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Školský vzdelávací programŠkolský vzdelávací program

Ekonomika, spracovanie Ekonomika, spracovanie 
informácií a podnikanieinformácií a podnikanie

Štátny vzdelávací program
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 



  

Ponuka vzdelávaniaPonuka vzdelávania
na školský rok 2011/2012na školský rok 2011/2012

• 6317 6 obchodná akadémia
- 4 triedy prvého ročníka po 30 žiakov = 120 žiakov

• 6317 6 74 obchodná akadémia – 
bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

- 1 trieda prvého ročníka = 30 žiakov



  

Profil absolventaProfil absolventa
Absolvent 4-ročného študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia             
a 5-ročného študijného odboru 6317 6 74 obchodná akadémia – bilingválne 
štúdium po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava 
prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. 

Po ukončení štúdia je absolvent:

– vzdelaný a osobnostne rozvinutý človek (ochranca zdravia a prostredia, učiaci sa človek, občan 
a vlastenec, profesionál, manžel a rodič, domáci hospodár, využívateľ voľného času),

– stredoškolský vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na 
vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon 
obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a zahraničnom 
obchode, v bankovníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. 
Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska,

– schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch – anglickom, nemeckom, francúzskom alebo 
ruskom,

– získa doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom – ECDL 
certifikát (niektorí absolventi),

– aktívne sa zapája do spoločnosti, rieši problémové úlohy, pracuje v skupine a vie prijímať 
zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných,

– po zapracovaní (3 mesiace) je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného 
ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou 
praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), 
rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch,

– typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti 
v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho 
účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním 
a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce v slovenskom 
a cudzom jazyku,

– pripravený na vstup do praxe, do sféry podnikania a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole nielen ekonomického zamerania, 

– absolvent získa maturitné vysvedčenie.



  

6317 6 obchodná akadémia6317 6 obchodná akadémia
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy

Vyučovacie predmety:

Všeobecnovzdelávacie predmety (64 hodín = 20+19+14+11)
      slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova, 

dejepis, občianska náuka, ekológia, chémia, biológia, matematika, informatika, telesná 
výchova

Odborné predmety (60 hodín = 13+14+15+18)
 ekonomika a právo, účtovníctvo a rozpočtovníctvo, hospodárska geografia, hospodárska 

korešpondencia, tovaroznalectvo, konverzácia a odborná príprava v 1. cudzom jazyku, 
aplikovaná informatika, cvičenia z účtovníctva, komunikácia a svet práce + prax (20 dní)

      
Voliteľné predmety (8 hodín = 4+4)
 aplikovaná ekonómia ,bankovníctvo, cvičenia vo fiktívnej firme, cestovný ruch, cvičenia z 

matematiky a štatistiky, daňová sústava, makroekonómia-seminár, manažment, marketing, 
konverzácia a odborná príprava v 2. cudzom jazyku

Maturitná skúška:

4. ročník – slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, praktická časť odbornej zložky,  
                  teoretická časť odbornej zložky

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

Vysvedčenie o maturitnej skúške



  

6317 6 74 obchodná akadémia 6317 6 74 obchodná akadémia 
– bilingválne štúdium– bilingválne štúdium

5-ročné denné štúdium pre žiakov 5-ročné denné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka8. a 9. ročníka  
Vyučovacie predmety:
        
1. ročník
 slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk (týždenná dotácia 20 hodín), 

etická/náboženská výchova, dejepis, biológia, ekológia, matematika, informatika, telesná 
výchova

2. - 5. ročník
 výučba sa rozširuje o ďalšie všeobecnovzdelávacie predmety a o odborné a voliteľné 

predmety (v podobnom rozsahu ako v odbore 6317 6 obchodná akadémia) s využívaním 
metódy CLIL v anglickom jazyku - napr.: ekonomika a právo, účtovníctvo a 
rozpočtovníctvo, hospodárska korešpondencia, cestovný ruch, cvičenia vo fiktívnej firme, 
aplikovaná ekonómia...

