
Európsky plán rozvoja Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava je 

dokumentom školy, ktorý definuje základné potreby a ciele odborného vzdelávania a prípravy 

z hľadiska: 

a) jej rozvoja, modernizácie a zvyšovania kvality  

b) spolupráce so zamestnávateľmi 

c) internacionalizácie a spôsobov medzinárodnej spolupráce.  

 

Je súčasťou stratégie rozvoja školy a zároveň podkladom pre naplnenie vytýčených 

strategických cieľov.  

V tomto dokumente je na základe rozboru východiskového stavu pomocou SWOT analýzy 

stanovená vízia školy a sú identifikované konkrétne oblasti a aktivity, ktoré chce škola 

podporiť a rozvíjať a zároveň oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie. 

 

 

VÍZIA ŠKOLY 

 

vychádza z princípu aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov školy, ostatných 

komunít a inštitúcií naprieč spoločenským spektrom nášho mesta a regiónu a medzinárodných 

spoločenstiev. 

Cieľom takto chápaných vzťahov je poskytovať žiakom, za využitia moderných technológií a 

moderných foriem a metód výchovno-vzdelávacej práce, kvalitné všeobecné vzdelanie 

postavené na jazykových kompetenciách a odborné vedomosti a zručnosti v študijných 

odboroch.  

 

Víziou školy je: 
 

 vytvorením podmienok a uplatňovaním nových inovačných metód a postupov vo 

vzdelávaní žiakov rozvíjať  ich kľúčové  kompetencie a tým dosiahnuť u absolventov 

ich všeobecnú a jazykovú pripravenosť a zároveň odbornú  garanciu na uplatnenie sa v 

práci a v živote v budúcej informačnej spoločnosti doma, ale aj v zahraničí, 

 stať sa školou, ktorá sa, aj napriek menšiemu počtu žiakov, dokáže presadiť na trhu škôl 

svojou kvalitnou prácou, výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami a 

mimoškolskou činnosťou, 

 zabezpečiť stabilný sociálny status zamestnancov a podporiť ich ďalšie vzdelávanie, 

odborný a profesijný rast a efektívne využívať potenciál pedagogických zamestnancov, 

ktorí neustále z vlastného presvedčenia a pocitu potreby skvalitňujú svoju prácu, 

 prehĺbením spolupráce školy so zamestnávateľmi zabezpečiť vyššiu kvalitu odborného 

vzdelávania, prípravy a praktických zručností žiakov orientovaných smerom k vyššej 

zamestnanosti absolventov školy. 

 

 

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je rozpočtovou organizáciou, ktorá je 

svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. 

Hlavným predmetom jej činnosti je výchovno-vzdelávacia činnosť. 

Obchodná akadémia, ako bývalá Stredná ekonomická škola v Rožňave vznikla 01. 09. 1967 

ako súčasť Pedagogickej školy a už 51 rokov zabezpečuje ekonomické vzdelávanie  v našom 

regióne. Po legislatívnych zmenách v názvoch škôl v roku 1990 sa nástupnickou organizáciou 

SEŠ v Rožňave stala súčasná Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava. Právnu 

subjektivitu získala škola zápisom do Registra organizácií dňa 25. 02. 1986. 

Súčasťou školy  je školský internát a školská jedáleň. 

 



Škola poskytuje podľa školského zákona úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) 

zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností a to v odboroch 6317 M 

obchodná akadémia a v odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium 6317 M 74. Škola 

pripravuje žiakov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho 

nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania v študijných odboroch.   

 

Nepriaznivý demografický vývoj v posledných 10 rokoch znamenal pre školu pokles žiakov 

a škola má v tomto školskom roku 199 žiakov, v 9 triedach (4 triedy obchodnej akadémie a 5 

tried obchodnej akadémie – bilingválne štúdium v anglickom jazyku). Pri vyučovaní 

využívame najmodernejšie metódy a formy, učebné pomôcky, a informačno-komunikačné 

technológie. Výborné výsledky a materiálno-technické zabezpečenie umožnili škole zriadiť 

centrum odborného vzdelávania v oblasti ekonomiky prepojenej s informatikou (kreatívna 

ekonomika). V novembri 2015 bolo škole  Republikovou úniou zamestnávateľov a ŠIOV 

udelené oprávnenie popri svojom názve používať aj označenie COVP pre kreatívnu ekonomiku. 

V rámci tohto centra si žiaci upevňujú svoje zručnosti v oblasti práce s informáciami, tvorby 

podnikateľských plánov a ich využitie v praxi, nadobúdajú zručnosti v tvorbe a realizácii 

marketingových aktivít. V rámci aktivít a činnosti COVP škola spolupracuje so základnými 

školami s cieľom zatraktívniť študijné odbory a podporiť záujem žiakov ZŠ o štúdium 

v obchodnej akadémii. 

