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máme 100letou tradici a více než 17 300 absolventů v letech 1920-2020
81,30 % je úspěšnost přijetí absolventů naší Obchodní akademie na vysoké školy
v roce 2019
86,78 % studentů maturitních oborů se dobrovolně během studia účastní mezinárodní
certifikace digitálních dovedností ECDL
95,83 % je úspěšnost studentů školy při skládání nepovinných státních zkoušek z psaní na
klávesnici
385 byl počet certifikátů, získaných žáky v různých kurzech ve školním roce 2018-2019
158 firem z praxe spolupracuje s naší školou
2 052 141 Kč jsou peníze, čerpané z dotací Evropské unie za období 2019-2021 na
zlepšování podmínek ve vzdělávání a metodickou podporu učitelů
2 036 477 Kč (77 315 EUR) jsou peníze, získané naší školou v projektech ERASMUS+
pro mobilitu žáků a učitelů za období 2018-2021
43 učitelů garantuje kvalitní přípravu na zahájení profesní kariéry
142 odborných seminářů se zúčastnili naši učitelé ve školním roce 2018/2019
více než 350 odborných workshopů jsme uskutečnili na základních školách v posledních
5 letech

NABÍDKA OBORŮ
Maturitní obory, délka studia 4 roky:
- Cestovní ruch
- Obchodní akademie
- zaměření Ekonomika sportu
- zaměření Daně a finance
- zaměření Zahraniční obchod
- Veřejnosprávní činnost

Učební obory, délka studia 3 roky:
- Cukrář
- Kuchař - číšník
- Prodavač - výroba a prodej lahůdek

VYBAVENÍ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
- škola zajišťuje ubytování ve vlastním domově mládeže s celkovou kapacitou 79 lůžek
- ve stejném objektu škola zajišťuje také stravování

MATURITNÍ OBORY
Cestovní ruch

Kód oboru:

65-42-M/02

Délka a forma:

čtyřleté denní studium

Zakončení:

maturitní zkouška

Přihlášky:

do 1. března

Přijímací řízení:

jednotné přijímací zkoušky

Místo výuky:

Tyršovo nám. 220

Jaké je uplatnění?
Absolventi oboru se uplatní zejména v oblasti cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovní
kanceláře či agentury, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska, turistických informačních
center, organizační pracovníci v lázeňských zařízeních, pracovníci recepcí či organizační
zaměstnanci firem zajišťujících přepravu rekreantů.

Proč právě tento obor?
Nosnými předměty jsou cizí jazyky, informatika, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu,
průvodcovské služby, ekonomika a marketing. Odborné předměty jsou dále rozvíjeny v seminářích. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - ruština, němčina.
Žáci získávají klíčové komunikativní a personální dovednosti, učí se využívat moderní informační
technologie a pracovat s informacemi. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo
vyšší odborné škole, jsou však připraveni na dobrý vstup do praxe.

A něco navíc...
1. ročník
2. ročník
3. ročník

-

4. ročník 1.-4. ročník -

sportovně turistický kurz
kurz první pomoci
tuzemský poznávací zájezd
zahraniční poznávací zájezd
Státní zkoušky z psaní na
klávesnici
barmanský kurz
mezinárodně uznávané zkoušky
ECDL, tzv. „řidičák na počítač“
odborná angličtina - služby
v cestovním ruchu
jednodenní exkurze
návštěvy veletrhů a výstav v oblasti
cestovního ruchu

CESTOVNÍ RUCH

Název oboru:

OBCHODNÍ AKADEMIE - daně a finance

MATURITNÍ OBORY
Název oboru:

Obchodní akademie

Kód oboru:

63-41-M/02

Zaměření:

DANĚ A FINANCE

Délka a forma:

čtyřleté denní studium

Zakončení:

maturitní zkouška

Přihlášky:

do 1. března

Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky
Místo výuky:

ul. T. G. Masaryka 1000

Jaké je uplatnění?
Tradiční zaměření oboru slibuje dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi tohoto oboru se uplatní
zejména ve vedení účetnictví ve firmě, zakládání a provozování vlastní živnosti, správě
podnikových financí a organizování obchodní činnosti. Příkladem jsou povolání: ekonom, účetní,
obchodní zástupce, pracovník marketingu, obchodní referent a další.

