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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,  

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY  

A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 
 

 

Správa bola vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a v súlade s Metodickým 

usmernením MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške. 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov školy Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského 

Adresa školy Vysokoškolákov 13, 010 08  Žilina 

Telefónne číslo školy 041/5656 950 

Webové sídlo školy  www.oata.sk 

Elektronická adresa 
školy 

sekretariat@oata.sk 

Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 

 

1.1.  Údaje o vedúcich zamestnancoch školy 
 

Funkcia Meno, priezvisko, titul 

Riaditeľ školy Juraj Gregor, Mgr.  

Tajomníčka školy Mária Jacková 

Výchovný poradca Marta Taračová, Ing.  

Koordinátor prevencie Renáta Fogeltonová, Ing. Mgr. 

 

1.2.  Údaje o Rade školy 
 

Meno, priezvisko, titul členov rady školy Volený/delegovaný za 

Gabriel Peter Hunčaga, PhDr., PhD. OP zriaďovateľa 

Michal Milan Krovina, Mgr. OP zriaďovateľa 

Renáta Kasmanová, PhDr. zriaďovateľa 

Iveta Linetová, Mgr. zriaďovateľa 

Ľubica Englártová, Ing., Mgr. pedagogických zamestnancov 

Gabriela Kozinková Mitrová, Mgr. pedagogických zamestnancov 

Mária Jacková nepedagogických zamestnancov 

Alena Labudová rodičov 

Janka Súľovcová rodičov 

Mária Šmatláková rodičov 

Mária Hrobáriková žiakov 
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1.3. Iné poradné orgány školy 
- Pedagogická rada 

- Rodičovská rada 

- Žiacka školská rada 

- Predmetové komisie 

2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 
 

 
 
Forma štúdia 

Stav k 15. 09. 2017 Stav k 31. 08. 2018 

 
počet   
tried 

celkový  
počet 
žiakov 

z toho 
počet 

začlenených 
žiakov 

A       B        
C            

 
počet 
tried 

celkový  
počet 
žiakov 

z toho 
počet 

začlenených 
žiakov 

A       B         
C            

Denné štúdium 1. ročník 1 32    1 33    

2. ročník 1 31    1 30    

3. ročník 1 24    1 25    

4. ročník 2 32    2 31    

Spolu: 5 119    5 119    

 

3. ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY 
 

Kód 
študijného/ 
učebného 

odboru 

 
 

Názov študijného/ 
učebného odboru 

Návrh školy  
Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

 

 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

 
počet 
tried 

 
počet 
žiakov 

prihlásení  
 

zapísaní 
 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

6317 M 00 obchodná akadémia 1 31 3A 4 29 86 31 

4. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

4.1.    Klasifikácia tried za 1. polrok 2017/2018 
 

 
ADK ANJ API APM BIO CVU CFA DAS DEJ EKC EKO FRJ HOG INF JOP KNB 

I. A 1,88 2,41   1,09    1,03  1,06  1,22 1,75 1,91 1 

II. A 2,26 2,68 2,1  1,81 1,48   1,61  1,55 1,57   2,03 1,61 

III. A 2,58 3,25     1,15 2,27  2,04 2,75    2,92 2,5 

IV. A 2,87 3,4     1,31 2  2,6 3,13    2,6 1 

IV. B 1,94 2,56  1,78    1,5  2,13 1,5    1,69 1 

Spolu 2,3 2,86 2,1 1,78 1,45 1,48 1,23 1,92 1,32 2,26 2 1,57 1,22 1,75 2,23 1,42 
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KAJ 
 

MKT 
 

MAT 
 

NEJ2 
 

OBN 
 

PRX 
 

PRN 
 

SUI 
 

SJL 
 

SQA 
 

TSV 
 

TVZ 
 

UCT 
 

MEU 
Priemer 
triedy 

I. A   2,25 1,63     1,69  1,27 1,34   1,54 

II. A   2,97 2,06 1,35    2,87  1,44 1,94 2,1  1,99 

III. A 2,75  3,13 2,96  a 2,83  3,67 2,42 1,8  3,5  2,73 

IV. A 2,73 1,38 2,07 2,8  a  2,57 3,47  1,14  2,2 2,87 2,47 

IV. B 1,75 1,2 2,13 1,75  a  1,5 2,13  1  2,06 2 1,78 

Spolu 2,41 1,29 2,51 2,24 1,35  2,83 2,04 2,76 2,42 1,33 1,64 2,46 2,43 1,95 

         
4.2.    Klasifikácia tried za 2. polrok 2017/2018 
 

 
ADK ANJ API APM BIO CVU CFA DAS DEJ EKC EKO FRJ HOG INF JOP KNB 

I. A 2,09 2,12   1,21    1,39  1,33  1,03 1,33 1,94 1,27 

II. A 1,97 2,37 2,1  1,27 1,9   1,3  1,23 1,62   2,07 1,5 

III. A 2,17 3,13     1,92 2,73  2,67 3,46    2,38 1,75 

IV. A 2,13 3,27     1,46 1,5  2,87 3,33    2,53 1 

IV. B 1,44 2,25  1,78    1,5  1,88 1,31    1,75 1 

Spolu 1,96 2,63 2,1 1,78 1,24 1,9 1,69 1,91 1,35 2,47 2,13 1,62 1,03 1,33 2,13 1,3 

