
Better school, better sudents, better perspective 

KA 101 vzdelávacia mobilita jednotlivcov 



Profil školy 
o  vyše 120-ročná tradícia 

o Študijné odbory: 

•  6317 M obchodná akadémia 

• 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

o Počet žiakov: 504 

o Počet pedagógov: 55 

 

 



Prečo Erasmus +? 

Internacionalizácia 
školy  

Spolupráca so 
zahraničnými 

firmami 

Výmena skúseností Zatraktívnenie 
výučby 

  
Moderné trendy vo 

výučbe 
 



Európsky plán rozvoja školy 
• otvorenie nového študijného odboru – Vyššia odborná škola so zameraním na bankovníctvo, 

podnikanie a daňové služby s posilnenou výučbou anglického jazyka, kde absolventi dosahujú 
stupeň vzdelania podľa medzinár. klasifikačných stupňov pre vzdelanie (ISCED) 5B  

• posilnenie jazykových kompetencií učiteľov cudzích jazykov, vyplývajúcich zo stále sa 
zvyšujúceho záujmu budúcich študentov školy o odbor bilingválne štúdium s prípadným 
otvorením bilingválnej triedy s výučbou nemeckého, prípadne ruského jazyka, podľa záujmu 
uchádzačov 

• zvyšovanie úrovne prípravy študentov 5. ročníka bilingválneho štúdia na odbornú štátnu 
jazykovú skúšku z jazyka anglického a odboru ekonomického, vykonávanú v spolupráci so 
štátnou jazykovou školou v Košiciach 

• zvyšovanie úrovne odbornej, ekonomickej a finančnej angličtiny učiteľov „neangličtinárov“ 
učiacich odborné predmety v anglickom jazyku v bilingválnom odbore 

• inovovať výučbu v zmysle neustáleho zlepšovania sa vo využívaní IKT, rozširovaní možností 
využitia interaktívnej tabule, tabletov, softwaru, aplikácií a internetu pri vyučovaní takmer 
všetkých predmetov na škole 

• byť pripravenejším učiteľom a manažérom našim stále náročnejším študentom  

 



Hľadanie projektových partnerov 

• School Education Gateway 

• Overení partneri 

• Internet 



Projekty realizované v rámci školského vzdelávania 

 

• Better school, better students, better perspective 
(1.6.2017 – 31.5.2018) 

• Be a social and professional school with the help 
of Erasmus+  (1.6.2018 – 31.5.2019) 

 

Projekt 1 Projekt 2 

Učitelia CUJ 5 1 

Učitelia odb. 
predmetov 

2 3 

Manažment a 
vých. 
poradca 

1 4 



Hlavné aktivity projektu 

o Link school of English, Swieqi, Malta – kurz Business English a kurz IKT  

o Education centre Durbe, Riga, Lotyšsko – kurz všeobecnej a obchodnej ruštiny 

o English Matters, Madrid, Španielsko – štruktúrovaný kurz – Fínsky model 
vzdelávania spojený s návštevou 3 stredných škôl vo Fínsku 

o Intensivsprachkurs und Methodentraining fach-und berufsbezogenes Deutsch v 
IIK Düsseldorf – kurz obchodnej nemčiny 

 



Hlavné výstupy projektu – Malta, Business English 

o  14. 8. - 25.8.2017 jazyková škola Link School of Languages vo Swieqi, 
o Beáta Bucková, Jaroslav Lipták a Lívia Tkáčová -English for Business Communication,  
 
o témy ako: Job interview, Meetings,Agenda, Progress, Collocations in the context of Progress, 

Risk, Success, Motivation, Performances, Cultural know-how, Writing e-mails, Teamwork, 
SWOT analysis, PEST analysis, Competition, Idioms on the topic, 

o zaoberali aj metódami vyučovania ako sú interkulturálne vyučovani, vyučovanie formou 
tvorby akčných plánov, využite modernej didaktickej techniky vo vyučovaní 
Business English.  

 



ICT in the Classroom, Malta 

o Praktické využitie IKT na hodinách cudzieho jazyka (Professional Development of English, 
 
 o Language for Teachers and Practical Use of ICT in the Classroom) - Mgr.Mikuláš Lukáč, PhD.  
a Mgr. Edita Madžárová, 

 

o praktických skúseností s prácou na interaktívnej tabuli, programy a webové stránky: 

Wordclouds, krátke filmy – Film English, sociálne dotazníky, Instagram, Class tools a Kahoot, 

o  využívame nielen na hodinách cudzích jazykov.  

 



 

Pridanie nadpisu snímky – 3 

Malta, Link School of English, 
Swieqi 



 

Pridanie nadpisu snímky – 4 





Düsseldorf – kurz obchodnej nemčiny 

o 9.7.2017-22.7.2017 - Mgr. Klára Opršalová Intensivsprachkurs und Methodentraining fach-
und berufsbezogenes Deutsch v IIK Düsseldorf,  

o oboznámenie sa s učebnými materiálmi k obchodnej nemčine, trendmi v písaní e-mailov,  

    listov, pracovných pohovoroch, spoznávaniu krajiny a interkultúrnych odlišností, softvérmi        

    a hrami, ktoré uľahčujú a spestrujú výučbu jazyka.  

o prínos - výmena skúseností s kolegami z iných krajín ale aj exkurzia do Rheinische Post.  

 



Durbe Russian Language Academy 

o 12.8.-26.8.2017- Mgr. Andrea Demská , Riga, Lotyšsko, 

o venovala aktuálnej spoločenskej problematike, novými trendmi vo vyučovaní 
ruského jazyka, možnosťami rozvoja komunikačných zručností u študentov, 
písaniu e-mailov a listov, obchodnej ruštine,  

o mala možnosť spoznávať krajinu a jazyk.  

