
 
 

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca 
 
 

Študijný odbor:  6317 M obchodná akadémia 
Forma, spôsob a  organizácia  štúdia  denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 
Plánovaný po čet žiakov v šk. roku 2017/2018:    2 triedy (48 žia kov) 
 
Charakteristika absolventa: 

 
Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je: 
 

• stredoškolský vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie 
ekonomických činností (marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce 
finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce) 

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

• schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch 
• škola ocenená značkou kvality „Európska zna čka pre jazyky“  – Európskou komisiou 

 
Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia má možnosť získať: 

 
• vysved čenie o štátnej skúške  z písania na PC a korešpondencie 
• nasledujúce certifikáty:    On–line učebnica ekonómie 

Realitný vodičák 
Etika v podnikaní 
Medzinárodne uznávaný certifikát podnikateľských zručností 
Účtovnícky certifikát v programe OMEGA 

Prečo práve k nám?  
 
• komplexnos ť školy  (škola, školská jedáleň, telocvičňa, bufet), 
• bezbariérovs ť školy  pre telesne a zdravotne  hendikepovaných žiakov, 
• materiálno – technická vybavenos ť (odborné učebne vybavené kvalitnou výpočtovou technikou – 

notebooky, interaktívne tabule, tablety, dataprojektory, tlačiarne, šatňové skrinky...) 
• účasť študentov v medzinárodných a domácich projektoch , 
• možnosť oddychu  priamo v budove školy (stolnotenisové stoly na chodbách školy, bylinkový raj, 

otvorená knižnica, telocvičňa, posilňovňa, oddychové zóny ...), 
• možnosť  práce v záujmových krúžkoch : basketbalový, florbalový, volejbalový, šípkarsky, anglického 

jazyka, nemeckého jazyka, matematický, redakčný – časopis MIKS, environmentálny,  debatný klub...), 
• zapájanie sa do súťaží: Olympiáda ľudských práv, Ekonomická olympiáda, Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem, SOČ, Mladý účtovník, Aplikovaná ekonómia, EEBG – medzinárodná podnikateľská hra 
v rámci EÚ, olympiády v cudzích jazykoch, prekladateľská súťaž, matematická súťaž – Klokan, športové 
súťaže, Župnákalokagatia, prednes poézie a prózy, súťaž o TOP triedu na škole... 

• veľký výber zaujímavých aktivít: 
• exkurzie :  Mincovňa Kremnica, Čokoládovňa – Austria, Vianočná Viedeň, Krakov, Národná rada SR... 
• návštevy divadelných predstavení v SND v Bratislave 
• školské výlety 
• prednášky, workshopy, besedy, charitatívne akcie, s vetové dni... 
• imatrikulácie 
• stužkové slávnosti 
• Viano čná akadémia 

 

Termín prijímacích skúšok: 9. mája 2017 (utorok) – 1. termín 
      11. mája 2017 (štvrtok) – 2. termín  
 

Všetkých Vás srdečne pozývame! 
Kontakty: tel. 041/433 21 03, 041/433 21 06                                                 
jkonarikova@oadmj.sk     www.oadmj.sk 
 


