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Vedúci zamestnanci školy
Funkcia

Meno a priezvisko

riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy
zástupca riaditeľa školy
vedúca ekonomického úseku

PaedDr. František Hotový
Mgr. Ida Elečková
Ing. Navarová Dana
Ing. Gabriela Jágerová

Rada školy
Rada školy pri Obchodnej akadémii, Myslenická 1, Pezinok bola ustanovená v zmysle § 24 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 02. 03. 2004. Funkčné obdobie
začalo dňom 02. 03. 2004 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Ing. Juraj Pátek
Ingrid Bubeníková
Mgr.Anastázia
Džoganíková
RNDr. Marta Šutovská
Marta Semková
Zuzana Halanová
Ing. Mária Šebová
Ing. Jana Pešková
PaedDr. Zita Joklová
Vrbinkovičová Erika
Jerguš Semko

Funkcia
predseda
podpredseda
člen

Zvolený /delegovaný/
za zriaďovateľa školy – poslanec za BSK
za rodičov žiakov školy
za pedagogických zamestnancov

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

za pedagogických zamestnancov
za rodičov žiakov školy
za rodičov žiakov školy
za inú právnickú alebo fyzickú osobu
za zriaďovateľa školy – poslankyňa BSK
za mesto - zástupkyňa MsZ v Pezinku
za ostatných zamestnancov
za žiakov

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2007/2008
Rada školy pri OA v Pezinku zasadala v školskom roku 2007/2008 4 x podľa plánu zasadnutí.
Na svojich zasadnutiach sa rada školy zaoberá otázkami výchovno-vzdelávacieho procesu,
dosiahnutými výsledkami školy, materiálno – priestorovým vybavením, personálnym zabezpečením
školy, čerpaním rozpočtu a celkovou ekonomikou školy.
Rada školy venuje zvýšenú pozornosť práci pedagogických pracovníkov, problémom študentov
prostredníctvom zástupcu žiackej rady.
Na zasadnutia je pozývaný riaditeľ školy i ďalší členovia vedenia školy, s ktorými rada školy
podrobne rozoberá aktuálne problémy a situáciu na škole. Členovia rady školy sa zúčastňujú na
akciách a podujatiach organizovaných školou, organizujú besedy a poskytujú riaditeľovi školy rady
a odporúčania pri rôznych činnostiach.

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia
Poradné orgány riaditeľa školy:
- pedagogická rada (všetci pedagogickí pracovníci)
- gremiálna rada (vedenie školy)
- výchovné poradenstvo
- predmetové komisie
- koordinátor protidrogovej prevencie
- koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
- koordinátor pre environmentálnu výchovu
- rada školy
- rodičovská rada
- žiacka rada
- riaditeľ školy za poradný orgán považuje aj klub podnikateľov a štátne organizácie, ktoré
zamestnávajú našich žiakov
- technik požiarnej ochrany a BOZ
Poradné orgány riaditeľa školy majú vypracované plány práce na školský rok a tie sú súčasťou plánu
práce školy. Ich súčasťou je časový harmonogram, ktorý sa plní a jeho plnenie je kontrolované
riaditeľom školy a vedením školy.

Údaje o predmetových komisiách
V Obchodnej akadémii Pezinok sú zriadené 3 predmetové komisie:
- predmetová komisia jazykov
- predmetová komisia odborných predmetov
(táto komisia má vytvorenú tiež sekciu grafických predmetov)
- predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, prírodovedných predmetov a telesnej výchovy
Každá komisia má svojho predsedu, ktorý vypracúva spolu s komisiou plán práce predmetovej
komisie s časovým harmonogramom zasadnutí. Plán práce predmetovej komisie je súčasťou plánu
práce školy. Na základe analýzy vypracovanej vždy na konci školského roka sú navrhnuté opatrenia
na skvalitnenie práce predmetovej komisie v nasledujúcom roku. Vyučujúci svoje tematické plány
dopĺňajú najnovšími poznatkami, ktoré prináša doba a prax. Na zasadnutiach sa pravidelne zúčastňuje
vedenie školy, ktoré sleduje prácu predmetových komisií.

