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§ 2, ods. (1), písm.  a) 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Obchodná akadémia Brezno 

Adresa školy Malinovského 1, 977 01 Brezno 

Telefón 048/611 2641 – sekretariát 

E-mail habrezno@stonline.sk 

WWW stránka 
www.habrezno.sk 
www.oabrezno.edupage.org 

Zriaďovateľ 
 Banskobystrický samosprávny kraj, 
 Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Titul, priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Dočekalová Eva  048/611 63 37    0905 430 170 habrezno@stonline.sk 
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Rada školy  

  Titul, priezvisko, meno  

predseda (pedagogický 
zamestnanec) 

Ing. Bížová Ivana zvolená 

ostatní zamestnanci         Vonderčíková Renata zvolená 

zástupca rodičov 
 

Henrieta Jágerčíková 
 

zvolená 

zástupca rodičov  
 

          Ing. Jaroslav Potančok 
 

zvolený 

zástupca zriaďovateľa 
 

MUDr. Eva Laurinc Wolframová 
  

delegovaná 

zástupca zriaďovateľa 
 

Mgr. Janka Slačková  
delegovaná 

zástupca zriaďovateľa 
 

Ing. Miroslav Fašang  
                            

delegovaný 

zástupca zriaďovateľa Ing. Kováčová Anna delegovaná 

zástupca žiakov  Kristiána Babková  zvolená 

 

 

Iné poradné orgány: 

Pedagogická rada -  tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
 
Predmetové  komisie -    poradné orgány riaditeľky školy zabezpečujúce realizáciu obsahu 
učebných osnov a kontrolu  ich plnenia.  Činnosť  PK usmerňuje jej ustanovený vedúci 
v spolupráci s vedúcimi sekcií vytvorenými podľa obsahového zamerania učebných predmetov 
zaradených do predmetovej komisie. V predmetovej komisii sú zastúpené učebné predmety podľa 
ich obsahovej príbuznosti,  názvy predmetových komisií boli vytvorené podľa štruktúry učebných 
predmetov, ktoré metodicky usmerňujú. 
 

Vedúci predmetových komisií v školskom roku 2019/2020: 

- humanitná predmetová komisia                  Mgr. Fašková 
- predmetová komisia cudzích jazykov                  Mgr. Kvietková 
- predmetová komisia prírodovedných predmetov                   PaedDr. Bubelíny 
- predmetová komisia telesnej a športovej výchovy                   Mgr. Krešák 
- predmetová komisia odborných ekonomických predmetov       Ing. Aschenbrierová 
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§ 2, ods. (1), písm.  b) Údaje o počte žiakov  

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 102 

Počet tried: 4  

Podrobnejšie informácie: 

Stav žiakov k 15. 9. 2019 

 

Trieda Počet žiakov 

I. C 24 

II. C 26 

III. D 26 

IV. C 24 

Spolu 100 

 

Stav žiakov k 31. 8. 2020 

Trieda Počet žiakov 

I. C 24 

II. C 27 

III. D 27 

IV. C 24 

Spolu: 102 

 

 

 

§ 2, ods. (1), písm. d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat 30/23 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 1/1 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat 23/18 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat 23/18 
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§ 2, ods. (1), písm. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

 

Trieda ADK ANJ ANJ2 APE API BIO DEJ DCJ ESV EKC EKP ETV 

I. C 1,88 1,92   1,17 1,25 1,5    1,5  

II. C 2,11 1,74   1,59 1,41 1,81  1,81  1,59  

III. D  1,93  1,37 1,26    1,74  2  

IV. C  2,1 1,33       1,96 1,71  

 
 
 

Trieda FIP FIG HOG JOP MKT MAT MIT NAV NEJ NEJ2 OBN PHP POM 

I. C   1,58   1,54    1,54 1,13   

II. C      1,93    1,53   2 

III. D 1,93     1,78 1,15   2,22  2,26  

IV. C  1,71  1,88 1,63 1,79 1  2 1,71  2,38  

 

 
 
 

Trieda PRV PRA RUJ SJL SSK Spr TSV TOV UCT UVM 

I. C    1,5  1  1,29   

II. C   1,8 1,81 1,85 1  1,67 1,74  

III. D 1,7   1,85  1   2  

IV. C    2  1   1,83 2,71 

 

 

Vysvetlivky: 

Pri predmete TSV - športová a telesná výchova nie sú uvedené priemerné známky. V druhom 
polroku školského roka 2019/2020 neboli predmety na základe rozhodnutia pedagogickej rady 
klasifikované z dôvodu dištančného vzdelávania od 12. marca 2020. Odborná prax žiakov            
III. ročníka bola z uvedeného dôvodu presunutá do školského roka 2020/2021. 
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Skratky učebných predmetov 

(podľa školského vzdelávacieho programu uplatňovaného v školskom roku 2019/2020) 

 

slovenský jazyk a literatúra SJL  

1. cudzí jazyk    
ANJ anglický jazyk 

NEJ nemecký jazyk 

2. cudzí jazyk                                                         
ANJ2 anglický jazyk 

NEJ2 nemecký jazyk 

občianska náuka OBN  

dejepis DEJ  

etická výchova ETV  

náboženská výchova NAV  

matematika MAT  

biológia BIO  

telesná a športová výchova TSV  

ekonomika podniku EKP  

financie podniku FIP  

ekonomická štatistika a výpočty ESV  

účtovníctvo UCT  

aplikovaná informatika API  

hospodárska geografia HOG  

administratíva a korešpondencia ADK  

písomnosti v hospodárskej praxi PHP  

podnikový manažment POM  

úvod do makroekonómie UVM  

tovaroznalectvo TOV  

právo PRV  

ekonomické cvičenia EKC  

spoločenská a sociálna komunikácia SSK  

prax PRA  

jazyková obchodná príprava JOP  

aplikovaná ekonómia APE  
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Prospech žiakov 
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I. C 
24 16 5 3 0 0 0 0 0 

II. C 
27 14 4 9 0 0 0 0 0 

III. D 
27 11 8 8 0 0 0 0 0 

IV. C 
24 8 7 9 0 0 0 0 0 

 

 

Dochádzka žiakov 
 

!

