Obchodní akademie, Český Těšín – škola pro život
- říká ředitelka školy Ing. Kristina Bončková v rozhovoru pro KARVINSKÝ deník
Proč by si uchazeč měl vybrat právě vaši školu?
Jsme školou s dlouholetou tradicí a dobrými studijními výsledky. Naše školní vzdělávací programy
jsou zaměřené na potřebné dovednosti v dnešním světě – orientovat se v základních ekonomických
kategoriích, využívat moderní informační technologie, znát cizí jazyky a umět své znalosti
a dovednosti využívat v pracovním i osobním životě. Ekonomické vzdělání je právě v dnešní době
velmi důležité a využitelné v každé profesi i v osobním životě. Proto si myslím, že jsme školou –
pro život.
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Jaký je rozdíl mezi obory EL a OA?
Obor Ekonomické lyceum (EL) je oborem všeobecně vzdělávacím. Širší společenskovědní
i přírodovědní základ je vhodným východiskem pro další studium. Po ukončení studia se
předpokládá, že se absolvent bude dále vzdělávat na VŠ nebo VOŠ, aby získal hlubší odbornou
kvalifikaci. Odborné ekonomické předměty dávají však základ i odborné kvalifikaci v případě, že se
žák z jakýchkoli důvodů rozhodne ve studiu nepokračovat, po krátkém zapracování je schopen se
zapojit do pracovního procesu.
Absolvent oboru Obchodní akademie (OA) získává úplné středoškolské odborné vzdělání. Znamená
to, že může nastoupit přímo do zaměstnání na pozice středoškolsky vzdělaných ekonomů, ale může
také pokračovat ve studiu na VŠ nebo může zahájit vlastní podnikatelkou činnost.
Oba obory EK a OA mají na naší škole rozšířenou výuku informatiky. Tento předmět je vyučován
celé čtyři roky, je předmětem maturitním. Žáci se naučí pracovat se všemi běžně používanými
programy pro zpracování ekonomických informací. Připravujeme žáky pro získání mezinárodního
certifikátu ECDL.

Jaké možnosti má absolvent vaší školy? Kde se může uplatnit?
Náš absolvent se uplatní v administrativních, obchodních a organizačních činnostech ve všech typech
podniků, firem, institucí, úřadů, v bankách, pojišťovnách, u soudů na pozicích např. účetní, fakturant,
obchodní zástupce, pracovník marketingu, organizační pracovník, asistent, sekretář, apod.
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Jaké jazyky nabízíte na vaší škole?
Nabízíme výuku jazyka anglického, německého, ruského a polského. Jazyk anglický má u nás
rozšířenou hodinovou dotaci. Do výuky jazyka anglického a německého jsou zapojeni i rodilí mluvčí,
především v oblasti běžné, ale i odborné konverzace. Pravidelně žáci 3. ročníků vyjíždějí na pracovní
i jazykové stáže do zahraničí v rámci projektů Erasmus+ a iniciativy Pasch: Školy-partneři
budoucnosti.
Čím můžete motivovat zájemce?
Pro výuku máme kvalitně vybavené odborné učebny. Naše žáky zapojujeme do řady soutěží
odborných, jazykových i sportovních. Pořádáme zahraniční exkurze, sportovní kurzy. Na zážitky
z těchto akcí žáci rádi a dlouho vzpomínají.
Jaké bude v letošním roce přijímací řízení?
Přijímací zkoušky proběhnou ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky
a českého jazyka a literatury, které připraví společnost CERMAT. V kritériích zohledníme i výsledky
ze ZŠ získané na vysvědčeních v 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Podrobné informace
o kritériích a průběhu přijímacího řízení jsou uvedeny na našich webových stránkách www.oact.cz.
V letošním roce jsme vzhledem k epidemiologické situaci přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
nepořádali.