 

 
 

KAJ 
 

MKT 
 

MAT 
 

NEJ2 
 

OBN 
 

PRX 
 

PRN 
 

SUI 
 

SJL 
 

SQA 
 

TSV 
 

TVZ 
 

UCT 
 

MEU 
Priemer 
triedy 

I. A   2,36 1,85     1,88  1,26 1,52   1,62 

II. A   2,57 2,24 1,1    2,7  1,08 1,37 2,17  1,8 

III. A 3,04  3,17 2,5   2,5  3,43 2,46 1,93  3,78  2,66 

IV. A 3 1,75 1,67 3,07    2 3,47  1  2,53 3,2 2,49 

IV. B 1,69 1,4 1,38 2,19    1,5 2,31  1  1,75 2 1,67 

Spolu 2,58 1,58 2,23 2,37 1,1  2,5 1,75 2,76 2,46 1,25 1,44 2,56 2,6 1,92 
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4.3.    Prospech žiakov 
 

 
Trieda 

 
Počet 

 
Vyznamenaní 

Veľmi dobre 
 

Prospeli 
 

Neprospeli 
 

Neklasifikovaní 
Správanie 2 Správanie 3 

Správanie 
4 

I. A 33 11 14 8 0 0 0 0 0 

II. A 30 9 11 10 0 0 0 0 0 

III. A 25 2 3 19 0 1 2 0 0 

IV. A 15 0 2 13 0 0 0 0 0 

IV. B 16 7 5 4 0 0 0 0 0 

Spolu 119 29 35 54 0 1 2 0 0 

 

4.4.   Dochádzka žiakov 
 

 
Počet Zameškané 

 
Trieda 

Počet žiakov 
1. polrok 

Počet 
žiakov 

2. polrok 

hodiny spolu 
1. polrok 

hodiny spolu 
2. polrok 

 
hodiny 
spolu 

na 
žiaka 

1. polrok 

na 
žiaka 

2. polrok 

 
na žiaka 

spolu 

I. A 32 33 1673 2010 3683 52,28 60,91 113,19 

II. A 31 30 2054 2564 4618 66,26 85,47 143,37 

III. A 24 25 2333 2241 4574 97,21 93,38 190,58 

IV. A 16 15 1494 1115 2609 99,6 74,33 173,93 

IV. B 16 16 716 922 1638 44,75 57,63 102,38 

 
Spolu 

119 119 8270 8852 17122 70,08 75,02  

 

 Ospravedlnené hodiny Neospravedlnené hodiny 

 
Trieda 

hodiny 
spolu 

1. 

hodiny 
spolu 

2. 

hodiny 
spolu 

na 
žiaka 

1. 

na 
žiaka 2. 

hod. na 
žiaka 

hodiny 
spolu 

1. 

hodiny 
spolu 

2. 

hodiny 
spolu 

na 
žiaka 

1. 

na 
žiaka 

2. 

hod. na 
žiaka 

I. A 1673 2010 3683 52,28 60,91 113,19 0 0 0 0 0 0 

II. A 2050 2547 4597 66,13 84,9 142,67 4 17 21 0,13 0,57 0,7 

III. A 2270 2177 4447 94,58 90,71 185,29 63 64 127 2,63 2,67 5,29 

IV. A 1486 1081 2567 99,07 72,07 171,13 8 34 42 0,53 2,27 2,8 

IV. B 711 921 1632 44,44 57,56 102 5 1 6 0,31 0,06 0,38 

Spolu 8190 8736 16926 69,41 74,03  80 116 196 0,68 0,98 
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4.5. Údaje o ukončovaní štúdia 

 

4.6.   Výsledky teoretickej časti maturitnej skúšky 

 

4.7.   Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 
 

 
Predmet 

 

 
Počet 

 
(M/Ž) 

1 
Praktická 

2 
Praktická 

3 
Praktická 

4 
Praktická 

5 
Praktická 

Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická časť 
odbornej zložky 

31 (4/27) 5 10 12 4 0 2,48 31 

 

Žiaci, ktorí boli z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky hodnotení stupňom výborný 

a chválitebný získali certifikát od firmy Kros a. s.  Z 31 maturantov tento certifikát získalo 15 žiakov.  
 

5. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANIE 
 

A, aktívne  

 

Kód 
 

 

Názov študijného a učebného odboru 
 

Forma štúdia 
 

Stupeň vzdelania (ISCED) 

 

6317 M 00 
 

 

obchodná akadémia 
 

denná 
 

ISCED 3A 

 

B, neaktívne 

 

Kód 
 

 

Názov študijného a učebného odboru 
 

Forma štúdia 
 

Stupeň vzdelania  (ISCED)     

 

6329 M 01 
obchodné a informačné služby – 
medzinárodné obchodné vzťahy 

 

denná 
 

ISCED 3A  

 

 

 

Predmet 
 

Úroveň 
 

Počet 
 

(M/Ž) 
EČ 

priemer 
EČ 

počet 
PFIČ 

priemer 
PFIČ 

počet 
1 

ústna 
2 

ústna 
3 

ústna 
4 

ústna 
5 

ústna 
Ústna 

priemer 
Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 32 (4/28) 54,4% 32 72,67% 32 9 9 12 1 
 

2,16 31 

Slovenský 
jazyk a 

literatúra 
 

32 (4/28) 52,18% 32 59,94% 32 8 10 5 8 
 

2,42 31 

Predmet Počet (M/Ž) 
1 

Ústna 
2 

Ústna 
3 

Ústna 
4 

Ústna 
5 

Ústna 
Ústna priemer Ústna počet 

Teoretická časť odbornej 
zložky 

31 (4/27) 11 8 8 4 0 2,16 31 
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6. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

6.1.   Údaje o počte pedagogických zamestnancov školy 
 

Zamestnanci 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní – 
dopĺňajúci si kvalifikáciu 

Ženy 10 0  

Muži 3 0  

Spolu (kontrolný súčet): 13 0  

Kvalifikovanosť v %: 100%  X 

Veková štruktúra do 30 rokov 0   

do 40 rokov 3   

do 50 rokov 3   

do 62 rokov 7   

dôchodcovia 0   

Spolu (veková štruktúra): 13   

 

6.2   Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

 

Skratka predmetu Zoznam vyučovacích predmetov 

Percentuálne vyjadrenie 
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín  

za školský rok) 

Odbornosť 

ADK Administratíva a korešpondencia 100 % 

ANJ Anglický jazyk 100 % 

API Aplikovaná informatika 100 % 

APM Aplikovaná matematika 100 % 

BIO Biológia   77 % 

CVU Cvičenia z účtovníctva 100 % 

CFA Cvičná firma 100 % 

DAS Daňová sústava 100 % 

DEJ Dejepis    0 % 

EKC Ekonomické cvičenia 100 % 

EKO Ekonomika 100 % 

FRJ Francúzsky jazyk 100 % 

HOG Hospodárska geografia 100 % 

INF Informatika 100 % 

JOP Jazyková obchodná príprava 100 % 

KNB Katolícke náboženstvo 100 % 

KAJ Konverzácia v anglickom jazyku 100 % 

MKT Marketing 100 % 

MAT Matematika 100 % 

NEJ Nemecký jazyk 100 % 

OBN Občianska náuka    0 % 

PRN Právna náuka 100 % 
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SUI Seminár z účtovníctva 100 % 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 100 % 

SQA Svet práce a komunikácia 100 % 

TSV Telesná a športová výchova 100 % 

TOV Tovaroznalectvo 0 % 

UCT Účtovníctvo 100 % 

MEU Úvod do makroekonómie 100 % 

Celkový priemer (%): 88,9 % 

 

6.3.   Údaje o počte nepedagogických zamestnancov školy 
 

Zamestnanci Počet 

Ženy 3 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 4 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 0 

do 50 rokov 0 

do 62 rokov 3 

dôchodcovia 1 

 

7. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

Jeden pedagogický pracovník začal a aj absolvoval inovačné vzdelávanie JA Ekonómia a podnikanie 

spoločnosti Junior Achievement Slovensko. Jeden pedagogický pracovník sa zúčastnil na odbornom 

seminári osobného rozvoja v spoločnosti Covey 7 návykov pre skutočne úspešných ľudí. Jeden 

pedagogický pracovník sa zapojil do projektu Individuálny rozvojový program učiteľa spoločnosti LEAF 

Slovensko.  

8. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 

Činnosť výchovného poradcu v spolupráci s koordinátorom prevencie drogových závislostí a iných 
sociálno-patologických javov v školskom roku 2017/2018 bola zameraná na poradenskú činnosť, 
diagnostickú činnosť, konzultačnú činnosť a koordinačnú činnosť. V priebehu roka boli zrealizované 
nasledovné výchovné aktivity, prednášky a exkurzie: 

- v rámci predmetov právna náuka, náboženská výchova a triednických hodín sa realizovali aktivity 
prevencie závislosti a rôznych sociálno-patologických javov, 

