Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou (63-41-M/02)
Studium absolventů ZŠ je čtyřleté a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou
zaměřené na obchodně – podnikatelské a administrativní činnosti, zahraniční obchod
a cestovní ruch. Učební plán zahrnuje ze všeobecně vzdělávacích předmětů český
jazyk a literaturu, cizí jazyky, matematiku, dějepis, občanskou nauku, společenskou
komunikaci, hospodářský zeměpis, ekologii, základy přírodních věd a tělesnou
výchovu. Z odborných předmětů ekonomiku, ekonomiku ZO a CR, účetnictví,
statistiku, hospodářské výpočty, informační technologie, zbožíznalství,
průvodcovskou činnost, písemnou a elektronickou komunikaci, management,
marketing, právo, dějiny kultury.
Studovaný obor vyžaduje dobrou znalost jazyků, proto se ve třídách se zaměřením
na zahraniční obchod a cestovní ruch vyučují tři cizí jazyky (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ)
v určených kombinacích (s možností nepovinného studia čínského jazyka). Úroveň
dokončeného vzdělání umožňuje pokračovat ve studiu na vysoké škole. Získané
dovednosti přitom zajišťují i dobré postavení na trhu práce.
Škola zajišťuje podnikové praxe pro řadu žáků v zahraničí v rámci projektů programu
Erasmus+.
Předpokladem zařazení žáka do přijímacího řízení je ukončené základní vzdělání
nebo předpokládané ukončení deváté třídy ZŠ.
Předběžná kritéria pro přijímací řízení – školní rok 2020/2021:
1.
2.
3.
4.

výsledky společného písemného testu z českého jazyka a matematiky,
prospěch za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy,
prospěch z ČJ, MA a AJ za uvedené období,
doložená umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z ČJ,
MA a AJ v 8. a 9. třídě.

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
tel./fax 483 312 364, info@vosmoa.cz, www.vosmoa.cz IČ 60252511, č.ú. 101166552/0300 (ČSOB)

Ve školním roce 2020/2021 budeme přijímat 90 žáků:
čtyřletá obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod
čtyřletá obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

30 žáků
60 žáků

Přihlášku ke studiu podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilého
uchazeče na předepsaném tiskopisu (je možné vyplnit přímo na www.vosmoa.cz)
řediteli Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou do 01. 03. 2020.
Na přihlášce uveďte všechny základní údaje dle rubrik. Uveďte svůj případný zájem
o převedení přihlášky na jiná zaměření pro případ, že se uchazeč s dosaženým
počtem bodů na původně požadované zaměření nedostane. Doporučujeme vypsat
zaměření v požadovaném pořadí.
Ubytování si žáci mohou zajistit v Domově mládeže Střední odborné školy řemesel
a služeb, Smetanova 66, tel. 483 443 111, www.sosjbc.cz, stravování je možné
ve Scolarestu tamtéž.

Blíže se můžete se studijním oborem a školou seznámit na Dnech otevřených
dveří 10. 1. 2020 (13:30 – 17:30) a 11. 1. 2020 (09:30 – 13:30), po individuálním
objednání kdykoli.

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

