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Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

01 11 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia



Tatiana Škodová
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Cieľová skupina 
- žiaci základných škôl, študenti a učitelia našej školy, zamestnávatelia, rodičia, široká 
verejnosť 
Organizované aktivity 
V rámci týždňa odborných zručností sme sa rozhodli zorganizovať sériu navzájom 
súvisiacich aktivít.
� Predstavenie programov odborného vzdelávania a prípravy a prehliadka zručností 
Študenti 2.N a 4.E predstavia program odborného vzdelávania a prípravy OA na základných 
školách, prostredníctvom peer teachingu sa podieľa o svoje nadobudnuté vedomosti a 
zručnosti so žiakmi končiacich ročníkov a pokúsia sa v nich prebudiť záujem o odborné 
vzdelávanie a prípravu. 
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka základných škôl, pedagogickí zamestnanci základných 
škôl, rodičia 
� Besedy s odborníkmi na pracovisku 
Ing. Andrej Krchňavý, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – možnosti zamestnania 
sa v EÚ, portál EURES, dobrovoľníctvo, význam odborného vzdelávania a prípravy a 
celoživotného vzdelávania 
Cieľová skupina: žiaci 5.E, 5.N, vyučujúce predmetu ekonomika 
� Školenie na pracovisku 
Mgr. Iveta Moravcová, školiteľka a dlhoročná vyučujúca výučbového programu ZAV, metódy 
individuálnej dištančnej výučby písomnej elektronickej komunikácie – školenie o používaní 
a vyučovaní prostredníctvom programu ZAV a otvorená hodina 
Cieľová skupina: vyučujúce predmetu ADK, vedenie školy 
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. – diseminácia skúseností z programu Erasmus + v 
Dubline, Írsko a Cambridge, Veľká Británia, oboznámenie s najnovšími trendami v 
odbornom a bilingválnom vzdelávaní, materiálmi používanými vo vyučovaní v týchto 
krajinách a v Rakúsku. 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy, pracovníci odboru školstva  
� Učenie sa prácou a prehliadka zručností 
Mgr. Zuzana Chynoranská so študentami výroba kalendárov z recyklovaných materiálov a 
snehuliakov z ponožiek, analýza výrobného procesu od prípravy výroby až po vytvorenie 
韛�nálneho produktu, darovanie kalendárov dôchodcom, ekologický a humánno-etický aspekt 
vzdelávania.  
Cieľová skupina: študenti 1.A, 1.B, 2.E a 2.N, dôchodcovia 
� Kvíz o EÚ 
Ing. Andrej Krchňavý, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kvíz o rôznych 
oblastiach týkajúcich sa EÚ o zaujímavé ceny 
Cieľová skupina: žiaci 5.E, 5.N 

