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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 
 

a) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

1. Názov školy: 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 

2. Adresa školy:     

Masarykova 24, 080 01 Prešov 

3. Telefónne číslo školy: 

051 / 77 33 413     

4. Webové sídlo školy: 

https://www.sospodnikania.sk 

5. Elektronická adresa školy: 

info@sospodnikania.sk, riaditel@sospodnik-po.vucpo.sk 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

PaedDr. Michal Čiernik poverený vedením školy od 01. 09. 2021 

riaditeľ školy od 23. 02. 2022 
 

Ing. Martin Keseličko  zástupca riaditeľa školy 

pre organizačnú zložku Obchodná akadémia 
  

Ing. Bohuš Popík, MBA  zástupca riaditeľa školy 

pre organizačnú zložku Stredná odborná škola podnikania 
  

Ing. Iveta Drábová  zástupkyňa riaditeľa školy pre technicko-ekonomickú činnosť 
 

 Mgr. Iveta Ligdayová  vedúca výchovy mimo vyučovania 

7. Rada školy: 

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa konalo dňa 11. 11. 2021. 

Štatút Rady školy bol schválený dňa 22. 11. 2021. 

adresa elektronickej pošty: info@sospodnikania.sk, stofkova@sospodnikania.sk 

predseda:  Ing. Tatiana Štofková, zástupca pedagogických zamestnancov 

 členovia: delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

   PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

   RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

   Ing. Stanislav Kahanec 

   Mgr. Miroslav Vaško 

   zástupcovia rodičov a zákonných zástupcov: 

   Martina Cinová, podpredseda Rady školy 

   PhDr. Jana Majirská 

   Mgr. Rastislav Zima 

   zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

   Ing. Miroslav Vrabeľ, tajomník Rady školy 

   zástupcovia nepedagogických zamestnancov: 

   Ing. Aleš Škultéty 

   zástupcovia žiakov: 

   Laura Belišová 

mailto:info@sospodnikania.sk
mailto:info@sospodnikania.sk
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b) ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI 

1. Názov:    Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva 

2. Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

3. Telefónne číslo:   051 / 70 81 702 

4. Adresa elektronickej pošty: skolstvo@vucpo.sk 

 

c) INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

    Zasadnutia Rady školy sa v školskom roku 2021/2022 konali nasledovne: 

 11. 11. 2021 – ustanovujúce zasadnutie Rady školy, 

   voľba predsedu Rady školy, podpredsedu Rady školy a tajomníka Rady školy, 

 06. 12. 2021 – zasadnutie Rady školy prebiehalo „per rollam“, 

   schválená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a  

podmienkach školy za školský rok 2020/2021 a celoročný Plán hlavných úloh 

školy na školský rok 2021/2022, 

 17. 01. 2022 – prípravné zasadnutie Rady školy, 

   príprava na výberové konanie na riaditeľa Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, 

 26. 01. 2022 – výberové konanie na riaditeľa Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, 

 24. 03. 2022 – zasadnutie Rady školy, 

   Správa o výsledkoch hospodárenia Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov 

v roku 2021, Správa o výchovno-vzdelávacej výsledkoch za 1. polrok školského 

roka 2021/2022, správa o príprave prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, 

 26. 05. 2022 – zasadnutie Rady školy, 

   informácia o priebehu prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, 

schválenie počtu žiakov a tried 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, doplnenie 

finančnej správy za rok 2021. 

