Vážení a milí žiaci i zamestnanci Obchodnej akadémie v Prievidzi
Vítam vás všetkých na začiatku školského roka 2019/2020. Obzvlášť vítam v škole našich prvákov. V I.
A bude triedna p. Ing. Marcela Čiscoňová a v I. B p. Ing. Renáta Úradníčková. V pomaturitnom štúdiu
v I. P triede bude triedna p. Ing. Jana Krajčíková. Prajem vám, aby ste sa rýchlo adaptovali na nové
kolektívy a aby ste do školy chodili radi.
Aj vás, milí druháci, tretiaci, štvrtáci pekne pozdravujem. Držím vám palce, aby ste slobodné,
otvorené a tvorivé prostredie tejto školy, v spolupráci s našimi ústretovými, skúsenými
a profesionálnymi učiteľmi, využili vo vlastný prospech pre svoje kvalitné vzdelanie a osobnostný
pokrok. Učte sa, skúmajte, buďte disciplinovaní, aktívni, zodpovední, komunikatívni.
Čo sa týka nových ľudí na vedúcich postoch – som si istý, že ich výber bol správny, svoje náročné
úlohy budú určite vykonávať výborne, zodpovedne a iniciatívne. Pani zástupkyňa Ing. Viera
Hofierková Dekanová bude mať vo svojej riadiacej pôsobnosti oblasť všeobecného vzdelávania a p.
zástupkyňa Ing. Alžbeta Balková oblasť odborného vzdelávania. ECDL akadémiu koordinuje RNDr. Eva
Kadlečíková. Koordinátorom nášho nového projektu UNESCO je Mgr. S. Malega.
Vo výchovnovzdelávacom procese v novom školskom roku budeme pokračovať a všestranne
podporovať osvedčené silné stránky našej školy. Euroscola, ambasádorská škola Európskeho
parlamentu, IT akadémia, KROS účtovníctvo, wordprocessing, ZAV, účelové kurzy, zážitkové
tematické vzdelávanie, stredoškolská odborná činnosť, záujmové vzdelávanie, výchovné a kariérne
poradenstvo, inklúzia, športové a jazykové súťaže, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom
ruchu a iné.
Pripravujeme viaceré nové rozvojové príležitosti – najmä duálne vzdelávanie, podnikateľskú činnosť,
lokálne, národné i medzinárodné projekty, napríklad Pridružená škola UNESCO, Zdravie a pohyb,
Európsky týždeň športu, ISIC, inovujme.sk, Poradca podnikateľa, systém kvality, a iné. V prvom
ročníku študijného odboru obchodná akadémia rozbiehame nový systém duálneho vzdelávania,
ktorý prepája klasické vyučovanie v škole a vyučovanie predmetu odborná prax na pracovisku
niekoľkých vhodných zamestnávateľov. Naši zmluvní a certifikovaní zamestnávatelia budú mať na
starosti celé praktické vyučovanie, od vyučovania predmetu odborná prax v jednotlivých moduloch,
cez známkovanie až po maturitnú skúšku z praktickej časti odbornej zložky.
Máme nového dodávateľa stravy, uzavreli sme zmluvu s výdajnou školskou jedálňou Strednej
odbornej školy obchodu a služiebv Prievidzi. Odporúčam využívať ich služby, budú variť podľa
školských noriem a najnovších receptúr.
Som veľmi rád, že hlavná budova, budova jedálne a telocvična budú už čoskoro mať novú zateplenú
a namaľovanú fasádu, špalety, nové okná, radiátory, parapety, žalúzie... Na mieste školského ihriska
na školskom dvore budujeme nové multifunkčné ihrisko. Bude sa opravovať a maľovať zhrdzavená
strecha hlavnej budovy a telocvične. Všetky tieto stavby významne zlepšia podmienky vzdelávania na
Obchodnej akadémii. Určitý čas však budeme musieť strpieť určité obmedzenia v záujme ochrany
majetku, bezpečnosti a ochrany zdravia detí aj dospelých... Nevstupujte na staveniská, nepoužívajte
stavebné prvky a zariadenia, dodržujte bezpečnostné pravidlá, nepoškodzujte dvere, okná, žalúzie,
lavice, skrinky, radiátory ani iný majetok školy, dôsledne zaevidujte svoj príchod a odchod zo školy.
Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám pevné zdravie, chuť do práce, pekné zážitky z úspechov
a veľa spokojnosti, pracovnú aj rodinnú pohodu. Nech sa nám nový školský rok, v duchu vzájomnej
úcty a dôvery, vydarí!
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