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OBCHODNÍ AKADEMIE KOLÍN

• http://www.oakolin.eu/

• Kutnohorská 41, Kolín IV, 280 02

• Obory: 

Obchodní akademie

63-41-M/02

Ekonomika a podnikání (Sportovní management)

63-41-M/01

• Oba studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat:

• 60 žáků na obor Obchodní akademie (2 třídy)

• 30 žáků na obor Ekonomika a podnikání (1 třída)

Termíny přijímacích zkoušek a kritéria pro přijetí zveřejníme na našich webových stránkách. I v letošním 

školním roce se bude zřejmě vše operativně odvíjet od epidemiologické situace v ČR, budeme se řídit 

nařízeními MŠMT.



DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12. ledna 2021

Aktuální informace budou na stránkách 

školy.



PROČ JÍT STUDOVAT NA OBCHODNÍ AKADEMII?

• najdete tu přátelské prostředí

• máme zkušený a stabilní učitelský sbor

• sídlíme v centru Kolína a máme dobrou dopravní obslužnost

• budova Obchodní akademie prochází právě náročnou celkovou rekonstrukcí, která přinese větší komfort 

při výuce

• pro výuku využíváme pět počítačových učeben, tři jazykové učebny, moderní tělocvičnu s posilovnou. 

Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s připojením na internet a dataprojektorem.

• možnost výběru druhého cizího jazyka (němčina/ruština), cílená příprava na maturitní zkoušku v rámci 

povinně volitelných seminářů ve 3. a 4. ročníku

• naše studenty připravujeme nejen na maturitu, ale i na život. Naši absolventi mohou jít studovat na VOŠ, 

VŠ nebo rovnou nastoupit do zaměstnání.



VÝHODY PRO NAŠE STUDENTY 

• licence Office 365 po dobu studia zdarma (Word, Excel, PowerPoint, Teams…)

• možnost složení státní zkoušky z Písemné komunikace

• provozní praxe ve 2., 3. a 4. ročníku v reálných firmách nebo státních institucích

• možnost získání řidičského oprávnění u naší partnerské autoškoly – teoretická výuka u 

nás ve škole

• spolupráce s firmou Administer – účast studentů na valných hromadách



CO U NÁS ZAŽIJETE?

• exkurze do výrobních podniků

• vzdělávací zájezdy do zahraničí

• sportovně turistický kurz ve 3. ročníku

• lyžařský kurz ve 2. ročníku

• školní výlety

• sportovní turnaje

• soutěže napříč předměty, jazykové olympiády