 

d) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 

    stav k 15. septembru 2021 (školský rok 2021/2022) 

    organizačná zložka Obchodná akadémia 

Trieda  Študijný odbor Počet žiakov Poznámka 

I. A-o  6317 M obchodná akadémia 24  

I. B-o  6317 M obchodná akadémia 22  

1. ročník X 46  

II. A-o  6317 M obchodná akadémia 29  

II. B-o  6317 M obchodná akadémia 27  

2. ročník x 56  

III. A-o  6328 M ekonomické a obchodné služby 27  

III. B-o  6328 M ekonomické a obchodné služby 25  

3. ročník x 52  

IV. A-o  6328 M ekonomické a obchodné služby 27  

IV. B-o  6328 M ekonomické a obchodné služby 29  

4. ročník x 56  

Spolu x 210 x 
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     organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania 

Trieda  Študijný odbor Počet žiakov Poznámka 

I. A-p  6341 M škola podnikania 24  

I. B-p 
 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

 6325 M ekonomické lýceum 

14 

9 

 

1. ročník x 47  

II. A-p 
 6325 M ekonomické lýceum 

 6341 M škola podnikania 

14 

14 

 

II. B-p  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 23  

2. ročník x 51  

III. A-p  6341 M škola podnikania 24  

III. B-p  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 26  

3. ročník x 50  

IV. A-p  8299 M dizajn interiéru 11  

IV. B-p 
 6341 M škola podnikania 

 6325 M ekonomické lýceum 

18 

6 

 

IV. C-p  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 26  

4. ročník x 61  

Spolu x 209 x 

 

Celkom x 419 x 

 

e) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV 

Pedagogickí zamestnanci (stav k 01. 09. 2021) 

Pracovné zaradenie Počet 
v tom 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Učitelia (vrátane MD) 38 38 0 

Majstri odborného výcviku 0 0 0 

Vychovávatelia 5 5 0 

Spolu 43 43 0 

Nepedagogickí zamestnanci (stav k 01. 09. 2021) 

Pracovné zaradenie Počet 
v tom 

Administratívni Prevádzkoví Ostatní 
kvalifikovaní nekvalifikovaní 

v škole 17 17 0 7 10 0 

v školskej jedálni 4 4 0 0 0 4 

v Školskom internáte 0 0 0 0 0 0 

Spolu 21 21 0 7 10 4 

 

f) ÚDAJE O PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

    Príloha 1 – Osobné plány profesijného rozvoja 
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g) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov sa v oblasti predmetových olympiád zameriava na jazykové 

olympiády v cudzích jazykoch - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. 

Vedomostné súťaže sú zamerané na ekonomickú, účtovnícku a finančnú oblasť. Žiaci organizačnej zložky 

Obchodná akadémia sa každoročne zúčastňujú na účtovníckej súťaži Olympiáda Mladý účtovník, v ktorej 

získavajú popredné miesta až na celoštátnej úrovni. Samozrejmosťou je účasť žiakov na vedomostných 

súťažiach Ekonomická olympiáda, Finančná olympiáda, Zručný ekonóm, Spracovanie informácií na počítači, 

informatická súťaž i-Bobor, matematická súťaž Matematický klokan, súťaž Expert Geniality Show. 

Veľkou školskou súťažou je súťaž “Nápad predáva”, ktorá mala svoje 10. pokračovanie. Ďalším blokom 

odborných súťaží sú súťaže organizované neziskovou organizáciou Junior Achievement. 

Škola vytvára podmienky pre žiakov, ktorí sa venujú športovej činnosti, a to v rámci krúžkovej činnosti. 

Umiestnenia žiakov: 

- okresné kolo – Olympiáda v nemeckom jazyku – 1. miesto 

- krajské kolo – Olympiáda v nemeckom jazyku – 4. miesto 

- celoštátne kolo Olympiády Mladý účtovník – 9. miesto a 14. miesto 

- krajské kolo SOČ v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia – 2. miesto 

- celoslovenské kolo SOČ v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia – 3. miesto 

- Pentapolitana 2022 – družstvo dievčatá – 1. miesto 

- Pentapolitana 2022 – dievčatá jednotlivci – 1. miesto 

- Pentapolitana 2022 – chlapci jednotlivci – 3. miesto 

Hlavným prezentačným médiom školy na verejnosti je webová stránka školy a komunikačný portál 

EduPage, následne využívanie regionálnej tlače pre účely informovanosti verejnosti, prezentácia školy na 

základných školách priamou účasťou zamestnancov školy a pod. 