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. 

na žiaka 

I. C 24 2071 86,29 2071 86,29 0 0,00 

II. C 27 3802 140,81 3802 140,81 0 0,00 

III. D 27 2510 95,58 2502 95,27 8 0,31 

IV. C 24 2326 96,92 2311 96,29 15 0,63 

!

!

 

Na základe analýzy študijných výsledkov uvádzaných v predchádzajúcom prehľade podľa 
priemerov vo vyučovaných učebných predmetoch môžeme vo všeobecnom hodnotení 
konštatovať, že v školskom roku 2019/2020 sme zaznamenali zlepšenie priemerného prospechu 
žiakov. Vzrástol počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním. Žiadny žiak nemal udelenú zníženú 
známku zo správania. 
 
V druhom polroku školského roka 2019/2020  vzhľadom na pandemickú situáciu v SR  od 12. 3. 
2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie.  
 
Pri klasifikácii, hodnotení žiakov a vykazovaní dochádzky sme postupovali podľa usmernení 
vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky usmernenia sú zverejnené 
na webovom sídle ministerstva v časti Rozhodnutia a usmernenia v čase Covid-19  
(https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/). 
 
V období mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v stredných školách sme 
zabezpečovali vyučovanie na diaľku dostupnými formami. Ich výber sme podriadili charakteru 
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konkrétneho vyučovaného predmetu. Vo výraznej miere sme využívali portál EduPage, hlavne na 
zadávanie úloh a vkladanie učebných materiálov. Inšpiratívne odporúčania sme našli na webovej 
stránke ministerstva školstva a portáli „Učíme na diaľku“. 
Takáto forma vyučovania priniesla obojstranné podnety a nápady, no zároveň bola pre učiteľov 
náročnejšia ako vyučovanie v škole. 
Základnou požiadavkou, ktorou sa vyučujúci riadili, bola primeranosť. Bolo veľmi dôležité, aby sme 
žiakov „nezavalili“ množstvom úloh. Vyberali sme kľúčový obsah učiva a postupne sme našli 
spôsoby získavania efektívnej spätnej väzby. Našou snahou bolo zistiť, či žiak porozumel 
a preberanú tému si osvojil.  
V súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa       
a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách         
v školskom roku 2019/2020 sme vypracovali  kompletný návrh na hodnotenie vyučovaného 
predmetu, vrátane spôsobu získavania podkladov na hodnotenie žiakov. S osobitným dôrazom 
sme rešpektovali bod 2 zásad hodnotenia, to znamená, že hodnotenie vychádzalo práve                
z konštruktívnej spätnej väzby, malo žiaka motivovať, uplatňovali sme individuálny prístup, 
rešpektovali sme momentálnu disponovanosť žiaka a technické možnosti vzdelávania na diaľku - 
tomu sme prispôsobovali aj rozsah zadávaných úloh..  
Na základe návrhov predložených predmetovými komisiami boli všetky predmety podľa učebného 
plánu v jednotlivých ročníkoch OA klasifikované, okrem predmetov etická výchova, náboženská 
výchova (tak ako aj pri prezenčnom vzdelávaní) a telesná a športová výchova, ktoré neboli 
klasifikované klasifikačnými stupňami.  
V súlade s Usmernením ŠPÚ k obsahu a organizácii výučby sme stanovili kritériá hodnotenia 
žiakov a určili obsah učiva, ktoré má žiak zvládnuť. Kritériá zohľadňovali úpravu cieľov jednotlivých 
predmetov, individuálne možnosti žiakov na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie. Určili, čo 
má žiak splniť, urobiť pre naplnenie hodnotenia predmetu v upravenom režime a obsahu 
vzdelávania.  

Poznatky z dištančného vzdelávania sme podrobne analyzovali v rámci predmetových komisií so 
záverom, že táto forma výuky overila hlavne zodpovednosť a samostatnosť žiakov. Za silné 
stránky považujeme - upevnenie a rozšírenie zručností pri práci s komunikačnými technológiami, 
samostatnú práca s informáciami získavanými z rôznych zdrojov, ich vyhodnocovaním 
a aplikačným spracovaním, žiaci sa naučili efektívnejšie organizovať svoju pracovnú činnosť.  

 

 

!
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 
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Praktická časť 
odbornej zložky 

 24 (9/15) 10 9 5 1,79 24 

 
 
Maturitné skúšky sme zrealizovali v máji 2020 v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej 
situácie v školskom roku 2019/2020. Maturitné skúšky zo všetkých maturitných predmetov (SJL, 
cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky MS a praktická časť odbornej zložky MS) sa konali 
administratívnym spôsobom - známka z maturitného predmetu bola vypočítaná aritmetickým 
priemerom známok z predmetu alebo skupiny predmetov v prípade maturitnej skúšky z teoretickej 
a praktickej časti odbornej zložky. Administratívne vykonanie maturitnej skúšky absolvovalo spolu 
všetkých 24 maturantov Obchodnej akadémie Brezno. 
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského 
jazyka a literatúry a zvoleného cudzieho jazyka sa v školskom roku 2019/2020 v čase mimoriadnej 
situácie nekonala. Z uvedeného dôvodu neuvádzame údaje v príslušných stĺpcoch prehľadu 
výsledkov maturitnej skúšky. 
Forma konania maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 vyplynula z mimoriadnej situácie. 
Akceptovanie priemeru známok, ktoré žiak v maturitnom predmete alebo v skupine predmetov 
dosahoval v priebehu štúdia, sa javí ako podnetné pre zlepšenie celkovej motivácie žiaka pri 
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Anglický jazyk B1 21 (7/14)     6 9 4 2 2,10 21 

Nemecký jazyk B1 3 (2/1)      3   2,00 3 

Praktická časť 
odbornej zložky 

 24 (9/15)           

Slovenský jazyk 
a literatúra 

 24 (9/15)     6 10 5 3 2,21 24 

Teoretická časť 
odbornej zložky 

 24 (9/15)     8 9 7  1,96 24 
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klasifikácii počas všetkých ročníkov a zároveň prierezovo zahŕňa študijné výsledky žiaka do 
výstupnej klasifikácie a hodnotenia.  
 
