CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Škola bola zaloţená 1.9.1994 a má plne kvalifikovaný
učiteľský zbor. Materiálne a priestorové vybavenie je na veľmi dobrej úrovni, zodpovedá
poţiadavkám vzdelávania v súčasnej dobe. Vypracovaný školský vzdelávací program v plnej
miere akceptuje potreby trhu práce. Výučba prebieha v odborných učebniach, ktoré sú
vybavené modernou didaktickou a výpočtovou technikou. Na hodinách cvičnej firmy a na
cvičeniach z účtovníctva vyuţívame ekonomický softwer OMEGA, OLYMP a Ecosun.
V školskom roku 2013/2014 sme otvorili nový študijný odbor: obchodná akadémia –
bilingválne slovensko – anglické štúdium určené pre ţiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Uvedený
študijný odbor je zameraný na odborné jazykové vzdelavanie v anglickom jazyku. Okrem
všeobecno – vzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka rozsiahle
štúdium cudzieho jazyka a bilingválne (dvojjazyčné) vzdelávanie v odborných predmetoch.
Úspechy školy: V rámci hodnotenia stredných odborných škôl na Slovensku sme sa
umiestnili na 9. mieste. Podľa rebríčka inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO,
ktorý hodnotil kvalitu stredných odborných škôl, sme sa v roku 2013 v rámci Nitrianskeho
kraja umiestnili na 2. mieste.
Za kvalitnú prácu a prípravu našich ţiakov sme obdrţali ďakovný list od ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a dekana UMB v Banskej Bystrici.
VYUČOVANIE CUDZÍCH JAZYKOV, MOŽNOSTI ZÍSKANIA OSVEDČENÍ,
CERTIFIKÁTOV: V škole sa vyučujú v dvoch kvalitne vybavených jazykových odborných
učebniach tri cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. V rámci bilingválneho štúdia
absolvuje ţiak v 1. ročníku 20 hodín anglického jazyka týţdenne. V 2. aţ 5. ročníku študuje
tri odborné predmety v anglickom jazyku. Od 2. ročníka sa vzdeláva aj v druhom cudzom
jazyku podľa vlastného výberu – v nemeckom alebo v ruskom. V 5. ročníku môţe ţiak získať
štátnu odbornú jazykovú skúšku z anglického jazyka.
MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ŠKOLY: V rámci medzinárodných projektov Comenius
spolupracuje naša škola s viacerými zahraničnými partnermi z Fínska, Švédska, Holandska,
Nemecka a Slovinska, kde sa naši ţiaci zúčastnili projektových stretnutí, výmenných pobytov
a zahraničnej praxe. Zapojili sme sa aj do projektu Leonardo da Vinci, v ktorom úzko
spolupracujeme s ADC College Technology Training Ltd. v Londýne, ktorá sa špecializuje na
zahraničné praxe. V školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do súťaţe EUROSCOLA
2014, ktorú organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu. Sme jednou z
ocenených škôl, a preto naši ţiaci vo februári 2014 navštívili Európsky parlament
v Štrasburgu.
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ: V mimovyučovacom čase na škole pracuje 15 krúţkov podľa
záujmu ţiakov – športové, cudzích jazykov, ekonomické, príprava na maturitné skúšky zo
SJL, NEJ a ANJ.
ŠPORTOVÉ A INÉ AKTIVITY ŠKOLY: Škola má vlastnú priestrannú telocvičňu.
Kaţdoročne organizuje mnoţstvo športových súťaţí, napr. volejbalové, basketbalové,

atletické a pod. Ţiaci 1. ročníka absolvujú lyţiarsky výchovno – výcvikový kurz a ţiaci 3.
ročníka kurz ochrany ţivota a zdravia.
ZABEZPEČENIE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA: Praktické vyučovanie
zabezpečené na zmluvne dohodnutých pracoviskách mimo priestorov školy.
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MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA: Škola má vlastnú školskú jedáleň.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV V PRAXI: Absolventi obchodnej akadémie sa uplatnia
na trhu práce v oblasti personalistiky, manaţmentu, marketingu, vo vedení administratívy,
účtovníctva, finančného hospodárstva, výroby, zásobovania a odbytu. Absolventi
bilingválneho štúdia ovládajú odbornú ekonomickú terminológiu v anglickom jazyku, čo im
umoţní uplatniť sa vo firmách so zahraničnou účasťou, pracovať v krajinách EÚ a študovať
na vysokých školách v anglicky hovoriacich krajinách.