 



 

English Matters, Madrid, Španielsko – 
štruktúrovaný kurz – Fínsky model 
vzdelávania spojený s návštevou 3 
stredných škôl vo Fínsku 



 





Návšteva na školách 

o  Omnia International 

o Olari School 

o Alpilla School 



 





Dopad projektu 

o Nové, neoceniteľné skúsenosti pre každého pedagóga,  

o možnosti zatraktívniť výučbu, urobiť ju kvalitnejšou, kreatívnejšou, 

o inovácia učebných osnov, procesu výučby, 

o zvýšenie povedomia o školstve a výučbe inde vo svete, možnosť využiť pozitívne 
skúsenosti, príp. vystríhať sa tých negatívnych, 

o zvýšenie záujmu o školu v radoch budúcich uchádzačov, príp. ich rodičov, 

o postupné vytváranie si siete partnerov, s kt. by sme mohli v budúcnosti 
spolupracovať na podobných projektoch, alebo aj na iných aktivitách . 

 



Diseminácia projektu 

o Škola – prezentácie pre kolegov, poskytnutie know – how, materiálov z kurzov, 
správa z pobytu na stránke škole, 

o rozhovory s učiteľmi – účastníkmi kurzov pre Noviny Obchodnej akadémie, 

o každoročné prezentovanie úspešných projektov na prestížnom 
16.Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem V4 (18.10.2018), ktorý pravidelne 
usporadúva naša škola 

o prezentovanie projektov na veľtrhu PRO EDUCO & PRO JOB 2017 a 2018, čo 
je  podujatie vytvorené na formáte troch veľtržných dní, zamerané na ponuku 
VZDELÁVANIA a PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, DOD 

 

 



Be a social and professional school with the help of Erasmus+    
2018-1-SK01-KA101-046213 (1.6.2018 – 31.5.2019) 

 

o GOING ENTREPRENEURIAL (15.7. – 28.7.2018) 
- využívanie mäkkých zručností (soft skills) na vyučovacích hodinách podnikovej ekonomiky, 
- schopnosť „naučiť sa učiť“ je jednou z 8 kľúčových kompetencií, ktoré sú súčasťou stratégie celoživotného 

vzdelávania, 
- Príprava vyučovacej hodiny s využitím nových zručností a moderných aplikácií, 
- okrem získania praktických skúseností pri výučbe sa oboznámili s možnosťou využívania webových stránok  
        s výukovými aplikáciami: thinglink, padlet, sketchnote, Mindmaps, ed.Ted, 
- prínosy pobytu: rozvoj jazykových zručností, rozšírenie vedomostí v oblasti didaktiky POE, možnosť využívania 

moderných metód a IKT na hodinách podnikovej ekonomiky 

 



Teacher´s Training for School Staff, St. Paul´s Bay, Malta(12.8.2018 - 25.8.2018) 

 
English for teachers, Londýn (16. 9. 2018 - 29.9.2018) 

 
o manažment školy: zlepšenie jazykových kompetencií, rozšírenie slovnej zásoby, 

zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku  

 



Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs 
Masterclass Course, Palermo, Sicília (29.7.2018 - 4.8.2018) 

 
o História, terminológia, príčiny a súvislosti jednotlivých porúch učenia sa žiakov, 

o  dyslexia, dyspraxia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyslexia versus dyskalkúlia, ADD/ADHD, 
Aspergrov syndróm, 

o identifikácia, znaky a súvislosti jednotlivých porúch, 

o  možnosti pomoci vo vyučovacom procese – workshopy, zážitkové formy práce. 

 



Management of European Projects, Heraklion, Kréta (30.9. 2018 - 5.10. 2018) 

o tvorba, realizácia a spravovanie projektov v rámci KA 1 a KA 2, 

o výber projektových partnerov, 

o práca v projektovom tíme a jeho vedenie, 

o stratégie riešenia problémov a vyhýbania sa problémom, 

o riadenie financií v rámci projektov, 

o diseminačné stratégie, 

o interkultúrne odlišnosti a ich vplyv na úspešnú realizáciu projektov. 



Čo nás ešte čaká?  
 

o Dual Education - Work Based Learning, Bologna, Taliansko (3.3.2019 - 9.3.2019) 

o Digital Marketing for Educational Institutions, Wolverhampton, Veľká Británia (8.4. – 14.4. 2019) 

 

 

 



 

Odborné vzdelávanie a príprava 

o Prax – škola života (03.07.2015 – 02.07.2016)   

: stáž 20 žiakov vo firmách v Londýne a vo Viedni (3 
týždne), 

: job shadowing 2 učiteľov v Londýne, 1 učiteľ vo 
Viedni (2 týždne), 

 

o Kvalitná prax – úspech v živote  

(03.07.2017 – 02.07.2018) 

: stáž 20 žiakov v Londýne vo firmách, 

: hospitácia manažmentu na VOŠ v Ostrave, 

 

o Kvalitná prax - úspešné uplatnenie sa  

      na trhu práce (03.07.2018 – 02.07. 2019)      

 

2018_1_SK01_KA102_046192                                                                      

: stáž 10 žiakov vo firmách v Londýne  

(18.11.2018 -  08.12.2018                                                

: stáž 10 žiakov vo firmách v Dubline  

(05.05.2019 – 25.05.2019) 

 

 





Prajeme Vám veľa úspechov  
pri realizácii ďalších projektov! 

Mgr. Klára Opršalová     Ing. Beáta Bucková 
klara.oprsalova@oake.sk    beata.buckova@oake.sk 
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