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VÝROČNÁ SPRÁVA  

RADY ŠKOLY PRI OBCHODNEJ AKADÉMII, 

AKADEMIKA HRONCA 8, ROŢŇAVA 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 

I: Prehľad činností vykonávaných v školskom roku 2018/2019 

V školskom roku 2018/2019 zasadnutie RŠ sa konalo v termínoch:  

- 07.09.2018 

- 04.10.2018 

- 11.04.2019 

Zasadnutie rady školy 07.09.2018 

Prerokovanie školského vzdelávacieho programu 

 

 

Dňa 03. 09. 2018  Ing. Ivana Fafráková,, predsedníčka rady školy  zaslala elektronicky – na e-mail 

všetkým členom rady školy školský vzdelávací program platný od 01. 09. 2018.  Členov rady školy 

poţiadala o vyjadrenie sa k predloţenému školskému vzdelávaciemu programu k 06. 09. 2018.  Súhlas 

so školským vzdelávacím programom na školský rok 2018/2019 vyslovilo 8 členov rady školy. Na 

základe týchto skutočností bolo prijaté uznesenie. 

 

Prijaté uznesenie 1 

Rada školy  prerokovala školský vzdelávací program  pre jednotlivé študijné odbory 

obchodnej akadémie, ktoré majú tieto názvy: 

odbor obchodná akadémia: Ekonóm - informatik 

odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium: Vzdelávaním si otvárame bránu do sveta. 

 

 

Zasadnutie Rady školy 04.10.2018 

A: Správa riaditeľa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy  za šk. rok 2017/18 

PaedDr. Viktor Baláţ predloţil rade školy hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2017/2018. 
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Zameral sa na jednotlivé oblasti hodnotenia školy: 

- poslanie a vízia,  

- údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

- údaje o počte prijatých ţiakov do 1. ročníka SŠ 

- údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

- zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

- výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

- údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov škôl 

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl 

- údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

- údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

- údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

- údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

- aktivity COVP – popis činnosti 

- aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK. 

 

Rada školy na svojom zasadnutí prerokovala hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 a odporučila 

zriaďovateľovi túto správu schváliť.  

B: Schválenie výročnej správy o činnosti rady školy  

 

Predseda rady školy Ing. Ivana Fafráková oboznámila radu školy s výročnou správou za 

školský rok 2017/2018.  

Rada školy prerokovala a schválila výročnú správu za uvedené obdobie. Výročná správa 

o činnosti rady školy tvorí prílohu zápisnice. Zverejnená bola na webovom sídle školy. 

C: Schválenie rozpočtu rady školy na rok 2019 

 

Ing. Ivana Fafráková predloţila rade školy návrh rozpočtu rady školy na rok 2019. Rada 

školy schválila rozpočet rady školy na rok 2019. Uvedené poloţky sa zapracovali do 

rozpočtu školy. 

Rozpočet rady školy tvorí prílohu zápisnice. 
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D: Schválenie plánu práce rady školy na rok 2019 

 

Predseda rady školy Ivana Fafráková oboznámila radu školy s návrhom plánu práce na rok 

2019. Rada školy prerokovala plán práce rady školy na rok 2019 a zároveň schválila 

jeho znenie. 

Plán práce rady školy tvorí prílohu zápisnice. 

Zasadnutie Rady školy 11.04.2019 

A: Správa o výsledku hospodárenia školy za rok 2018 

 
Riaditeľ školy informoval radu školy o hospodárení školy, školského internátu a školskej jedálne za 

rok 2018. Riaditeľ školy informoval o čerpaní jednotlivých poloţiek rozpočtu, kalendárny rok bol 

vyrovnaný bez neuhradených faktúr. 

Rozpočet školy bol v roku 2018 vo výške 619 966 €. Normatívne prostriedky vo výške 

607 853 €, z toho 542 412 mzdy a 65 441 prevádzka. Ostatné prostriedky  - vzdelávacie 

poukazy, odchodné, lyţiarsky kurz, krúţky, príspevok na učebnice bo vo výške 12 113 €. 

