
Obchodná akadémia
F. Madvu 2, Prievidza

è  Atraktívny študijný odbor obchodná akadémia, máme aj pomaturitné štúdium
è  Bufet, výdajná školská jedáleň, nápojový automat, altánok na školskom dvore
è  Certifikované merania výsl. vzdelávania, maturity, pridaná hodnota vo vzdelávaní 
è  Duálne vzdelávanie v spolupráci s verejnou správou a samosprávou, s podnikateľmi
è  Euroscola, sme Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
è  Financovanie podľa normatívov prenesených kompetencií, participatívny rozpočet
è  GROW – orientujeme sa na naše silné stránky (rast), príležitosti, víťazstvá, úspechy
è  Hodnoty, starostlivosť o zdravotne znevýhodnených, nadaných žiakov
è  IT akadémia partner, digitalizácia a informatizácia - edupage, žiacka knižka, ISIC 
è  Jedinečná tradícia: 70 – ročná história stredoškolského ekonomického vzdelávania
è  KROS, softvér certifikovaných účtovníkov Slovenska, Poradca podnikateľov
è  Lyžiarske a plavecké kurzy, kultúrne a vzdelávacie poukazy, krúžky
è  Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, národné a rozvojové projekty
è  Nulté hodiny nemáme, super rozvrh hodín aj pre dochádzajúcich
è  Ochrana životného prostredia, recyklácia, zelená škola, školský dvor, záhrada
è  Pamätná tabuľa olymp. víťazovi, telocvičňa, posilňovňa, nové multifunkčné ihrisko
è  Questions? Vyučujeme anglický, nemecký, ruský, francúzsky jazyk
è  Reprezentujeme Slovenskú republiku v mnohých športoch a oblastiach
è  Samospráva školy, rada školy a žiacka školská rada
è  Trenčiansky samosprávny kraj je náš zriaďovateľ, pomáha nám a usmerňuje nás
è  UNESCO, sme člen siete pridružených škôl ASPnet
è  Vynovená fasáda, okná a vykurovací systém, Zníženie energetickej náročnosti OA 
è  Wordprocessing je pre nás hračkou, sme majstri Slovenska v spracovaní textu
è  Xkurzie, školské výlety, tematické zážitkové vzdelávanie
è  Youtube, facebook, instagram, web, Wifi, interaktívne tabule, tablety
è  Zážitkové tematické vzdelávanie, účelové a taktické cvičenia, ochrana života a zdravia

Riaditeľ: Mgr. Ivan Kadlečík, 0907 758 025, ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk Škola: 046/543 81 18, info@oapd.tsk.sk

Kontakty:

Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021:

Študijný odbor:     6317 M obchodná akadémia
Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka štúdia: 66, v tom samostatne 12 pre duálne vzdelávanie
Prijímacie testy zo SJL a MAT sa uskutočnia:  1. termín 11. 05. 2020, 2. termín 14. 05. 2020 
Dni otvorených dverí:    6. február a 15. február 2020


