Tradice - Kvalita

-

Perspektiva

Obchodní akademie v Českém Těšíně je střední školou zřizovanou Moravskoslezským
krajem, je stálicí na trhu středních odborných škol v našem regionu.
Kdo jsme?

-

obchodní akademie s dlouhodobou tradicí v oblasti ekonomického vzdělávání (88 let)

-

velmi dobrá dopravní dostupnost – autobusové i vlakové nádraží cca 5-7 min

-

rozšířená výuka v oblasti informačních technologií a cizích jazyků s možností získat
mezinárodní znalostní certifikáty

-

rodilí mluvčí ve výuce cizích jazyků, uplatňování moderních metod (projektové vyučování,
CLIL, moderní výukový software),

-

nadstandardně vybavené třídy, odborné učebny, výkonná počítačová síť v celé budově školy

-

dobré jméno našich absolventů ve firemní oblasti i na VŠ

-

titul „ŠKOLA ROKU“ – 1. místo v Moravskoslezském kraji v roce 2015 i 2016

-

nemáme absolventy v dlouhodobé evidenci úřadů práce

Proč studovat právě u nás?
-

rozšířená výuka v oblasti informačních technologií s možností získat mezinárodní certifikát –
ECDL (European Computer Driving Licence)

-

příprava ke státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici PC a obchodní korespondence

-

rozšířené vzdělávání v oblasti jazyka anglického, výuka podporovaná výukovými i pracovními
stážemi – projekty Erasmus+

-

výuka jazyka německého podpořena spoluprací s Goethe Institutem v Praze a Velvyslanectvím
SRN v rámci projektu PASCH „Školy – partneři budoucnosti“, možnost získat mezinárodní
jazykový Zertifikat Deutsch, prázdninové výukové stáže v různých oblastech Německa

-

možnost praxe, brigády a roční pracovní stáže ve firmě LKW Walter (Vídeň) v rámci
dlouhodobé spolupráce s naší školou

-

kvalitní příprava k maturitním zkouškám a přijímacím zkouškám na VŠ (cizí jazyky,
matematika, společenské vědy)

-

účast v mezinárodní ekonomické soutěži European Business Game (soutěž pořádána pod
záštitou EU), obhajoba podnikatelského projektu v češtině i angličtině

-

7 moderně vybavených odborných učeben

-

odborná praxe ve významných firmách našeho regionu

-

debatní liga, fiktivní firmy, školní časopis MATES

-

sportovní kurzy, kroužky, společenské akce

-

příjemné prostředí, individuální přístup

Srdečně zveme k návštěvě školy!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 7. prosince 2017 (8:00 – 16:00 h)
INFORMAČNÍ ODPOLEDNE – 25. ledna 2018 (12:00 – 17:00 h)

