Správa PK odborných ekonomických predmetov za 1. polrok šk. roku 2017/2018
1. Vyučovanie
Na začiatku školského roka sme revidovali a doplnili ŠkVP v rámci jednotlivých
študijných a učebných odborov. Do ŠkVP sme doplnili aktuálne tematické plány odborných
predmetov v rámci PK.
Prvýkrát od tohto školského roka, počnúc 1. ročníkom prebieha duálne vzdelávanie
v študijnom odbore obchodný pracovník, pre ktorý sme vypracovali nový školský vzdelávací
program v spolupráci s firmou BILLA, s.r.o., kde budú žiaci vykonávať odborný výcvik na
prevádzke vo Vranove nad Topľou.
Počas školského roka vyučovanie prebieha podľa tematických plánov a v súlade so
školskými vzdelávacími programami pre jednotlivé odbory bez väčších problémov.
2. Výsledky v súťažiach
Dňa 15. decembra 2017 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou konal XI.
ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorého sa zúčastnila aj naša aktívne pracujúca
cvičná firma: RUBY - cosmetic & caffee pod vedením Mgr. Baranovej B. so žiakmi 4. B
triedy. Súťažilo 8 cvičných firiem, z toho 6 domácich a 2 hosťujúce cvičné firmy z našej
školy a jedna zo SOS Prešov. Súťažilo sa v nasledovných kategóriách: najkrajší stánok,
najkrajší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia, najkrajšie logo, najlepší reprezentant a
celkové hodnotenie najlepšia cvičná firma. Za jednotlivé kategórie porota CF prideľovala
body. Na základe celkového hodnotenia z hosťujúcich CF získala naša cvičná firma CENU
POROTY za aktívnu účasť.
Počas polroka sme sa zapojili aj do elektronických súťaží s ekonomickou
problematikou, a to:
- 18. októbra prebehlo 1. kolo Olympiády o EUROPSKEJ ÚNII, ktorú organizovala
Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, do súťaže sa zapojili študenti
z nadstavbového štúdia a študenti 4. B triedy. Do druhého kola nikto z nich
nepostúpil.
- V týždni od 15. 1. do 19. 1. sme sa zapojili do EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY,
organizovanej spoločnosťou INESS - Institute of Economic and Social Studies
v Bratislave, do súťaže sme opäť zapojili študentov nadstavbového štúdia
a študentov 4.B triedy. Predbežné výsledky našich študentov sú s 50 %
úspešnosťou. Dosahované výsledky sú slabšie, ale zodpovedajú teoretickým
poznatkom našich žiakov aj vzhľadom na to, že naše obsahové štandardy
z predmetu ekonomika sú skôr zamerané na praktické ekonomické činnosti
a otázky v testoch sú zamerané skôr na ekonomickú teóriu, ktorú s našimi žiakmi
nepreberáme tak do hĺbky.
- Od 20. novembra sa priebežne zapájame so žiakmi z jednotlivých tried do
elektronickej súťaže FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ na www.dfg.sk , žiaľ ani tu sa
nám nedarí postúpiť s niektorým študentom do 2. kola.
3. Exkurzie

V mesiaci september žiaci 1.A a 2.B vykonali exkurziu pod vedením majsteriek OV
(Katinová A., Tkáčová M.) do supermarketov v rámci mesta, spojené aj s úvodným školením
BOZP v TESCu a BILLA,
V mesiaci október exkurzia žiakov 2.B a 3.B počas odborného výcviku pod vedením
majsteriek OV vo veľkoobchodnom sklade DMJ Market,
Dňa 15.12.2017 sme zorganizovali exkurziu na Vianočný veľtrh cvičných firiem na
OA vo Vranov nad Topľou - zúčastnili sa žiaci 1.A, 2.B, 3.A, 3.B a 4.B triedy.
Dňa 21.12.2017 sme uskutočnili exkurziu do Košíc – obchodné centrum
OPTIMA, KIKA a veľkosklad aranžérskeho a baliaceho tovaru GINKA, zúčastnili sa žiaci
odboru obchodný pracovník z tried 1.A, 2.B, 3.B a 4.B.
4. Ďalšie aktivity
- Mgr. Baranová sa venuje integrovaným žiakom,
- Mgr. Baranová príprava a prezentácia cvičnej firmy RUBY počas DOD 4.10.2017,
- Mgr. Katinová a Mgr. Tkáčová príprava a prezentácia výstavky balenia a ponuky tovarov na
tému FOLKLÓRNE VARIACIE počas DOD 4.10.2017,
- majsterky OV (Mgr.Tkáčová a Mgr. Katinová) pripravovali priebežne podľa potrieb a
požiadaviek školy balenie balíčkov na rôzne príležitosti (DOD na našej škole, DOD na SOŠ
Humenné),
- Mgr. Tkáčová – koordinátorka duálneho vzdelávania pre študentov odboru obchodný
pracovník v BILLA Vranov nad Topľou v spolupráci s p. Zemčákovou (za Billa Vranov n.T),
- Mgr. Katinová vedenie školského bufetu v budove č. 2,
- Mgr. Tkáčová vedenie 2 bufetov na hlavnej budove a v budove č. 3.
- majsterky OV vykonávajú priebežne zásobovanie školských bufetov tovarmi podľa
aktuálneho dopytu, po skončení odborného výcviku žiakov, ktorí sa v bufetoch striedajú
musia dennodenne vykonávať inventarizáciu tovarov a evidenciu tržieb,
- majsterky OV vykonávajú dennodenne kontrolu žiakov počas odborného výcviku na
zmluvne dohodnutých pracoviskách (Tesco, Billa)
- majsterky OV mesačne uskutočňujú fakturáciu za produktívnu prácu žiakov na OV na
jednotlivých pracoviskách podľa dohôd s firmami,
- členovia PK sa venujú aj vedeniu krúžkov, ktoré pracujú priebežne na činnostiach podľa
pripravených plánov krúžkov,
- Demčáková a Baranová – školenia firmy SOFTIMEX na tému využívanie myšlienkových
máp vo vyučovacom procese a grafické systémy.
- Baranová a Demčáková – priebežne podľa potreby obmieňajú a aktualizujú nástenky
s ekonomickou problematikou na hlavnej budove.
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