Maturanti na základe administratívneho hodnotenia predmetov maturitnej skúšky dosiahli veľmi 
dobré výsledky, ktoré vychádzali z priebežnej klasifikácie počas štúdia. 
 
 
 

§ 2. ods. (1), písm.  f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány  

 

Trieda Študijný (učebný) odbor 

I. C 6317 M obchodná akadémia 

II. C 6317 M obchodná akadémia 

III. D 6317 M obchodná akadémia 

IV. C 6317 M obchodná akadémia 

 

 

V I.  až  IV. ročníku sa  v zmysle § 161, ods. (8) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní   (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vyučovalo podľa školského vzdelávacieho programu schváleného riaditeľkou školy 
s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom na základe Štátneho vzdelávacieho 
programu pre skupinu študijných odborov 63 ekonomika a organizácia, obchod a služby I          
a 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby II - úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 
3A schváleného Ministerstvom školstva, mládeže, športu a vedy Slovenskej republiky dňa              
7. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 
prvým ročníkom..  
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§ 2, ods. (1), písm. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Počet pedagogických 

zamestnancov 
Počet ostatných 
zamestnancov 

TPP 12 1 

DPP 12 3 

Znížený úväzok 24 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 24 24 

spolu 0 24 24 

(Poznámka: v školskom roku 2019/2020 v škole vyučoval lektor anglického jazyka - uvedený v počte pedagogických 
zamestnancov) 

 

 

 

 

§ 2, ods. (1), písm. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 14 - 

2.kvalifikačná skúška 4 - 

štúdium školského manažmentu 1 - 

špecializačné kvalifikačné - - 

postgraduálne 1 - 

doplňujúce pedagogické 12 - 

vysokoškolské pedagogické 12 - 

vysokoškolské nepedagogické 12 - 
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§ 2, ods. (1), písm. i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V školskom roku 2019/2020 škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych 
aktivít  súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať 
úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, 
zručností, návykov a získaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú 
pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov. 

Informácie a prehľad niektorých aktivít a dosiahnutých výsledkov uvádzame v nasledujúcom 
prehľade v členení na oblasť všeobecného a odborného vzdelávania. 

Viaceré aktivity sa nepodarilo zrealizovať vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z mimoriadnej 
situácie v období dištančného vzdelávania. Mnohé sa uskutočnili dostupnými formami, hlavne 
elektronicky on-line. 

 

Oblasť všeobecného vzdelávania: 

ü triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto 
v krajskom kole získala Nina Medveďová z III. D,  

ü účasť na celoštátnom kole súťaže mladých moderátorov – redaktorov Sárová Bystrica, 1. 
miesto v krajskom kole získala Nina Medveďová z III. D, 

ü v celoslovenskom podujatí Chalupkovo Brezno sa žiaci školy zúčastnili workshopu „Tvorivé 
písanie“ pod vedením p. prof. PhDr. Brigity Šimonovej, CSc., 

ü účasť na workshopoch – formovanie komunikačných zručností a správania v rôznych 
situáciách organizovanými odborníkmi CVČ Junior Banská Bystrica, 

ü účasť na workshope pre recitátorov, ktorý viedol herec Matej Struhár a bol zameraný na 
praktické ukážky artikulačných cvičení, precvičovanie správneho dýchania pred a počas 
prednesu a samotného umeleckého prednesu, 

ü vydanie prvého čísla školských novín s názvom „Breznianske Hoteloviny – Obchodoviny“ 
(redakčný tím tvorili žiaci z I. C), 

ü pravidelné príspevky žiakov do miestnych a regionálnych novín, tvorba a úprava propagačných 
článkov, 

ü spolupráca s Mestskou knižnicou v Brezne, Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, 
Horehronským múzeom v Brezne pri organizovaní a účasti na odborných podujatiach, 
besedách a výstavách, 

ü využitie masovokomunikačných prostriedkov, metódy projektového vyučovania, pracovných 
listov, tematických, hravých a aplikačných úloh v rámci dištančného vzdelávania,  

ü organizácia školských mimo vyučovacích podujatí (Valentín, Mikuláš, predvianočné dni, Deň 
študentstva), tematická výzdoba priestorov školy, 

ü organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných 
predmetov, 

ü výchova k uvedomelému občianstvu a formovaniu vzťahu k historickému dedičstvu vlastného 
národa a ľudstva prostredníctvom projektového vyučovania zameraného na pripomenutie 
významných výročí v dejinách ľudstva – 75. výročie SNP a 75, výročie ukončenia 2. svetovej 
vojny a zrealizovanie besedy k filmu Moje povstanie 2. časť,  

ü využitie metódy Dejepis inak spracovaním domáceho videa žiakmi a jeho prezentácia v triede, 
ü spolupráca s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 
ü spolupráca s centrami protidrogových závislostí Predná Hora, Návrat Zvolen a Banská Bystrica 

a občianskymi združeniami Živica a Ekofórum, 
ü formovanie emocionálnej zrelosti adolescenta – program Cesty, 
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ü formou projektového vyučovania oboznámenie žiakov s témou odpadky a recyklácia, pri 
hľadaní informácii využívali aj IKT technológie, 

ü absolvovanie workshopu 3D Print zameraného na oboznámenie žiakov s princípmi práce 3D 
tlačiarne v rámci projektu IT Akadémia, 

ü organizovanie prednášok a workshopov odborníkmi z Centra vedecko-technických informácií 
SR a školského výpočtového stredicka v Banskej Bystrici, 

