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Gymnázium 

Denní a individuální forma studia 

 

 

Pro školní rok 2020/2021  přijímáme 

30 žáků 

 
Cílem vzdělávacího programu je příprava absolventa  

ke studiu na vysokých školách všech typů  

a na vyšších odborných školách. 
 

Výběr z předmětové skladby: 

Zásadními předměty pro profil absolventa jsou:  
český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (výběr z AJ, NJ, RJ), matematika, 

fyzika, biologie, chemie,  

informatika , společenské vědy, dějepis.  
Studenti si budou také vybírat volitelné předměty dle vlastního zájmu a 

dle pedagogických záměrů školy. Volitelné předměty funkčně rozvíjejí 

vzdělávací obsah studijního oboru. 
 

Kam dále ? 

Studium na vysokých školách všech typů, 
studium na vyšších odborných školách 

Možnost studia na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Konzultačním středisku Staňkov 
Požadavky pro přijímací řízení: 

Výsledky prospěchu 8. třída a 9. třída pololetí,výsledky 

přijímacích zkoušek, zájem o obor 

 

 

Pro absolventy tříletých učebních oborů 

Podnikání - dvouleté denní 

nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, studium je 

přípravou na  podnikání malých firem a pro obchodní zástupce 

firem, důraz je kladen na výuku odborných předmětů.  
 

 

 

 

 

Pro dospělé 

Cestovní ruch  

Veřejná správa a právo 

 
dálkové čtyřleté studium 

zaměření  cestovní ruch 

nebo sociálně právní zaměření, 

důraz je kladen na výuku odborných předmětů a cizích jazyků 

studium ukončeno maturitní zkouškou. 
Možnost studia na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Konzultačním středisku Staňkov 
Podnikání 

dálkové tříleté nástavbové studium 

zakončené maturitní zkouškou,  

jedná se o přípravu na  podnikání malých firem 

 a pro obchodní zástupce firem, 

důraz je kladen na výuku odborných předmětů. 

 
Možnost studia na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Konzultačním středisku Staňkov 
 

www.obchodniakademie.cz 

www.bean.cz 

Dále škola nabízí: 

- stravování v budově školy 

- bezdrátové připojení na internet v celé budově 

- moderní materiální vybavení a zázemí školy 

- doplňkové výlety a exkurze 

 

 
 

Navštivte nás kdykoliv po telefonické domluvě 

na tel. 773971313   
Vždy o sobotách od 9,00 do 12,00 hodin v 

následujících termínech:  

2. 11. 19, 30. 11. 19, 11. 1. 20,18. 1. 20, 

25. 1. 20, 8. 2. 20, 22. 2. 20 

 

Každé pondělí od 5. 11. 19 od 14,00 do 

16,30 hodin 

 

 

Pozor novinka pro dospělé: 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté a 

dvouleté dálkové studium 
 

  

mailto:stankov@bean.cz
http://www.bean.cz/
http://www.obchodniakademie.cz/


 ŠVP           

 

Pro školní rok 2020/2021  přijímáme 

25 žáků 

 

Cestovní ruch je významným činitelem ekonomiky a s růstem životní 
úrovně i fondu volného času se jeho prostřednictvím uspokojuje stále více 

potřeb obyvatelstva.  

Studium je zaměřeno na zvládnutí základních odborných znalostí a 
dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup k práci v oblasti cestovního 

ruchu. 

Výběr z předmětů: 
Ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zeměpis 

cestovního ruchu, hospodářský zeměpis, metodika činnosti průvodce 

cestovního ruchu, informační technologie, písemná a elektronická 
komunikace. 

 Kam dále ? 

Absolventi se uplatní v cestovních agenturách 
 jako průvodci v domácím i zahraničním cestovním ruchu, 

 v hotelech a restauracích, v lázeňských,  

kongresových a informačních službách. 
Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných a 

vysokých školách. 

Možnost studia na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Konzultačním středisku Staňkov 

Požadavky pro přijímací řízení: 

Výsledky prospěchu 8. třída a 9. třída pololetí,výsledky 

přijímacích zkoušek, zájem o obor 

 

 

  ŠVP 

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme 

25 žáků 

Podnikání na internetu je významným činitelem 

ekonomiky a s růstem životní úrovně uspokojuje stále více 

potřeb obyvatelstva. Studium je zaměřeno na zvládnutí 

základních odborných znalostí a dovedností pro vytváření 

www stránek a základů reklamní tvorby, včetně tvůrčího a 

profesionálního přístupu v internetovém podnikání. 
Výběr z předmětů: 

Profilové předměty - hardwarové vybavení, počítačová 

grafika, tvorba webových stránek. Pozornost je věnována i 

cizím jazykům (výběr z anglického,  německého jazyka). 

