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Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů  

ukončený maturitní zkouškou 
 

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. 
 
Uplatnění absolventa 
při výkonu provozních funkcí, při práci v různých druzích a typech podnikatelských 
subjektů. Je připraven i na soukromé podnikání. 
 
Absolvent 
- je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a 

administrativní činnosti 
- získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní 

oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím učebním oboru 
- má základní předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit  
- v pracovním styku je připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích 

jazycích 
 
Pro odbornou přípravu žáků je využíváno 
spolupráce s regionálními externími firmami. Žáci zajišťují pod vedením učitelů 
odborného výcviku prezentační a gastronomicko-společenské akce v regionu, např. 
na Pražském hradě, ve ŠKODĚ AUTO a dalších významných firmách a institucích.  
 
Součástí profesní přípravy 
je absolvování specializačních kurzů. V nabídce je kurz studené kuchyně, 
barmanský, sommeliérský a baristický kurz, kurz dekorativního vykrajování ovoce a 
zeleniny, moderních úprav moučníků a další. 
Žáci mohou absolvovat část profesní přípravy na zahraničních stážích, kde cílovými 
zeměmi jsou Německo, Rakousko, Kypr, Slovensko a Itálie. 
 
Možnosti dalšího studia 
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. 
 
Žáci absolvují kromě všeobecně vzdělávacích tyto odborné předměty: 
ekonomika a účetnictví, základy podnikání, marketing a management, právo a daně, 
komunikace, informatika apod.  
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Proč právě k nám? 

 

+ výborné uplatnění absolventů 

+ maturanti školy dosahují velmi dobré 

úspěšnosti u maturitní zkoušky 

+ bezplatné studium 

+ zahraniční stáže do Itálie, SRN, Rakouska, na 

Slovensko a Kypr v rámci programů Evropské 

unie pro vzdělávání zdarma 

+ finanční odměna za produktivní práci při praxi 

+ široké zapojení do cateringu školy 

+ doprava do školy zajištěna s příspěvkem od 

Středočeského kraje 

+ široká nabídka odborných kurzů a účasti v 

soutěžích 

+ u nás vyučují jen zkušení odborníci 

+ vlastní domov mládeže a stravování 

+ přijetí bez přijímacích zkoušek na základě 

výsledků předcházejícího studia 

+ škola je oceněna Evropskou cenou kvality a 

národní Pečetí kvality 

 

 

Kontaktní údaje: 

 
Adresa: Horky nad Jizerou 35 

  294 73 Brodce 
Telefon:  326 312 234 

Mobil: 604633999 
Fax:        326 312 119 

Email:  souhorky@souhorky.cz 
Web: www.souhorky.cz 