 

h) ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

V školskom roku 2021/2022 pokračovali partnerstvá Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov so školami 

v Českej republike, Poľsku a na Ukrajine. Spolupráca s partnerskou školou SŠUP v Ústí nad Orlicí 

z Pardubického kraja v Českej republike pokračovala na úrovni výmeny skúseností pedagógov umeleckých 

študijných odborov a manažmentu školy v oblastiach riadenia školy, tvorby školských vzdelávacích 

programov, konzultácie prípravy spoločných školení pre interiérový dizajn a pod.. Vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu v oboch krajinách sa neuskutočnili ďalšie podujatia, na ktorých sa pravidelne 

zúčastňovali žiaci a učitelia partnerských škôl. 

 

i) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

V škole v školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná školská inšpekcia. 

 

j) INFORMÁCIE O PRIESTOROVÝCH PODMIENKACH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

Vyučovanie predmetov všeobecného teoretického vzdelávania prebiehalo v 17 kmeňových učebniach, 

vybavených dataprojektormi a premietacími tabuľami, s kvalitným WiFi pripojením na Internet. Dve 

kmeňové učebne sú prispôsobené na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry s využitím interaktívnej 

tabule. K dispozícii sú dve jazykové učebne pre vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský) s 

kapacitou 16 žiakov, vybavené počítačmi s príslušným aplikačným softvérom, slúchadlami a mikrofónmi, 

dataprojektormi a premietacími tabuľami a pripojením na Internet. Súčasťou objektu školy je telocvičňa s 

kapacitou maximálne 40 žiakov a posilňovňa. Všetky učebne sú vo vyhovujúcom prevádzkovom stave. 

Vyučovanie predmetov odborného teoretického vzdelávania prebiehalo v 17 kmeňových učebniach, 

vybavených dataprojektormi a premietacími tabuľami, s kvalitným WiFi pripojením na Internet. Zároveň je k 

dispozícii odborná učebňa s kapacitou 18 žiakov pre cvičnú firmu, vybavená počítačmi s príslušným 
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aplikačným softvérom, dataprojektorom a premietacou tabuľou, s pripojením na Internet a odborná učebňa s 

kapacitou 20 žiakov pre aplikovanú ekonómiu, hospodársku geografiu a manažment osobných financií, 

vybavená notebookmi s príslušným aplikačným softvérom, dataprojektorom a premietacou tabuľami, s 

pripojením na Internet. Všetky učebne sú vo vyhovujúcom prevádzkovom stave. 

Vyučovanie predmetov praktického vyučovania prebieha v 8 odborných počítačových učebniach s kapacitou 

15–17 žiakov a v odbornej multimediálnej učebni s kapacitou 15 žiakov. Učebne sú vybavené počítačmi s 

najnovším operačným systémom, kancelárskymi programami, príslušným ekonomickým a grafickým 

aplikačným softvérom. Sú vybavené interaktívnymi tabuľami s dataprojektormi, sieťovými tlačiarňami a 

pripojením na Internet. Všetky učebne sú vo vyhovujúcom prevádzkovom stave. 

Súčasťou školy je školská jedáleň s kapacitou 130 miest, reprezentačný salónik s kapacitou 35 miest, 

kongresová sála s kapacitou 60 miest na organizáciu školení, prednášok, porád, teambuildingov, ale aj 

osláv, stužkových slávností, svadieb, jubileí a pod. 