Počet žiakov školy za školský rok 2007/2008
Ročník
1.
2.
3.
4.
Spolu

Počet tried

Stav k 15. 9. 2007
Počet žiakov Z toho
integrovaných

Počet tried

Stav k 31. 8. 2008
Počet žiakov Z toho
integrovaných

3

93

-

3

91

-

3

94

-

3

93

-

4

106

-

4

106

-

3

92

-

3

92

-

13

385

-

13

382

-

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov o prijatie
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:
Do ročníka

Počet
prihlásených
žiakov

Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku

Počet žiakov
úspešných
v prijímacom
konaní

Počet
prijatých
žiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

222

0

216

84

84

145

0

142

56

56

77

0

74

28

28

1.ročníka spolu
z toho:
do 1.ročníka
obchodná
akadémia
do 1. ročníka
manažment
regionálneho
cestovného
ruchu

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník

Počet prijatých
žiakov

2.
3.
4.

0
0
0

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia
Pozri prílohu č. 1

Z ktorej školy

Maturitné skúšky
Externá časť
Predmet – úroveň Počet
prihlásených
anglický jazyk – A
5
anglický jazyk – B
49
nemecký jazyk – B
38
nemecký jazyk – A
1
slovenský jazyk –
93
B

Konali počet
5
49
38
1
93

Dosiahnutá priemerná
úspešnosť
63,50%
60,98%
54,60%
52,50 %
65,16

Konali –
počet
5
49
38
1

Dosiahnutá priemerná
úspešnosť
71%
56,94%
66,84%
70 %

Percentil
28,46
46,72
52,88
11,30
59,74

Písomná forma internej časti
Predmet – úroveň Počet
prihlásených
anglický jazyk – A
5
anglický jazyk – B
49
nemecký jazyk – B
38
nemecký jazyk – A
1
slovenský jazyk –
B

93

93

61,29

Praktická časť odbor. zložky –
- praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 62 žiakov
- obhajoba vlastného projektu – 31 žiakov
Počet
prihlásených

Konali

Priemerná
známka

93

93

2,51

- -

Počet žiakov, ktorí vykonali PČOZ
úspešne
88

neúspešne
5

Povolená
opravná
skúška
4

Ústna forma internej časti
Předmět

Počet
prihlásených
slovenský jazyk a liter. - B
93
anglický jazyk – A
5
anglický jazyk – B
49
nemecký jazyk – A
1
nemecký jazyk – B
38
teoretická časť odb.zložky
93

Konali Priemerná
známka
93
2,60
5
1,00
49
2,45
1
2,00
38
3,03
93
2,62

2 žiačky nevykonali úspešne maturitu z 2 predmetov a mali povolené opakovať ju
v mimoriadnom období - september
1 žiačka neprospela z viacerých predmetov, má povolené opakovať celú MS v nasledujúcom
školskom roku.

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2007/2087
Trieda
1. A, 1. B
2. A, 2. B,
3. A, 3. B
4. A, 4. B
1. C, 2. C
3. C, 3. D
4. C

Študijný odbor, zameranie
6317 6
obchodná akadémia
6324 6
manažment regionálneho cestovného ruchu
experimentálny študijný odbor

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet nepedagogických
Z toho:
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg*
- upratovačky, vrátnik
- školská kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci

44
34
31
1
2
10
0
0
6
1
3
44

Spolu počet zamestnancov SŠ
34
Z toho pedagogických

Zoznam učiteľov a ich aprobácia:

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dobu neurčitú:
Por.č.
Meno, titul, funkcia
Aprobácia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

