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Čtyřleté maturitní obory

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Obchodní akademie (63-41-M/02)
Zaměření: Finanční podnikání, 

Mezinárodní vztahy

Sociální činnost (75-41-M/01)
bez povinné maturity z matematiky!



Čtyřleté maturitní obory

Agropodnikání (41-41-M/01) 
Zaměření: Tvorba a údržba zahrad, 

Agroturistika a chov koní

Tříleté učební obory
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

(26-52-H/01)



• připravíš se kvalitně na maturitu

• naučíš se prezentovat a pracovat v týmu

• vyzkoušíš si práci ve fiktivní firmě

a prezentovat ji na veletrzích, tvořit

propagační materiály

• naučíš se dva cizí jazyky pro lepší

uplatnění v praxi

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)



Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

• užiješ si zahraniční pobyty, pracovní stáže, 

výměnné pobyty 

• absolvuješ odborné exkurze a praxe

• můžeš pokračovat dalším studiem na VŠ 

ekonomického, právnického, pedagogického 

nebo sociálního zaměření



• připravíš se kvalitně k maturitní zkoušce

• naučíš se dva cizí jazyky k profesní komunikaci

• vyzkoušíš si práci ve fiktivní firmě

• naučíš se prezentovat a pracovat v týmu

• získáš dovednosti potřebné k vedení účetnictví

Obchodní akademie (63-41-M/02)



• zvládneš práci s počítačovými programy          

k tvorbě prezentací a propagačních materiálů

• získáš dovednosti k rozvoji vlastního podnikání

• užiješ si zahraniční pobyty, stáže, exkurze

• budeš připraven na další studium na VOŠ i VŠ

• získáš dobré uplatnění na trhu práce 

Obchodní akademie (63-41-M/02)



• získáš odbornou způsobilost pro vázanou živnost

Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu

• dokážeš empaticky komunikovat a pracovat s 

lidmi, naučíš se dva cizí jazyky

• zvládneš zajistit přímou péči a osobní asistenci

dětským, dospělým i handicapovaným klientům,

podpoříš tak jejich soběstačnost, sociální aktivizaci

Sociální činnost (75-41-M/01)
bez maturity z matematiky



• absolvuješ zajímavé odborné exkurze a praxe

• zkusíš si být dobrovolníkem, zvládneš první pomoc

• vytvoříš si vlastní portfolio  

• uplatníš se v sociálních službách, v ambulantních 

nebo pobytových zařízeních, terénních službách při 

poskytování sociální pomoci dětem a dospělým

Sociální činnost (75-41-M/01)
bez maturity z matematiky



• získáš vědomosti a dovednosti související s 

poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb

v jednoduché formě na venkově

• absolvuješ základy zemědělské činnosti

• v oblasti chovu koní vykonáváš praxi v chovu 

a jezdectví, naučíš se i zoohygienu a prevenci

• užiješ si zahraniční stáže, odborné soutěže

Agroturistika a chov koní

obor Agropodnikání (78-42-M/02)
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Jak se můžeš uplatnit:

• farmář, podnikatel a řídící pracovník v oblasti 

zemědělství

• v zemědělských službách a zpracovatelském 

průmyslu

• v zaměstnání ekonomického charakteru

• můžeš dál studovat na VŠ

Agroturistika a chov koní

obor Agropodnikání (78-42-M/02)



• čeká tě zemědělská výuka, příprava k získání 

řidičského oprávnění na osobní auto i traktor

• absolvuješ předměty potřebné k navrhování terénních 

úprav zahrad, drobných zahradních a zemědělských 

staveb, navrhování zahrad na PC, výuku aranžování

• zkusíš si výsadbu, pěstování, údržbu dřevin a květin

• zvládneš i ekonomiku a podnikání, můžeš absolvovat 

zahraniční stáže

Tvorba a údržba zahrad

obor Agropodnikání (78-42-M/02)



Jak se můžeš uplatnit:

• v zahradnictví, květinářství, návrhy a údržba zahrad, 

veřejné zeleně

• obchodní zástupce ve firmách semenářských, se 

zahradní technikou

• v oblasti služeb, soukromých firmách i ve vlastním 

podnikání 

Tvorba a údržba zahrad

obor Agropodnikání (78-42-M/02)



Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

(26-52-H/01)

• učební obor pro kontrolory jakosti, revizní techniky, 

technickohospodářské pracovníky, pracovníky na 

rozvodech elektrické energie, provozní elektrikáře, 

elektromontéry, elektromechaniky měřicích, 

regulačních a automatizačních zařízení a 

zabezpečovací techniky

• dokážeš i samostatně podnikat v oblasti montáže, 

údržby a oprav elektrických zařízení



Všeobecně vzdělávací předměty:

• výuka pomocí moderních technologií

• k dispozici interaktivní tabule

• zajímavé exkurze a přednášky

• studentské projekty, prezentace a akce školy



Studium dvou cizích jazyků:

• na výběr mají žáci anglický, německý, ruský 

a francouzský jazyk

• navíc si žák volí ve 3. a 4. ročníku konverzace v 

jednom cizím jazyce

• jazykové olympiády

• možnost dvoutýdenní 

zahraniční stáže v rámci Erasmus+ 

• letos stáž v mezinárodní firmě v Krakově (obchodní 

akademie, ekonomické lyceum – komunikace v AJ), 

na jaře stáž na Slovensku (zemědělská sekce)



Příprava na zkoušky Cambridge English

• Od školního roku 2015/2016 je naše škola 

partnerskou školou pro Mezinárodní cambridgské

zkoušky PET a FCE.