Súčasťou školy je Školský internát s kapacitou je 105 lôžok. Školská jedáleň spolu so Školským internátom 

ponúka pre verejnosť gastronomické a ubytovacie služby. Výsledkom je okrem získania stálych 

spokojných zákazníkov aj finančný príjem z hľadiska hospodárskych náležitostí a prevádzky školy. 
 

k) INFORMÁCIE O OBLASTIACH, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY, 

    O OBLASTIACH, V KTORÝCH MÁ ŠKOLA NEDOSTATKY 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- systém manažérstva kvality STN EN ISO  

  9001/2009 vo výchovnovzdelávacom procese  

- medzinárodný certifikát IES – rating A 
   „Špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou“ 

- ponuka perspektívnych študijných odborov 

- úspešnosť absolventov pri prijímaní na vysoké  

  školy a pri zamestnávaní sa 

- 100 % kvalifikovanosť učiteľov 

- realizácia systému duálneho vzdelávania 

- zavedenie vyučovacej metódy EduScrum 

- odborná prax v podnikateľských subjektoch 

  v rámci priebežnej odbornej praxe 

- vybavenie školy počítačovou technikou,    

  didaktickou technikou, aplikačným softvérom  

- telocvičňa, posilňovňa, školská jedáleň, Školský  

   internát v jednej budove 

- blízkosť autobusovej a vlakovej stanice 

- možnosť odbornej praxe v zahraničí 

- podnikateľská činnosť so zameraním na  

  poskytovanie gastronomických a ubytovacích  

  služieb 

- bezbariérové hygienické zariadenia a učebne 

 

 

 

 
 

 

- obmedzený nákup učebných pomôcok 

   (nedostatok finančných prostriedkov) 

- slabá podpora zo strany podnikateľských  

   subjektov  

- nedostatok učebníc a odbornej literatúry 
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Príležitosti Ohrozenia 

- rozširovanie integrácie žiakov so špeciálnymi 

    výchovno-vzdelávacími potrebami 

- práca s talentovanými žiakmi (príprava na súťaže) 

- udeľovanie certifikátu IES žiakom školy 

- medzinárodná spolupráca so školami podobného  

  zamerania 

- možnosť využitia zahraničných finančných  

  a informačných zdrojov 

- zapájanie do školských a prevádzkových  

  projektov 

 

- klesajúci trend vedomostnej úrovne žiakov zo ZŠ 

- obmedzenie možnosti delenia pri vyučovaní 

  odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov 

- znižovanie kvality vyučovacieho procesu -  

   výuka v celých triedach 

- riziko úbytku vysokokvalifikovaných učiteľov 

 

ĎALŠÍ OBSAH SPRÁVY 

 

a) POČET ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

V školskom roku 2021/2022 boli evidovaní 6 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Títo mali schválený individuálny vzdelávací program. 

 

b) POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 
 

Študijný odbor Počet prijatých a zapísaných žiakov 

6317 M obchodná akadémia 50 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 13 

6325 M ekonomické lýceum 10 

6341 M škola podnikania 22 

 

c) POČET PRIJATÝCH PRIHLÁŠOK NA VZDELÁVANIE V STREDNEJ ŠKOLE  
 

Študijný odbor Počet prijatých prihlášok 

6317 M obchodná akadémia 128 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 43 

6325 M ekonomické lýceum 20 

6341 M škola podnikania 56 

 

d) POČET UCHÁDZAČOV, KTORÍ ÚSPEŠNE VYKONALI PRIJÍMACIU SKÚŠKU 
 

Študijný odbor Počet uchádzačov 

6317 M obchodná akadémia 78 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 25 

6325 M ekonomické lýceum 15 

6341 M škola podnikania 36 
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e) ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 
 

Študijný odbor Poznámka 

6317 M obchodná akadémia systém duálneho vzdelávania 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu x 

6325 M ekonomické lýceum x 

6328 M ekonomické a obchodné služby systém duálneho vzdelávania 

6341 M škola podnikania x 

8299 M dizajn interiéru x 

    V uvedených študijných odboroch škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie nasledovne: 
 

Študijný odbor Poznámka 

6317 M obchodná akadémia 1. a 2. ročník 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 1., 2., 3. a 4. ročník 

6325 M ekonomické lýceum 1., 2. a 4. ročník 

6328 M ekonomické a obchodné služby 3. a 4. ročník 

6341 M škola podnikania 1., 2., 3. a 4. ročník 

8299 M dizajn interiéru 4. ročník 

    Odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania škola realizovala 

    v 2. ročníku (6 žiakov) a v 3. ročníku (7 žiakov). 