Škola je aktívna a úspešná v projektovej činnosti. Vďaka finančným prostriedkom získaným 

cez Agentúru MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (neskôr Výskumná agentúra) sa zlepšili 

materiálno-technické podmienky najmä vo vyučovaní odborných predmetov.   

Významným prínosom pre zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacej práce je schválenie projektu 

Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého cieľom je podpora informatizácie 

školy a vzdelávanie zamestnancov v oblasti práce s informačnými komunikačnými 

technológiami. 

Veľkým prínosom pre školu sú úspešné mobilitné projekty v rámci programu ERASMUS+ od 

roku 2014. Vďaka ním škola zabezpečuje zahraničnú odbornú prax pre svojich žiakov 

v holandských firmách v spolupráci s holandskou školou ROC Flevoland, Almere, ktorá má 

takmer identický študijný program ako naša škola.  

Každodenné povinnosti v priebehu školského roka sú spestrené voľnočasovými aktivitami 

v záujmových útvaroch, mnohými zábavnými  a súťažnými akciami, ktoré organizuje škola, 

alebo do ktorých sa škola zapája Tieto aktivity sú jasným dôkazom toho, že naša škola žije 

životom bohatým na udalosti a že naši žiaci sú vysoko motivovaní pracovať na sebe a rozvíjať 

sa a súčasne sú hybnou silou rozvoja našej školy spolu so zanietenými učiteľmi.  

 

Partnerstvá v Slovenskej republike: 

OA Dolný Kubín – spolupráca pri realizácii a tvorbe vzdelávacích programov z informatiky, 

účtovníctva a podnikovej ekonomiky. 

OA Trnava – spolupráca pri realizácii vzdelávacích programov pre bilingválne vzdelávanie 

v obchodnej akadémii. 

OA Košice, Watsonova – spolupráca v oblasti činností cvičných firiem a riešenia duálneho 

vzdelávania 

 

Partnerstvá v zahraničí:  

Sezpól Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych, Cieszyn (Poľsko) – podpísaná Spolupráca pri 

spracovaní projektov, výmene študentov v rámci cvičných firiem. Zároveň sú našimi partnermi 

už v druhom projekte  Comenius – Celoživotné vzdelávanie. 

Stredná odborná škola v obci Szocsénypuszta (oblasť Marcali) – výmenná spolupráca žiakov  

ROC Flevoland Amsterdam, oddelenie MBO College Almere (Holandsko 

 - partner pri realizácii projektov v rámci ERASMUS+ - výmenná stáž žiakov v podnikoch a 

firmách 



 

Členstvo v asociáciách: 

Obchodná akadémia je  členom Asociácie stredných odborných škôl  Slovenskej republiky 

(ASOŠ SR),  

Obchodná akadémia Rožňava je spoluzakladateľom Asociácie stredných škôl so zameraním na 

spracovanie informácií na počítači s názvom INTERINFO a členom Slovenskej vedeckej 

spoločnosti pre telovýchovu a šport.  

 

 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY – V ČOM SME JEDINEČNÍ 

- skúsenosti s tvorbou a riadením projektov 

- oprávnenie používať popri názve školy aj označenie centrum odborného vzdelávania 

a prípravy – „COVP pre kreatívnu ekonomiku“ 

- kvalifikovanosť všetkých učiteľov 

- aktivita učiteľov pre oblasť tvorby projektov a realizie medzinárodnej spolupráce 

- vysoký počet učiteľov ovládajúcich cudzie jazyky (ANJ – 5, NEJ – 2, RUJ – 2) 

- jednotné pôsobenie vedenia školy  

- elektronizácie života školy - používanie elektronickej triednej knihy, elektronickej žiackej 

knižky a elektronického systému dochádzky žiakov aj zamestnancov školy 

- kvalitné materiálno-technické vybavenie 

- pravidelná spolupráca v rámci metodických útvarov  

- skúsenosti s tvorbou metodického materiálu – tvorba učebných textov, pracovných zošitov 

a výučbového programu   

- skúsenosti s tvorbou, akreditáciou a zavedením nového vyučovacieho predmetu  Základy 

podnikateľského myslenia – tvorba projektov 

- záujem pedagogických zamestnancov o kontinuálne vzdelávanie 

- záujem žiakov o mimovyučovacie a voľnočasové aktivity 

 

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY –  ČO NÁM CHÝBA 

 

 nedostatočné jazykové kompetencie manažmentu školy a učiteľov odborných predmetov 

 nepostačujúca informačná gramotnosť niektorých pedagogických zamestnancov 

 rozdielna úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl v ovládaní cudzích jazykov 

 slabé prepojenie teoretickej a praktickej odbornej prípravy žiakov v cudzojazyčnom prostredí 

 málo príležitostí na rozvoj generických (všeobecných) kompetencií žiakov, ktoré sú od učiva 

nezávislé  - písomne a ústne komunikovať, pracovať v tíme, viesť iných, kriticky a analyticky 

myslieť, samostatne sa učiť 

 nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu využitia moderných a podporných metód 

vyučovania (praktické cvičenia, exkurzie, simulačné a modelové vyučovanie) 

 

Silné stránky školy sú východiskom pre rozvoj kvality a internacionalizácie školy a zároveň 

platformou, na ktorej škola môže stavať pri odstraňovaní jej slabých stránok a postupnom 

napĺňaní svojej vízie a vytýčenej stratégie. 