      

Maturitná skúška:

4. ročník – slovenský jazyk a literatúra
5. ročník – anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odb. zložky

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške
Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške



  

Zameranie a hodnoty školyZameranie a hodnoty školy

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca je najstaršou  odbornou školou na 
Kysuciach, ktorá svoju činnosť začala 1. septembra 1945. Počas svojej existencie 
prešla viacerými premenami. Počas svojej existencie sa nemenila len jej forma, 
názov, či poslanie. Tak ako sa menili vonkajšie a vnútorné podmienky, menila sa aj 
kultúra a hodnotový systém. 

Naša škola je dnes školou, v ktorej začínajú prevládať prvky cieľovo orientovanej 
kultúry nad prvkami silovo-byrokratickej kultúry. Nie sme školou, ktorá si len plní 
svoje úlohy a poslanie, kde sa dodržiavajú pravidlá, kde sa jedná len z pozície moci, 
kde vládne prísna disciplína, nedôvera...  Svedčí o tom aj systém hodnôt, ktorý 
funguje na našej škole. Sú to nepísané pravidlá, ktoré sa odzrkadľujú v klíme našej 
školy. 

Veríme, že každý človek je iný, jedinečný, neopakovateľný, že každý je 
svojím spôsobom dobrý. Veríme, že každý človek má právo slobodne sa 
rozhodnúť, a teda aj niesť zodpovednosť za svoje činy. Veríme, že pozitívny 
osobný príklad má väčšiu váhu ako direktívne nariadenie. Veríme, že ak sa 
človek bude snažiť vcítiť do problémov iných, budú aj jeho problémy 
pochopené. Veríme, že každý človek má právo na omyl a na vlastný názor.



  

Ciele a poslanieCiele a poslanie
 výchovy a vzdelávania výchovy a vzdelávania

Všeobecným cieľom nášho školského vzdelávacieho programu je  pripraviť 
žiaka na úspešný, zmysluplný a zodpovedný osobný a pracovný život        
v podmienkach meniaceho sa sveta.

Poslaním našej školy je vychovávať kvalifikovaných pracovníkov, schopných 
vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií    
v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, 
v cestovnom ruchu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného 
hospodárenia.

Krédom našej školy je:
          „Ak nechceme, aby študenti siahli po droge, otvorme im telocvičňu, 

ihriská, zapájajme ich do mimoškolskej činnosti.“ 

Z vyučovania sa snažíme odstraňovať direktívnosť. Výchovu a vzdelávanie 
zameriavame tak, aby sa rozvíjal nielen žiakov intelekt, ale aj jeho city, postoje, 
záujmy, aktivita, tvorivosť, aby sa naša škola stala miestom, kde nenásilne, 
zaujímavými modernými metódami a prostriedkami pripravíme žiaka na 
zvládnutie životných situácií.

             
Vízia našej školy znie:

          „Šťastný žiak, ktorý sa uplatní v živote.“



  

Silné stránky školy Silné stránky školy 

– 66-ročná tradícia školy,
– veľký záujem  uchádzačov o štúdium na škole, 
– komplexnosť školy a jej poloha (škola, školská jedáleň, telocvičňa, posilňovňa, 

oddychové kútiky, átrium – malý park s lavičkami medzi objektmi školy),
– bezbariérová škola pre telesne hendikepovaných žiakov,
– dobrá  materiálno – technická vybavenosť a moderné priestory školy,
– mnohé učebne sú využívané aj v čase mimo vyučovania pre občanov Čadce 

(rekvalifikačné kurzy, vysokoškolské štúdium),
– mimoriadny záujem zo strany žiakov o  mimoškolské aktivity,
– humánne prostredie, dobrý kolektív a korektné jednanie,
– možnosť využívania internetu (od rána do večera – žiaci, učitelia),
– účasť študentov v medzinárodných projektoch,
– 100 % kvalifikácia učiteľského zboru a bohaté pedagogické skúsenosti,
– možnosť oddychu priamo v budove školy (stolnotenisové stoly na chodbách školy, 

bufet, nápojový automat, fitnes, oddychové miesta, pripojenie na internet),
– výborná spolupráca s vonkajším svetom,
– využívanie metódy CLIL vo vyučovaní nejazykových – odborných  predmetov,
– možnosť získať v priebehu štúdia ECDL certifikát („vodičák“ na počítač),
– možnosť získať na konci štúdia preukaz sprievodcu cestovného ruchu,
– veľmi dobrá spolupráca so všetkými ZŠ i SŠ v rámci regiónu,
– hodnotenie ŠŠI v šk. roku 2007/2008 – celkové hodnotenie školy je na veľmi dobrej 

úrovni.