 

f) VÝSLEDKY HODNOTENIA ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 

     stav k 31. augustu 2022 (po komisionálnych skúškach) 

Prospech 
Počet žiakov 

Spolu 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Prospel s vyznamenaním 44 46 35 34 159 

Prospel veľmi dobre 34 42 33 36 145 

Prospel 12 15 30 43 100 

Neprospel 1 0 1 0 2 

Neklasifikovaný 0 1 0 3 4 
 

Priemerný prospech 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 

1,52 1,55 1,67 1,79 1,63 
 

Správanie 
Počet žiakov 

Spolu 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Veľmi dobré 91 104 97 116 408 

Uspokojivé 0 0 2 0 2 

Menej uspokojivé 0 0 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 
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g) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV PRI PRÍPRAVE ŽIAKOV NA VÝKON POVOLANIA 

     organizačná zložka Obchodná akadémia 

     Externá časť maturitnej skúšky 

Úspešnosť v % 

od - do 

Počet žiakov v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Anglický 

jazyk 

0,0 – 32,9 0 5 

33,0 – 49,9 12 9 

50,0 – 59,9 13 6 

60,0 – 69,9 14 8 

70,0 – 79,9 11 16 

80,0 – 89,9 5 10 

90,0 – 100,0 1 2 

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

Úspešnosť v % 

od - do 

Počet žiakov v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Anglický 

jazyk 

0,0 – 24,9 0 0 

25,0 – 39,9 1 1 

40,0 – 49,9 3 4 

50,0 – 59,9 8 6 

60,0 – 69,9 13 6 

70,0 – 79,9 19 14 

80,0 – 89,9 11 7 

90,0 – 100,0 1 15 

     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a ústna forma maturitnej skúšky 

Maturitný predmet  Priemerný prospech 

Slovenský jazyk a literatúra 1,87 

Anglický jazyk 1,55 

Praktická časť odbornej zložky 1,66 

Teoretická časť odbornej zložky 2,04 

     organizačná zložka Stredná odborná škola podnikania 

     Externá časť maturitnej skúšky 

Úspešnosť v % 

od - do 

Počet žiakov v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Anglický 

jazyk 

Nemecký 

jazyk 

Ruský 

jazyk 

0,0 – 32,9 13 17 2 0 

33,0 – 49,9 24 9 0 3 

50,0 – 59,9 12 5 0 1 

60,0 – 69,9 7 6 0 1 

70,0 – 79,9 2 5 0 0 

80,0 – 89,9 0 1 0 1 

90,0 – 100,0 0 2 0 2 
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Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

Úspešnosť v % 

od - do 

Počet žiakov v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Anglický 

jazyk 

Nemecký 

jazyk 

Ruský 

jazyk 

0,0 – 24,9 0 2 1 1 

25,0 – 39,9 8 6 0 4 

40,0 – 49,9 4 3 1 0 

50,0 – 59,9 9 6 0 1 

60,0 – 69,9 12 2 0 1 

70,0 – 79,9 14 4 0 1 

80,0 – 89,9 10 5 0 2 

90,0 – 100,0 1 18 0 0 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a ústna forma maturitnej skúšky 

Maturitný predmet  Priemerný prospech 

Slovenský jazyk a literatúra 2,56 

Anglický jazyk 1,87 

Nemecký jazyk 3,00 

Ruský jazyk 2,00 

Praktická časť odbornej zložky 1,46 

Teoretická časť odbornej zložky 2,26 

Všetci žiaci, ktorí boli prihlásení na maturitnú skúšku, túto skúšku vykonali úspešne. 