- školenie a zbierka Biela pastelka, 
- porada s triednymi učiteľmi, 1. -  4. ročník,   
- analýza výsledkov prijatia absolventov na VŠ v školskom roku 2017/2018, 
- adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka,  
- realizácia a vyhodnotenie hodnotovej orientácie žiakov a učiteľov spoločnosťou Školský network, 
- monitorovanie žiakov s poruchami správania, u žiakov prvého ročníka monitorovanie prejavov  
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- maladaptácie, spôsobené novým školským prostredím, 

- prednáška a diskusia s autorom knihy Otcovské rany – vdp. J. Sedláčkom, 

- prezentácia projektu Godzone, 

- exkurzia Oswienčim, 

- zapojenie sa do projektu Červené stužky, 

- diskusný seminár „Kam na vysokú školu“ so študentami 4. ročníka a priebežné konzultácie pri 

vyplňovaní prihlášok na VŠ a ich kontrola,  

- prednáška na tému medziľudských vzťahov s vdp. Pavlom Hudákom, 

- účasť na Púti katolíckych škôl na horu Živčáková, 

- testovanie  „Sociometria – CPPaP“  - II. A, 

- testovanie „Šikanovanie – CPPaP“ - I. A, 

- testovanie „Efektívne učenie – CPPaP“ - I. A, 

- testovanie „Profiorientácia CPPaP“ - III. A, 

- vyhodnotenie „Sociometria CPPaP“ - II. A, 

- vyhodnotenie celoročnej práce výchovného poradcu, spolupráce s CPPaP v Žiline 

s koordinátorom drogových závislostí, 

- konzultácia so žiakmi, u ktorých boli nedostatočné študijné výsledky, 
- prednáška „Politická participácia a zodpovedné občianstvo“ FF KU, 
- konzultácie s triednymi učiteľmi 1. ročníka denného štúdia a pomoc pri vytváraní pozitívnej klímy 

v triede, 
- konzultácie so žiakmi, ktorým boli udelené výchovné opatrenia, 
- monitorovanie žiakov s poruchami správania, 
- deň otvorených dverí a vianočné trhy, 
- vianočné posedenie, 
- účasť na kresťanskej konferencii podnikateľov Nimnica, 
- podpora maturantov pred maturitnou skúškou,  
- divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou,  
- výchovný koncert „Boj proti extrémizmu“,  
- exkurzia s protidrogovou tematikou v komunite Cenacolo Slovensko, 
- duchovné obnovy žiakov, Rehoľa bratov kazateľov, Slovensko. 

 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 

9.1.    Prezentácia školy na verejnosti 
 

Prezentácia školy na verejnosti prebiehala v školskom roku 2017/2018 prostredníctvom: 

- prezentácie aktivít na internetovom sídle školy,  

- propagácie prostredníctvom sociálnych sietí – Facebook, Twitter, Youtube, 

- prezentácie aktivít na internetovej stránke Žilinskej diecézy a v časopise Naša žilinská diecéza, 

- prezentácie Dňa otvorených dverí na www.vyveska.sk a www.facebook.com, 

- informačných letákov a plagátov – možnosti štúdia, 

- prípravného kurzu pre záujemcov o štúdium na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky, 
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- prezentácie školy na Dňoch profesie, Dom kultúry Bytča, 

- prezentácie školy na Burze informácií „Vydaj sa na správnu cestu“, Žilina, 

- individuálnej návštevy základných škôl (ďalej ZŠ) v meste Žilina a v blízkom okolí – Kotešová, 

Veľké Rovné, Divina, Bytča, Strečno, Belá, Gbeľany, Višňové, Teplička nad Váhom atď., 

- spoluorganizovania dňa sv. Mikuláša, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, 

Karpatská 8, Žilina, 

- spolupráce s Radou školy, 

- spolupráce so Združením rodičov školy, 

- spolupráce so Žiackou školskou radou. 

 

9.2.    Kultúrne aktivity 
 

- Imatrikulácie prvákov, žiaci 1. a 2. ročníka,  

- stužkové slávnosti, žiaci 4. ročníka,  

- predstavenie s témou xenofóbie a holokaustu,  

- spoluorganizovanie dňa sv. Mikuláša, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, 

- vianočné trhy, Viedeň,  

- vianočná akadémia, 

- divadelné predstavenie v anglickom jazyku „The Heroes“, Dom odborov, Žilina, 

- filmové predstavenie Kým nás svadba nerozdelí, Asociácia slovenských filmových klubov, 
- divadelné predstavenie Zločin a trest,  
- oceňovanie najlepších žiakov Žilinskej diecézy, 

 

