu a návštevná miestnosť, 

 archív, 

 sociálne zariadenie. 

Priestory pre pedagogických  zamestnancov školy: 

 zborovňa,  

 kabinety  pre učiteľov, 

 sociálne zariadenia.   

Priestory pre nepedagogických zamestnancov školy: 

 dielňa pre  školníka,  

 šatňa pre upratovačky, 

 kotolňa, 

 sklad čistiacich potrieb. 

Ďalšie priestory: 

 hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 

 sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

 priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky, 

 sklady náradia, prístrojov, 

 sklad učebníc, školská knižnica, 
 

Makrointeriéry: 

 školská budova, 

 telocvičňa a posilňovňa, 

 spoločenská miestnosť. 

Vyučovacie interiéry: 

 klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie  

 jazykové učebne 

 premietacie učebne  

 učebne na vyučovanie odborných ekonomických predmetov  

 telocvičňa a posilňovňa 
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Vyučovacie exteriéry: 

 školské ihriská, 

 átrium školy. 

8. 2  Personálne podmienky 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program, sú v súlade 
s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činností podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie 
ďalších kvalifikačných predpokladov, potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom 
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti 
pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované počas ich pedagogickej činnosti 
v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program, je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činností sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore 
v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 
sú zabezpečené a naplňované počas ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonómka, školník, upratovačky a pod.), 
ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu, je v súlade s platnými   
predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované 
počas ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 
výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, školský poriadok, vnútorné smernice a pod.).  

8. 3  Organizačné podmienky 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu 
vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie 
oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. 
Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako štvorročné štúdium.  

 Vyučovanie sa začína o 7.45 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-
organizačných pokynov vydávaných pre daný školský rok. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu sa riadi Zákonom č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Prax žiakov sa uskutočňuje v treťom a štvrtom ročníku v rozsahu po 10 pracovných dní. Škola 
s daným pracoviskom uzatvára zmluvu. Žiaci si prax vybavujú individuálne, alebo po dohode im 
prax zabezpečí škola. 

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov počas vyučovania. 
Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Žiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom každý rok 
na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím 
podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  
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 Na začiatku každého školského roka je rozdelenie žiakov prvých ročníkov do tried. Oboznamujú 
sa nielen so svojimi povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú kontakty medzi sebou, vymieňajú si 
postrehy a informácie. Spoznávajú žiakov vyšších ročníkov. Na prvých triednických hodinách sa 
zoznamujú s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, organizácii 
vyučovania, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole 
a bezpečnostnými predpismi, ktoré majú dodržiavať v odborných učebniach i ostatných 
učebniach. Sú oboznámení s ich povinnosťami, právami a postupmi. Zároveň majú možnosť 
prezrieť si celú školu, aby sa vedeli orientovať v prvých dňoch v priestoroch školy. 

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi platným metodickým pokynom, ktorým sa usmerňuje 
postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR a je súčasťou školského 
vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov. O všetkých 
kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienkach vykonania komisionálnych 
a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom.  
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky trvá 5 hodín. Každý žiak má k dispozícií 
počítačové pracovisko. Žiaci riešia súvislý príklad v programoch firmy KROS. Úspešní absolventi 
získajú vysvedčenie o maturitnej skúške. Maturanti, ktorí sú hodnotení známkou výborný alebo 
chválitebný z praktickej časti maturitnej skúšky, získavajú certifikát firmy KROS. 

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 7 týždňov školského roka. Kurz na ochranu 
života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku dochádzkovou formou v rozsahu troch dní po 6 
hodín. Účelové cvičenia v 1. a 2. ročníku sa organizujú v 1. a 2. polroku v trvaní 6 hodín. Lyžiarsky 
výchovno-výcvikový kurz sa uskutočňuje skupinovou formou, zvyčajne v 1. ročníku. Organizácia 
exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania, zameriavajú sa na  poznávanie 
problematiky, ktorú sa žiaci učili teoreticky.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných 
osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy, v plánoch triednych učiteľov.  

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovnej 
poradkyne, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných 
predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi. Sú to pravidelné,  plánované zasadnutia 
Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. 
Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkoch školy, riešenie 
problémových výchovných situácií, organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych 
a športových akcií organizovaných školou. 

8. 4  Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho 
procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrany pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vždy na úvodných hodinách jednotlivých predmetov. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy, žiaci sú oboznámení s miestom, kde sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, 
vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii úrazov detí, žiakov a študentov, traumatologického plánu, 
nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a používaní 
strojov, Zákonníka práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom 
nebezpečenstve v organizácii, inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov a pod.  

Bezpečnosť na škole má na starosti bezpečnostný technik, ktorý je zamestnancom školy. Požiarnu 
ochranu má škola zabezpečovanú externou pracovníčkou. 

