Vyšší odborné studium
Studium na vyšší odborné škole je určeno absolventům gymnázií a středních odborných škol.
Jedná se o denní 3leté studium zakončené absolutoriem. Absolutorium je závěrečná zkouška
zahrnující obhajobu absolventské práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných
předmětů příslušné specializace, účetnictví a ekonomiky. Absolventi získávají označení
diplomovaný specialista (DiS., uvádí se za jménem).

Na VOŠ je možno studovat v těchto vzdělávacích programech:
63-41-N/01 Mezinárodní obchodní styk
(zaměření zahraniční obchod nebo cestovní ruch)
Absolvent VOŠ získá solidní základ z vědomostí a dovedností v rámci základních disciplín,
jako jsou makro/mikroekonomie, podniková ekonomika, účetnictví, marketing, management,
informační technologie, statistika, psychologie. Tento základ je rozvíjen v rámci oboru
specializačními předměty (ekonomika zahraničního obchodu, ekonomika cestovního ruchu,
průvodcovství, pojišťovnictví, pojistné právo, obchodní jednání atd.). Důraz je kladen na
praktickou orientaci absolventa. Studium zaručuje jazykovou vybavenost absolventa
zahrnující i odbornost. Studenti se učí dva povinné jazyky (vždy AJ a NJ) a dále dle zájmu
volitelné (FJ, ŠJ, IJ, RJ). V učebních plánech je zařazena podniková praxe. Ve druhém
ročníku je 3týdenní, ve 3. ročníku je 6týdenní praxe, na jejímž základě student zpracovává
absolventskou práci. Škola zajišťuje podnikové praxe pro studenty v zahraničí v rámci
projektů programu Erasmus+. Tyto praxe jsou buď krátkodobé (1 měsíc) nebo dlouhodobé
(3 měsíce).
Absolvent vzdělávacího programu Mezinárodní obchodní styk, zaměření zahraniční
obchod, je vybaven znalostmi o zvláštnostech mezinárodního obchodu, umí vyhodnocovat
rizika mezinárodního obchodu a volit jejich zajištění. Je schopen vést obchodní jednání,
zpracovávat agendu obchodních případů a orientovat se v příslušné legislativě. Toto studium
připravuje odborníky pro velké i malé firmy působící v oblasti exportu a importu zboží
a služeb, dále odborníky pro obchodní složky výroby, poradenské firmy a státní i nestátní
instituce zaměřené na oblast mezinárodních ekonomických vztahů.
Absolvent vzdělávacího programu Mezinárodní obchodní styk, zaměření cestovní ruch,
je schopen řídit činnost malých a středních cestovních kanceláří a cestovních agentur. Může
zastávat funkci středního managementu ubytovacích, stravovacích nebo lázeňských zařízení.
Je připraven pro činnost regionálních institucí zaměřených na oblast cestovního ruchu
a činnost propagační, a to především prostřednictvím informačních středisek. Během studia
splní požadavky, které jsou nezbytně nutné pro výkon průvodcovské činnosti, včetně získání
certifikátu pro tuto činnost.
Absolventi obou vzdělávacích programů se mohou uplatnit díky širším ekonomickým
znalostem také v ekonomických útvarech podniků nebo orgánů státní správy. Jsou vybaveni
znalostmi a dovednostmi pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti.
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Předpoklady pro studium jsou maturita, všeobecné studijní schopnosti, znalost AJ nebo NJ na
úrovni maturity a zájem o příslušný obor.
První kolo přijímacího řízení pro všechny programy se koná 24. 6. 2020 (1. termín)
a 25. 8. 2020 (2. termín), druhé kolo přijímacího řízení se koná 24. 9. 2020 a třetí kolo
přijímacího řízení se koná 30. 10. 2020 (platí především pro uchazeče, kteří do konce
června 2019 neukončí střední školu maturitní zkouškou). V případě, že počet uchazečů
nepřevýší počet míst v otvíraných studijních skupinách, přijímací zkoušky se nekonají.
Případná přijímací zkouška zahrnuje písemný test z cizího jazyka (AJ nebo NJ, předpokládá
se znalost na úrovni maturity) a písemný test z obecných studijních předpokladů.
Absolventům OA a bývalým studentům VŠ ekonomického směru nabízíme přijetí do
2. ročníku VOŠMO bez přijímacích zkoušek na základě uznání předchozího vzdělání. Bližší
informace o této možnosti naleznete na www.vosmoa.cz
Přihlášky ke studiu je nutno podat na formuláři přihlášky, která je k dispozici na našich
webových stránkách nebo na formuláři přihlášky na VŠ (nepoužívejte, prosím jiné formuláře
přihlášek na VOŠ) pro první kolo do 5. 6. 2020 (pro 1. termín) resp. do 7. 8. 2020 (pro
2. termín), pro druhé kolo do 11. 9. 2020 a pro třetí kolo do 16. 10. 2020. Nezapomeňte
výslovně uvést jazyk k přijímací zkoušce, rok maturity, IZO školy a číslo oboru, který jste
absolvovali. Uveďte svůj případný zájem o převedení přihlášky na jiné zaměření pro případ,
že zaměření, které uvedete jako první, bude již obsazeno úspěšnějšími uchazeči.
Poznamenejte na přihlášku telefonní kontakt! Neúplné přihlášky nebudou registrovány.
Manipulační poplatek 300,- Kč uhraďte na účet u ČSOB Jablonec nad Nisou,
č. ú. 101166552/0300, variabilní symbol je datum narození ve formě DDMMRR, platbu
identifikujte ještě příjmením. Kopii o úhradě poplatku nutno přiložit k přihlášce! Lékařskou
prohlídku NEPOŽADUJEME.
Bližší informace o přijímacím řízení a otvíraných studijních skupinách sledujte na
www.vosmoa.cz
Ubytování škola nezajišťuje. Je možné využít např. ubytování a stravování na Střední odborné
školy řemesel a služeb, Smetanova 66, tel. 483 443 243, www.sosjbc.cz ).
Školné je 3 000,- Kč ročně a je hrazeno ve dvou splátkách (nejpozději do 15 dnů od obdržení
rozhodnutí o přijetí a do 1. února) na účet školy.
Veškeré informace podá
svobodova@vosmoa.cz
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Blíže se můžete se studijním oborem a školou seznámit po individuálním objednání
kdykoliv.

Veškeré aktuální informace a případné změny naleznete vždy na
www.vosmoa.cz