9.3.    Odborné aktivity, prednášky, besedy, exkurzie 

- exkurzia NR SR Bratislava, Kancelária EÚ v Bratislave,  
- exkurzia Krajská knižnica v Žiline a Britské centrum, 
- realizácia a vyhodnotenie „Profiorientácie“, 
- exkurzia vo firme Geberit, 3. a 4. ročník,  
- marketing v praxi, projektové vyučovanie, žiaci 3. ročníka,  
- prednáška „Politická participácia a zodpovedné občianstvo“ pre žiakov 3. a 4. ročníka, 
- odborná exkurzia Tomáš Baťa – Zlín, 
- Európsky deň jazykov, 
- historická exkurzia – Budatínsky zámok, 
- divadelné predstavenie Cesta slovanskou históriou, OZ Via Historica, 
- prednáška „Porozumenie Európskej únii“ – spolupráca s FF KU Ružomberok,  
- prednáška „Cesty k podnikaniu – Poradca podnikateľa - Juraj Málik “ Začať a úspešne dokončiť“, 
- odborná exkurzia – GEBERIT, 
- náučno – poznávacia exkurzia Žilina, 
- odborná exkurzia Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, 
- prednáška „Šikanovanie“, CPPaP Žilina, 1. ročník, 
- prednáška – Cesty k podnikaniu – Michal Chmeliar – Satipo Travel, s.r.o. 
- konferencia kresťanských podnikateľov Nimnica, 
- testovanie a vyhodnotenie „Sociometria – CPPaP“, 
- prípravný kurz na prijímacie skúšky zo SJL a MAT, 
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- návšteva Domu charity sv. Kamila,  
- prednáška Pomoc pre Afriku, 
- workshop „Manažérske prezentačné schopnosti a zručnosti, finančná gramotnosť“, OZ Mladý 

podnikavec, 
- odborná prax žiakov 3. a 4. ročníka,  
- testovanie „Profiorientácia“, CPPaP Žilina, žiaci 3. ročníka, 
- prednáška – Cesty k podnikaniu – Marián Beniač – firma Pretolog s.r.o. 
- literárna exkurzia Orava, 
- zbierka školských pomôcok Slovenská katolícka charita, 
- exkurzia Kostol sv. Štefana Kráľa, 
- prednáška Mária Leitnerová, Teach for Slovakia. 

9.4.    Súťaže a olympiády 
 

- „... a Slovo bolo u Boha...“, krajské kolo, účasť 2 žiaci, 2. miesto v poézii, 

- Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo, účasť 1 žiačka, 

- Biblická olympiáda, dekanátne kolo, účasť 4 žiaci, 5. miesto, 

- regionálna súťaž Shakespeare’s day, 1. mesto v poézii, 2. miesto v próze, 

- regionálne kolo matematickej súťaže Pišqworky,  

- regionálne kolo súťaže Sárova Bystrica, účasť 1 žiak, 3. miesto, 

- krajské kolo súťaže Sárova Bystrica, Čestné uznanie, 

- regionálne kolo Štúrov Zvolen, účasť 1 žiak, 3. miesto, 

- Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo, účasť 1 žiaka,  

- Mladý účtovník, regionálne kolo, účasť 1 žiaka, úspešní riešitelia. 

 

9.5.    Športové aktivity 
 

- Lyžiarsky výcvik, Vrátna, 

- účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník, OZ Preles, lezecká stena K2 Žilina, 

- kurz Ochrana života a zdravia pre 3. ročník, 

- účasť na turnaji - futsal chlapci, 

- účasť na turnaji – volejbal dievčatá, 

- účasť na turnaji – plážový volejbal dievčatá, 

- školské výlety. 
 

9.6.    Spolupráca s organizáciami a združeniami 
 

- Alino n. o. 
- Áno pre život  

- Britské centrum Krajskej knižnice Žilina   

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Žilina 
- Cesty k podnikaniu, OZ 
- Diecézny školský úrad, Žilina 
- Fórum života 
- Inštitút Communio 

- Interstudy s.r.o., Bratislava 
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- Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 

- Katolícka univerzita v Ružomberku 

- Kros a.s. Žilina 
- LB prevencia 
- Liga za duševné zdravie 

- Matica slovenská, Martin 
- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Národná kancelária 
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

- Mladý podnikavec, OZ 

- Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava 

- Nadácia Úsmev ako dar 

- Oxford University Press, Bratislava 
- Poradca podnikateľa 
- Rada mládeže slovenského kraja 

- Rehoľa bratov kazateľov, Slovensko 

- Republiková únia zamestnávateľov 

- Slovenská katolícka charita 

- Slovenský červený kríž 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina 

- Žilinská diecéza 
- Žilinská univerzita 

 

10. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

Keďže škola podporuje osobnostný rozvoj žiakov rozhodli sme sa zapojiť do rozvojového programu pre 

mladých Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Program (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách 

sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové 

svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným 

dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové 

vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, 

ktoré DofE priamo rozvíja. 

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. 

Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie 

k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach napr. Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná 

expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich 

záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem 

iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Štyria 

učitelia absolvovali školenia, ktoré ich oprávňujú byť vedúcimi v jednotlivých moduloch programu. 

