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Člen Asociace vyšších odborných škol

Člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Trenérská škola Mendelu

Účastník projektu Junior Achievement

KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁME 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

můžete si tak prohlédnout 

školu a seznámit se s jejím 

prostředím. Při osobním 

jednání s učiteli ško-

ly získáte podrobnější 

informace o studiu i mi-

moškolních aktivitách. 

Školou můžete prochá-

zet virtuálně každý den 

na www.oabrno.cz.

 Každoročně se také 

prezentujeme na evrop-

ském veletrhu pomaturitní-

ho a celoživotního vzdělávání 

GAUDEAMUS na brněnském 

výstavišti. 

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



EKONOMICKO-PRÁVNÍ ČINNOST SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vzdělávací program Vzdělávací program

Kód programu 68-41-N/03

Délka studia tříleté

Způsob ukončení a certifi kace absolutorium, titul DiS.

Forma studia denní i dálková

Školné 1 250 Kč / semestr

Kód programu 75-32-N/01

Délka studia tříleté

Způsob ukončení a certifi kace absolutorium, titul DiS.

Forma studia denní i dálková

Školné 1 500 Kč / semestr

 » Získám kvalifi kaci pracovníka s širo-

kým uplatněním v rámci ekonomic-

kých a právních fi remních procesů, 

zejména v oblasti soukromého 

práva, pracovního práva, DPH, daně 

z příjmu, účetnictví, podnikové eko-

nomiky, fi nančního řízení.

 » Budu se orientovat v činnostech 

souvisejících s obchodními 

aktivitami fi rmy.

 » Získám předpoklady k týmové 

spolupráci a efektivnímu vedení 

pracovních týmů.

 » Budu schopen vést písemnou 

i ústní komunikaci při obchodním 

jednání v cizím jazyce, což zvýší mé 

uplatnění v praxi.

 » Propojím teoretické znalosti s praxí 

díky 18 týdnům odborné stáže ve fi r-

mách, v bankách, ve fi nanční správě, 

v účetních a daňových kancelářích.

 » Pokud budu chtít získat vysokoškol-

ský titul, mám možnost se přihlásit 

do bakalářského studia na Provozně 

ekonomické fakultě Mendelovy 

univerzity. Na základě smlouvy mi 

bude řada předmětů uznána a ba-

kalářské studium bude o to kratší.

 » Získám kvalifi kaci sociálního 

pracovníka srovnatelnou s bakalář-

ským studiem.

 » Seznámím se se sociálními 

problémy, které lidé během života 

řeší, a naučím se, jak jim odborně 

pomoci.

 » Absolvuji více než 500 hodin 

(v dálkové formě 180 hodin) odbor-

né praxe ve významných státních 

i nestátních organizacích a založím 

si své profesní portfolio.

 » Kromě teoretické výuky dostanu 

příležitost i k vlastnímu psychosoci-

álnímu a odbornému rozvoji.

 » Zlepším své komunikační schop-

nosti a jazykové dovednosti.

 » Budu se moci zúčastnit řady 

dobrovolnických akcí.

 » Nebudu mít problém získat pracov-

ní místo v oboru.

 » Pokud budu chtít v budoucnu 

získat vysokoškolský titul, mám 

možnost přijetí bez přijímacích 

zkoušek na Jihočeskou Univerzitu 

v Českých Budějovicích.

Proč mám studovat Ekonomicko-právní činnost? Proč mám studovat Sociální práci?


