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Obchodná akadémia Nitra-  
profil školy 

 
Absolventi školy sa uplatnia v povolaniach 
zameraných na výkon ekonomických, obchodno-
podnikateľských a administratívnych činností ako 
radoví zamestnanci, manažéri strednej úrovne alebo 
samostatní podnikatelia  
 
 
 
 

- Začiatok projektovej činnosti školy: r. 2006 

- Rôzne typy projektov 

- Aspoň jeden projekt každý rok 

- Neustále skvalitňovanie projektov 

- Rozširovanie projektového tímu 



Dôvody zapojenia sa do 
projektov 

1. Vyskúšať niečo nové 

2. Oživiť stereotyp práce učiteľa 

3. Motivovať žiakov k učeniu sa 

4. Zlepšovať profesijné kompetencie 
učiteľov 

5. Zlepšovať kvalitu vzdelávania 



Charta pre mobility v odbornom 
vzdelávaní a príprave 

 
- škola ju získala v roku 2015 
- ocenenie kvality realizovaných 
projektov      
 



Európsky plán rozvoja školy a 
stratégia internacionalizácie 

1. SWOT analýza 

• Slabá stránka- znižovanie počtu 
študentov 

• Silná stránka- úspešnosť projektov 

2. Vytýčenie cieľov 

• Potreba rozvíjať to, v čom sme dobrí a 
ponúknuť to, čo iní neponúkajú 

4. Brať do úvahy potreby a záujmy zvonka  

• Cudzie jazyky 

• Možnosti spolupráce so zahraničím 

 



 
 

1. cieľ – zlepšovanie kvality OVP s využitím 
príležitosti 

 
- Možnosť odbornej praxe v zahraničí pre 

žiakov 
- Možnosť vzdelávania učiteľov v zahraničí 

 
2. cieľ- bilingválne štúdium = využitie príležitosti 
 
- Nedostatočné jazykové kompetencie učiteľov 
- Možnosť ich zlepšovania v rámci programu 

Erasmus+ 
- Postupné kroky- od kurzov cez CLIL po 

bilingválne štúdium 
 



Hľadanie partnerov 

 www.schooleducationgateway.eu 

 eTwinning 

 Sociálne siete (členstvo v 
relevantných skupinách) 

 Kontaktné semináre a konferencie 

 Cez partnerské inštitúcie 

 Vyhľadávanie kontaktov v 
kompendiách projektov 

- Môj osobný postreh: snaha o zapájanie nových partnerov 
(škôl) v KA1 je často bezvýsledná, obavy zo záväzku  

 

 



Vyhľadávanie skúsených partnerov: 
Stránka Európskej komisie 
https://ec.europa.eu 
/politiky, informácie a služby 
/vzdelávanie/teaching methods and 
materials/ start cooperation with 
other school/ cooperation in VET/ 
eligible educational institutions/ VET 
mobility Charters/ check country data 
 
 
 

https://ec.europa.eu/


Výber partnerov (aj 
sprostredkovateľov) je jedna z 

najťažších a najdôležitejších častí 
prípravy projektu 

- od nich záleží kvalita realizácie 
 
  



ECVET- nástroj na zabezpečenie 
kvality a transparentnosti  

- Definícia vzdelávacích výstupov  
 Vyskúšali sme ich niekoľko, postupom času sme 

niektoré vyradili a zaviedli nové 
 Spolupráca s prijímajúcou inštitúciou (výmena 

potrieb) 
- Memorandum o porozumení 
- Dohoda o vzdelávaní                      
- Osobný záznam 
- Prípravná návšteva 



Odsúhlasenie cieľov projektu 
 



Definovanie vzdelávacích výstupov pre 
žiakov 



Definovanie vzdelávacích výstupov pre 
učiteľov s využitím prvkov ECVET 



Hodnotenie výstupov všetkými zapojenými 
stranami 
 
vysielajúca inštitúcia- známka na vysvedčení 
zodp. osoba v prijímajúcej inštitúcii- kredity 
 autohodnotenie- kredity + slovné vyjadrenie) 
 
- vedomosti- formou Ppt prezentácie a denníka 
- zručnosti- udelením kreditov 
- kompetencie- sleduje učiteľ a vedenie školy  



Vzdelávacie výstupy 
  

Pracovné aktivity 
  

Hodnotenie 
  

Poznámky 

Tútor Sebahodnotenie 

Vedomosti 
  
(body 0- 5) 
  
  

systém práce a fungovania 
podniku, vnútropodniková 
politika 

      

Profesijné zručnosti a 
kompetencie 
  
(body 0- 15) 
  
  

evidencia a archivácia 
dokumentov 

      

spracovanie informácií     

prijímanie objednávok     

ústna a písomná 
komunikácia so 
zákazníkom 

    

spracovanie 
administratívnej agendy 

    

komunikácia v cudzom 
jazyku 

    

Sociálne kompetencie 
  
(body 0- 10) 
  

individuálna práca na 
pridelených úlohách 

      

tímová práca     

pracovná disciplína a 
etiketa 

    



  
      

 
Hodnotenie kreditmi 
  
 
0 credits – total absence of acquired knowledge/skills/competence 
 participant does not follow tutor´s instructions at all 
1 credit – very low level of acquired knowledge/skills/competence 
 participant follows tutor´s instructions but is not very successful at       
                  completing tasks 
2 credits – satisfactory level of acquired knowledge/ skills / competence  
 participant follows tutor´s instructions and partially succeeds at  
                  completing tasks 
3 credits – good level of acquired knowledge/ skills / competence 
 participant follows tutor´s instructions and almost succeeds at completing  
                  tasks 
4 credits – very good level of acquired knowledge/ skills / competence 
 participant works alone, sometimes needs tutor´s instructions to  
                  complete tasks 
5 credits –excellent level of acquired knowledge/ skills / competence 
 participant works alone, supervising and tutor´s instructions are not 
                  necessary 
 



Hodnotenie a uznávanie výsledkov sme zjednotili a 
zapracovali do internej smernice o odbornej praxi 

 
Kredity sa premenia na percentuálne hodnotenie 

 
Účastníci mobilít získajú známku, certifikát a 

dokument Europass- mobilita 
 

Učitelia môžu požiadať o udelenie kreditov za 
vzdelávanie v zahraničí 



- nadobudnutie  pracovných skúseností v európskom    
priestore 
 - zlepšenie jazykových a profesijných kompetencií 
- sebavedomie, nezávislosť, manažment osobných financií, 
tímovosť, osobný rozvoj 
- zvyšovanie kvality vzdelávania 
- prehľad o najnovších trendoch a potrebách v OVP v celej 
Európe 
- vytváranie vlastného portfólia a siete partnerov 
- zvyšovanie dobrého mena školy 
- zvýšenie tolerancie a európskeho povedomia, pozitívny 
prístup k multikulturalizmu 
 
 
 
 

Čo nám projekty prinášajú 
 

 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
 
 

riaditelka@oanitra.sk 
 
 
 

mailto:riaditelka@oanitra.sk