Ve výuce  odborných předmětů je kladen důraz na využití 

moderních počítačových technologií. 
 

Kam dále? 

Svoji kvalifikaci si mohou zvýšit studiem na vyšších odborných a 

vysokých školách  

ekonomického či uměleckého směru. 
 

Možnost studia na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Konzultačním středisku Staňkov 
Požadavky pro přijímací řízení: 

Výsledky prospěchu 8. třída a 9. třída pololetí,výsledky 

přijímacích zkoušek, zájem o obor 

 

 

 
ŠVP 

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme 

25 žáků 

 
Cílem vzdělávacího programu je absolvent, vykonávající specializované 

obslužné a organizační činnosti na zastupitelských úřadech, úřadech EU  

a úřadech státní správy. Jeho vědomosti a dovednosti zasahují nejen  
do oblasti účetnictví, práva, personálního managementu a psychologie, 

ale 

 i do oblasti estetiky, jednání, vystupování,  
znalostí diplomatického protokolu a oblasti zdravé výživy. Jednou  

z hlavních priorit je i širší oblast používání cizích jazyků v rozsahu 

osvojených poznatků,  
znalost používání informačních technologií  pro svou činnost 

 a schopnost přizpůsobení se daným podmínkám. 

                             Výběr z předmětů: 
Diplomatický protokol, základy rétoriky, kultura osobního projevu, 

ekonomika, aplikovaná psychologie, ekologie, personální management, 

dva cizí jazyky, základy práva, informační technologie a písemná  
a elektronická komunikace. 

Kam dále? 

Absolventi se mohou uplatnit na zastupitelských úřadech, úřadech EU 
 a  úřadech státní správy 

Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných  

a vysokých školách  
ekonomického či humanitního směru. 

Možnost studia na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Konzultačním středisku Staňkov 

 

Požadavky pro přijímací řízení: 

Výsledky prospěchu 8. třída a 9. třída pololetí,výsledky 

přijímacích zkoušek, zájem o obor 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP   Veřejná správa a právo 

Pro školní rok 2020/2021  přijímáme 

25 žáků 

Cílem vzdělávacího programu je absolvent, vykonávající specializované 

činnosti právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy, 
 na obecních úřadech, v advokátních kancelářích a na úřadech obcí 

s rozšířenou působností. 

Jeho vědomosti a dovednost zasahují do oblasti sociální problematiky,  
do oblasti práva, personálního managementu, ale i do oblasti estetiky, 

jednání a vystupování. 
Jednou z jeho hlavních priorit je i širší oblast používání cizích jazyků 

v rozsahu osvojených poznatků, znalost používání informačních 

technologií pro svou činnost a schopnost přizpůsobení se daným 

podmínkám. 

Výběr z předmětů: 
 Kultura osobního projevu, základy práva, pracovní právo, 

obchodní právo, personální management, ekologie, 

psychologie, 2 cizí jazyky, ekonomie, informační 

technologie, písemná a elektronická komunikace,  

veřejná správa. 
Kam dále? 

Absolventi se uplatní na úřadech státní správy, na obecních úřadech, na 
obcích s rozšířenou působností, u zastupitelských úřadů, advokátních 

kancelářích  

a v podnikatelských subjektech. 

Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vyšších odborných a 

vysokých školách právního, ekonomického či humanitního směru. 

Možnost studia na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Konzultačním středisku Staňkov 

Požadavky pro přijímací řízení: 

Požadavky pro přijímací řízení: 
Výsledky prospěchu 8. třída a 9. třída pololetí,výsledky přijímacích 

zkoušek, zájem o obor 
Kominík 

Pro školní rok  2020/2021 
 

    tříleté denní studium zakončené výučním      

   listem 

Cílem vzdělávacího programu je absolvent  vykonávající 

odborné  technické práce  oboru  kominík. 

Teoretické vyučování probíhá v budově školy  vždy týden a týden 

je žák na pracovišti odborného výcviku  dle uzavřené smlouvy. 

Přijetí bez přijímacích zkoušek. 
Kominík 

Pro školní rok 2020/2021 
Zkrácené jednoleté studium 

v rámci vzdělávání dospělých 

pro absolventy jiných učebních oborů 