František Hotový, PaedDr, riaditeľ
Ida Elečková, Mgr., zást. riaditeľa
Dana Navarová, Ing., zást. riaditeľa
Beata Bíliková, Mgr., učiteľ
Mária Dahamshy, Mgr., učiteľ
Anastázia Džogániková, Mgr, učiteľ
Mária Fialová, Mgr., učiteľ
Ľudmila Holigánová, Ing., učiteľ
Beáta Hubinská, Ing., učiteľ
Viera Chvosteková, Mgr., učiteľ
Peter Ilovičný, Ing., učiteľ
Natália Kadárová, Ing., učiteľ
Alžbeta Kontšeková, Ing., učiteľ
Tatiana Kvasnovská, Mgr., učiteľ
Mária Macháčková, Ing., učiteľ
Eva Markeová, Ing., učiteľ
Anastázia Moravčíková, Ing., učiteľ
Viera Paveleková, Mgr., učiteľ
Katarína Pešková, Ing., učiteľ
Janka Pisarčíková, PaedDr., učiteľ
Jaroslava Remperová, Mgr, učiteľ
Peter Roháč, Mgr. učiteľ
Tatiana Šándorová, Ing., učiteľ
Gabirela Šipošová, učiteľ
Marta Šutovská, RNDr., učiteľ
Zuzana Teplanová
Jana Turanová, Ing., učiteľ
Tibor Urland, Mgr. učiteľ

TV-ON
CH-F
VŠE-OEP
SJ-ON
RUJ-ANJ
SJ-UJ
SJ-NJ
EU-OEP
VŠE-OEP
SJ-FJ
VŠP
EU-OEP
SVŠT-SF
NJ-RJ
VŠE-OEP
VŠE-OEP
učit. ADK
TV-Z
VŠE-OEP
RJ-AJ-D
BIE, NEJ
História
EU-OEP
ANJ
M-Bi
M-F
EU-OEP
TV-Z

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dobu určitú:
Por.č. Meno, titul, funkcia
Aprobácia
1.
2.

Slavomír Komenda, Mgr., učiteľ
Oľga Trstenská, Ing., učiteľ

NBK
VŠE-OEP

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2007/2008
Predmet
ETI, OBN
API
HVS
RUJ
ADK

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
1
1
1
1
1

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok
2007/2008
Forma vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Doplnkové pedagogické
štúdium

1

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
Turnaj „Putovný pohár riaditeľa školy“
Veľtrh cvičných firiem OA Pezinok
Exkurzie na spoznávanie regiónu
Exkurzia Piešťany, Brno, Maďarsko
Besedy s podnikateľmi, úradom práce ...

Poriadanie kultúrno – spoločenských podujatí
spojených s hudobnou produkciou pre žiakov OA
Poriadanie imatrikulácie, besied a odborných
prednášok pre žiakov z oblasti ekonomiky,
výchovy k manželstvu a rodičovstvu, úcty
k starším ľuďom, vlastenectva, medziľudských
vzťahov, vzťah k utečencom, predsudkom a boja
proti rasizmu
Odborné exkurzie z oblasti ekonomiky, geografie,
dejepisu, literatúry, ochrany životného prostredia
Poriadanie školského kola olympiády „Mladý
účtovník“, súťaže “Banky v akcii“, kancelárskeho
písania na počítači, olympiády v anglickom jazyku
a olympiády v nemeckom jazyku, matematických
súťaží „Klokan“, MAKS
Účasť žiakov na Medzinárodných veľtrhoch
v Brne, ktorá bola zabezpečená v spolupráci
s firmou ALFAcon, Bratislava (4. medzinárodný
veľtrh gastronómie, hotelových služieb
a verejného stravovania, 18. medzinárodný veľtrh

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Deň narcisov organizovaný Ligou proti rakovine –
pezinskou pobočkou
Deň jablka organizovaný Ligou proti rakovine
Práca v mestskom študentskom parlamente
Účasť na regionálnom kole „Mladý účtovník“
poriadanom Slovenskou komorou certifikovaných
účtovníkov
Účasť na krajskom kole a celoslovenskom kole
súťaže „Banky v akcii“, ktorú poriadala Junior
Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť
v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou
Účasť 3 cvičných firiem na Medzinárodnom
veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, ktorý
poriadalo Slovenské centrum cvičných firiem
Účasť na okresnom kole olympiády v anglickom
a v nemeckom jazyku

