Obecně o škole
Obchodní akademie v Českém Těšíně je státní střední školou (založenou v roce 1929) s dlouholetou
tradicí v oblasti ekonomického vzdělávání. Je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Moravskoslezský kraj. Jsme školou dvojjazyčnou – vyučuje se zde v českém i v polském jazyce.

Umístění školy
Český Těšín se nachází na levém břehu řeky Olše (Olzy), na hranici České republiky a Polska. Na ploše
3 381 ha zde žije 25,5 tis. obyvatel. Město je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších
hraničních přechodů do Polské republiky. Ke kulturním tradicím patří pravidelné festivaly a přehlídky.
Obě školní budovy jsou umístěny v samém centru města, v blízkosti autobusového i vlakového
nádraží (cca 5 minut). Hlavní budova školy je umístěna na ulici Sokola-Tůmy 402/12, budova
tělocvičny je umístěna na ulici Vrchlického 102/11.
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Vyučovací program
Škola nabízí žákům kvalitní středoškolské vzdělání, které je podmínkou dalších studijních i pracovních
úspěchů, osobní spokojenosti a základem pro jejich další vzdělávání a uplatnění na domácím
i evropském trhu.
Studium na obchodní akademii je koncipováno tak, aby vytvářelo předpoklady pro získání odborné
kvalifikace. Absolventi se uplatní v ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních
a organizačních činnostech ve všech typech organizací. Jedná se zejména o podnikové činnosti,
účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování písemností, hospodaření s finančními
prostředky, využívání prostředků informační a komunikační techniky, práci s informacemi.
Kromě vzdělávání odborného klademe velký důraz i na výuku cizích jazyků a získávání komunikační
pohotovosti nejen v běžném životě, ale i v pracovním prostředí. Své žáky motivujeme ke studiu účastí
v mezinárodních projektech a soutěžích – Erasmus+, European Business Game, Projekt Pasch –
„Schulen: Partner der Zukunft“ a další.
Škola nabízí žákům 9. tříd vzdělávání v čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou:
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 63-41-M/02 Obchodní akademie
 63-41-M/02 Obchodní akademie – polský jazyk vyučovací
Oba obory (Ekonomické lyceum, Obchodní akademie) mají na naší škole rozšířenou výuku cizích
jazyků a informačních technologií.
Naši žáci mají možnost získat v průběhu studia mezinárodně uznávané znalostní certifikáty:
 státní zkoušku z psaní na klávesnici PC a obchodní korespondence
 FCE (anglický jazyk)
 Zertifikat Deutsch (německý jazyk)
 ECDL (European Computer Driving Licence – tzv. „počítačový řidičák“)
Komunikační dovednosti mají možnost žáci rozšiřovat v průběhu vzdělávacích a poznávacích exkurzí –
Anglie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. K těmto dovednostem přispívá i přítomnost rodilých
mluvčích ve výuce.
Součástí učebních osnov je organizace sportovních kurzů – lyžařského (1. ročník) a turistického (3.
ročník).
Od roku 2005 je zřízena školská rada, která má od školního roku 2011/2012 šest členů.
Ve škole pracuje Studentská rada. Žáci vydávají svůj časopis – MATES.
Zaváděním nových forem a metod do výuky se snažíme zefektivnit a zatraktivnit vzdělávací proces
pro žáky. Postupně zavádíme e-Learningové prvky do výuky (prostředí LMS Moodle), jejichž výhodou
je snadná editace a aktualizace.

Tradiční školní akce
-

REGIONÁLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (únor)
Ekonomická soutěž EUROPEAN BUSINESS GAME (duben)
Maturitní ples (leden)
Vánoční akademie (poslední výukový den v kalendářním roce)
Slavnostní vyřazení absolventů

Uplatnění absolventů
Absolventi obchodní akademie získávají složením maturitní zkoušky úplné středoškolské odborné
vzdělání, což jim umožňuje uplatnit se přímo v praxi na pozicích středně kvalifikovaných ekonomů
nebo mohou pokračovat ve studiu na VŠ. V současné době většina našich absolventů pokračuje ve
studiu na vysokých školách. Žáci si volí různé směry: obory ekonomické, právnické, společenskovědní,
filozofické i technické. Příprava k dalšímu studiu je realizována ve volitelných seminářích a kroužcích.
Absolventi mohou také zahájit samostatnou podnikatelskou činnost.