 

9. PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-
VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M 00 
OBCHODNÁ AKADÉMIA 

 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich 
štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy 
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povolania a odborných konzultácií so špecializovanými zamestnancami, poradenskými centrami 
a dorastovým lekárom.  

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo 
chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania 
sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti). Špecifickou 
skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia vzhľadom k svojim špecifikám nemôže 
byť poskytnuté pre žiakov s mentálnym postihnutím, ako aj žiakov s poruchami psychického 
a sociálneho vývinu.  Môžu byť prijatí uchádzači so zníženou pracovnou schopnosťou, po posúdení 
a odporučení lekára a prijímacej komisie. Pre týchto žiakov sú  zohľadňované úpravy v rozvrhu hodín, 
umiestnenie triedy, hygienické zariadenia. Žiaci, ktorí študujú podľa individuálneho učebného plánu, 
majú zabezpečený individuálny prístup vyučujúcich. Individuálny učebný plán zostavuje triedny učiteľ 
spolu s ostatnými vyučujúcimi. Výchovu a vzdelávanie týchto žiakov koordinuje triedny učiteľ, všetci 
vyučujúci, výchovná poradkyňa. Škola spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného 
poradenstva a prevencie. 

 

10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

 

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné považuje vnútorný systém kontroly 
a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať 
žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, 
ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. 
Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho 
výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo 
rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu 
budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 
v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho 
procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 
skupinové, priebežne alebo súhrn po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, 
ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi 
ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho 
prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho 
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu 
ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za 
významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom 
a žiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak 
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy 
nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  
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10. 1  Pravidlá hodnotenia žiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 
študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia. Definuje súbor kritérií, organizačných 
a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na 
hodnotenie: 

 Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému 
vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové 
vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu 
a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich 
aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
10. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania: 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri 
riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť 
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, 
výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov 
činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 

- uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitosti, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov, 

- preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti, 

- prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť, 
- mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam, 
- preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav, 
- preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností, 
- si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania: 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických 
činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita 
výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na 
pracovisku, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
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 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 
- si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie, 
- preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu,  aktivitu, samostatnosť a tvorivosť, 
- preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností, 
- zvládol efektívne spôsoby práce, dokáže pracovať v tíme, 
- dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania: 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 

- preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu, 
- si osvojil potrebné vedomosti, skúsenosti, činnosti a ich tvorivú aplikáciu, 
- prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti, 
- preukázal kvalitu prejavu, 
- preukázal vzťah a záujem o dané činnosti, 
- prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

 

 Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu 
do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie 
podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 
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Neklasifikovaný žiak nedostane vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. O dodatočnej 
klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. Maturitná skúška sa môže 
opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade 
s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly od triedneho učiteľa a riaditeľa školy,  napomenutie od  triedneho učiteľa, 
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, 
vylúčenie zo štúdia a znížená známka zo správania. Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť 
prerokované v pedagogickej rade a podchytené v pedagogickej dokumentácii žiaka v zmysle 
platnej legislatívy. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka 
a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

10. 2  Maturitná skúška 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu Úspešný ekonóm formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie 
pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným 
vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním maturitnej 
skúšky získajú naši absolventi odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti 
v danom povolaní a  majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané vysvedčenie 
o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú 
kvalifikáciu.  

Maturitná skúška pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 externá časť a písomná forma internej časti, 

 odborná zložka, ktorá pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, 

 ústna forma internej časti maturitnej skúšky. 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

V písomnej, praktickej a ústnej časti  sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme.  

Cieľom písomnej časti je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopnosti využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických 
úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti  je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

Maturitná skúška pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor 6317 M 00 
obchodná akadémia. Podrobnosti o maturitnej skúške sú upravené platnými predpismi MŠVV a Š  
SR.  

Témy a zadania maturitnej skúšky 

Témy a zadania  maturitnej skúšky pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa  riadi platnými 
predpismi o maturitnej skúške. Pri maturitnej skúške sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať 
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medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho 
ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie 
na základe kriteriálneho hodnotenia výkonov.     

Maturitná skúška je formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú 
a aplikačnú časť. Profilová časť témy    sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú 
určené v rámci profilových predmetov. Aplikačná časť uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, 
ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť  má svoje podtémy, ktoré sú 
koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy 
a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri 
tvorbe tém na maturitnú skúšku nasledujúce pravidlá:  

Každá téma: 

 vychádza z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru 
6317 M 00 obchodná akadémia,    

 uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádza  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožňuje preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme maturitnej 
skúšky, 

 dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 

 podtémy a ich formulácie sú  jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia jednoduchého 
problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme 
maturitnej skúšky riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak 
v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru 
získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov je založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia je spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia, ako aj organizačné 
a metodické pokyny sú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a sú osobitným 
dokumentom školy, ktorý dopĺňa náš školský vzdelávací program.  