Olympiáda žiakov - Bratislava
Krajské kolo študentov Bratislavského kraja v
šachu
Zapojenie sa do súťaže „Škola bez uhlíka – časť
„Znižovanie ekologickej stopy“, ktorú organizuje
British Council Slovakia

priemyslu cestovného ruchu – GO a 17.
medzinárodný veľtrh turistických možností
v regiónoch – Regiontour 2007)
Účasť na okresnom kole, krajskom kole a
Majstrovstvách Slovenska v orientačnom behu
Odoberanie a využívanie „Európskeho diáru“,
ktorý je pripravený Generation Europe Foundation
v spolupráci s Asociáciou spotrebiteľských
subjektov Slovenska v rámci projektu „Rozumná
spotreba“
Spolupráca s Centrom environmentálnej a etickej Účasť na okresných kolách športových súťaží:
výchovy Živica, podporená aj účasťou pri
volejbal, hádzaná, halový futbal, orientačný beh,
vyučovaní (globálne vzdelávanie)
basketbal, šach
Účasť na Krajských majstrovstvách v aerobicu a v
Majstrovstvách Slovenska v aerobicu, ktoré
poriadala Slovenská asociácia športu na školách
Účasť na „Oslave dňa Zeme“ organizovanej
Živicou
Prednáška spojená s besedou Od Železnej opony
k Zelenému pásu (Pečniansky les, Devínske
jazero) organizovaná Regionálnym
environmentálnym centrom
Matematický KLOKAN
Majstrovská Slovenska aerobik
Deň EURÓPY – v tomto roku venovaný
Bohatstvu rozvojových krajín

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže,
olympiády

Umiestnenie v medzinárodných
súťažiach

Umiestnenie dosiahnuté výsledky
regionálne
kolo

krajské
kolo

celoslovenské
kolo

názov súťaže

umiestnenie

Medzinárodný
Cena:
veľtrh
cvičných Naj... slogan
firiem
cvičnej firmy
Školské
majstrovstvá
SR v maratóne erobiku

3.

3.

Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Projekt „Úspešný vstup
na trh práce s ECDL
kvalifikáciou“
realizovaný
spoločnosťou IMM
Plus, s. r. o., Bratislava

Termín začatia
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

november 2007

jún 2008

Výsledky

29 žiakov získalo
„Európsky vodičský
preukaz na počítače“

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2007/2008 na škole inšpekcia nebola.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Obchodná akadémia v Pezinku od 2. 12. 1996 má vlastné priestory na Myslenickej ulici č. 1.
Priestory boli získané bezplatným prevodom po bývalom podnikovom riaditeľstve OSP, š. p.,
Pezinok. Po rekonštrukcii kancelárskych priestorov pre potreby školy má škola dostačujúce priestory
a zabezpečenie výchovno - vyučovacieho procesu.
Škola má k dispozícii:
16 klasických učební
3 jazykové učebne
3 odborné učebne na techniku administratívy
5 odborných učební na ekonomické predmety
2 odborné učebne na informatiku
1 samostatnú časť priestorov pre cvičné firmy
1 športové centrum
1 odbornú učebňu na etiku, náboženstvo, SPK, ekológiu
l multimediálnu učeňu
6 kabinetov pre učiteľov
zborovňu a potrebné kancelárie pre jednotlivé úseky, jedáleň, bufet, výdajňu stravy, zasadačky atď.
Možno konštatovať, že OA v Pezinku má veľmi dobré priestorové vybavenie. Nedostatkom je
chýbajúca telocvičňa, a preto sa vyučovanie telesnej výchovy v zimných mesiacoch zabezpečuje vo
vlastnom športovom centre a vo veľkej zasadačke. Riaditeľ školy sa už 11 rokov snaží získať
financie na jej vybudovanie, avšak zatiaľ bezúspešne.