V školskom roku 2017/2018 vstúpila škola do spolupráce s firmou Poradca podnikateľa v programe 

Poradca podnikateľa pre školy. Učitelia a žiaci získali zdarma prístup na odborné portály Mzdové 

centrum, Daňové centrum a E-zisk. Štyria pedagógovia sa zúčastnili odborného seminára, kde sa naučili 

pracovať s týmito portálmi a zároveň prácu s nimi začlenili do tematických plánov odborných 

ekonomických predmetov. Súčasťou programu bola aj odborná prednáška p. Juraja Málika pre všetkých 

žiakov a pedagógov školy v priestoroch žilinského Diecézneho centra.  
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Škola bola taktiež zapojená do projektu na podporu aktívneho občianstva mládeže Filozofickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou minulý školský rok bolo „Ako porozumieť Európskej únii  

a prečo na tom záleží?“ Stredoškolákom na tieto otázky vo svojich prezentáciách odpovedali univerzitní 

učitelia Ivan Koniar a Andrea Božeková. Prvá prezentácia sa zameriavala na to, prečo je EÚ dôležitá a čo 

nám môže ponúknuť, druhá na autentické líderstvo mládeže v kontexte Európy. V druhej fáze projektu sa 

študenti budú môcť zapojiť do súťaže v písaní esejí na európsku tému, ktorú bude katedra politológie  

v novom roku organizovať na pôde fakulty v Ružomberku. Do projektu, ktorý sa realizuje v rámci grantu 

Jean Monnet Module – podporený Európskou komisiou, sú zapojené ďalšie stredné školy z Oravy  

a Liptova. 

11. ÚDAJE  O  VÝSLEDKOCH  INŠPEKČNEJ  ČINNOSTI  VYKONANEJ  ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU  INŠPEKCIOU  V ŠKOLE 
 

V školskom roku 2017/ 2018 inšpekčná činnosť nebola vykonaná. 

 

12. ÚDAJE  O PRIESTOROVÝCH  A  MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH  PODMIENKACH 

ŠKOLY  
 

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského sídli na ulici Vysokoškolákov 13 v Žiline.  

Objekt v súčasnosti má: 

4 kmeňové učebne 

1 odbornú učebňu pre výučbu informatiky a administratívy a korešpondencie (ADK) 

1 odbornú učebňu pre výučbu ADK a ekonomických cvičení (EKC) 

1 odbornú učebňu pre výučbu jazykovej odbornej prípravy (JOP) 

1 odbornú učebňu pre výučbu predmetu cvičná firma (CFA) 

2  špecializované učebne (cudzie jazyky, náboženská výchova) 

prednáškovú miestnosť  

gymnastickú telocvičňu 

posilňovňu 

knižnicu a študovňu pre žiakov 

zborovňu 

kaplnku  

administratívnu časť:   

- kancelária riaditeľa 

- kancelária tajomníčky školy 

- pracovňa pre pedagogických zamestnancov 

- kancelária ekonomického oddelenia 

- miestnosť pre výchovného poradcu, kňaza a návštevy 

 
Stravovanie žiakov aj zamestnancov je zabezpečené v školskej jedálni počas obedňajšej prestávky. Stravu 
sme dovážali zo Spojenej školy Kráľovnej Pokoja v Žiline.  
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13. ÚDAJE  O FINANČNOM  A HMOTNOM  ZABEZPEČENÍ  VÝCHOVNO-      

VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI  ŠKOLY, A TO: 
 

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
-    296 146 €, z toho: 

          280 465 € normatívne finančné prostriedky  
              7 634 € nenormatívne finančné prostriedky 
 

2. Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy na výchovu a vzdelanie: 
-     0 € 
 

3. Prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 
aktivít: 
- 3 674 €, ktoré boli použité na činnosť krúžkov z toho:  

2 839 € na odmeny a odvody 
707 € na energie, vodu 
128 € na pomôcky a materiál k vzdelávacím krúžkom 
 

4. Prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl 
v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít: 
- 8 047 €, ktoré boli použité: 

  3 094 € na energie, vodu a komunikácie 
  112 € na materiál 
  320 € na údržbu 
  1 387 € na služby 
  3 134 € presunuté do ďalšieho roka 
 

5. Príspevky a dary: 
-     2 160 € na školské lavice a stoličky 
 

6. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
- 0 € 

 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2017 je zverejnený na webovej stránke: 
www.vykazy.sk/vksoh/2017/ssz/protokol.php?id_prot=LHZIWXJHIB  

 
 

14. CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA 

PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK, A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 
 

Ciele zadefinované v školskom roku 2017/2018 vychádzajú z Koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 

2015 – 2020, Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018. 
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14.1. Vyhodnotenie plnenia cieľov školskom roku 2017/2018 
 

 

