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Charakteristika školy
Jsme střední odborná škola se zaměřením na sociální činnost, ekonomiku a podnikání,
obchodní akademii a veřejnosprávní činnost. Celkový obsah vzdělávání tvoří:
 všeobecně vzdělávací předměty
 odborné předměty základní
 odborné předměty profilující
 nepovinné předměty.
Absolventi školy získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední
vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti sociálních, ekonomických a
veřejnosprávních služeb, dále se mohou ucházet o studium na vysoké škole nebo v
různých formách pomaturitního studia.
Charakteristika obsahu vzdělání
Škola učí podle školních vzdělávacích programů. Vzdělávací obsah tvoří dvě skupiny
předmětů: všeobecně vzdělávací a odborné. Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů
zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání.
Skupina odborných předmětů se dělí na:
 základní – žáci získávají vědomosti a dovednosti využitelné v profesní
přípravě
 profilující – zaměřené na profesní přípravu žáků podle zaměření.

Profil absolventa
V oblasti profilujícího odborného vzdělání se absolvent školy vyznačuje zejména:
 Sociální činnost, kód 75-41-M/01
znalostí základních principů sociální politiky ČR, struktury a forem sociální péče,
sociálních institucí, jejich funkcí, činností sociálních zařízení, základních právních
norem a předpisů sociálního zabezpečení.
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 Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01
 Obchodní akademie, kód 63-41/M02
znalostí principů a filozofie podnikatelské činnosti, schopností uplatňovat manažerské
a marketingové dovednosti a v podnikatelské praxi, znalostí účetnictví.
 Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01
znalostí pracovní náplně, organizace a řízení orgánů státní správy a územní samosprávy,
aplikací základní právních norem a správního řádu při řešení standardních pracovních
činností a situací.
Profesní uplatnění absolventa
V jednotlivých oborech se může absolvent naší školy uplatnit takto:
 Sociální činnost, kód 75-41-M/01
- jako pracovník sociální péče a sociálních služeb v různých zařízeních sociální péče i
v komunitních službách, zejména v zařízeních pro seniory a pro osoby se zdravotním
postižením, je schopen pomáhat klientům v péči o domácnost a rodinám s postiženým
dítětem (možné pracovní pozice – pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní
asistent).
 Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01
 Obchodní akademie, kód 63-41/M02
ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, po získání
nezbytné praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v oblastech
odpovídajících jeho vzdělání (možné pracovní pozice – ekonom, účetní, finanční
referent, referent marketingu, asistent, sekretář, sekretářka, obchodní zástupce, referent
ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomickoadministrativních funkcích a pozicích).
 Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01
v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy,
zajišťuje odborné nebo ucelené agendy např. v oblasti hospodaření s majetkem obce,
vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení správních a samosprávných
komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním
a vybíráním poplatků za správní řízení, díky získanému ekonomickému a právnímu
vzdělání se může uplatnit i v občanském sektoru (možné pracovní pozice – referent
státní správy, referent samosprávy, asistent, organizační pracovník, administrativní
pracovník).

Organizace studia
Jednotlivé školní vzdělávací programy jsou k dispozici u ředitelky školy. Učební plány
a týdenní dotace hodin jsou uveřejněny na webu školy.
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Škola bude přijímat žáky pro školní rok 2022/2023 na tyto obory:
Sociální činnost
kód 75-41-M/01
30 žáků
denní studium
Veřejnosprávní činnost kód 68-43-M/01
30 žáků
denní studium
Ekonomika a podnikání kód 63-41-M/01
30 žáků
denní studium
Sociální činnost
kód 75-41-M/01
23 žáků
dálkové studium
Přijímací řízení
 žáci jsou přijímáni podle prospěchu ze ZŠ
 přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (státní část,
organizuje CERMAT).
Informační systém
Škola má svůj vlastní informační systém – elektronický zápis známek, elektronické
omluvenky, elektronické třídní knihy, elektronické domácí úkoly atd. Pro online výuku
využívá Google Classroom a Google Meet.
Školné
je 14 000 Kč/rok. U denního studia se hradí 1 400 Kč/měsíc, u dálkového studia jsou
pololetní splátky ve výši 7 000 Kč.

Stipendium
Žáci, kteří mají vynikající studijní výsledky obdrží za každé pololetí motivační odměnu
ve výši 1 000 Kč, za vyznamenání 500 Kč.

Knihovna, studovna
Ve škole je zřízená knihovna se studovnou, kde mohou žáci trávit svůj volný čas.
Knihovna je zároveň využívaná v rámci hodin českého jazyka a literatury.

Posilovna
Škola má vlastní posilovnu, kterou žáci mohou využívat zdarma i ve svém volném čase.
Stolní tenis
je žákům k dispozici o přestávkách.
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Některé aktivity na naší škole
 zimní lyžařský výcvikový kurz
 studijní pobyty
 zájezd do Vídně
 exkurze dle jednotlivých oborů
 projekty
 školní parlament

Ing. Bc. Petra Kalousková v. r.
ředitelka školy
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