
S P R Á V A  PK odborných ekonomických predmetov  za školský rok 2020/2021 

 

1. Vyučovanie 

 

Na začiatku školského roka sme revidovali  a doplnili ŠkVP v rámci jednotlivých študijných 

a učebných odborov, kde sme doplnili tematické plány ekonomických odborných predmetov 

a odborného výcviku pre ďalšie roky štúdia.  

ŠkVP pre systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore obchodný pracovník sme 

celkom prepracovali na základe požiadaviek a pripomienok Republikovej únie 

zamestnávateľov z decembra 2019, zároveň sme doplnili tematické plány Odborného výcviku 

pre 4. ročník štúdia a ďalšie zmeny a úpravy sme urobili na základe požiadaviek 

zamestnávateľov duálneho systému vzdelávania.  

Počas školského roka 2020/2021 vyučovanie prebiehalo podľa tematických plánov a v súlade 

so školskými vzdelávacími programami pre jednotlivé odbory štúdia bez väčších problémov.  

Z dôvodu prerušenia vyučovaniana základe usmernenia MŠVVaŠ SR v rámci 

proticovidových opatrení prebiehalo vyučovanie od 12. októbra 2020 do 17. mája 2021 dištančnou 

formou.V končiacich ročníkoch sme sa vrátili k prezenčnej forme vyučovania od polovice 

februára.  

Všetci vyučujúci a majstri odborného výcviku prešli na online vyučovanie dištančnou formou. 

Komunikácia so žiakmi prebiehala zväčša pomocou školskej vzdelávacej aplikácie EDUPAGE, 

s ktorou sa všetci učitelia aj majstri odborného výcviku v tomto školskom roku už lepšie zoznámili 

a pri dištančnej forme vzdelávania ju plne používali. Naďalej sme využívali aj ďalšie možnosti 

internetu a IKT - komunikácia  pomocou mailov, online hodiny pomocou Googlmeet, Zoom a pod. 

V menšejmiere na rýchlu komunikáciu vyučujúci využívali aj možnosti rôznych mobilných aplikácii 

MESSENGER, VIBER alebo klasické SMS a MMS správy prostredníctvom mobilných telefónov.  

Žiakom bolo zadávané učivo vypracované vo Worde ako študijný materiál, alebo 

v PowerPointe ako prezentácia. Využívali sme aj školské učebnice, aby sa žiaci naučili pracovať 

s textom, a rôzne ďalšie výukové materiály (informácie, texty, videá) z www-stránok ako napríklad: 

www.youtube.com, www.ekonomialudskourecou.sk,  www.zmudri.sk, www.ucimenadialku.sk, 

www.podnikajte.sk, www.dfg.sk , www.ucimenadialku.sk, www.ekonomickaolympiada.sk a ďalšie 

internetového portály odporúčané MŠ.  

Úlohy na hodnotenie sa žiakom posielali vo forme testov, otázok na vypracovanie, krátkeho 

referátu alebo zadania problémovej úlohy na riešenie. Pri riešení problémových úloh bolo potrebné 

zo strany žiakov vypracovanie prezentácie. Pri niektorých témach zvolili vyučujúci výstup na 

http://www.youtube.com/
http://www.ekonomialudskourecou.sk/
http://www.zmudri.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.podnikajte.sk/
http://www.dfg.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.ekonomickaolympiada.sk/


hodnotenie vytvorenie propagačného materiálu (leták, katalóg produktov, jedálny a nápojový lístok, 

cenník) a pri niektorých ekonomických a účtovníckych témach boli žiakom zadané aj príklady na 

riešenie a účtovanie. Vypracované úlohy žiaci posielali svojim vyučujúcim a majstrom odborného 

výcviku na EDUPAGE, na mail, alebo si to vypracovali ručne do zošita, odfotili a poslali mobilom. 

Žiaci boli hodnotení za každú vypracovanú úlohu, aj za spracovanie poznámok do svojich zošitov. 

 

2. Výsledky maturitných skúšok  4. B triedy v študijnom odbore obchodný pracovník: 

 

V školskom roku sa maturitné skúšky z dôvodu proticovidových opatrení opäť konali 

ADMINISTRATÍVNYM spôsobom. Už počas dištančného vzdelávania sme pristúpili 

k opakovaniu učiva so žiakmi v odborných predmetoch a na odbornom výcviku. Žiaci riešili a  

pripravovali v domácom prostredí svoje úlohy a zadania.   