ü zapojenie sa do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan 2020, 
ü účasť na medzinárodnej matematickej súťaži Klokan - najvyššie percento úspešnosti 92,3 %, 
ü realizovanie odbornej exkurzie Európska noc výskumníkov so žiakmi I. C a II. C,  
ü zúčastnenie sa vedeckej konferencie Podnikanie budúcnosti žiakmi II. C a III. D zameranej 

na využitie potenciálu umelej inteligencie v podnikaní a riadení osobných financií, 
ü príprava žiakov na získanie certifikátu ECDL, 
ü zapojenie sa do celonárodného testovania IT zručností – IT Fitness Test (žiaci II. C a III. D),  
ü zapojenie do projektu DIGIŠKOLA (cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu za 

elektronickej podpory), 
ü účasť v celoslovenskej súťaží Expert geniality Show, 
ü zapojenie sa do vzdelávacieho programu a súťaže Recyklohry zameranej na rozvoj vzťahu 

k životnému prostrediu, 
ü školské a okresné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, v anglickom jazyku 

reprezentovali školu Inés Betková z I. C, ktorá získala 2. miesto v okresnom kole a Pavol 
Tondra z III. D, ktorý získal 1. miesto v okresnom kole a postúpil do krajského kola, 

ü zapojenie sa do medzinárodných jazykových projektov e Twinning založených na elektronickej 
komunikácii medzi žiakmi partnerských škôl, čo zároveň poskytuje žiakom využívať moderné 
spôsoby a metódy učenia sa cudzích jazykov, 

ü spoznávanie histórie, kultúrno-historických a prírodných krás mesta svojho štúdia,  
ü organizovanie dobrovoľného darcovstva krvi v rámci podujatia študentská kvapka krvi   
ü predvianočná zahraničná exkurzia v meste Viedeň zameraná na spoznávanie histórie mesta, 

kultúrno-historických pamiatok a návštevy vianočných trhov,  
ü účasť a umiestnenie na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného 

a regionálneho charakteru (spolu so žiakmi hotelovej akadémie), 
ü reprezentácia školy na rôznych športových súťažiach okresného, regionálneho a krajského 

charakteru – Beh Alojza Sokola v Brezne, okresné kolo v cezpoľnom behu, vianočnom 
vedomostnom kvíze o olympizme, 

ü uplatňovanie moderných informačných technológií pri výučbe telesnej výchovy v rámci 
dištančného vzdelávania na tému „Moja pohybová aktivita počas home office“,  

ü zapojenie sa žiakov a zamestnancov školy do celosvetovej výzvy na realizáciu najväčšej online 
hodiny telesnej a športovej výchovy s pokusom o zápis do knihy svetových rekordov, 

ü zapojenie sa do športovej akcie „Výhovorky bokom“, ktorej cieľom bolo podporiť u mladých ľudí 
záujem o zdravý životný štýl prostredníctvom 12 výziev od známych osobností,  

ü umiestnenie sa v okresnom kole žiakov vo volejbale (1. miesto pre dievčatá aj chlapcov) a vo 
florbale (1. miesto pre chlapcov), 

ü umiestnenie sa na Horehronských hrách v atletike v Banskej Bystrici (1. miesto v skoku do 
diaľky a 8. miesto v behu na 60 m – Pindeš z I. C a 4. miesto v skoku do výšky – Kohút z III. 
D). 

 

 
Oblasť odbornej prípravy: 
ü obchodná akadémia sa od školského roku 2001/2002 zapája do programu Aplikovaná 

ekonómia v spolupráci s mimovládnou organizáciou Junior Achievement Slovensko formou 
výuky voliteľného predmetu, v rámci ktorého v škole pôsobia študentské spoločnosti. 
Organizácia  Junior Achievement Slovensko týmto programom v spolupráci so školou 
poskytuje moderné ekonomické vzdelávanie. V školskom roku 2019/2020 bola založená 
Greeny, JA Firma, ktorá dosiahla vo svojej činnosti viaceré úspechy (absolvovanie kurzu 
Online učebnice ekonómie s certifikátom a získanie certifikátov podnikateľských zručností),  
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ü v školskom roku 2019/2020 mali žiaci možnosť pripojiť sa do nového krúžku Podnikateľské 
zručnosti, v rámci ktorého boli spojené 2 programy – program Podnikanie v cestovnom ruchu 
a program Zručnosti pre úspech, ktorá bola realizovaná v spolupráci s mimovládnou 
organizáciou Junior Achievement Slovensko, 

ü prednášky pre žiakov prvého ročníka z finančnej gramotnosti na tému – Už ako stredoškolák 
budem podnikateľ a naučím sa byť finančne slobodný (september 2019), 

ü zapojenie sa do súťaže Generácia Euro organizovanou NBS, úspešnosť žiakov sa pohybovala 
od 65 % do 78 %, 

ü zúčastnenie sa celoslovenskej súťaže Ekonomická olympiáda, najlepším riešiteľom bol Hudec 
z III. D s úspešnosťou 80 %, 

ü zapojenie sa do projektu R!ACADEMY a absolvovanie Road show v Banskej  Bystrici 
zameraných na testovanie žiackych podnikateľských nápadov,   

ü zúčastnenie sa súťaže Innovation Camp vo Zvolene zameranej na motivovanie mladých ľudí 
zostať po skončení štúdia v meste svojho bydliska, 1. miesto získala Urbaníková z III. D a 2. 
miesto získal Trnka z III. D,  

ü účasť na školskom kole v SIP, v ktorom sa na 1. mieste z odpisu textu umiestnil Trnka z III. D, 
na 2. mieste z odpisu textu sa umiestnila Urbániková z III. D a na 1. mieste v úprave textu na 
PC sa umiestnila Kubaliaková zo IV. C 

ü účasť na majstrovstvách kraja v SIP na Obchodnej akadémii v Kurpine, v ktorom 1. miesto 
v úprave textu získala Kubaliaková zo IV. C a na 2. mieste sa umiestnila Kňazíková zo IV. C 

ü úspešná účasť na medzinárodnej súťaži INTERSTENO, 12. miesto v odpise textu v 14-tich 
jazykoch získala Kubaliaková zo IV. C (v celkovom poradí sa umiestnila na 49. mieste), na 26. 
mieste v odpise textu v 10-tich jazykoch získala Kňazíková zo IV. C (v celkovom poradí sa 
umiestnila na 87. mieste), hneď za ňou na 27. mieste v odpise textu v 8-mich jazykoch sa 
umiestnil Trnka z III. D a na 47. mieste v odpise textu v 6-tich jazykoch sa umiestnila Maková 
z III. D, 

