Proč studovat na naší škole
Máte v rodině deváťáka, který stále ještě nemá zvolenou střední školu? Pomáháte mu řešit dilema,
kam se přihlásit?
Rozšiřte možnosti o soukromou Střední školu podnikatelskou a Vyšší odbornou školu, s.r.o. Oproti
státním školám nabízí naše škola řadu výhod - menší počet žáků ve třídách, nadstandardní vybavení či pestré
mimoškolní aktivity. Soukromé školy nejsou na rozdíl od veřejných plně dotovány z rozpočtu, takže
ke svému provozu mnohdy potřebují finanční injekci v podobě školného. Ze zákona ovšem nesmí vykazovat
zisk, veškeré příjmy (tedy i ze školného) proto zpětně školy investují do vzdělávání. Studenti tak pracují
s kvalitnějšími pomůckami, zapojují se do atraktivních projektů a soutěží, komunikují s oborovými špičkami.
Jinými slovy, soukromé školy musí zaujmout přidanou hodnotou. Střední škola podnikatelská a Vyšší
odborná škola, s.r.o. nabízí spoustu doplňkových činností, spolupracujeme s firmami v regionu (Baťa a.s.,
Barum Continental, NWT a.s., Technoprojekt a.s., Vita Sana, Ovečkárna, Graspo CZ, a.s., MAXIM Zlín s.r.o.
atd.), takže žáci mají šanci na zajímavé a netradiční praxe. Jako rodiče žáků můžete od naší školy očekávat
individuální přístup pedagogů a častější konzultace. Maturitou však studium na naší škole končit nemusí.
Někteří absolventi naší školy pokračují ve studiu v návaznosti na zaměření na naší Vyšší odborné škole
v denní nebo kombinované formě studia.
A jak si mezi všemi školami vybrat tu pravou? Doporučujeme Vám nejlépe osobní návštěvu školy. K té slouží
dny otevřených dveří, během kterých se seznámíte nejen s učiteli, ale také prostředím a celkovým zázemím
školy. Dobrého pomocníka představuje i webová stránka školy, kde se dozvíte spoustu užitečných věcí
o škole.
Tak neváhejte a zavítejte k nám na Dny otevřených dveří anebo si nás prohlédněte na webových stránkách
www.spos.cz
Vzhledem k současné nelehké hygienické situaci, sledujte naše webové stránky, kde bude uveřejněno, kdy a
jakou formou se uskuteční Dny otevřených dveří v letošním školním roce.

Co nabízíme?









naše škola se nachází v centru města, v bezprostředním dosahu MHD
nové moderní učebny
volný přístup k internetu - WIFI síť
všechny třídy disponují počítačem a dataprojektorem
učebny s interaktivní tabulí
projektová výuka
studentské fiktivní firmy ve 3. ročníku – simulace podnikatelského prostředí, až 3 hodiny týdně
poznávací zájezdy do zahraničí i exkurze















odborné praxe v zahraničí, a to na řeckých ostrovech Rhodos, Kréta a Kos. Během 3 - 4 měsíční
praxe si procvičí cizí jazyky, odborné znalosti a získané dovednosti, které nabyli v průběhu studia.
Certifikát, získaný na závěr této praxe, mohou využít při hledání vhodné pracovní pozice jak v ČR, tak i
v zahraničí.
mějte školu pod kontrolou, jak rodiče, tak žáci, přístup ke všem informacím i pomocí mobilní aplikace
EduPage - elektronické žákovské knížky
výuka v posledních dvou ročnících studia doplněna a rozšířena odborným zaměřením s nabídkou
volitelných předmětů (www.spos.cz)
vysoká úspěšnost u státních maturit
výuka 2 cizích jazyků s vysokou hodinovou dotací - Anglický jazyk (5 hodin týdně), druhý cizí jazyk dle
výběru (3 hodiny týdně)
organizujeme pro žáky setkávání a besedy s vynikajícími osobnostmi vědy, kultury i společenského života
naši žáci úspěšně reprezentují školu v celostátních i mezinárodních kolech soutěží a olympiád.
zapojujeme se do projektů v rámci ESF. Žáci 3. ročníků zakládají studentské fiktivní firmy, rozšiřují si tak
kompetence z odborných předmětů, podnikání v kontrolovaných podmínkách, včetně koncepce
podnikatelského záměru, tvorby loga, obchodního názvu, marketingu a public relations. Studentské firmy
založené na školách uskutečňují workshopy a vyměňují si zkušenosti. Na závěr výuky obdrží certifikát
s potvrzením o vykonaných činnostech v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie.
Organizujeme pro žáky lyžařské výcvikové a sportovní kurzy, součástí výuky jsou i tradiční literárněhistorické exkurze do Prahy
žáci často navštěvují různé kulturní akce — divadla, odborné přednášky
žáci střední školy se často účastní i akcí, které pořádají jejich starší kolegové z Vyšší odborné školy.
Mohou tak na vlastní oči vidět zároveň i prožít, jak vypadá studium na Vyšší odborné škole.
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