Pred záverečným hodnotením žiaci absolvovali výstupné testy z jednotlivých odborných 

predmetov a následne sa im známky v rámci maturitných skúšok spriemerovali.  

Všetci žiaci v študijnom odbore obchodný pracovník ukončili 4. ročné štúdium a urobili aj 

maturitnú skúšky z PČOZ MS s priemerom 1,40 a z TČOZ MS s priemerom 2,57.  

 

3. Duálne vzdelávanie:  

 

Koordinátorkou duálneho systému vzdelávania je Mgr. Tkáčová Mária, majsterka odborného 

výcviku. K dnešnému dňu škola spolupracuje pre študijný odbor obchodný pracovník so 4 

zamestnávateľmi: BILLA, DM-drogérie, KAUFLAND a DMJ Market. U týchto zamestnávateľov 

OV vykonáva 11 žiakov: 

1. ročník: 2 žiaci v KAULFLANDE a 1 žiačka DMJ-market,  

2. ročník:  2 žiaci v BILLA a 2 žiaci v DMJ-market,  

3. ročník: 2 žiaci BILLA a 1. žiačka DM-drogérie  

4. ročník: 1. žiačka v BILLA.  

OV priamo u zamestnávateľov a odborné vzdelávanie zabezpečujú certifikovaní inštruktori. 

Žiaci sa zapájali priamo do pracovného procesu, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac 

prepájať s praxou. Aj v prevádzkach však prebiehal vyučovací deň v zmysle vysvetľovania 

teoretických poznatkov k daným témam z TP v danom odbore. Tie sa prenášali hneď do praktického 

nácviku a osvojovania si konkrétnej témy.  

Počas II. polroka bolo DV realizované aj napriek pandémií prevažne prezenčnou formou v 

prevádzkach v súlade s pokynmi Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Rady zamestnávateľov 



pre SDV. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu bolo v krátkom období na žiadosť 

zamestnávateľov prerušené. Prerušenie netrvalo dlho a žiaci sa mohli vrátiť späť k zamestnávateľom 

s negatívnym výsledkom testu. Aj keď účasť bola dobrovoľná, žiaci sa zúčastňovali  prezenčnej 

formy vzdelávania až na žiačku z 3. B triedy, ktorá do predajne DM-drogérie prezenčnou formou 

nechodila, zo zdravotných dôvodov sa nemohla chodiť pravidelne testovať. Duálna prax jej bola 

nahradená online vzdelávaním a to samoštúdiom a webinármi. U zamestnávateľa DMJ Market bolo 

praktické vyučovanie prerušené v čase od 01. 01. do 30. 04. 2021.  

 

Ďalšie aktivity duálneho vzdelávania počas II. polroka: 

 Dňa 10.03.2021 sme boli účastní na on-line exkurzii (nábor žiakov ZŠ) organizovanej 

spoločnosťou SAMO (Slovenská asociácia moderného obchodu) v odvetví obchodu pre žiakov 

ZŠ 8. a 9. ročníka.  

 Za úspech môžeme považovať umiestnenie žiaka z I. B triedy M. Jarku na celoslovenskej súťaži 

v darčekovom balení žiakov I. ročníka u zamestnávateľa Kaufland. Umiestnil sa na I. mieste. 

 Aj keď sa tento rok maturita oficiálne nekonala, žiačka 4. B triedy absolvovala u zamestnávateľa 

Billa odbornú maturitu 15. 04. 2021 prezenčnou formou. Z dôvodu epidemiologických 

obmedzení sa konala v priestoroch školy. Pred 5 - člennou komisiou v zložení zástupcov Billy 

a školy, písala žiačka test a prezentovala tému, ktorú si vyžrebovala na PČOZ MS. Neformálnu 

maturitu zvládla výborne. 

 Tak ako každý rok, tak aj tento, sa konali prezentácie ročníkových prác žiakov zapojených do DV  

aj keď s obmedzeniami: 

 16. 06. 2021 boli on-line prezentácie u zamestnávateľa DM-drogérie v rámci celého 

Slovenska. Žiačka 3. ročníka K. Petríková prezentovala ročníkovú prácu v trojčlennej skupine 

na tému „Zapracovanie na prevádzke“. Online hlasovaním sa práve jej ročníková práca 

umiestnili na I. mieste. 

 17. 06. 2021 mali prezentácie ročníkových prác aj žiaci 1. ročníka v Kauflande pod názvom 

„Môj pracovný deň v Kauflande“. Žiaci mali projekty pekne pripravené a úspešne ich 

prezentovali pred trojčlennou komisiou v zložení zástupcov Kauflandu a MOV. 