ü účasť žiakov z III. D v medzinárodnom projekte SIR žiakmi, 3 tímy zo školy sa dostali medzi 20 
najlepších tímov na Slovensku a tím žiakov z III. D s názvom BEEAMAN (v zložení Motyčková, 
Hudec a Homolová) sa dostali do top 10 tímov, 

ü spolupráca s uvedenými inštitúciami pri umiestňovaní absolventov po ukončení štúdia, 
ü spolupráca s úspešnou žilinskou firmou Kros – spracovanie účtovníctva na PC a používanie 

softwarových produktov tejto firmy vo vyučovaní predmetu účtovníctvo a ekonomické cvičenia, 
ü žiaci z maturitného ročníka získali od firmy Kros CERTIFIKÁT KROS za výborné zvládnutie 

práce  so softwarom tejto firmy, 
ü organizovanie odbornej exkurzie z finančnej gramotnosti v Kremnickej mincovni. 
 

 
Výchovná oblasť a mimoškolská záujmová činnosť: 
ü široká škála voľnočasových aktivít - práca v krúžkoch odborného, jazykového a športového 

zamerania pôsobiacich v Hotelovej akadémii Brezno i pre žiakov Obchodnej akadémie 
(podrobnejší prehľad záujmových krúžkov obchodnej akadémie je uvedený v časti  § 2,  ods. 
(2), písm. b,), 

ü organizovanie aktivít, besied a prednášok v rámci výchovného poradenstva zameraných na 
predchádzanie výchovných alebo študijných problémov, profesijnú orientáciu pri príprave na 
výkon budúceho povolania i orientácii pre prípadné štúdium na vysokých školách a kariérové 
poradenstvo, 

ü zorganizovanie „Dňa otvorených dverí“ pre záujemcov o štúdium 
ü spolupráca s neziskovými organizáciami pri zabezpečovaní celoslovenských informačných 

a charitatívnych podujatí (Unicefom, Slovenským Červeným krížom, Centrom Slniečko 
z Brezna), 

ü zabezpečovanie aktivít a zbierky v rámci iniciatívy Úsmev ako dar, 
ü zorganizovanie Mikulášskeho volejbalu, vyrábanie zaujímavého výrobku – Macka z ruží, 

prevádzkovanie školského bufetu a poskytovanie výpožičných služieb školských pomôcok 
firmou Greeny, JA Firma, 
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ü zorganizovanie výchovno-zábavného podujatia zameraného na privítanie žiakov I. ročníka 
medzi stredoškolákmi – KABU, 

ü realizácia aktivít v Školskom internáte pri Hotelovej a obchodnej akadémii v oblastiach 
spoločensko-vedných, kultúrno-výchovných, technicko-zdravotných a relaxačných, ako 
napríklad v rámci krúžkovej činnosti (rozhlasový, estetický, kondičný, vedomostný 
a elektronický krúžok) alebo prostredníctvom voľnočasových aktivít (zoznamovacie popoludnie 
so žiakmi prvého ročníka, oboznámenie sa s mestom Breznom, príprava nápojov, drobného 
občerstvenia a zákuskov, internátna grilovačka, vychádzky do blízkeho okolia, premietanie 
filmov, návštevy psíkov z útulku, mikulášske prekvapenie, vianočná večera, návšteva 
koncertov, organizovanie športových súťaží, triedenie odpadu, tvorba dekorácií a pod.,  

ü realizácia prednášok zameraných na adaptáciu žiakov prvého ročníka na prostredie školy, na 
ich prípravu na budúce povolanie, ako aj na to, ako sa správne učiť, vhodne sa správať 
a obliekať,  

ü realizácia prednášky s náčelníkom Mestskej polície v Brezne na tému drogovej závislosti 
v meste, deviácia adolescentov, grafity a prevencia na sociálnych sieťach,  

ü aktivity pripravované a organizované koordinátorom prevencie drogových a iných sociálno-
patologických javov, spolupráca a Národnou spoločnosťou pre kriminalitu, trestné právo 
a súdnictvo, Okresným oddelením Policajného zboru v Brezne, 

ü spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Brezne, 
ü zapájanie sa do rôznych projektov v rámci dobrovoľníctva. 

 
 

            
Snahou školy je neustále zdokonaľovať výchovno-vzdelávací proces, prispôsobovať sa 
progresívnym požiadavkám doby, pripravovať žiakov tak, aby si nielen  osvojili čo najviac 
vedomostí, zručností, postojov a kompetencií už počas štúdia, ale aby ich boli schopní flexibilne 
rozvíjať a rýchlo sa adaptovať  v neustále sa meniacich podmienkach hospodárskej praxe. 

 

 

 

§ 2, ods. (1), písm. j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Projekty 

Škola sa v školskom roku 2019/2020 zapojila, resp. pokračovala v týchto projektoch: 

A) Dlhodobé 

 

 

 
Národný projekt „ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH 

S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA“ 
     V rámci tohto projektu sa vytvára centrálny elektronický systém testovania, v rámci ktorého by 
malo byť vytvorených približne 30 000 testovacích úloh z rôznych predmetov všeobecnej zložky 
vzdelávania. Práca v projekte bude pokračovať aj v školskom roku 2020/2021. 
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B) Krátkodobé 

Projekt „eTWINNING“ 

Projekt eTwinning je medzinárodný projekt založený na elektronickej komunikácii medzi žiakmi 
partnerských škôl a stáva sa dôležitým prvkom európskeho vzdelávania. V školskom roku 
2018/2019 škola získala Európsky certifikát kvality  ŠKOLA e-twinning, čo Obchodnú 
akadémiu v Brezne zaradilo medzi školy európskeho formátu v oblasti využívania inovatívnych 
informačných technológií, komunikačných schopností v anglickom jazyku a tímovej práce v rámci 
Európskej únie. V eTwinningu boli v školskom roku 2019/2020 úspešní študenti v nemeckom 
jazyku s projektom "Durch den Magen zur Deutschsprache", za ktorého realizáciu dostali  
Európsky certifikát kvality  
 
 
     

Projekt „IT AKADÉMIA -  VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE“ 

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre 
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na 
informatiku a IKT. 
Inovácia vzdelávania je zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, 
informatiky a odborných predmetov smerom k implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. 
Vzdelávanie je zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov.  

