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Co byste chtěli vědět o naší škole… 

 

Jaké je uplatnění našich absolventů? 
Nevychováváme nezaměstnané, ale flexibilní absolventy, kteří se uplatňují v mnoha oborech 
např. v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činnostech.  

Vysoké procento absolventů pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách 
nejrůznějšího zaměření. 

 

Jaká je úspěšnost u maturitních zkoušek? 
Od spuštění státních maturit dosahují naši žáci více než 90 % úspěšnosti. 
 

Co poskytujeme našim žákům navíc? 
1. V rámci studia umožňujeme žákům získat rozšiřující kvalifikace, na které je připravujeme 

během vyučovacích hodin. Zájemci mohou získat následující certifikace: 
o Business English Certificate (BEC) 
o Státní zkoušky z psaní na klávesnici 
o Certifikát „Průvodce cestovního ruchu“ 
o Certifikát podnikatelských dovedností 

 
2. Nabízíme širokou škálu cizích jazyků (anglický, německý, ruský, francouzský a španělský jazyk) 

s vysokou hodinovou dotací. 
 

3. V předmětu praxe žáci zakládají reálné studentské firmy a využívají teoretické vědomosti 
při řešení praktických činností. 

 
4. Ve 4. ročníku si žáci vybírají podle zájmu z následující nabídky profilových předmětů: 

o Angličtina pro ekonomickou praxi 
o Ekonomika pro praxi a podnikání 
o Informační technologie v ekonomice 
o Turismus a průvodcovské služby 
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5. Široká je také nabídka mimoškolních aktivit: 
o Adaptační pobyty 
o Lyžařské kurzy 
o Sportovní kurzy 
o Exkurze do výrobních závodů 
o Zahraniční exkurze 
o Spolupráce s partnerskou školou ve Velké Británii 
o Odborné praxe v tuzemsku i zahraničí (Erasmus+) 
o Charitativní aktivity 

 

Čím se naše škola vyznačuje? 
Jsme škola rodinného typu. Udržujeme partnerské vztahy mezi učiteli a žáky. Uplatňujeme princip 
„vlídné náročnosti“. 
 

Naše poslání 
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“ 
— Albert Einstein 
 

Z filozofie toho citátu vychází poslání naší školy. V první řadě chceme vzdělávat naše žáky, aby byli 
co nejlépe připraveni na život nejen po odborné, ale především po lidské stránce.  

Naší snahou je vést žáky k respektování základních hodnot v duchu evropského humanismu 
a demokracie, což znamená ctít svobodu jednotlivce, uznávat právo na jeho osobní specifika 
a odlišnosti.  

Dále chceme žáky vychovávat k samostatnosti a odpovědnosti za svůj život a své činy, vést 
je k toleranci a úctě ke všem lidem a zároveň vychovávat k solidaritě s těmi, kteří ji potřebují. 
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Co by vás mohlo zajímat o přijímacích zkouškách… 

 

Podoba přijímacích zkoušek  
Plánujeme uskutečnit jednotné přijímací zkoušky, které připravuje CERMAT a na které jsou žáci 
v základních školách připravováni. Budou se konat z českého jazyka a matematiky.  
Aktuální informace naleznete na: http://www.oa.chrudim.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni-2/. 
 

Počet přijímaných uchazečů 
Pro školní rok 2023/2024 plánujeme přijmout 81 uchazečů do 3 tříd. 
 

Termíny přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení 
o 1. řádný termín – 13. duben 2023 
o 2. řádný termín – 14. duben 2023 
o 1. náhradní termín – 10. květen 2023 
o 2. náhradní termín – 11. květen 2023 
 

Kritéria pro přijetí na školu 
Platná kritéria budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2023.  
 

Přípravné kurzy 
Přípravu a organizaci přizpůsobíme aktuální epidemiologické situaci. Předpokládaný začátek kurzů 
plánujeme na od prosince 2022 do dubna 2023.  
Aktuální informace naleznete na: http://www.oa.chrudim.cz/uchazeci/pripravne-kurzy-k-pz/. 
 

Přijímací zkoušky nanečisto 
Přijímací zkoušky nanečisto plánujeme zorganizovat v lednu 2023.  
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