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov



� Ekonomický kvíz 
Ekonomický kvíz pre študentov bilingválneho štúdia zo znalostí a zručností z odborných 
ekonomických predmetov v cudzom jazyku. Cieľová skupina: žiaci 2.N, 3.N, 3.E, 4.E, 4.N, 
5.E, 5.N 
� Ocenenie zamestnancov 
Poďakovanie sa a neformálne ocenenie riaditeľkou školy pre vyučujúcich  za úspešnú prácu 
so študentami a víťazstvo v súťažiach Euroscola a Prelož a zaspievaj  
� Ocenenie osôb, ktoré sa ďalej odborne vzdelávajú 
Neformálne ocenenie vyučujúcich Ing. Zuzana Schatzová a Ing. Jana Božeková, PhD., ktoré 
ukončili rozširujúce štúdium anglického jazyka, ktoré im umožňuje kvali韛�kované vyučovanie 
predmetu ekonomika v anglickom jazyku. 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy, ich motivácia k odbornému vzdelávaniu 
� Zvýraznenie kľúčových zistení z výskum a správ o odborných zručnostiach 
Tatiana Škodová – prednáška na tému kľúčové kompetencie v odbornom vzdelávaní v Írsku 
a ukončovanie štúdia v predmete ekonomika a ekonómia v Írsku 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy 
Ing. Zuzana Schatzová – diseminácia poznatkov z tréningového seminára ECVET – 
hodnotenie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch. 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy 
� Ukážky nových programov 
Tatiana Škodová – ukážka využitia programu Kahoot!, s ktorým sa oboznámila v programe 
Erasmus + v odbornom vzdelávaní a pri hodnotení a sebahodnotení žiakov; ukážka využitia 
prípadových štúdií a peer teachingu vo vyučovaní, informovanie o programe mentoringu 
organizácie LEAF, otvorená hodina 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy 
� Zavedenie nového programu vo vyučovaní 
Pilotné testovanie výučbového programu ZAV, metódy individuálnej dištančnej výučby 
písomnej elektronickej komunikácie 
Cieľová skupina: žiaci 2.N 
Mgr. Miroslava Šmičková – zavedenie využívania programu Editor máp vo vyučovaní 
hospodárskej geogra韛�e, otvorená hodina  
Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého ročníka, pedagogickí zamestnanci školy 
Zavedenie výučbového programu ZAV, metódy individuálnej dištančnej výučby písomnej 
elektronickej komunikácie 
Cieľová skupina: žiaci prvého ročníka, žiaci 2.E 
� Cielené mediálne kampane 
Oslovili sme RTVS (televízia, rozhlas) a Denník N, aby prišli navštíviť našu školu a urobili 
reportáž o našich skúsenostiach s odborným vzdelávaním a prípravou, našej spolupráci so 
zamestnávateľmi a zapojením sa do programu Erasmus +. 
Cieľová skupina: verejnosť 
� Ambasádori, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a úspechy súvisiace s odborným 
vzdelávaním a prípravou 
Úspešní študenti v rôznych projektoch a študenti, ktorí sa zúčastnili odbornej praxe v 



zahraničí sa podelia o svoje skúsenosti, získané poznatky a zážitky z programu Erasmus +, 
ifnormovanie o možnostiach, ktoré tento program ponúka. 
Okrem toho,  možnosť zapojiť sa do programov LeadUp a Digitálna garáž. 
Cieľová skupina: žiaci základných škôl, rodičia, spolužiaci, široká verejnosť, zamestnanci a 
bývalí zamestnanci školy 
� Online aktivity a aktivity na sociálnych sieťach 
Adam Rakús, Patrik Ondrejech, študenti 4.E vytvorenie iniciatívy Lepšia obchodka – robme 
veci lepšie, robme ich spolu na skvalitnenie života na škole, zriadili stránku na Facebooku. 
Lepšia Obchodka je iniciatíva študentov OA Trnava. Cieľom je spevniť komunitu na našej 
škole a poskytnúť ostatným študentom priestor na rozvoj a diskusiu. 
Cieľová skupina: študenti súčasní aj potenciálni, rodičia, učitelia, verejnosť 
� Partnerstvá so zamestnávateľmi 
Mgr. Marta Bačíková, Ing. Zuzana Schatzová – rokovania so zamestnávateľmi Datalogic 
Slovakia, s. r. o., Zavar a Gefco Slovakia, s. r. o., Trnava o možnostiach dlhodobej 
spolupráce pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov. 
Mgr. Jana Fülöpová – komunikácia s rakúskou spoločnosťou LKW Walter o možnostiach 
dlhodobej spolupráce pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov v zahraničí 
Cieľová skupina: zamestnávatelia, žiaci 3., 4. a 5. ročníka 
� Beseda s europoslancami 
Vyučujúce ekonomických predmetov sa 28. 11. 2016 zúčastnia besedy Debatujem s 
europoslancami: Mala by sa EÚ reformovať, ak chce prežiť? v kaviarni FOXFORD na 
Obchodnej ulici v Bratislave. 
� Zavedenie využívania nových interaktívnych učebných materiálov na hodinách 
ekonomiky v nemeckom a anglickom jazyku 
Vyučujúce Ing. Zuzana Schatzová a Ing. Tatiana Škodová, PhD. používanie nových učebných 
materiálov. 
� Príprava projektu Erasmus+ 
Začali sme pripravovať zapojenie sa do novej výzvy Erasmus+, uskutočnili sme výber kurzov 
a výberové konanie pre učiteľov, ktorí prejavili záujem o Teacher Training Courses počas 
letných prázdnin. 
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