 
 
  

§ 2, ods. (1), písm.  l) 

Materiálno-technické podmienky 

· Škola pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších servisných 
činností používa priestory Hotelovej akadémie v Brezne: 
4 budovy - (hlavná budova školy, dve budovy školského internátu, budova odborných 
učební na vyučovanie praktických odborných predmetov) 

- stav - dobrý (vyžadujú si trvalé náklady na udržiavanie), 
- účelnosť - plne využitá  pre určené  potreby, 
- vybavenosť - sú vybavené podľa nutných potrieb na fungovanie školy 

a školského internátu a slúžia daným účelom, 
- v budove odborných učební žiaci obchodnej akadémie využívajú len priestory, 

ktoré sú  vhodné   na teoretické vyučovanie. 
       

Vnútorné priestory:  
- budova školy je v dobrom stave -  26  miestností slúži na výchovno-vzdelávací proces, 
       25 miestností sa využíva ako kabinety, kancelárie a sklady. 
     Vybavenosť  vnútorných priestorov školy slúži svojmu účelu, vyžaduje si postupné 
vybavenie novým zariadením (lavice, podlahy, stoličky a ostatné interiérové vybavenie 
zodpovedajúcemu  súčasnému trendu). Súčasťou hlavnej budovy sú i priestory telocvične 
s príslušenstvom. 
     Žiaci školy majú možnosť využívať služby školského stravovania v školskej jedálni Hotelovej 
akadémie Brezno. 
     Pri výuke a realizácii voľnočasových aktivít sa využívajú dostupné učebné pomôcky, ktoré je 
potrebné neustále aktualizovať a dopĺňať, tak aby zodpovedali súčasným požiadavkám a zámerom 
školy pri zvyšovaní efektívnosti a kvality výchovno-vzdelávacej činnosti a napĺňania cieľov 
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určených základnými pedagogickými dokumentmi - učebným plánom a učebnými osnovami 
jednotlivých predmetov. 
 
 
 
 

§ 2, ods. (1), písm.  m) 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

K bodu 1/  Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Druh finančného zdroja Výška v € (r. 2019) 

Prostriedky zo štátneho 
rozpočtu 

244 045,49 

Daňové príjmy     6 348,- 

Nedaňové príjmy        0 

Príjmy spolu 250 393,49   

 

 

 

K bodu 3/ Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít 

 

Účel použitia finančných prostriedkov Suma v  €  
(r.2019) 

1. učebné pomôcky  0,- 

2. úhrada nákladov na mzdy                   390,- 

Spolu 390,- 
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K bodu 4/ Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov a spôsob 
ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

 

Príjmy v €                 9 172,20  

Použitie príjmov:  
- odborná literatúra  a učebné pomôcky 
- krúžková činnosť 
- záujmová činnosť školy a školského 

internátu 
- gastronomické podujatia a súťaže 
- prezentácia školy doma a v zahraničí  
- príspevok na odmeny žiakov 
Výdaje spolu: 
- zostatok v pokladnici 

 
385,62 
400,-- 

2 527,14 
 

  793,08 
2 733,35 
    25,-- 

6 864,19 
2 308,01 

 
Poznámka: 
Rada rodičov bola vytvorená pri HA a OA Brezno a hospodárila podľa spoločného schváleného 
rozpočtu. Uvedené príjmy obsahujú príjmy získané spoločne od rodičov alebo zákonných 
zástupcov žiakov obidvoch škôl a tiež ich použitie slúžilo žiakom obidvoch škôl. 

 

 

§ 2, ods. (1), písm.  n) 

Ciele zásadného významu pre rozvoj školy v školskom roku 2019/2020 boli nasledovné: 
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť: 
- neustále zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom na potreby 

prispôsobovania obsahu a rozsahu vzdelávania aktuálnym požiadavkám doby a praxe, 
- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z pokračujúcej reformy školstva, 
- posilňovanie odbornej zložky prípravy s dôrazom na upevňovanie spolupráce so sociálnymi 

partnermi - rôznymi inštitúciami a firmami pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov, 
- popri vzdelávacej a rozvojovej funkcii  pri príprave žiakov dôsledne uplatňovať tvorivo-

humánnu výchovu vo všetkých oblastiach, výberovo aplikovať štátne ciele a spolupracovať 
s existujúcimi výchovno-poradenskými inštitúciami, 

- pri osvojovaní informačných technológií implementácia digitálnych technológií do vyučovania 
viacerých učebných predmetov, 

- rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, 
- v obsahu vzdelávania uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu,  
- rozvíjať mediálnu výchovu, 
- vo výchove venovať pozornosť zdraviu a zdravému životnému štýlu, 
- kvalitná príprava žiakov na maturitnú skúšku, 
- rozvíjať spoluprácu so sociálnymi partnermi rôznymi inštitúciami a firmami pri zabezpečovaní 

odbornej praxe žiakov - s konečným cieľom vytvárania podmienok pre výber zamestnávateľa  
po ukončení štúdia. 

 
 
Oblasť záujmového vzdelávania: 
- realizovať činnosť záujmových krúžkov pre žiakov školy, prípadne i iných škôl podľa ich záujmu 

a profesijnej orientácie, získať vzdelávacie poukazy pre záujmovú činnosť. 
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Personálna oblasť: 
- v spolupráci s nadriadenými orgánmi a metodickými inštitúciami vytvárať podmienky pre ďalšie 

vzdelávanie učiteľov, 
- zdokonaľovať a rozvíjať kompetencie učiteľov pri realizácii reformy v obsahu vzdelávania pri 

tvorbe školského vzdelávacieho programu. 
 