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby, ani chyba v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 

 Hlavná myšlienka bola počas celej  doby jasná. 

 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 

 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 

 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby,  ani chyba v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 

 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 

 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 

 Príklady boli uplatnené iba niekedy. 
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 Slovná zásoba bola postačujúca. 

 Vyskytovali sa jazykové chyby a chyby v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu bola primeraná. 

 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 

 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 

 Prejav nebol presvedčivý. 

 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 

 Príklady boli nefunkčné. 

 Slovná zásoba bola malá. 

 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 

 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 

 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 

 Prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý. 

 Chýbala hlavná myšlienka. 

 Chýbali príklady. 

 Slovná zásoba bola veľmi malá. 

 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 

 Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel téme 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol samostatný, 
tvorivý, pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často vykazoval 
chyby, nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstižne, súvisle 
a správne 

Vyjadroval sa 
celkom výstižne 
a súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

 

 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky pripravujeme v súlade so 
štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a je doplnený podľa podmienok a špecifík nášho študijného 
odboru 6317 M 00 obchodná akadémia. 

Materiálne podmienky PFIČ a EČ zabezpečujeme podľa pokynov NÚCEM. Praktická časť 
maturitnej skúšky sa uskutočňuje v odborných učebniach, každý žiak má svoje počítačové 
pracovisko a napojenie na tlačiareň. ÚFIČ a teoretická časť odbornej zložky sa uskutočňuje 
v kmeňových triedach a odborných učebniach, ktoré spĺňajú požiadavky kladené na maturitné 
miestnosti. 
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11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNACOV 
ŠKOLY 

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí profilu 
učiteľa. Jednotlivé kompetencie sú definované cez činnosti, majú svoje indikátory, ukazovatele 
úrovne kompetencií. Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi 
hodnotiacimi rozhovormi. Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole 
pravidelne vykonávaná kontrola kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania 
vzdelávacích cieľov, podpora rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému, 
uplatňovanie nových foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na vyučovaní) a 
vedenia pedagogickej dokumentácie (školskej aj triednej), ako aj kontrola kvality mimoškolskej 
činnosti a činnosti mimo vyučovania. Je vykonávaná nielen vedením školy, žiakmi ale i učiteľmi 
navzájom.  

Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie pedagogických zamestnancov jedenkrát ročne, najneskôr 
do konca školského roku, t.j. do 31.8. kalendárneho roka.  

Hodnotí sa len pedagogický zamestnanec, s výnimkou začínajúceho pedagogického 
zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý školský rok, resp. bol v pracovnom 
pomere počas školského roka minimálne v čase vyučovania, t.j. od 1.9. do 30.6. kalendárneho 
roka.  

Proces hodnotenia sa uskutočňuje:  

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec hodnotí začínajúceho pedagogického zamestnanca, 
b) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov v 

jeho priamej riadiacej pôsobnosti,  
c) vedúci pedagogický zamestnanec pedagogických zamestnancov, ktorých priamo riadi,  
d) riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval (starosta 

obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta krajského školského 
úradu, príp. ním poverený vedúci zamestnanec).  

V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. zamestnávateľ hodnotí:  

a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti  

 motivácia žiakov k učeniu,  

 vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov , 

 rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania žiakov, logického 
myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti - rozvíjanie personálnych 
zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúcta, 

 rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a 
spravodlivosť, 

 prínos pre zamestnávateľa- propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti,  

 spolupráca s rodičmi, inými organizáciami, 

 organizovanie mimoškolských aktivít, 
 
b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti  

 rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti,  

 individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a 
zdravotného stavu,  

 práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi  

 dodržiavanie a využívanie pracovného času,  

 plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,  

 dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi,  

 správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,  
 
c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti  

 využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce,  

 spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov, 

 zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia,  

 vykonávanie špecializovaných činností,  
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 vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v školskej integrácii,  

 iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovnovzdelávacieho 
procesu,  

 zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií, 
 

d) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca  

 rozpoznanie individuálnych výchovnovzdelávacích potrieb žiakov,  

 stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu 
vzdelávania,  

 tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,  

 absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho 
vzdelávania školy a školského zariadenia,  

 uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,  

 zvyšovanie svojho právneho vedomia.  
 