1. Škola v predchádzajúcom školskom roku aktívne využívala komplexný elektronický systém, ktorým 

plní cieľ podporovať aktívne využívanie IKT a moderných trendov vo vyučovaní. Musíme žiaľ 

konštatovať, že cieľ používať prácu s IKT na vyučovacom procese v rozsahu minimálne 25 % 

vyučovacích jednotiek nebol splnený. Učitelia na základe dotazníka uviedli, že moderné informačné 

a komunikačné technológie používali v priemere iba na 10 % vyučovacích hodín. Z toho vyplýva 

záväzok motivovať učiteľov k účasti na aktualizačných a inovačných vzdelávaniach, ktoré by im 

pomohli v dosiahnutí daného cieľa. Na druhej strane zapojenie sa do projektu Poradca podnikateľa 

pre školy dáva učiteľom priamy nástroj na prácu s IKT na vyučovacom procese. Portály Daňové 

centrum, Mzdové centrum a E-zisk sú tvorené interaktívne a ich používanie aj počas vyučovania je 

intuitívne, čo dáva predpoklad ku splneniu cieľa v ďalšom období.  

2. Cieľ podporovať zapájanie sa žiakov do súťaží a olympiád organizovaných MŠVVaŠ SR a ostatnými 

inštitúciami bol čiastočne splnený. Lepšia príprava žiakov a spolupráca s učiteľmi vyústili do lepších 

umiestnení v regionálnych a krajských súťažiach. Naši žiaci získali na regionálnej súťaži Sheakespear’s 

day 1. miesto v poézii a 2. miesto v próze. V krajskom kole súťaže „... a Slovo bolo u Boha...“,  získali 2. 

miesto v poézii, krajskom kole súťaže Sárova Bystrica získala jedna žiačka Čestné uznanie poroty, na 

regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen sme získali 3. miesto. Ďalej sme sa zapojili do súťaží Biblická 

olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda v anglickom jazyku, Mladý účtovník a do športových 

turnajov. Vzhľadom na nižší počet našich žiakov sú tieto účasti a výsledky posunom vpred. Je ale 

naďalej nutné pracovať so žiakmi a motivovať ich k úspešnému reprezentovaniu školy. 

3. Cieľ zlepšovať propagáciu školy v regióne sa nám podarilo naplniť. Naši pedagógovia sa aktívne 

podieľajú na propagácii školy a počas uplynulého školského roka navštívili viac ako 20 škôl v regióne. 

Osobný kontakt s budúcimi záujemcami o štúdium, ich rodičmi a výchovnými poradcami sa javí ako 

dôležitý základ propagácie. Na druhej strane je však škola obmedzovaná rozhodnutiami Žilinského 

samosprávneho kraja a povolenie otvoriť iba jedinú triedu radikálne znižuje konkurencie schopnosť 

školy a propagácia sa tým značne sťažuje. 
 

4. Cieľ viesť žiakov ku komplexnému vzdelávaniu ľudských práv sa nám podarilo splniť. Škola žiakov 

vedie k rozvíjaniu celistvej osobnosti, v duchovnom raste, v podpore dobrovoľníctva, empatie 

a spolupráce medzi spolužiakmi navzájom. Prostredníctvom exkurzií, prednášok, výchovných 

koncertov majú žiaci možnosť získavať relevantné informácie a základ pre odmietanie extrémizmu, 

násilia a diskriminácie.  
 

5. Dlhodobý cieľ zlepšovať a obnovovať materiálno-technologické vybavenie školy sa nám čiastočne 

podarilo plniť. Vďaka prenájmu časti budovy mohla škola zakúpiť nové stoličky do odborných 

počítačových učební. Neustále zvyšovanie nárokov na výpočtovú techniku sme vyriešili kúpou 17-tich 

kusov nových monitorov a počítačov a tak zlepšili podmienky na vyučovanie Ekonomických cvičení, 

Administratívy a korešpondencie a iných. Škola vďaka podpore OZ Tomáš mohla zakúpiť nové školské 

lavice a stoličky do ďalšej triedy.   

 
 
 



15 

 

 

14.2. Určenie cieľov pre školský rok 2018/2019 
 

 

1. V nasledujúcom školskom roku implementovať používanie moderných informačných 
a komunikačných technológií priamo vo vyučovacom procese v rozsahu minimálne 15 % z počtu 
vyučovacích jednotiek, a tiež aktívne využívať IKT na komunikáciu so žiakmi, ich hodnotenie a domácu 
prípravu. 
 

2. Zvýšiť mieru zapojenia žiakov do života školy, najmä prostredníctvom Žiackej školskej rady. Vytvoriť 
aspoň tri podujatia organizované na podnet ŽŠR. 
 

3. Zlepšovať propagáciu školy v regióne a zvýšiť počet záujemcov o štúdium oproti predchádzajúcemu 
školskému roku. 
 

4. Vyučovanie a výchovu žiakov viesť v duchu kresťanských hodnôt. Dosiahnuť aby každý žiak mal 
možnosť individuálneho duchovného rastu – aspoň jedenkrát za školský rok absolvoval duchovnú 
obnovu.  
 