Materiálne vybavenie
Obchodná akadémia v Pezinku je za krátku dobu svojej existencie pomerne dobre materiálne
vybavená. Škola vlastní 140 počítačov, ktoré sú v siedmich odborných učebniach. Z toho 80
počítačov je zapojených na internet. Vo všetkých odborných učebniach je umiestnený atypický
nábytok, vyrobený na mieru. Vo všetkých učebniach sú bezprašné tabule, na ktoré vyučujúci a žiaci
píšu fixkou, čím je zabezpečený hygienický bezprašný priestor. Riaditeľ školy v spolupráci s vedením
školy venuje materiálnemu zabezpečeniu neustálu pozornosť a každoročne sa snaží zabezpečiť
najmodernejšiu techniku, čo vyplýva aj z plánu práce školy. Nedostatkom je nižší knižný fond
v školskej a žiackej knižnici. Tejto problematike bude venovaná pozornosť aj v budúcom v školskom
roku.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Príloha č. 2 – Správa o hospodárení za rok 2007

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
V koncepčnom zámere rozvoja školy bolo plánované v školskom roku 2007/2008:
- plniť Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy
v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2007/2008. Tieto boli rozpracované na
podmienky našej školy a zakotvené v pláne práce školy. Všetky úlohy pedagogickí pracovníci

rešpektovali a priebežne ich plnili. Pri záverečnom hodnotení bolo konštatované, že na úseku
výchovno-vzdelávacom úlohy boli splnené.
- štátna školská inšpekcia vo svojej správe konštatovala veľmi dobré priestorové vybavenie, až na
chýbajúcu telocvičňu. Riaditeľ školy každoročne podáva žiadosť svojim zriaďovateľom o zaradenie
výstavby telocvične pri OA Pezinok, zatiaľ bezúspešne. Riaditeľ školy hneď po odsúhlasení výstavby
telocvične bude túto prvoradú úlohu zabezpečovať. Táto úloha je súčasťou koncepcie rozvoja školy
do roku 2010.
V materiálnom zabezpečení škola splnila všetky úlohy obsiahnuté v pláne práce školy. Počas
školského roku 2007/2008sa ďalej dopĺňali, poprípade vymieňali počítače v odborných učebniach.
Zvýšená pozornosť sa kládla na zabezpečenie potrebných učebných pomôcok a DT pre predmety
informatika, jazyky, odborné ekonomické predmety, telesná výchova ale aj ostatné predmety podľa
požiadaviek vyučujúcich a ich potrieb. Boli zakúpené prehrávače, pásky, nahrávky, DVD, učebnice,
literatúra a iné učebné pomôcky. Z uvedeného možno konštatovať, že i táto úloha bola splnená vďaka
rodičovskej rade, ktorá z prostriedkov rodičov financovala celý nákup na materiálne vybavenie
jednotlivých predmetov a aj školy.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov
opatrení
SILNÉ STRÁNKY
- odbornosť pedagogických zamestnancov
- priestorové podmienky
- vybavenosť učební výpočtovou technikou
- využívanie ekonomického softvéru na
vyučovaní odborných predmetov
- kultivované správanie žiakov
- dobrá spolupráca školy s rodičovským
združením

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatočné ohodnotenie pedagogických
zamestnancov
- chýbajúca telocvičňa
- vysoké finančné nároky na vykurovanie
budovy
- slabý knižničný fond
RIZIKÁ

PRÍLEŽITOSTI
- dobré podmienky na vzdelávanie žiakov
- prístup žiakov na využívanie Internetu
- prístup žiakov k rozmnožovacej technike
- prístup žiakov na využívanie školského
ihriska a fitnescentra

- nedostatok finančných prostriedkov
- vysoký počet hodín vyučovacej povinnosti
učiteľa
- financovanie škôl podľa počtu žiakov

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium
Strategické zámery školy smerujú k jej rozvoju, dôraz sa kladie na skvalitňovanie podmienok
a procesu výchovy a vzdelávania, s osobitným zreteľom na cudzie jazyky, informatiku a odborné
ekonomické predmety. Škola sa zaujíma o uplatnenie svojich absolventov v praxi, spätná väzba však
nie je dostatočná. Približne dve tretiny žiakov sa uchádzajú o štúdium na rôznych fakultách vysokých
škôl, z nich je asi polovica prijatých, z toho tretina na vysoké školy ekonomického zamerania. Ostatní
sa uplatnia väčšinou vo svojom odbore, len veľmi malé percento ostáva nezamestnaných. Pre
zlepšenie uplatnenia sa na trhu škola nadviazala spoluprácu so softvérovou spoločnosťou KROS