Uvedené ciele vyplývajú z Koncepcie rozvoja školy, boli súčasťou plánu práce a plánu hlavných 
úloh v školskom roku 2019/2020.  
Ciele sa vyhodnocujú a sledujú priebežne v priebehu celého školského roka. Vzhľadom na to, že 
niektoré ciele majú dlhodobejší charakter, ich realizácia presahuje časový rámec jedného 
školského roka. 
Na základe analýzy výsledkov práce školy v hodnotenom školskom roku možno konštatovať, že 
ciele sú priebežne splnené. Dokladujú to predchádzajúce časti správy, ktoré popisným spôsobom 
deklarujú splnenie zvolených cieľov. 
 
V školskom roku 2019/2020 si škola nielen udržala dobrú  úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti.  
Pre zabezpečenie aktuálneho obsahu vzdelávania rešpektujúc Štátny vzdelávací program pre 
príslušnú skupinu študijných odborov sa škola snaží udržať kvalitné personálne obsadenie 
pedagogickými zamestnancami skvalitňovať vybavenosť modernými učebnými pomôckami. 
Pri orientácii na sociálnych partnerov sa zameriavame na podniky s dlhoročnou tradíciou 
a skúsenosťami i kvalitným personálnym manažmentom a stratégiou pri získavaní zamestnancov. 
Neustále hľadáme nové atraktívne formy motivácie žiakov pre kvalitnú prípravu na výkon 
budúceho povolania a ich uplatnenie v odbore, ktorí študujú. Zároveň sa snažíme vplývať na 
žiakov tak, aby sa už pri školskom vzdelávaní stotožnili s princípmi spoločensky zodpovedného 
podnikania v odbore založeného na princípoch podnikateľskej etiky, ktorá vedie k zosúladenie 
individuálnych cieľov s cieľmi spoločenskými. K budovaniu dobrého mena školy prispeli i aktivity na 
verejnosti a umiestnenia v rôznych súťažiach uvedené v časti § 2, ods. (1), písm. i). 
 

Napĺňanie cieľov sťažovala od marca 2020 celková situácia v SR  - pandémia Covid-19. 
Spolupráca so sociálnymi partnermi bola obmedzená platnými opatreniami.  
 

§ 2, ods. (1), písm.  o) 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré 
výsledky 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania 

- celková úroveň výchovno-
vzdelávacieho procesu, 

- aktivity školy a prezentácia na 
verejnosti, 

- podmienky a aktivity podporujúce 
rozvoj osobnosti žiakov, 

- dobré meno školy, 
- stabilný kolektív pedagogických 

zamestnancov školy,  
- kvalifikovanosť učiteľov, 
- úroveň a rozsah spolupráce so 

sociálnymi partnermi, 
- dobré uplatnenie absolventov na trhu 

práce a dobré výsledky dosahované pri 
štúdiu na vysokých školách 
predovšetkým ekonomického, ale aj 
iných zameraní, 

- zlepšovanie materiálnych podmienok. 

- uplatňovanie progresívnych 
vzdelávacích a výchovných metód 
a učebných pomôcok  zameraných na 
aktivizáciu žiaka, rozvoj jeho tvorivých 
schopností, využívanie motivujúcich 
metód osvojovania si učiva, 

- implementácia výpočtovej techniky do 
vyučovania viacerých učebných 
predmetov, 

- posilňovanie odbornej zložky prípravy 
v oblasti osvojovania moderných 
ekonomických metód a foriem práce, 
rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti 
finančnej gramotnosti, v oblasti 
spoločenského vystupovania 
a správania sa žiakov ako nevyhnutnej 
súčasti  úspešného výkonu budúceho 
povolania. 
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Riziká ovplyvňujúce rozvoj školy Príležitosti školy 

- nepriaznivý demografický vývoj 
obyvateľstva, pokles  počtu žiakov            
9. ročníka základnej školy, 

- vedomostná úroveň žiakov po 
skončení    9. ročníka základnej školy, 

- otváranie škôl rovnakého alebo 
podobného zamerania, 

- verejná mienka vo vzťahu 
k obchodným akadémiám 
a zovšeobecňovanie postavenia 
a výsledkov obchodných akadémií, 

- nepriaznivé sociálne podmienky 
niektorých rodín, 

- obmedzený rozsah finančných 
prostriedkov na zvyšovanie kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- nedostatočná úroveň pripravenosti 
absolventov vysokých škôl 
pedagogického smeru na výkon 
pedagogickej praxe, 

- meniace sa právne normy upravujúce 
činnosť stredných odborných škôl, 

- mimoriadna situácia v čase 
prerušenia školského vyučovania. 

- zmeny v školskej legislatíve,  
- rozširovanie spolupráce so sociálnymi 

partnermi a jej podpora v zákone 
o odbornom vzdelávaní a príprave, 

- aplikácia aktivizujúcich a motivačných 
metód vo vyučovacom procese                  
i v mimoškolskej činnosti, 

- využitie doterajších skúseností 
a tradície z prípravy kvalifikovaných 
odborníkov v študovanom odbore, 

- využitie skúseností z obdobia 
dištančného vzdelávania v procese 
modernizácie výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

 
 

 

Návrh opatrení: 

- pri tvorbe, inovácii a skvalitňovaní školského vzdelávacieho programu vychádzať zo základného cieľa 
a poslania stredoškolského vzdelávania, ktorým je rozvíjať vedomosti, zručnosti, schopnosti, postoje 
a hodnoty získané vo všeobecnom vzdelávaní dôležité pre osobný rozvoj jednotlivca, dôraz klásť na 
oblasť odborného vzdelávania a kľúčové a odborné kompetencie absolventa, 

- obsah vzdelávania orientovať prakticky smerom k potrebám spoločenskej praxe a k životu, tomuto cieľu 
podriadiť výber metód a foriem vzdelávania vedúcich k aktivizácii žiaka, naučiť žiakov orientovať sa 
v informáciách a vedieť ich efektívne spracovávať, používať a vyhodnocovať, 

