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PROČ STUDOVAT U NÁS?
Jsme škola s tradicí, přesto
jedeme na vlně inovací.
Tvoříme profíky - výuka je
zaměřená na praxi.
Máme moderně vybavené IT
učebny a dílny.
Svářečské průkazy a řidičáky B,
C a T pro vybrané obory zdarma!
U IT oboru možnost získat
prestižní certifikát CCNA
Exploration!
V oboru OA se naučíš vést byznys
v předmětu Fiktivní firma!
Vysoká finační odměna za praxi.
Nově pro naše studenty
organizujeme turnaje v
e-sportech a atraktivní kroužky.
Pořádáme grafické, jazykové
soutěže a sportovní turnaje.
Čeká tě lyžařský, turistický kurz,
každoroční zájezdy do zahraničí!
Na chodbách máme
free wifi pointy!
A naše paní kuchařky skvěle vaří!
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NAŠE OBORY
OBCHODNÍ AKADEMIE
63-41-M/02 - ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR
Brána do světa byznysu a marketingu.
Naučíš se psát všemi deseti, účtovat,
fakturovat, vyplňovat daňové přiznání,
počítat mzdy v nejmodernějších
softwarech a vést svou firmu.
Po maturitě můžeš směle založit vlastní
podnikání, dát se na dráhu účetní,
fakturanta, jít do bankovního sektoru,
nebo také pokračovat na jakékoliv
ekonomické vysoké škole.

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ
41-55-H/01- TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
Tradiční obor pro milovníky motorů.
Naučíš se diagnostikovat a následně
opravovovat nejen zemědělské, ale i
jiné motorové stroje.
Zdarma získáš svářečské průkazy a
řidičská oprávnění na skupiny B, C a T.
Za praxi budeš dostávat slušné peníze.

ELEKTROMECHANIK PRO
ZAŘÍZENÍ A STROJE
26-52-H/01- TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
18-20-M/01 - ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR
Skvělý start IT kariéry.
Naučíš se se programovat v jazycích
JAVA, HTML, CSS, PHP atd., seznámíš
se s digitální grafikou, zorientuješ se v
labyrintu sítí a cokoliv ohledně HW a
SW budeš mít prostě v malíku.
Pracovat budeš v naší moderní CISCO
laboratoři, kde se rodí hvězdy IT oboru.
Získáš prestižní certifikát CCNA
Exploration.
Jestli po maturitě nastoupíš do práce
jako analytik, správce, programátor,
nebo se vydáš na další studia, to už
necháme na tobě.

Profese, které je na trhu nedostatek!
Naučíš se diagnostikovat a
opravovat různá zařízení, budeš
schopen sám taková sestavit.
Během učení získáš nejen svářečské
průkazy, ale i oprávnění dle vyhlášky
č. 50/1978 Sb. Po získání výučního
listu ti nic nebude bránit v práci
elektrikáře a opraváře různých
elektrických zařízení.

PROVOZNÍ TECHNIKA
23-43-L/51- DVOULETÝ NÁSTAVBOVÝ
OBOR
Výborná příprava na technické
vysoké školy, ale i do praxe, kde se
uplatníš jako vedoucí a řídící
pracovník provozů, konstruktér,
technolog nebo strojní technik.

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01- TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
Velmi žádaný a dobře placený obor.
Naučíš se pracovat s frézou,
vrtačkou, bruskou a soustruhem na
těch nejmodernějších CNC strojích.
Pokud se na odborné praxi u našich
partnerských firem osvědčíš, můžeš
tam zůstat i po vyučení.
Za praxi budeš dostávat slušně
zaplaceno.

STROJNÍ MECHANIK
23-51-H/01 - TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
Perspektivní obor pro technicky
zdatné.
Naučíš se v něm diagnostikovat a
následně opravovat poruchy strojů.
Sám si vyrobíš potřebné součástky a
budeš schopný se postarat o plynulý
chod všemožných mašin.
Budeš si moci zdarma udělat
svářečský průkaz na obalovanou
elektrodu, CO a řezání plamenem.
Za praxi budeš dostávat vysokou
finanční odměnu - až 4.000 Kč
měsíčně.

