
METODICKÉ ZDRUŽENIE ODBORNÝCH PREDMETOV 

Školský rok: 2021/ 2022 

 

Metodické združenie odborných predmetov  (MZ OP) zastrešuje odborné 

predmety odboru obchodná akadémia a hotelová akadémia. MZ OP je združením 

pedagógov s jasne vymedzenými kompetenciami. Ako metodický a poradný orgán riaditeľa 

školy sa zaoberá výchovno-vzdelávacími potrebami, adaptačným a ďalším vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov, hospitačnou činnosťou a ďalšími podujatiami a inými 

spoločenskými aktivitami. 

Metodické združenie OP bude pracovať podľa plánov, v ktorých sú vymedzené ciele a 

metódy plnenia úloh, ktoré sa budú v priebehu školského roka aktualizovať a dopĺňať. Budú 

nadväzovať na analýzu už dosiahnutých výsledkov a vychádzať: 

- zo školského vzdelávacieho programu, 

- z plánu hlavných úloh školy, zámerov a príloh, 

- z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za predchádzajúci školský rok, 

- z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2021/2022, 

- aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov. 

 

Zameranie MZ OP v  školskom roku 2021/ 2022: 

1. Zefektívnenie vzdelávacej činnosti. 

2. Zvýšenie odbornej a metodickej prípravy členov MZ OP. 

3. Práca s talentovanými a slabo prospievajúcimi žiakmi. 

4. Rozvoj činnosti cvičných firiem a študentských spoločností. 

5. Spoluprácu s reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe  

    žiakov. 

6. Zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov. 

7. Absolvovanie odborných kurzov. 

8. Organizovanie exkurzií odborného zamerania a iné aktivity. 

 

Prehľad vyučujúcich ekonomických predmetov v školskom roku 

2021/2022: 

Ing. Viera Paradová   - vedúca MZ, POE, PRN, ADK, EKO, SKQ, PRX 

 

Ing.  Zuzana Bilá  - UCT, API 

 

Ing. Jana Drábová   - EKC, MEU, APE 

 

Ing. Margita Klimová  - ADK, API, MOF, UCT 

 

Ing. Zdenka  Kožlejová - POE, TOZ, DAS, USP, APE, ADK 

 

Mgr. Ľubomíra Kseničová - HGM, CTO, MNZ, GOR, MKT, VCR, KMM, HOG 

 



Plánované podujatia: 

Olympiáda Mladý účtovník 

Ekonomická olympiáda 

Spotrebiteľská súťaž 

Súťaž v písaní na PC a úprave textu 

Medzinárodná súťaž INTERSTENO 

Stredoškolská odborná činnosť 

Medzinárodný veľtrh podnikateľských nápadov JA firiem 

Prehliadka ročníkových práce žiakov 3. ročníka 

Banky v akcii 

Finančná olympiáda 

Pirohy 2019 

KDO – recepcia 

Dní otvorených dverí 

Vianočný punč 

Svetový deň zdravia 

Baristický kurz 

Súťaž „ Kuchár HA“ 

 


