
VE ŠKOLE SE NENUDÍME …

• přednášky odborníků 
z praxe

odborné exkurze ve firmách • 
a podnicích

vodácký kurz• 

rodilí mluvčí ve výuce• 

adaptační kurz• 

sportovně turis�cký kurz • 
v Itálii

ANGLICKÝ 
JAZYK 

PRO ODBORNOU PRAXI 

INTERNETOVÉ 
PODNIKÁNÍ 

lyžařský a snowboardový • 
výcvik

tema�cké zahraniční zájezdy• 

zájezdy na divadelní • 
představení

návštěvy soudních jednání • 

regionální i mezinárodní • 
veletrhy fik�vních firem

tvůrčí workshopy• 

NAŠE PROJEKTY

• osobnostní trénink SOFT SKILLS

založení a vedení fik�vní firmy• 

příprava a realizace marke�ngových výzkumů• 

mezinárodní projekty Erasmus +• 

odborné praxe v Německu• 

projekt Hrdá škola• 

autoškola – podpora v cestě za řidičským průkazem• 

účtování v programu Pohoda• 

e-mail: chladkova@sspo.cz

• nadstandardní počet hodin AJ

• AJ v marke�ngu a reklamě 

• obchodní jednání v AJ

• prezentační dovednos� v AJ

• individuální přístup a tempo výuky

• uplatnění v obchodní a podnikatelské praxi 

• rodilí mluvčí ve výuce

AJ pro odbornou praxi

Internetové podnikání
• návrh a správa webových stránek

internetový marke�ng• 

e-shopy - založení a provozování• 

moderní trendy v online podnikání• 

copywri�ng - tvůrčí psaní • 

foto a video v marke�ngu• 

reklamní kampaně na sociálních sí�ch• 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

veletrh fik�vních firem

pondělí 

středa  

sobota  

pondělí 

sobota  

12. 10. 2020

11. 11. 2020

21. 11. 2020

07. 12. 2020

23. 01. 2021

od 14 do 18 hodin

od 9 do 14 hodin   

od 8 do 12 hodin

od 14 do 18 hodin

od 8 do 12 hodin



Slogan vys�huje přátelskou atmosféru a vizi této školy. 

Jde nám o individuální přístup ke každému žákovi tak, 
abychom objevili a rozvíjeli jeho schopnos� v souladu 
se starořeckou myšlenkou: „Žák není nádoba, 
která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout."

Máme zkušenos� - více než 25 let se zabýváme výukou 
cizích jazyků, práva a podnikatelských dovednos�

Jdeme s dobou - nabízíme dva moderní obory zaměřené 
na ODBORNOU ANGLIČTINU a INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ 

Nenecháváme nic náhodě - připravíme vás na maturitu 
i na vysokou školu

Otevíráme skvělé vyhlídky - podle vašich schopnos� 
vás nasměrujeme do profesního života 

Pomůžeme vám ve studiu v rámci našeho systému 
konzultační podpory

Odměníme vás za dobré studijní výsledky 

Zajis�me vám ubytování a stravování v objektu školy

Proč studovat u nás? 

STUDIJNÍ OBOR
63 – 41 M/01 Ekonomika a podnikání
Zaměření: ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

Ve středoškolském měřítku nadstandardní rozsah výuky 
anglického jazyka připravuje absolventy na práci v organizacích 
a firmách, kde bude zaměstnavatelem požadována komunikace 
v odborném anglickém jazyce.

Žáci v anglickém jazyce získají znalos� a dovednos� z práva, 
marke�ngu, managementu, reklamy, elektronické komunikace 
a obchodního jednání.

Absolvent také ak�vně ovládá další cizí jazyk, kterým může 
být němčina, francouzš�na, ruš�na či španělš�na.
Jako nepovinný jazyk nabízíme základy čínš�ny, japonš�ny 
nebo portugalš�ny.

Absolvent je připraven na další studium na vysoké škole.

Profilové maturitní zkoušky
prak�cká zkouška a obhajoba maturitní práce z odborné anglič�ny• 

prak�cká maturitní zkouška z účetnictví• 

ústní maturitní zkouška z práva• 

Cer�fikáty
Specialista marke�ngu – profesní zkouška• 

Cambridge English – mezinárodní cer�fikát z anglického jazyka• 

cer�fikace v účetním programu POHODA• 

cer�fikace ve fik�vní firmě • 

Perspek�vní obor, který reaguje na změny v oblas� 
informačních technologií, umožňujících přesunout 
podnikatelské ak�vity do internetového prostředí.

Na pracovním trhu jsou žádaní odborníci v oblas� webdesignu, 
internetového marke�ngu, internetového obchodování, 
webové grafiky či copywri�ngu.

Absolvent tohoto studijního oboru se uplatní jako manažer 
webových projektů, správce e- shopů, pracovník PR 
nebo specialista online marke�ngu. Je schopen také založit 
a provozovat vlastní webové stránky nebo e-shop.

Internetové podnikání je postaveno na kvalitních znalostech 
práva, ekonomie, marke�ngu, managementu a účetnictví.

Absolvent ak�vně ovládá dva světové jazyky, 
kterými mohou být anglič�na, němčina, francouzš�na, 
ruš�na či španělš�na.
Jako nepovinný jazyk nabízíme základy čínš�ny, japonš�ny 
nebo portugalš�ny.

Absolvent je připraven na další studium na vysoké škole.

Profilové maturitní zkoušky
 obhajoba maturitní práce z internetového podnikání• 

prak�cká maturitní zkouška z účetnictví• 

 ústní maturitní zkouška z práva• 

Cer�fikáty
Specialista marke�ngu – profesní zkouška• 

Cambridge English – mezinárodní cer�fikát z anglického jazyka• 

cer�fikace v účetním programu POHODA• 

cer�fikace ve fik�vní firmě• 

63 – 41 M/01 Ekonomika a podnikání
Zaměření: INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ 

STUDIJNÍ OBOR