5. Zlepšovať a obnovovať materiálno-technické vybavenie školy, najmä IKT a vybavenie učební, 
osvetlenia a vykurovania budovy a skrášlenie okolia školy. 
 

15. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, 

V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

ZLEPŠIŤ 
 

 

 

Silné stránky školy: 
 

Slabé stránky školy: 

 

Škola rodinného typu, bezpečná škola. 
Poloha školy (ťažšia dostupnosť najmä pre 
dochádzajúcich). 

Menší počet žiakov umožňuje osobný prístup 
pedagógov. 

Chýbajúce alternatívne priestory (na stretnutie sa celej 
školy, na oddych a mimoškolskú činnosť žiakov). 

 

Duchovné hodnoty (možnosť sv. omší, spovedí). 
 

Nedostatočná propagácia aktivít a úspechov školy. 
 

Dobré výsledky v celoslovenských rebríčkoch SŠ. 
Komplikovaná situácia v rámci vlastníctiev pozemkov 
v areáli školy. 

Kvalifikovaný pedagogický zbor Spolupráca s podnikateľskými subjektmi a odbornými 
inštitúciami. 

 

Ochota pedagógov podieľať sa na zmenách. 
Nedostatok finančných prostriedkov na komplexnú 
rekonštrukciu odborných učební a priestorov školy. 

 

Dostatočné vybavenie IKT. 
 

Nedostatočné používanie IKT vo vyučovacom procese. 
 

Motivovaní a pozitívne naladení žiaci. 
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Príležitosti: 
 

Riziká: 

 

Zvýšenie propagácie školy. 
 

Demografický vývoj populácie. 
 
 

Zapájanie sa do rôznych projektov. 
Politické rozhodnutia priamo ovplyvňujúce chod školy  
a jej fungovanie (právomoc VÚC určovať počty tried 
a žiakov v prvých ročníkoch). 

Rozširovanie ponuky školských a mimoškolských 
aktivít. 

 

Slabšie sociálne zázemie mnohých žiakov. 

 

Duchovné aktivity, súťaže, akadémie, záujmové útvary. 
 

Nezáujem o štúdium na cirkevnej škole. 
 

Spolupráca s rodičmi a farnosťou. 
Nedostatočné spoločenské ohodnotenie vzdelávacej 
činnosti. 

Prepojenie webového sídla školy s internetovými 
sociálnymi sieťami. 

Vyššie  náklady  na  prevádzku – vek  budovy  
a zvyšovanie cien energií. 

Dobrá a funkčná spolupráca so zriaďovateľom, ŠPÚ, 
ŠIOV a reálnymi firmami ako predpokladu dobrých 
koncepčných a poradenských služieb. 

 

Znižujúca sa vedomostná úroveň prichádzajúcich 
žiakov zo základných škôl. 

 

Spolupráca s inými školami v regióne. 
 

Zvyšovanie fluktuácie učiteľov. 

Zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu 
práce na základe analýz podnikateľských subjektov. 

 

Nedostatok finančných prostriedkov na investície. 

 

Možnosť prenájmu jednotlivých častí budovy školy. 
 

 

16. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ 

PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 
 

V rámci prípravy na výkon povolania žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú dvojtýždennú prax v štátnych alebo 

súkromných organizáciách. V rámci tejto praxe vykonávajú činnosti v rôznych oblastiach: účtovníctvo, 

ekonomika, administratíva a korešpondencia, informatika, manažment, marketing, daňová sústava  

a právo. Reálna prax dopĺňa odborné vzdelanie žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok,  

v ktorých budú pracovať po ukončení štúdia. 

Absolventi školy sa hlásia aj na vysoké školy. V predchádzajúcom školskom roku to boli: Žilinská 

univerzita, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovská univerzita, Trnavská univerzita  

a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Počet absolventov, ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR v Žiline  

k 31. augustu 2018 je 3 z 31, čo je 9,6%. 

 

 

 

 

 



17 

 

 

17. VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY – ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 
 

Názov krúžku Počet žiakov 

Angličtina hrou 26 

Angličtina krok za krokom 25 

Matematika hrou 19 

Nemecky s úsmevom 16 

Olymp a Omega I.  17 

Olymp a Omega II. 21 

Posilňovanie 18 

Sebaobrana 14 

Slovenčina moja rodná 30 

Turistický krúžok 17 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 bola predložená Rade školy  

a prerokovaná v pedagogickej rade dňa 11. septembra 2018. 

 

Žilina  12. septembra 2018 

 

za zriaďovateľa:       za školu: 

 

 

 

 

.............................................      .............................................. 

Mgr. Ing. Miriam Janegová                  Mgr. Juraj Gregor 
        riaditeľka  DŠÚ                        riaditeľ školy 


