
 

Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou 

Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou realizuje projekt (kód projektu v ITMS2014+ 

312011Z675) na zvýšenie kvality vzdelávania. Poskytovateľom projektu je Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Špecifickým cieľom operačného 

programu Ľudské zdroje, ktorý je  spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom je zvýšiť 

kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. Dĺžka realizácie 

projektu je od augusta 2020 do júla 2022. Prioritná os - Vzdelávanie. Investičná priorita je 

zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, 

uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného 

vzdelávania a prípravy a ich kvality a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania 

zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na 

pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.  

 

V rámci hlavnej aktivity budú realizované 3 podaktivity: 

1. Mimoškolská činnosť a extra hodiny zamerané na zvýšenie prírodovedných, 

matematických, jazykových, finančných, environmentálnych a IKT zručností. 

a) Mimoškolská činnosť – krúžky – Mladý účtovník, Život študenta v škole, 

Wordprocessing, Ekonomické minimum, Finančná gramotnosť, Ekologický krúžok, MČ 

odbornej a literárnej tvorivosti, Športový krúžok, Anglická komunikácia, Nemecká 

komunikácie.   

       V rámci mimoškolskej činnosti sú naplánované exkurzie – Nestville Park Hniezdne, Kia 

Žilina, Mincovňa Kremnica, NBS v Bratislave, Exkurzia v Banskej Bystrici, Martine, 

Dolnom Kubíne, Tajove a Jasenove, Medzinárodné dni CF v Bratislave, Košiciach 

a Poprade.   

b) Extra hodiny – dôjde k rozdeleniu jednej vyučovacej hodiny týždenne na 2 skupiny 

žiakov.  

2. Zvýšenie kompetencií odborných zručností a skúseností pedagogických 

zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej a prírodovednej 

gramotnosti žiakov a IKT zručností.  

a) Pedagogické kluby – Ekonomický labyrint, Účtovníctvo v kocke, Brána k cudzím 

jazykom.  

b) Školenie pedagogických zamestnancov – Mediálna a finančná gramotnosť.  

3. Riadenie – koordinácia projektu:  

a) Projektový manažér – Ing. Daniela Sotáková, 

b) Finančný manažér – Ing. Martina Sirníková,  

c) Administratívny pracovník – Anna Tabaková,  

d) Manažér monitorovania – Ing. Ľubomír Čulko.  

 

Hlavným cieľom aktivity obchodnej akadémie bude tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích 

programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania 

požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia).  
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                  riaditeľka školy 


