Historie školy

Mezinárodní spolupráce

Naše škola působí v městě Brně již

» zapojení do projektu Erasmus+

od roku 1895 a vydobyla si uznání

» projekt Firemní praktikum s

a stálé místo mezi středními školami.

německou školou Wirtschafts-

Za dobu své existence vychovala

gymnasium Andreas-Schneiders

stovky kvalitních absolventů ob-

Schule Heilbronn

chodního a ekonomického zaměření.

KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁME
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
můžete si tak prohlédnout
školu a seznámit se s jejím

» spolupráce s vídeňskými školami

prostředím. Při osobním

(Schulen des bﬁ Wien a HandelsV rámci optimalizace sítě škol se

jednání s učiteli ško-

schule & HAK – Privatschule)

ly získáte podrobnější

naše škola sloučila se Střední od-

informace o studiu i mi-

bornou školou knihovnickou a VOŠ

moškolních aktivitách.

Brno, Hapalova 6, v další fázi s OA

Materiální
zabezpečení školy

a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská 23.

» odborné učebny

prohlídka školní budo-

knihovnických a informačních služeb,

Obchodní akademie a vyšší odborná

Je pro vás připravena

» multimediální učebna

vy v doprovodu žáků

» tělocvična, posilovna, kondiční

školy. Školou můžete

škola Brno, Kotlářská, příspěvková

zrcadlový sál

organizace na adrese Kotlářská 9

» školní knihovna

se stala nástupnickou organizací.

» knihovnické a informační centrum

procházet virtuálně každý den na www.oabrno.cz.
Každoročně se také prezen-

» informační systém

Využijte možnost studovat
na škole s více než stoletou
tradicí!

MATURITNÍ
OBORY
VZDĚLÁNÍ

tujeme na Festivalu vzdělává-

Škola OnLine – aktuální informace

ní na brněnském výstavišti.

pro žáky i rodiče
» platforma pro distanční vzdělávání
Google Apps
» jídelna, kantýna, osobní skříňky

Mimoškolní aktivity
» adaptační aktivity pro žáky
prvních ročníků

Přijímací zkoušky

» soutěže – středoškolská odborná

Přijímací zkoušky probíhají v měsíci

činnost, graﬁcké, sportovní, inter-

dubnu formou písemného didaktic-

pretační, literární, výtvarné, mate-

kého testu z českého jazyka

matické, ekonomické, jazykové aj.

a literatury a z matematiky

» lyžařské výcvikové kurzy

(CERMAT). Požadavky a kritéria

» letní sportovně turistické kurzy

hodnocení jsou zveřejněny na inter-

» návštěvy státních institucí

netových stránkách školy.

a kulturních akcí

Obchodní akademie a vyšší odborná škola
Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 602 00 Brno

Člen Asociace obchodních akademií ČR

oa@oabrno.cz, +420 518 632 410

Trenérská škola Mendelu

www.oabrno.cz

Účastník projektu Junior Achievement

Obchodní akademie
a vyšší odborná škola
Brno, Kotlářská,
příspěvková organizace

Obor vzdělání

Obor vzdělání

Obor vzdělání

OBCHODNÍ AKADEMIE

EKONOMICKÉ LYCEUM

INFORMAČNÍ SLUŽBY
Zaměření na knihovnictví a informační služby

Kód oboru

63-41-M/02

Kód oboru

78-42-M/02

Kód oboru

72-41-M/01

Délka studia

čtyřleté

Délka studia

čtyřleté

Délka studia

čtyřleté

Dosažený

střední vzdělání

Dosažený

střední vzdělání

Dosažený stupeň

střední vzdělání

stupeň vzdělání

s maturitní zkouškou

stupeň vzdělání

s maturitní zkouškou

vzdělání

s maturitní zkouškou

Způsob ukončení

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Způsob ukončení

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Způsob ukončení

MATURITNÍ ZKOUŠKA

a certiﬁkace

vysvědčení o maturitní zkoušce

a certiﬁkace

vysvědčení o maturitní zkoušce

a certiﬁkace

vysvědčení o maturitní zkoušce

Forma studia

denní

Forma studia

denní

Forma studia

denní

Absolventi jsou odborně a kvaliﬁkovaně připraveni pro administrativní

Ekonomické lyceum představuje obor vzdělání, který připravuje žáky

Absolventi jsou schopni uplatnit získané dovednosti v knihovní

a organizační činnost v ekonomických a obchodně podnikatelských

pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Při přímém

a informační parxi s využitím moderních informačních a komunikačních

subjektech všech typů organizací. Dle zájmu mají možnost pokračovat

vstupu do praxe je absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat.

technologií. Úspěšní absolventi dle zájmu pokračují ve studiu

ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Může zastávat referentská místa ve ﬁrmách a organizacích v ekonomic-

na vyšších odborných a vysokých školách.

kých a obchodních odděleních.

Studentům nabízíme
» kvalitní výuku cizích jazyků – AJ, NJ
» široký výběr volitelných předmětů
jako jsou cvičná ﬁrma, matematický
seminář, společenskovědní seminář,

Studentům nabízíme
» možnost absolvovat zahraniční stáž
v rámci projektu Erasmus+
» možnost vykonat státní zkoušku
z psaní na PC

konverzace v cizím jazyce, podniká-

» exkurze v ČR i v zahraničí

ní fyzických osob

» zapojení do žákovských odborných

» praktická maturitní zkouška z od-

projektů

borných předmětů v ekonomickém

» účast v ekonomických soutěžích

a informačním systému POHODA

» prohlubování teoretických znalostí

» účast na projektu Junior Achievement formou studentských společností, to znamená tzv. reálná
podnikatelská činnost

Studentům nabízíme
» kvalitní výuku cizích jazyků – AJ, NJ

» odborné exkurze u nás i v zahraničí

» široký výběr volitelných předmětů

» zapojení do žákovských projektů

» možnost absolvovat zahraniční stáž

» zapojení do odborných i společens-

v rámci projektu Erasmus+
» výměnnou odbornou stáž v Německu

kovědních soutěží
» zapojení do středoškolské odb. činnosti

» kvalitní výuku cizích jazyků – AJ, NJ

» prohlubování teoretických zna-

» výuku informačních a komunikač-

lostí a praktických dovedností

ních technologií
» možnost absolvovat zahraniční
stáž v rámci projektu Erasmus+
» odborné exkurze u nás i v zahraničí
» účast v žákovských odborných
projektech
» zapojení do odborných i spole-

a praktických dovedností v rámci

čenskovědních soutěží ve škole

praxe na reálných pracovištích

i mimo školu

v rámci učební praxe
» odborná praxe a spolupráce
v knihovnách a dalších kulturních
a informačních institucích
» zapojení do středoškolské
odborné činnosti