 

h) VÝSLEDKY UPLATNITEĽNOSTI ŽIAKOV NA TRHU PRÁCE 

    ALEBO ÚSPEŠNOSTI PRIJÍMANIA ŽIAKOV NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 

   študiný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

Spolu Počet žiakov Štúdium na VŠ Zamestnaní Úrad práce Nedostupní 

25 10 3 6 6 

% 100,00 % 40,00 % 12,00 % 24,00 % 24,00 % 

   študiný odbor 6325 M ekonomické lýceum 

Spolu Počet žiakov Štúdium na VŠ Zamestnaní Úrad práce Nedostupní 

6 6 0 0 0 

% 100,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %  0,00 % 

   študiný odbor 6328 M ekonomické a obchodné služby 

Spolu Počet žiakov Štúdium na VŠ Zamestnaní Úrad práce Nedostupní 

56 40 8 5 3 

% 100,00 % 71,40 % 14,30 % 8,90 % 5,40 % 

   študiný odbor 6341 M škola podnikania 

Spolu Počet žiakov Štúdium na VŠ Zamestnaní Úrad práce Nedostupní 

15 10 2 2 1 

% 100,00 % 66,70 % 13,30 % 13,30 % 6,70 % 

   študiný odbor 8299 M dizajn interiéru 

Spolu Počet žiakov Štúdium na VŠ Zamestnaní Úrad práce Nedostupní 

11 7 2 1 1 

% 100,00 % 63,60 % 18,20 % 9,10 % 9,10 % 
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SPRÁVA EŠTE OBSAHUJE 

 

a) INFORMÁCIE O FINANČNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

    Príloha 2 – Výkaz k správe o hospodárení za rok 2021 

 

b) INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, KTORÉ REALIZUJE PRE ŽIAKOV V ICH VOĽNOM ČASE 

Mimoškolská záujmová činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov bola realizovaná v krúžkoch 

Anglicky (ne)vážne, Angličtina zábavne, Banky v Prešove, Cestujeme s angličtinou, Cvičenia v podnikaní, 

Čaj o piatej, Hravá matematika, Mladý cestovateľ, Multimediálny krúžok, Podnikanie v ekonómii, Potulky 

po regióne, Ruština pre maturantov, Salón krásy, Za krásou tela, Zaujímavosti zo sveta. Mimoškolskej 

záujmovej činnosti sa zúčastňovalo 222 žiakov. 

 

c) INFORMÁCIE O SPOLUPRÁCI ŠKOLY S RODIČMI ŽIAKOV 

Rodičovské združenie podporuje školu vo všetkých oblastiach a činnostiach, hlavný aspekt je stránka 

finančná – materiálno-technické vybavenie školy, nákup odbornej literatúry, zaplatenie poplatkov na 

vedomostných a športových súťažiach, drobné vecné ceny na školských súťažiach, podpora projektov a pod. 

 

d) INÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ SÚ PRE ŠKOLU PODSTATNÉ 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov bola zriadená, v zmysle optimalizácie siete stredných škôl 

Prešovského samosprávneho kraja, 1. septembra 2021 na základe Všeobecne záväzného nariadenia 

Prešovského samosprávneho kraja č. 88/2021 zo dňa 21. júna 2021 spojením Obchodnej akadémie, 

Volgogradská 3, Prešov a Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov s organizačnými 

zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 

24, Prešov. Súčasťou Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov je Školská jedáleň, Masarykova 24, Prešov 

a Školský internát, Masarykova 24, Prešov. Na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov dňom 1. septembra 

2021 prešli práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a všetok hnuteľný a nehnuteľný 

majetok právnych predchodcov školy. 

Týmto spojením vzniklo v prešovskom okrese centrum poskytovania ekonomického vzdelania so širokou 

škálou študijných odborov skupiny 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I. Na trhu vzdelávacích 

subjektov tak vznikla škola, ktorej postavenie je svojim spôsobom v Prešovskom kraji ojedinelé a prináša 

partnerom školy novú filozofiu   prípravy   absolventov - výuka a výchova   k podnikaniu pre manažérske a 

marketingové pozície v sekundárnej a terciárnej sfére. 