 

 

STRATÉGIA ŠKOLY  -  ČO CHCEME 

 

Na základe analýzy silných a slabých stránok školy sme vymenovali oblasti, v ktorých sme 

bližšie špecifikovali potreby zabezpečujúce rozvoj, modernizáciu, internacionalizáciu 

a zadefinovali sme stratégiu školy. 

 



V oblasti ľudských zdrojov 

 

1. Zabezpečiť stáže pedagogických zamestnancov a manažmentu školy v zahraničných 

podnikoch a školách s cieľom: 
 

- zlepšiť a rozšíriť jazykové kompetencie manažmentu školy  

- zlepšiť a rozšíriť jazykové kompetencie učiteľov odborných predmetov 

- rozšíriť odborné pedagogické kompetencie zamestnancov a tým posilniť zlepšenie  

kvality vo výučbe  

- posilniť informačnú gramotnosť pedagogických zamestnancov ECDL 

 

2. Vytvoriť partnerstvá národného rozmeru súvisiace s rôznymi mobilitnými aktivitami 

školy s cieľom: 

- rozšíriť odborné a jazykové kompetencie zamestnancov školy 

- poznania tradícii, zvykov partnera 

 

3. Zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov a manažment školy aktivity s cieľom  

získať certifikát ECDL. 

 

 

V oblasti odborného vzdelávania 

 

1. Zabezpečiť stáže a odbornú prax žiakov študijných odborov 6317 M obchodná 

akadémia a 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v zahraničných 

podnikoch a školách s cieľom: 
 

- prepojiť teoretickú a praktickú odbornú prípravu žiakov v domácom  

a cudzojazyčnom prostredí 

- vytvoriť podmienky pre rozvíjanie generických kompetencií žiakov  

v cudzojazyčnom prostredí – písomná a ústna komunikácia, práca v tíme, rozvoj 

kritického a analytického myslenia, schopnosť viesť iných, samostatné učenie sa 

- rozšíriť odborné jazykové kompetencie žiakov v cudzojazyčnom prostredí 

- posilniť informačnú a digitálnu gramotnosť žiakov 

- posilniť samostatnosť a rozhodnosť žiaka v neznámom prostredí  

 

2. Vytvoriť partnerstvá národného rozmeru súvisiace s rôznymi mobilitnými aktivitami 

školy a vzdelávacími on-line podujatiami s cieľom: 

- rozšíriť odborné a jazykové kompetencie žiakov 

- poznať zvyky a tradície partnerov v zahraničí  

 

 

STRATÉGIA ŠKOLY  -  PROSTRIEDKY DOSIAHNUTIA CIEĽOV 

 

V oblasti ľudských zdrojov 

 

Strategické ciele vytýčené v oblasti ľudských zdrojov  zamerané na osobný rozvoj a posilnenie 

odborných a jazykových kompetencií, pripravenosti na zmeny a zlepšenie kvality vo výučbe 

a učení zamestnancov chceme dosiahnuť prostredníctvom: 

 

1. nadnárodných vzdelávacích mobilít zamestnancov školy v programe ERASMUS+  

KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, 

2. vytvárania strategických partnerstiev medzi organizáciami zapojenými do vzdelávania 

a odbornej prípravy alebo subjektmi pôsobiacimi v iných sociálno-ekonomických 

podmienkach v programe ERASMUS+  KA2 – Strategické partnerstvá,  



3. posilnenia informačnej gramotnosti pedagogických zamestnancov získaním európskeho 

certifikátu ECDL. 

 

V oblasti odborného vzdelávania 

 

Strategické ciele vytýčené v oblasti odborného vzdelávania zamerané na osobný rozvoj, 

zlepšenie vzdelávacích výsledkov, posilnenie odborných a jazykových zručností, získanie 

generických kompetencií žiakov a zvýšenie ich zamestnateľnosti chceme dosiahnuť 

prostredníctvom: 

1. programu ERASMUS+ KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov nadnárodné 

vzdelávacie mobility žiakov,  

2. programu ERASMUS+ KA2 - Strategické partnerstvá pre oblasť odborného 

vzdelávania a prípravy, 

3. platformy eTwinningu, ktorá podporuje spoluprácu a vytváranie sietí medzi európskymi 

školami pomocou informačných a komunikačných technológií. 


