Obchodná akadémia – škola, ktorá ponúka
KVALITNÉ EKONOMICKÉ VZDELANIE
Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje
žiakom už viac, ako 20 rokov úplné stredné ekonomické vzdelanie.
Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva
sú ťažiskovými odbormi štúdia, pričom v treťom a štvrtom
ročníku je do vyučovania zahrnutá aj súvislá odborná prax.
Prax prebieha vo ﬁrmách v regióne, avšak v tomto roku
sa žiaci tretieho ročníka zúčastnia trojtýždňovej praxe v
talianskom Miláne. Komunikačným jazykom bude angličtina a okrem praktických skúseností s prácou vo ﬁrme budú
mať žiaci možnosť počas víkendov poznávať okolie, kultúru
a históriu Milána.
Budúcich podnikateľov, či majiteľov ﬁriem pripravujeme v
školskej cvičnej ﬁrme, v ktorej sa žiaci naučia manažovať chod
ﬁrmy od jej založenia až po likvidáciu a administratívna, právna a marketingová príprava je jej neodmysliteľnou súčasťou.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti je ovládanie cudzích jazykov
priam podmienkou pre získanie dobrej práce, všetci naši žiaci Zárukou kvalitného vzdelávania je aj dobrá vybavenosť
sa učia dva cudzie jazyky a hodiny angličtiny sú posilnené.
školy. Každá odborná učebňa disponuje interaktívnou
tabuľou a dataprojektorom, učebne vybavené počítačmi,
notebookmi, či tabletmi poskytujú možnosť moderného
vyučovania a simulovania práce reálnej ﬁrmy. Okrem technickej vybavenosti sa škola môže pochváliť telocvičňou,
posilňovňou, pingpongovými stolmi, veľkým športovým
areálom s futbalovým aj ﬂoorbalovým ihriskom a atletickou
dráhou a outdoorovým cvičiskom.
Keďže máme skúsenosti s prácou so športovo talentovanými žiakmi, poskytujeme im aj naďalej možnosť vyučovania
upraveného pre potreby ich športového rozvoja. Okrem toho
ponúkame svojim žiakom každý školský rok exkurzie, návštevy ﬁriem, veľtrhov, ale aj zahraničné školské zájazdy. Pobyty a
náklady prispôsobujeme možnostiam rodičov.

Najväčším prínosom pre školu a vzdelávanie je participácia v regionálnych, štátnych, ale aj medzinárodných projektoch. Snažíme sa smerovať vzdelávanie našich študentov tak, aby sa učili pre život a k tomu patrí
aj učenie sa samostatnosti, schopnosti komunikovať a
pracovať v tíme.
V školskom roku 2018/19 otvára Obchodná akadémia
v Liptovskom Mikuláši dva odbory.

EKONOMICKÉ LÝCEUM
Štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického
smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu
na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ
ekonomického a právnického zamerania.

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pripravujeme absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom
obchode, ﬁnančníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru.
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