  

Dlhodobé projekty Dlhodobé projekty 

Naša škola sa aktívne zapája do rôznych mimoškolských 
aktivít. Podali sme mnoho projektov, z ktorých sme 
niektoré úspešne realizovali, či realizujeme:

– Turizmus v 6 európskych krajinách (Socrates Comenius I.)
– Cezhraničný ruch dvoch stredných škôl v Euroregióne Beskydy  - 

Kysuce-Žywiec (MV SR)
– Príprava na pracovný život v Európe – Socrates Comenius I.
– Podnikateľská hra študentov obchodnej akadémie – projektové 

vyučovanie hrou (MŠ SR, ESF)
– Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry: Rekonštrukcia a 

modernizácia – zníženie energetickej náročnosti OA v Čadci (MVRR SR)
– Škola budúcnosti – e-learningový portál (MŠ SR, Infovek)
– Škola bez tabaku, alkoholu a drog (Odbor školstva ŽSK)
– Celoslovenská súťaž o najlepší projekt (MVRR SR)
– I-CAMPUS – interaktívne učenie – participant projektu (končí 10/2011)
– GENS UNA SUMUS – hra, ktorá spája národy – cezhraničná spolupráca 

s Beskydskou šachovou školou (prebieha)



  

Medzinárodná spoluprácaMedzinárodná spolupráca

Naša škola je od roku 1995 zapojená do projektu EÚ „Enterprise European 
Business Game“, v rámci ktorého spolupracuje so školami v Taliansku, 
Dánsku, Fajerských Ostrovov, Chorvátsku, Škótsku, Francúzsku, Anglicku    
a Českej republike. 

Princíp tejto hry spočíva v založení fiktívnej firmy so všetkými jej právnymi 
náležitosťami, vrátane prieskumu trhu, aj zahraničného, plánovania pracov-
ných síl, finančného krytia, rozpočtu, platobnej bilancie a vo vypracovaní 
podnikateľského zámeru. Dôležitou súčasťou projektu je vypracovanie zmlúv 
s rôznymi inštitúciami. Jednou z najťažších podmienok je vypracovanie zmlúv 
so zahraničnými partnermi – joint ventures a zostavenie finančného plánu na 
3 roky. Dorozumievacím jazykom žiakov z rôznych škôl je anglický jazyk. 
Víťazné družstvo školy ide projekt obhajovať do jednej z participujú-cich 
krajín, ktorá pripraví pre žiakov aj učiteľov bohatý program – návštevu 
kultúrnych pamiatok, prijatie u primátora mesta, kultúrne podujatia a zaují-
mavé exkurzie do podnikov. Počas piatich dní sa žiaci stretávajú s význam-
nými podnikateľmi, bankármi, politikmi, ktorí sa zúčastňujú na súťaži ako 
pozorovatelia a sponzori.

Škola má tiež výbornú spoluprácu (odbornú, kultúrnu i športovú)                 
s Obchodnou akadémiou Český Těšín a Združenou odbornou školou Žywiec.



  

Veľkosť a vybavenie školyVeľkosť a vybavenie školy
     Naša škola sídli vo vlastnej budove, ktorá sa nachádza v krásnom prostredí medzi 

lesom a ďalšími strednými školami – Gymnáziom J. M. Hurbana Čadca a Strednou 
odbornou školou obchodu a služieb Čadca. Má kapacitu 675 žiakov, momentálne ju 
navštevuje 554 žiakov, v 1. ročníku sú 4 triedy a v 2.-4. ročníku je 5 tried, spolu 19 
tried.

Škola je úplná a má 31 učební, telocvičňu, posilňovňu, kuchyňu, jedáleň, 
kancelárske a skladovacie priestory, knižnicu. 