- zdokonaľovať  a vytvárať súlad medzi cieľmi vyučovacieho procesu podľa reálnej hierarchie -  
všeobecné ciele, inštitucionálne ciele školy a špecifické zamerané na realizáciu vyučovacích hodín, 

- inovovať, korigovať a aktualizovať školský vzdelávací program študijného odboru obchodná akadémia  
využívajúc možnosti prispôsobiť učebný plán a učebné osnovy nielen aktuálnym, ale aj regionálnym 
požiadavkám a osobitostiam, spolupracovať so Štátnym pedagogickým ústavom, Národným ústavom 
certifikovaných meraní vzdelávania, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Centrom vedecko-
technických informácií SR, 

- zdokonaľovať vzdelávacie, výkonové a obsahové štandardy pri výchovno-vzdelávacom procese 
v každodennej činnosti školy, zdokonaľovať kompetencie žiakov a absolventov,  

- snažiť sa o prepojenie stredoškolského systému vzdelávania s praxou a trhom práce, hľadať také formy 
spolupráce, ktoré by stimulovali a motivovali zamestnávateľské subjekty do spolupráce so školou 
v oblasti tvorby obsahu vzdelávania, využiť pritom možnosti, ktoré dáva zákon o odbornom vzdelávaní 
a príprave, 

- skvalitňovať podmienky pre realizáciu školského vzdelávacieho programu vychádzajúc z platných 
noriem určujúcich základné požiadavky na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu - 
normatívy priestorovej, materiálnej a priestorovej vybavenosti v obidvoch študijných odboroch, 

- zabezpečovať  a používať aktuálne a motivujúce učebné zdroje odporúčané vo vyučovacom procese, 
- vyhľadávať ďalšie účinné formy vzdelávania žiakov rozširovaním možností pre absolvovanie odborných 

vzdelávacích kurzov ako pridanej hodnoty k obsahu vzdelávania, 
- rozšíriť spoluprácu s profesijnými inštitúciami a zväzmi širšieho ekonomického zamerania, 
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- zdokonaľovať informačnú a počítačovú gramotnosť učiteľov a žiakov ako základného nástroja 
zvládnutia mimoriadnych situácií v prípade prerušenia prezenčnej výuky. 

 

§ 2, ods. (1), písm.  p) 

Obchodná akadémia Brezno počas svojej existencie pripravila do praxe stovky absolventov, ktorí 
našli uplatnenie v rôznych firmách, inštitúciách, orgánoch štátnej správy a samosprávy.  
Obchodná akadémia v Brezne má vo svojom regióne ťažiskové postavenie, ktoré od nej vyžaduje 
poskytovať vzdelávanie a vychovávať absolventov pre potreby regionálneho i nadregionálneho 
pracovného trhu. 
Dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile - absolventoch obchodnej akadémie sa v predchádzajúcom 
roku výrazne zvýšil. 
 
 

 

 

 

§ 2, ods. (2), písm.  b) 
 
Prehľad voľnočasových aktivít organizovaných formou krúžkovej činnosti s príspevkom štátu 
prostredníctvom vzdelávacích poukazov) 

 
V školskom roku 2019/2020 bolo záujmové vzdelávanie žiakov organizované ako súčasť 
výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Škola poskytovala žiakom výchovou mimo vyučovania  aktívny oddych a využitie voľného času, 
prispievala k rozvoju ich schopností, nadania a záujmov a bola im nápomocná pri príprave na 
vyučovanie a na výkon svojho budúceho povolania. 

 
V podmienkach obchodnej akadémie pracoval jeden záujmový krúžok odborného vzdelávania 
s príspevkom štátu formou vzdelávacích poukazov.   
(v prehľade je uvedený počet žiakov, ktorí si uplatňovali vzdelávacie poukazy). Žiaci obchodnej 
akadémie pracovali i v krúžkoch organizovaných Hotelovou akadémiou Brezno. 
 

Názov záujmového krúžku Počet žiakov  Vedúci 

Podnikateľské zručnosti 14 Ing. Erika Kurajdová 

 

Počas mimoriadnej situácie počas prerušenia školského vyučovania nebolo možné realizovať 
aktivity v rámci krúžkovej činnosti. Z uvedeného dôvodu sa podarilo plniť ciele záujmového 
vzdelávania hlavne v prvom polroku školského roka 2019/2020. 
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Záver 

V závere môžeme konštatovať, že školský rok 2019/2020 bol  rokom spojeným s realizáciou 
náročných procesov. Potrebná inovácia kvalitného školského vzdelávacieho programu je časovo    
a obsahovo náročný proces, ktorý si vyžaduje tvorivý prístup všetkých pedagogických 
zamestnancov.  
Obchodnej akadémii v Brezne sa v hodnotenom školskom roku podarilo naplniť naplánované ciele 
krátko- i dlhodobejšieho charakteru.  
Zároveň to bol netradičný školský rok v novodobej histórii slovenského vzdelávacieho systému. 
Mimoriadna situácia spojená s prerušením školského vzdelávania z dôvodu pandémie COVID-19 
priniesla so sebou dištančné vzdelávanie. Toto obdobie preverilo schopnosti učiteľov, ale aj žiakov 
zvládnuť vyučovací proces za podmienok, s ktorými sme doteraz nemali takmer žiadne skúsenosti. 
Napriek veľkej časovej náročnosti na prípravu na vyučovanie, to bolo zároveň obdobie získavania 
nových skúseností a uplatňovania nových vyučovacích metód. Vzniklo veľa podnetných nápadov, 
otvorili sa príležitosti, ktoré sa budeme snažiť zužitkovať v nastupujúcom procese modernizácie 
a digitalizácie procesov vo vzdelávaní. 
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V zmysle § 3 písm. (1) vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení bola správa 
prerokovaná v pedagogickej rade a predložená Rade školy Obchodnej akadémie v Brezne. 
 

 

Brezno  október 2020 

 

 

 

                                                                                                               Mgr. Eva Dočekalová     
                                                                                                                   riaditeľka školy 

 

 

 
Príloha: - výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