U vedúcich pedagogických pracovníkov je možné hodnotiť aj kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej 
práce, ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na 
predpisy platné pre rezort školstva, využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných 
prostriedkov získaných z iných zdrojov, dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, 
školského výchovného programu, manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, 
vytváranie podmienok pre zamestnancov).  

O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam. Záznam sa vyhotovuje v troch 
exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa založí do 
osobného spisu zamestnanca. 

 

12. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 
Súčasťou školskej reformy je aj zákon o pedagogických zamestnancoch, zákon o odbornom 
vzdelávaní a pripravovaný zákon o celoživotnom vzdelávaní. V centre týchto zmien stojí práve učiteľ. 
Jeho miesto a úloha sú v reformnom procese kľúčové a nenahraditeľné. Preto zákon o pedagogických 
zamestnancoch myslí na všetkých pedagogických aj odborných zamestnancov škôl a školských 
zariadení, ktorí sa svojimi činnosťami podieľajú na výchove a vzdelávaní. Podporuje ich kariérový rast  
a profesijný rozvoj, dbá o ich zdravotnú starostlivosť, sociálne zabezpečenie, regeneráciu či prevenciu 
pred nárastom agresie a násilia. 

Prebiehajúca reforma odpovedá predovšetkým na slabé stránky nášho vzdelávania. Preto chceme 
skvalitniť prípravu žiakov v oblasti cudzích jazykov či informačných technológií tak, aby im naša škola 
otvárala dvere aj na európsky trh práce. 

Cieľom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ako súčasti celoživotného 
vzdelávania je zabezpečiť u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania 
vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať,  zdokonaľovať a dopĺňať profesijné 
kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom  premeny tradičnej školy na 
modernú. 

Konečným cieľom kontinuálneho vzdelávania je zlepšiť vzdelávanie a výchovu  žiakov školy.  

Splnenie hlavného cieľa musí byť merateľné a prejavuje sa týmito kompetenciami: 

 schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, 

 skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 rešpektovať a rozvíjať špecifické schopnosti a potreby žiakov, 

 byť pripravený reagovať na potreby trhu práce. 
 
Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec:  

 splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového  stupňa alebo kariérovej pozície, 

 aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie. 
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Plánom kontinuálneho vzdelávania   sa pedagogickým zamestnancom školy vytvárajú  predpoklady 
ich ďalšieho  odborného a kariérneho rastu a aktualizácia alebo inovácia ich profesijných kompetencií  
v záujme ich uplatnenia pri výchove a vzdelávaní.  
 
Východiskom plánu kontinuálneho vzdelávania je vytýčenie požiadaviek na kontinuálne 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, 

 udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 
pedagogických zamestnancov. 

 motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, 

 zdokonaľovať  osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 
efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

 sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru, 

 pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny 
učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, 

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 
pedagogickej dokumentácie a pod., 

 pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod., 

 zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, 
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií 
prostredníctvom efektívneho informačného systému, 

 pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

Na vytváraní systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov, jeho cieľov, obsahu sa podieľajú  všetci 
pedagogickí zamestnanci školy. Samotný plán kontinuálneho vzdelávania školy vychádza 
z identifikácie potrieb školy (plnenie špecifických potrieb školy, plnenie školského vzdelávacieho 
programu, profilácia školy),  plánov predmetových komisií a osobného plánu profesijného rastu 
každého kvalifikovaného  pedagogického zamestnanca. 

Zapojenie pedagogických zamestnancov do kontinuálneho vzdelávania závisí od  potrieb školy a 
ponuky poskytovateľov. 
 
Účelom sústavy kontinuálneho vzdelávania je zabezpečiť, aby sa učitelia vyrovnali: 

 s neustále sa meniacimi požiadavkami výchovno–vzdelávacej sústavy na výkon ich povolania 
(tvorba a realizácia školského vzdelávacieho programu), 

 so zmenami historickej, politickej, sociálnej, ekonomickej a demografickej povahy, 

 s novými požiadavkami pedagogických vied na výkon učiteľskej profesie (rozvoj profesijných 
kompetencií a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov), 

 zvýšenie výkonu učiteľov sa využije  pre inovačné a strategické zámery v škole.  

Škola  podporuje profesionalizáciu pedagogických zamestnancov, ktorá predstavuje najsľubnejšiu 
stratégiu v strednodobom a dlhodobom termíne. Má záujem zabezpečiť  vhodné informačné a 
informaticky vybavené prostredie a ďalšie podmienky pre  odborný a pedagogický rast 
zamestnancov. Plánom kontinuálneho vzdelávania   sa vytvoria v maximálnej miere predpoklady  
ich ďalšieho  odborného a kariérneho rastu a aktualizácia alebo inovácia ich profesijných kompetencií  
v záujme ich uplatnenia pri výchove a vzdelávaní.  

 

 
 

 

 