Žilina, kde využíva jej ekonomický softvér už niekoľko rokov. Žiaci, ktorí veľmi dobre zmaturujú
z praktickej časti odbornej zložky, získajú certifikát o úspešnom preukázaní znalostí na ekonomickom
softvéri od spoločnosti KROS „OMEGA – podvojné účtovníctvo“. Taktiež škola nadviazala
spoluprácu so spoločnosťou IMM plus, s. r. o., kde v rámci projektu 10 študentov získalo certifikát
ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače). V tejto spolupráci škola chce naďalej pokračovať,
aby preukaz ECDL získal čo najväčší počet žiakov.

Ďalšie informácie o škole:
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Rozvrh hodín a prestávok rešpektuje a spĺňa psychohygienické potreby žiakov a väčšiny učiteľov.
Pitný režim je zabezpečený, stravovanie umožnené v školskej jedálni a bufete.

Voľnočasové aktivity školy
Rozvíjaním kontaktov so strednými školami v regióne, zapájaním sa do rôznorodých podujatí mesta
Pezinok, spoluprácou s Klubom pezinských podnikateľov a pozitívnym zviditeľňovaním sa
v regionálnych a miestnych médiách, vytvára obchodná akadémia dobré podmienky na upevňovanie
spolupatričnosti a hrdosti na školu. V súlade so svojím vzdelávacím programom organizuje kultúrnospoločenské a športové aktivity, školské kolá predmetových olympiád, výchovné koncerty, návštevy
divadelných predstavení, krúžkovú činnosť a exkurzie. S cieľom spoznávať kultúru a život Európy
v minulom školskom roku boli zabezpečené i zahraničné exkurzie do Brna, Viedne, Paríža a
Londýna.
V mesiaci jún 2007 škola nadviazala družbu s Obchodnou akadémiou a Strednou zdravotníckou
školou Blansko v ČR.

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Škola zabezpečuje (RR) pre žiakov OA kultúrno-vzdelávacie podujatia ako návšteva divadla, múzeí,
účasť na výstavách a veľtrhoch, výchovné koncerty a rôzne športové podujatia. Rodičia prispievajú
finančnými prostriedkami pre rozvoj školy. FO a PO dávajú škole 2 % daní. Slovenská sporiteľňa a.
s. prispieva k vybavenosti školy.

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2007/2008
Pozri prílohu č. 1

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
PaedDr. František Hotový, riaditeľ školy
Mgr. Ida Elečková, zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Dana Navarová, zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Gabriela Jágerová, vedúca ekonomického úseku
Ing. Alžbeta Kontšeková, tajomníčka Rodičovského združenia pri OA Pezinok
Ing. Juraj Pátek, predseda Rady školy pri OA Pezinok

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcie školy na roky 2004 - 2010
4. Plánu práce Obchodnej akadémie Pezinok na školský rok 2007/2008
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých komisií a metodických združení
za školský rok 2007/2008
6. Informácie o činnosti Rady školy pri Obchodnej akadémii Pezinok
7. Výkazu o strednej odbornej škole (škol 7-01) za rok 2007/2008
8. Údajov Štátnej školskej inšpekcie o výsledkoch inšpekčnej činnosti od roku 2000
9. Ostatných vyhodnotení vyplývajúcich z plánu práce školy za školský rok 2007/2008

Prerokované v pedagogickej rade dňa 16. 10. 2008

Stanovisko rady školy
Rada školy pri OA v Pezinku odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju ako
zriaďovateľovi schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2007/2008.
Prerokované dňa 21. 10. 2008

Ing. Juraj Pátek
predseda Rady školy pri OA Pezinok

Stanovisko zriaďovateľa
Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Obchodnej akadémie v Pezinku schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2007/2008.
V Bratislave ................

Vladimír Bajan
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

