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Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů 

ukončený maturitní zkouškou

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru.
Důraz  je  kladen  na  rozvoj  schopností  aplikovat  poznatky  a  dovednosti  z ekonomiky
podniku,  účetnictví,  písemné  a  elektronické  komunikace,  práva,  managementu,
marketingu a informatiky na konkrétní situace v podnikové sféře.
Absolventi  jsou  připraveni  vykonávat  ekonomické,  provozně-ekonomické,  obchodní  a
administrativní  činnosti.  Získané  znalosti  a  dovednosti  uplatní  při  řízení  vlastní  firmy
především  v  profesní  oblasti,  pro  kterou  se  připravovali  v  předcházející  přípravě
v konkrétním učebním oboru.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na oborově odpovídající vysoké škole nebo vyšší
odborné škole.

Přijímací řízení
Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. Žáci jsou přijímání na základě 
výsledků v předcházejícím vzdělání.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. 
Přihlášky podává uchazeč do 15. března 2012. K vyplnění lze použít vzor zveřejněný na 
webových stránkách školy: www.souhorky.cz.

Škola studentům zajišťuje, aneb proč studovat na Horkách
 bezplatné studium

 bezproblémové uplatnění absolventů (žádní nezaměstnaní na Úřadu práce)

 bezplatné zapojení do zahraničních stáží ve Velké Británii, Německu, Rakousku, 
Itálii, na Kypru a na Slovensku s možností získání zaměstnání v Evropě

 bezplatný pronájem osobního počítače po dobu studia pro nejlepší žáky

 finanční odměnu za práci v rámci cateringových akcí školy (např. Pražský hrad, 
Škoda Auto, instituce v regionu)

 specializační a prohlubovací kurzy v odbornosti žáka

 mimoškolní zájmovou činnost - chov koní, keramická dílna, kulturní a odborné 
exkurze, lyžařské a sportovní kurzy

 bezplatné konzultace u právníka a výchovného poradce

 ubytování a stravování na Domově mládeže

 bezplatné autobusové spojení z Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou
          a Brandýsa nad Labem v návaznosti na výuku
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Učební plán pro studium od škol. roku 2012/2013 počínaje 1. ročníkem

Povinné předměty Zkratky 1. ročník 2. ročník celkem

Český jazyk a literatura CJL 4 4 8

Cizí jazyk
ANJ
NEJ

5 5 10

Tělesná výchova TEV 2 2 4

Ekonomika podniku EKP 3 3 6

Právo PRA 2 1 3

Management  a marketing MAM 1 1 2

Seminář podnikání SEP 2 2 4

Účetnictví UCE 4 4 8

Daňová evidence DAE 1 1 2

Komunikace KOM 2 1 3

Seminář mediální komunikace SMK 0 2 2

Matematika MAT 3 3 6

Technická dokumentace TED 1 0 1

Informatika INF 2 2 4

Volitelné předměty:
- ICT seminář
- Matematický seminář

ICS
MAS

0 2 2

Celkem v ročníku 32 33 65
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