Strategickým cieľom školy je dopracovanie odbornej transformácie školy s dôrazom na flexibilného 

absolventa, ktorého profil vyjadruje európsku dimenziu vzdelania. Splnenie cieľa škola dosahuje postupom: 

- konkretizácia humanizácie školy a výchovy cez stratégie a metódy, ktoré akcentujú ľudskú, 

vzťahovú stránku interakcie vo výchovnom procese v súlade s vytýčenými vzdelávacími cieľmi, 

- využívanie vypracovaných nástrojov hodnotenia a kritérií úspešnosti podľa tematických plánov za 

účelom objektivizácie hodnotenia žiakov vo všetkých predmetoch, 

- zvyšovanie významu praktickej zložky vyučovania formou duálneho vzdelávania a zapájaním 

externých zamestnávateľov efektívnym využívaním výstupov teoretického vyučovania odborných 

predmetov. 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov realizuje vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom 

odbore 6317 M obchodná akadémia, úspešne a bezproblémovo spolupracuje so zamestnávateľmi, s ktorými 

uzatvorila Zmluvy o duálnom vzdelávaní. Spolupráca sa zameriava na koordinovanie obsahu a rozsahu 

vzdelávania na pracoviskách zamestnávateľov prostredníctvom koordinátora pre duálne vzdelávanie, na 

spoločné pôsobenie vo vzťahu k základným školám v oblasti výberu žiakov do systému duálneho 
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vzdelávania, na spoločné rokovania pri zabezpečovaní výuky, vytváraní nových pracovných miest pre 

žiakov a implementovaní nových foriem spolupráce. 

Okrem duálneho vzdelávania škola úzko spolupracuje s podnikateľskou sférou v podobe odborného 

výcviku žiakov. Zmluvy s viac ako 30 firmami dokazujú kvalitnú odbornú prípravu v zmysle výcviku 

pre žiakov tretieho ročníka, ktorí vykonávajú prax vo forme priebežnej praxe raz v týždni. 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov systematicky spolupracuje s Republikovou úniou zamestnávateľov, 

hlavne v oblasti metodického zabezpečenia duálneho vzdelávania. Škola predkladá RÚZ na posúdenie 

témy a zadania pre praktickú časť odbornej zložky a teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

V marci 2022 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov predložila Republikovej únii zamestnávateľov žiadosť  

o udelenie oprávnenia strednej odbornej škole používať popri svojom názve aj označenie Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod 

a služby I. 

V júni 2022 začala realizácia kompletnej rekonštrukcie kuchyne školy, vrátane stavebných prác, výmeny 

a modernizácie gastro techniky, zariadení a prístrojov. Rekonštrukcia bola ukončená v septembri 2022. 

Pozornosť učiteľov a manažmentu školy v závere školského roka bola venovaná aktualizácii školských 

vzdelávacích programov pre všetky študijné odbory v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní a v zmysle 

metodiky tvorby školských vzdelávacích programov. Najdôležitejšou časťou je aktualizácia učebných 

plánov, učebných osnov a rozpisov hodín jednotlivých vyučovacích predmetov. 

V školskom roku 2021/2022 škola plnila zodpovedne svoje úlohy. Úsilie učiteľov bolo zamerané na 

vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, projektové 

vyučovanie a pod.), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Vo všetkých 

predmetoch boli stanovené výstupné vedomosti a zručnosti a rovnako boli stanovené nástroje hodnotenia a 

kritériá úspešnosti, ktoré sú súčasťou tematických a modulových plánov pre jednotlivé predmety. Je 

vytvorená a priebežne doplňovaná a aktualizovaná databáza učebných textov, materiálov a praktických úloh 

pre všetky ročníky. Škola venovala mimoriadnu pozornosť vzdelávaniu integrovaných žiakov. 
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Prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 28. 09. 2022 

 

 

 

 

 

         PaedDr. Michal Čiernik 

         riaditeľ školy 
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