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Cílem naší školy je poskytnout žákům možnost kvalifikovaně se připravit  na budoucí praktický
život, případně další studium. Snažíme se vytvořit příjemné studijní a lidské prostředí založené na
vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Naše škola byla založena roku 1991. Od 1. 9. 1995
učíme v nové, velmi pěkné,  bezbariérové budově. Jsme soukromá škola,  jejímž zřizovatelem je
Český svaz žen.

Profil absolventa

Absolvent  se  uplatní  zejména  v  povoláních,  která  jsou  zaměřena  na  výkon  ekonomických,
administrativních, obchodně podnikatelských a organizačních činností ve všech typech organizací,
včetně veřejné správy. Příkladem jsou profese finanční administrativní pracovník, asistent, referent,
ekonom, obchodní zástupce,  referent marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník,  referent ve
státní správě. Absolvent je schopen vykonávat  širokou škálu činností odpovídajících jeho odborné
přípravě, vést účetnictví a zajišťovat personální a administrativní agendu malé i velké organizace.
Bude  schopen  posoudit  výhody  a  nevýhody  investice  nebo  obchodní  smlouvy,  vést  obchodní
jednání  a  prezentovat  výrobek  nebo službu  odběratelům.  Ve styku  se  zákazníkem bude jednat
profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků. Bude schopen rozvíjet vlastní obchodně
podnikatelské  aktivity.  Vzdělávací  program  vytváří  předpoklady  pro  pokračování  v  terciárním
vzdělávání a celoživotním vzdělávání v oboru. Získané vzdělání umožní absolventovi uplatnit se i
v organizacích neziskového sektoru občanské společnosti (nadace, občanská sdružení).

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání
Vzdělání je ukončené maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a
příslušným prováděcím právním předpisem.  Dokladem o získání  středního vzdělání  s  maturitní
zkouškou  je  vysvědčení  o  maturitní  zkoušce.  Absolvent  je  připraven  se  ucházet  o  studium
v navazujících studijních vzdělávacích programech na vyšších odborných školách nebo vysokých
školách.  Absolvent  je  připraven  rozvíjet  si  své  znalosti  v  rámci  celoživotního  učení  formou
samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích.
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 Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Český jazyk a literatura 2+1 2+1 4+0 2+2 14

Anglický jazyk 3+1 3+1 4+0 4+0 16

Německý jazyk 1+1 1+1 1+1 1+1 8

Dějepis 1+1 1+1 0+2 - 6

Občanský základ 1+1 1+1 0+1 - 5

Psychologie 2+0 - - - 2

Základy přírodních věd 1+0 1+0 1+0 1+0 4

Zbožíznalství 0+1 0+1 - - 2

Matematika 2+1 2+1 2+1 4+0 13

Tělesná výchova 2+0 2+0 2+0 2+0 8

Výpočetní technika 1+0 1+0 2+0 2+0 6

Ekonomika 3+0 3+0 3+0 1+2 12

Daně a účetnictví 2+1 2+1 3+0 3+0 12

Aplikovaná ekonomika 1+0 1+0 1+0 2+0 5

Písemná a elektronická 
komunikace

1+0 1+0 1+0 1+1 5

Fiktivní firma - - 0+1 0+3 4

Statistika 0+1 0+1 - - 2

Hospodářský zeměpis - 2+0 2+0 - 4

Celkem základní dotace 23 23 26 23 95

Celkem disponibilní dotace 9 9 6 9 33

Celkem v ročníku 32 32 32 32 128
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