 Koncoročné ročníkové projekty prezentovali aj žiaci 2. a 3. ročníka priamo vo vranovskej 

filiálke Billa. Žiaci 1. a 2. ročníka boli vzdelávaní pre zamestnávateľa DMJ Market v škole 

počas inštruktáže.  

 Tento rok sa po druhýkrát zapojíme do Letnej školy so zamestnávateľom Billa. 

 Ďalšie činnosti duálneho vzdelávania sú podrobné uvedené v správe Koordinátorky DV za 

školský rok 2020/2021.  



 

Uvedené aktivity svedčia o tom, že DV je u žiakov atraktívne, ich spokojnosť sa odzrkadľuje 

aj na dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch a vyplýva aj z hodnotenia jednotlivých 

zamestnávateľov, a preto duálny systém vzdelávania hodnotíme kladne. Spolupráca s firmami je na 

dobrej úrovni. 

 

4. Výsledky v súťažiach   

 

 Počas DV sa uskutočnila online súťaž žiakov 1. ročníka v študijnom odbore obchodný pracovník 

v darčekovom balení v rámci odborného výcviku – na 1. mieste sa umiestnila žiačka A. Horvátova 

z 1.B, 

 Za úspech môžeme považovať umiestnenie žiaka z I. B triedy M. Jarku na celoslovenskej súťaži 

v darčekovom balení žiakov I. ročníka u zamestnávateľa Kaufland. Umiestnil sa na I. mieste. 

 Počas 2. polroka v mesiaci február 2021 sa zapojili do on-line elektronickej súťaže FINANČNÁ 

GRAMOTNOSŤ na www.dfg.sk  žiaci  2.E triedy nadstavbového štúdia a žiaci 4.B triedy 

študijného odboru obchodný pracovník. Do 2. kola súťaže sa nepodarilo nikomu postúpiť.  

 Ostatné súťaže sa z dôvodu prerušenia vyučovania neorganizovali.  

 

5. Exkurzie   

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 sa pre žiakov 

neorganizovali  žiadne exkurzie.  

 

5. Ďalšie aktivity členov PK: 

- Všetci vyučujúci a MOV si sami zhotovovali učebné materiály a pomôcky na dištančné 

vzdelávanie. 

- Mgr. Tkáčová pravidelne pripravuje a zverejňuje informácie o aktivitách  a činnostiach 

duálneho vzdelávania pre žiakov a širokú verejnosť na www-stránke našej školy. 

- Ing. Demčáková – príprava študijných materiálov z ekonomických odborných predmetov pre 

študentov, ktorí majú schválenú individuálnu formu štúdia. 

- Majsterky OV (Mgr. Tkáčová a Mgr. Katinová) priebežne pripravovali podľa potrieb a 

požiadaviek školy balenie balíčkov na rôzne príležitosti. 

- Mgr. Tkáčová ako koordinátorka duálneho vzdelávania pre študentov odboru obchodný 

pracovník spolupracuje  HR Generalist p. Hrancovou pre zamestnávateľa BILLA,  s p. 

Hurtovou pre DM drogérie a s p. Jančíkom pre DMJ Market. Taktiež je neustále v kontakte 



s inštruktormi v uvedených prevádzkach, nakoľko je potrebné priebežne viesť evidenciu 

a žiakov klasifikovať. 

- Mgr. Katinová ma na starosti vedenie školského bufetu v budove č. 2 a Mgr. Tkáčová vedenie 

bufetu na hlavnej budove. Prevádzka školských bufetov bola počas dištančného vzdelávania 

prerušená a po jeho skončení opäť obnovená.V súvislosti s touto činnosťou majsterky OV 

vykonávajú priebežne zásobovanie školských bufetov tovarmi podľa aktuálneho dopytu a po 

skončení odborného výcviku žiakov v bufetoch vykonávajú inventarizáciu tovaru a evidenciu 

tržieb. 

- Majsterky OV (Mgr. Tkáčová a Mgr. Katinová) vykonávajú kontrolu žiakov počas odborného 

výcviku prezenčnou formou na zmluvne dohodnutých pracoviskách (Tesco, Billa),   

- Majsterka OV Mgr. Tkáčová mesačne vedie evidenciu o dochádzke a pripravuje podklady k 

fakturácií za produktívnu prácu žiakov na OV. 

 

 

Vo Vranove nad Topľou 25. jún 2021 

Vypracovala: Ing. Kveta Demčáková   