• Žák úspěšný u zkoušky 

Cambridge English získává 

mezinárodně uznávaný 

certifikát jako doklad 

o dosažené úrovni.



• pracovní stáže v zahraničí

• soutěž Best in English

• projekt Fulbright – rodilý mluvčí

Jazyky slovem, uměním i prací



Pracovní výjezdy a stáže v zahraničí

• V. Británie, Norsko, Německo, Bulharsko, Polsko, Slovensko



Poznávací zájezdy - Francie, Dánsko, Polsko



Poznávací zájezdy – Anglie, Německo, Francie, Rakousko



Český jazyk a literatura

• návštěva divadelních a filmových představení 

• nová moderní učebna se školní knihovnou



Společenské vědy

• exkurze do muzeí a galerií, na památná místa

• Parlament ČR, studentské volby

• poznávání historie a umění nejen naší země



Historie, umění a poznání



Informační technologie, 

písemná a elektronická komunikace
• soutěže v korektuře textu, psaní deseti prsty (grafické 

disciplíny), podpora Safer Internet Day

• k dispozici jsou nově vybavené počítačové učebny 



Přírodní vědy, zeměpis

Věda a technika v praxi



Matematika trochu jinak



Biologie
• letové ukázky dravců, ZOO

• Dny Země, vody, stromů

• biologická olympiáda

• Den dětí a zvířat



Exkurze za poznáním přírody



Prostory pro teoretickou výuku
• učebny vybavené dataprojektory, počítači, 

interaktivními tabulemi



Tělesná výchova a sport

• K dispozici je bazén, 3 tělocvičny, posilovna, venkovní 

hřiště i zdravotní tělesná výchova.



Výuka odborných ekonomických předmětů

• Obchodní korespondence a účetnictví v malých 

skupinách, na počítačích, zajímavé exkurze a 

přednášky, praxe ve firmách, praxe formou fiktivních 

firem, ekonomické soutěže.



Praxe budoucích ekonomů - fiktivní firmy, veletrhy

• Účast na několika regionálních, celostátních 

i mezinárodních veletrzích fiktivních firem, úspěchy        

v soutěžích o nejlepší vizitky, katalogy či reklamní spoty.



Pořádáme regionální veletrh fiktivních firem

• 1. ročník regionálního veletrhu v Žatci proběhl v roce 2014.



Nové prostory pro výuku fiktivních firem

• Kromě nové učebny fiktivních firem jsou žákům 

k dispozici počítačové učebny.



Výuka odborných předmětů – sociální činnost



Výuka odborných předmětů - agropodnikání

• chov koní, kynologie, tvorba a údržba zahrad, agroturistika



Výuka odborných předmětů - aranžování



Prostory pro výuku odborných předmětů na 

zemědělské sekci

• chemická laboratoř, meteorologická stanice

• botanická zahrada, altán, skleník



Středoškolská odborná činnost - SOČ

Žáci se s odbornými pracemi na různá témata úspěšně 

účastní krajských 

i celostátních přehlídek. 



Soutěže v odborných předmětech a jazycích



Soutěže v odborných předmětech



Semináře, konverzace = příprava k maturitě

• příprava na maturitu i k přijímacím zkouškám na VŠ

• konverzace z cizího jazyka, cvičení z matematiky, 

informačně-technologický a společenskovědní seminář



Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

• chvíle slávy pro úspěšné maturanty - absolventy



Pořádáme vzdělávací akce pro děti z MŠ a ZŠ

• Budoucnost v čistém životním prostředí

• Chemická olympiáda

• Den stromů 

• Den Země 

• Den vody 



Volnočasové aktivity

• sportovní vyžití, turistický a lyžařský kurs

• kultura a poznání, výlety, Klub mladého diváka

• kroužky sportovní, zdravotnický, jazykové

• poslední zvonění, vánoční akademie

• dobrovolnická činnost, charitativní sbírky



Sport, zájmové kroužky

• plavání, florbal, volejbal, basketbal, softbal...



Sportovně turistický a lyžařský kurs

• Šumava, Krušné hory, Slovensko – Vysoké Tatry



Školní výlety



Vánoční akademie v Městském divadle v Žatci



Poslední zvonění maturitních tříd



Zdravotnický kroužek



Klub mladého diváka

• Členství v KMD nabízí každý rok návštěvu šesti žánrově 

nejrozmanitějších představení těch nejznámějších 

pražských scén. 



Dobrovolnická služba Levandule

• pomoc na dětském odd. a na LDN v žatecké nemocnici 

slovem, pohlazením, hrou i uměním



Charitativní činnost
• Podporujeme Mateřskou školu speciální v Žatci a 

charitativní sbírky Světluška, Fond Sidus a další.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ambulance-meditrans.cz/nocni-beh-pro-svetlusku/&psig=AOvVaw2VYP_yneTEFcITwKKeV5w0&ust=1540314389286510
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOsrzzxJreAhXM_KQKHdxwDt8QjRx6BAgBEAU&url=http://services.mesto-zatec.cz/cgi-bin/SS-poskyt.cgi?List%3D5&psig=AOvVaw1xpe5P3ypJ-icKfTe45qi-&ust=1540314523536986


Dny otevřených dveří

kdykoliv po předchozí dohodě. 

Rádi zodpovíme otázky 

a ukážeme prostory naší školy.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Studentská 1354 

43801 Žatec

415 240 253-4 
sekretariat@oazszatec.cz

www.oazszatec.cz