 
 

B: Rozpočet školy v novom rozpočtovom období 

Riaditeľ školy informoval radu školy o rozpočte školy na rok 2019: 

Rozpočet v tomto rozpočtovom období je stanovený vo výške 618 746 (normatívne 

prostriedky). Mzdy a odvody tvoria 569 316 €, na prevádzku je vyčlenených 49 430 €. 

Rozpočet ŠI je 202 923 €, z toho tvoria mzdové prostriedky 171 333 €. Počet ţiakov 

v školskom internáte je  83, 4 vychovávateľky, 5 prevádzkových zamestnancov. 

Rozpočet ŠJ je 69 855 €, z toho mzdové prostriedky 38 260 €. V súčasnej dobe je 

vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu novej školskej jedálne, ktorá bude 

skolaudovaná k 1. 9. 2020. Výstavba novej jedálne vyţaduje odstránenie garáţe, súhlas na 

odstránenie neupotrebiteľnej budovy sme uţ obdrţali. 

Výnosy z podnikateľskej činnosti činia cca 70 000 €. Začína sa z realizáciou schváleného 

projektu IROP vo výške 138 000 €. Plánuje sa s rekonštrukciou 3 odborných učební: 

štruktúrovaná kabeláţ, klimatizácia, rekonštrukcia elektrických rozvodov. Stavebné práce by 

mali prebehnúť do 31. 08. 2019. 

 

Návrh počtu tried a prijímaných ţiakov do 1. ročníka v členení na jednotlivé študijné 

odbory v šk. roku 2020/2021 

 

Rada školy prerokovala návrh počtu tried a prijímaných ţiakov do 1. ročníka v členení na jednotlivé 

študijné odbory v školskom roku 2020/2021: 
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6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium   1 trieda 20 ţiakov 

6317 M      obchodná akadémia – ŠkVP ekonóm informatik                    1 trieda 24 ţiakov 

6317 M      obchodná akadémia –  trieda v systéme duálneho vzdelávania     1 trieda 20 ţiakov  

Celkom   3 triedy (64 ţiakov) 

 

Hlavnou úlohou v študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium je zamerať sa 

na prípravu štátnej skúšky z ANJ na úrovni C1. V študijnom odbore obchodná akadémia  

rozšíriť systém duálneho vzdelávania.  

Rada školy prerokovala predloţený návrh plánu výkonov v školskom roku 2020/2021. 

 

II. Iné údaje: 

 Členovia Rady školy si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z ich členstva v tejto rade. 

Svoju neúčasť na zasadnutiach ospravedlnili pred zasadnutím Rady školy. 

 Novou členkou Rady školy – zástupca z radu rodičov ţiakov – pani Viera Viglaská, na 

základe výsledkov čiastkových volieb zo dňa 4.10.2018.  

 Na zasadnutiach ako pozvaní hostia sa pravidelne zúčastňovali PaedDr. Viktor Baláţ - 

riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy - Ing. Daniela Ţiaková a Ing. Stanislava 

Lukáčová. Radu školy informovali o všetkých dôleţitých skutočnostiach týkajúcich sa 

činnosti školy podľa poţiadaviek Rady školy. 

 Rada školy v školskom roku 2018/2019 nedostala ţiadny podnet na riešenie 

závaţných skutočností, ktoré sa vzťahujú k činnosti a problematike školy. 

 V zmysle Štatútu RŠ, rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené 

s činnosťou RŠ sú uhrádzané z prostriedkov školy. 

 V školskom roku 2018/2019 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový 

chod rady školy. 

 

Správu vypracovala: Ing. Ivana Fafráková, predseda Rady školy 

Dátum vypracovania a predloţenia: 10.10.2019 

 

 