Materiální podmínky
Výuka probíhá v 12 kmenových třídách a 7 odborných učebnách. Všechny kmenové třídy jsou
vybaveny prezentační technikou – PC + dataprojektor. Máme 7 odborných učeben – 4 počítačové
učebny, 2 jazykové učebny, 1 učebna pro výuku předmětu fiktivní firma. Do školní počítačové sítě
a zároveň k internetu je připojeno 150 počítačů. Technické i programové vybavení je neustále
doplňováno a obnovováno tak, aby žáci pracovali v aktuálních a zaměstnavateli požadovaných
aplikacích. Žáci mohou využívat odborné učebny i v době mimo vyučování. K dispozici je tělocvična,
posilovna a malé hřiště na pozemku vedlejší základní školy.

Personální zabezpečení
Pedagogický sbor tvoří 30 učitelů s plnou odbornou i pedagogickou kvalifikací. Provoz školy
a ekonomickou agendu zabezpečuje 8 zaměstnanců.

Spolupráce s partnery
Zřizovatel školy
Zřizovatel školy – Moravskoslezský kraj – je významným partnerem školy při zajišťování provozu
a investičního rozvoje školy. Podílí se finančně na realizaci významných investičních akcí. V posledních
letech ve spolupráci se zřizovatelem byly realizovány následující investiční akce:
- instalace klimatizace ve 4. patře hlavní budovy (2010)
- výměna oken (2012),
- rekonstrukce střechy hlavní budovy školy (2013),
- zateplení stropu v budově tělocvičny (2014),
- vybavení nové jazykové učebny (2015),
- oprava fasády hlavní budovy školy (2016).
Sdružení rodičů při Obchodní akademii, Český Těšín, z.s. je významným partnerem, který se podílí na
financování řady aktivit pro žáky školy a také na organizaci školních akcí.
Město Český Těšín – podporuje vzdělávací i prezentační akce školy - Regionální veletrh fiktivních
firem, ekonomickou soutěž European Business Game a také řadu sportovních soutěží – Pohár
starosty města.
Vysoké školy ekonomického směru (VŠB-TU Ostrava, SU OPF Karviná, Univerzita Tomáše Bati, Zlín) –
jsme partnery těchto škol v oblasti projektů z evropských fondů a různých soutěží s ekonomickým
zaměřením. Zároveň konzultujeme přípravu našich žáků k co největší prostupnosti studia.
Zaměstnavatelská sféra – žáci konají povinnou praxi v podnicích, institucích a úřadech v našem
regionu. Pečlivě sledujeme vývoj na trhu práce a požadavky firem na znalosti a dovednosti našich

absolventů. Odborníky z praxe zveme k hodnocení žáků v odborných soutěžích a vzájemně
konzultujeme představy a nároky současného pracovního prostředí. Řada našich absolventů
nastupuje na pracovní pozice po maturitní zkoušce přímo z nabídek, které škola z těchto kontaktů
získá.
Partnerské školy – ve městě i kraji a také v blízkém příhraničním regionu (Slovensko, Polsko). S našimi
zahraničními partnery dlouhodobě spolupracujeme v rámci projektů: Erasmus+, mikroprojekty pro
region Těšínské Slezsko, atd.

Hodnocení školy
Škola se dlouhodobě účastní projektů, ve kterých se porovnávají studijní výsledky našich žáků
s výsledky ostatních škol v kraji a České republice. Můžeme zodpovědně říci, že dlouhodobě škola
dosahuje velmi dobrých výsledků v testováních žáků 1. i 3. ročníků (Projekt Kvalita). Naši žáci se
objevují na předních místech v soutěžích regionálních i celostátních i mezinárodních.
Velmi dobrou vizitkou pro školu je úspěšnost našich žáků u maturitních zkoušek, a to jak v oblasti
společné části (tj. státní), tak v oblasti profilové části (tj. školní).
Také hodnocení České školní inspekce a zřizovatele (Inspekční zpráva - 2014, Protokol o finanční
kontrole - 2013) potvrzují vysokou kvalitu školních i ekonomických procesů.
Velmi dobré hodnocení získávají naši žáci v průběhu odborné praxe, kterou konají ve firmách,
institucích a úřadech našeho regionu a tím šíří dobré jméno naší školy.
V hlasování Střední roku se naše škola umístila v roce 2015 na 1. místě v Moravskoslezském kraji a
stála se Střední roku 2015. Toto prvenství potvrdila i v roce 2016.
Hlasování je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na
střední škole studuje nebo studovalo. Školy jsou hodnoceny podle následujících kritérií:
 celková spokojenost se školou
 zajímavost předmětů
 odbornost vyučujících
 příprava do praxe/k dalšímu studiu
 možnost realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole, atd.
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v ruském jazyce
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Vážení rodiče, uchazeči, partneři a přátelé školy,
zveme vás na prohlídku našich webových stránek, kde se dozvíte další podrobné
informace o činnosti školy, vzdělávacích možnostech a úspěších našich žáků.
Srdečně Vás zveme k osobní návštěvě školy ve Dnech otevřených dveří

