
 
 

Jsme členy řady odborných asociací či sdružení Co budete studovat, když si zvolíte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci a milé žákyně, 

 
rádi bychom Vám představili školu, která má již 25letou tradici. 

MŠMT ČR ji akreditovalo k poskytování vzdělávání formou zápisu 

do sítě škol již v roce 1993. Škola obdržela Certifikát kvality, 

osvědčující skutečně velmi dobrou úroveň poskytovaného vzdělávání 

jak po stránce kvalifikačního složení pedagogického sboru, tak po 

stránce technického vybavení školy. Škola je také střední školou roku 

2013. 

 

Proč studovat u nás? 
Můžete si být jisti, že u nás za své školné dostanete něco navíc 
oproti ostatním soukromým školám. Je to kouzlo přístupu, 
domácí prostředí a partnerský přístup. Školné u nás činí  
12 000 Kč za rok. Jedná se o nejnižší školné na Mostecku.  
 

• Jsme škola s tradicí a prokazatelnými výsledky 
• Všichni studenti získají zdarma ISIC kartu. Je to mezinárodní průkaz 

studenta platný ve124 zemích (www.isic.cz). 

 

Výuka je realizována v následujících školních 
vzdělávacích programech 

 
PRO-CES 

• Cestovní ruch a  průvodcovství 

• Informační technologie a programování 

 
SPORT A UNIE 

• Sportovní marketing a management 

 

 
Studium ve všech zaměřeních je čtyřleté, 

zakončené maturitní  zkouškou. 

• Asociace institucí vzdělávání dospělých 

• Okresní hospodářské komory 

• Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

 

Co je u nás jinak 

• Jsme certifikovaní k testování ECDL a studenti mohou vykonat zkoušku 

a  získat certifikát ECDL (European Computer  Driver’s  Licence). 

• Vyučujeme prostřednictvím e-learningového systému Moodle. 

• Informace  o  prospěchu  studentů jsou  přístupné  studentům  i 

rodičům prostřednictvím internetové  aplikace Bakalář  VIS. 

• Vyplácíme  studentům  prospěchová  stipendia do prospěchu 1,75 

• Aktivně a dlouhodobě nabízíme studentům možnost zapojit se 

do mezinárodních aktivit či soutěží  

• Online informační systém docházky 

• PC a dataprojektor v každé učebně 

 

Čím se můžeme pochlubit :-) 

• Máme pravidelně vysokou úspěšnost u didaktických testů a 

písemných prací společné části maturitních zkoušek! 

• Realizujeme řadu projektů  financovaných  z  fondů  EU, to  

umožňuje našim studentům mimo jiné i účastnit se např. 

mezinárodních soutěží. Studenti mají možnost se zúčastnit pobytu 

v Německu.  

• Skvěle nám funguje systém konzultačních hodin všech pedagogů 

pro studenty   i  rodiče  -  záleží nám individuálním přístupu 

  ke všem studentům! 

• Máte možnost vykonat státní zkoušky z kancelářského 

psaní na PC 

• Máte možnost  získat  certifikát  ECDL v budově školy! 

• Vytváříme ty správné podmínky pro  integrované studenty! 

• Aktivně podpoříme studenty/sportovce formou individuálního 
přístupu a částečného uvolnění z výuky 

• Nabídneme vám široké spektrum mimoškolních aktivit (lyžařské a 

vodácké  kurzy, návštěvy divadel či kin, odborné přednášky, 

kroužky sportovních her, fiktivních firem a robotiky) 

• První ročníky pozveme na harmonizační výjezd! 

• Budete moci chodit pravidelně do „fitka“ v rámci tělesné výchovy! 

• Nabízíme služby školní knihovny 

Cestovní ruch a průvodcovství 

Teorii průvodcovství 

Geografii cestovního ruchu 

Cestujeme po světě 

Dějiny kultury 

Marketing a management cestovního ruchu 

 
Informační technologie a programování 

Algoritmizaci úloh 

Programování 

Počítačovou grafiku 

Robotiku 

Řízení hardwarových a softwarových projektů 

Reklamní komunikaci 

 
Sportovní marketing a management 

Teorii sportovního tréninku 

Sportovní marketing a management 

Základy fyziologie 

Základy anatomie  

Historie a teorie sportu 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Co u nás všechno najdete 
 
• 90 osobních počítačů pro práci studentů i pedagogů 

• Zcela nově vybavená učebna VT 

• Osm kmenových učeben vybavených  počítači s připojením na 

internet 

• Odbornou  učebnu   pro  výuku  písemné  a  elektronické 
komunikace 

• Dvě odborné učebny pro výuku  ICT a dalších  odborných předmětů 

• Projektovou učebnu – učebnu cizích jazyků – vybavenou 15 počítači 

s připojením na internet 

• Tři  sady  hlasovacího  zařízení  používaných  při   multimediální  
výuce 

• Nově vybavenou studovnu 

• Pro oddech využívání atria 

• Aulu školy pro přednášky, slavnostní předávání maturitního 

vysvědčení apod. 

• Školní knihovnu 

• Elektronický školní docházkový systém, každý student dostane 

osobní čip 

• Tělocvičnu 

• Školní  kantýnu  a automaty na občerstvení 

• Robotickou učebnu 

• 3D tiskárny 
 
 

Co musíte udělat, abyste byli přijati 

Žáci a žákyně budou ke studiu přijímání na základě vykonání 

přijímací zkoušky, přijímacího pohovoru a bude přihlédnuto k 

prospěchovým průměrům z pololetí z 8. a 9. třídy. 

 
Doporučujeme všem zájemcům o studium na naší škole sledovat naše 

internetové  stránky www.sssmep.cz a školní facebook, kde získáte 

podrobné a aktuální informace o škole.  Zveme vás na dny otevřených 

dveří, kde se vám budeme individuálně  věnovat a  zodpovíme všechny 

vaše dotazy. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  SSŠMEP – úspěch začíná u nás! 
 
  

Největší úspěch našich studentů  
1. MÍSTO V SOUTĚŽI VEX IQ CHALLENGE RING 

MASTER 2018 S NOMINACÍ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 

 vychováváme hvězdy - naši absolventi to dotáhli 
daleko 

 jdeme s dobou - pro výuku používáme 
nejmodernější vybavení 

 praktické vyučování – naši studenti se učí 
nejenom v lavicích, ale i přímo v učebnách a 
zasedacích místnostech Magistrátu města Most, 
Finančním úřadě či v aule VŠFS. 

 Spolupracujeme s MUP Praha 

 soutěže – úspěšně se účastníme 
nejprestižnějších soutěží pro SŠ 

 
 

 
Kontakty: 

 
Soukromá  střední  škola  pro  

marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. 
E. Basse 1142/9, 434 01 Most 
Telefon: +420 476 709 580 

Web: www.sssmep.cz 

E-mail:  soukrmark@sssmep.cz 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Jsme na facebooku! 
www.facebook.com/ Soukromá střední 

škola pro marketing a ekonomiku podnikání 

Most 

www.sssmep.cz 

soukrmark@sssmep.cz 
 

Soukromá 
střední 
škola 
pro marketing 

a ekonomiku podnikání 

 
JSME VÍC NEŽ ŠKOLA,  

JSME TVOJE SPRÁVNÁ CESTA. 
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