Všetkých 31 učební má základné vybavenie (lavice, stoličky, katedra, tabuľa, 
nástenky), z toho:

– 15 kmeňových učební, každá učebňa je vybavená TV + video, v 3 z nich je PC + dataprojek-
tor, 1 multimediálna učebňa kompletne vybavená notebookmi pre 30 žiakov a učiteľa + 
interaktívna tabuľa + dataprojektor + kamerový systém

– 8 jazykových učební, v 6 z nich je TV + video, 1 učebňa je kompletne vybavená PC s 
príslušenstvom pre každého žiaka + PC a dataprojektor

– 3 multimediálne učebne – 2 z nich vybavené PC s príslušenstvom pre každého žiaka a učiteľa, 
1 kompletne vybavená notebookmi pre každého žiaka a učiteľa + interaktívna tabuľa + 
dataprojektor

– 3 učebne strojopisu – všetky vybavené PC s príslušenstvom pre každého žiaka, 1 učebňa má 
aj dataprojektor

– 2 učebne fiktívnej firmy – 6 PC s príslušenstvom,  kopírka, tlačiareň



  

Spolupráca so Spolupráca so 
zamestnávateľmizamestnávateľmi

Naša škola aktívne spolupracuje s viacerými zamestnávateľmi v regióne. Dôkazom 
toho je aj stretnutie, ktoré zorganizovala generálna riaditeľka spoločnosti S5P Zoja 
Žideková. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia podnikateľského sektora, samospráv-
neho kraja, metodicko-pedagogického centra a riaditelia stredných odborných škôl. 
Zúčastnení partneri podpísali memorandum, v ktorom deklarujú, že ich ďalšia 
spolupráca sa bude riadiť ich vôľou využívať dostupné zdroje na vytváranie nových 
podmienok na všeobecnú i odbornú prípravu založenú na poznávaní a rozvoji 
základných ľudských hodnôt, tvorivosti a komunikácie zdravo sebavedomých 
absolventov stredných škôl, motivovaných založiť budúcu pohodu svojho života na 
plnení svojich snov prostredníctvom využívania vlastných schopností a zručností na 
vytváranie pridanej hodnoty, celoživotnom rozvoji prostredníctvom ďalšieho 
vzdelávania, osobnej zodpovednosti za ovplyvňovanie zdravo sa vyvíjajúceho 
globálneho prostredia 21. storočia svojimi otvorenými postojmi založenými na 
princípoch spravodlivosti a tolerancie.

Zamestnávatelia pomáhajú škole aj tým, že vo svojich inštitúciách umožňujú dvakrát 
ročne našim študentom tretieho a štvrtého ročníka vykonať odbornú prax v dĺžke 10 
pracovných dní. Trvalú dohodu máme uzavretú s týmito inštitúciami: 
LSR, š. p., OZ Čadca, Správa katastra Čadca, Daňový úrad Čadca, OSBD Čadca, 
Byty, s. r. o., Čadca, KINEX-KLF, a. s., Čadca, Mesto Čadca, ÚPSVaR Čadca, 
Obvodný pozemkový úrad Čadca, Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Čadca, 
Gymnázium  J. M. Hurbana Čadca, SOŠ Krásno nad Kysucou, INA Kysuce, a. s., 
Kysucké Nové Mesto, FAU Čadca.
Naši študenti môžu uzavrieť individuálnu dohodu na absolvovanie odbornej praxe 
aj  s inými inštitúciami  – ide predovšetkým o banky, sporiteľne, poisťovne, obecné 
úrady, školy, ale aj rôzne súkromné firmy. 



  

Možnosti uplatnenia Možnosti uplatnenia 
absolventov našej školyabsolventov našej školy

Typické činnosti, ktoré môže vykonávať absolvent našej školy, 
sú:

– marketingové činnosti v tuzemsku i zahraničí,
– činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku - jeho 

účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu,
– činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií,
– kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce                 

v slovenskom i cudzom jazyku,

Absolvent našej školy je pripravený na vstup do praxe, do 
sféry podnikania a zároveň má predpoklady pokračovať   
v štúdiu na vysokej škole nielen ekonomického zamerania.
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