Proč právě tento obor?
Vzdělávací program je zaměřený na finance a daně, velký důraz je kladen na práci s výpočetní
technikou. Žáci tohoto zaměření získávají první zkušenosti ve studentské firmě - zakládají vlastní
projekt a mohou tak okusit podnikání na vlastní kůži a porovnat svoje schopnosti v konkurenci
mnoha firem z celé České republiky.
Nosnými předměty jsou ekonomika, daně, účetnictví, finance, cizí jazyky a informační
technologie. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - němčina, ruština, francouzština.
Absolventi zpravidla pokračují v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však
připraveni na dobrý vstup do praxe.

A něco navíc...
1. ročník
2. ročník

-

lyžařský kurz
sportovně turistický kurz
Státní zkoušky ze zpracování textu
3. ročník
Státní zkoušky z psaní na
klávesnici
- podnikání ve studentské firmě
podle programu JA Czech, práce
na samostatných marketingových
projektech
1.-4. ročník - mezinárodně uznávané zkoušky
ECDL, tzv. „řidičák na počítač“

MATURITNÍ OBORY
Obchodní akademie

Kód oboru:

63-41-M/02

Zaměření:

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Délka a forma:

čtyřleté denní studium

Zakončení:

maturitní zkouška

Přihlášky:

do 1. března

Přijímací řízení:

jednotné přijímací zkoušky

Místo výuky:

ul. T. G. Masaryka 1000

Jaké je uplatnění?
Zaměření oboru odráží společenské změny a rostoucí požadavky na trhu práce. Absolventi s tímto
zaměřením se uplatní především ve firmách se zahraniční účastí, ve firmách zabývající se dovozem
či vývozem, v marketingu a komunikaci.

Proč právě tento obor?
Nosnými předměty jsou cizí jazyky, ekonomika, účetnictví, zahraniční obchod a informační
technologie. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - němčina, francouzština. Od třetího ročníku se vyučuje třetí cizí jazyk - ruština.
Žáci jsou připravováni pro praktické využití obchodní korespondence ve dvou světových jazycích,
zapojují se do projektů Erasmus v zemích EU. Absolventi zpravidla pokračují v dalším studiu na
vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni na dobrý vstup do praxe.

A něco navíc...
1. ročník
2. ročník

- lyžařský kurz
- sportovně turistický kurz
- Státní zkoušky ze zpracování
textu
3. ročník - Státní zkoušky z psaní na
klávesnici
4. ročník - cizojazyčná obchodní
korespondence
1.-4. ročník - mezinárodně uznávané zkoušky
ECDL, tzv. „řidičák na počítač“

OBCHODNÍ AKADEMIE - zahraniční obchod

Název oboru:

OBCHODNÍ AKADEMIE - ekonomika sportu

MATURITNÍ OBORY
Název oboru:

Obchodní akademie

Kód oboru:

63-41-M/02

Zaměření:

EKONOMIKA SPORTU

Délka a forma: čtyřleté denní studium
Zakončení:

maturitní zkouška

Přihlášky:

do 1. března

Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky
Místo výuky:

ul. T. G. Masaryka 1000

Jaké je uplatnění?
Obor, který se zaměřuje na rychle se rozvíjející odvětví - podnikání v oblasti volnočasových aktivit,
zdravého životního stylu, outdorových a adrenalinových sportů, ale také v oblasti fitness či
relaxace.

Proč právě tento obor?
Nosnými předměty oboru jsou ekonomika, účetnictví, cizí jazyky a informační technologie. Žáci
tohoto zaměření mají navíc rozšířenu výuku o ekonomiku sportu, teorii sportovní přípravy a posílenu výuku tělesné výchovy.
Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - němčina, ruština, francouzština.
Vzdělávací program nabízí ekonomický základ umožňující rozvoj vlastního podnikání či uplatnění
v ekonomických profesích. Možnosti uplatnění pak výrazně zvyšují certifikované sportovně
orientované kurzy. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých a vyšších
odborných školách, jsou však připraveni na dobrý vstup do praxe.

A něco navíc...
1. ročník
2. ročník

-

lyžařský kurz, kurz první pomoci
certifikovaný kurz vodní záchranář, sportovně turistický kurz
Státní zkoušky ze zpracování textu
3. ročník
certifikovaný kurz instruktor
fitness
- Státní zkoušky z psaní na
klávesnici
4. ročník - kurz sportovní a rekondiční
masáže, instruktor lyžování
1.-4. ročník - mezinárodně uznávané
zkoušky ECDL, tzv. „řidičák
na počítač“

MATURITNÍ OBORY
Veřejnosprávní činnost

Kód oboru:

68-43-M/01

Délka a forma:

čtyřleté denní studium

Zakončení:

maturitní zkouška

Přihlášky:

do 1. března

Přijímací řízení:

jednotné přijímací zkoušky

Místo výuky:

Tyršovo nám. 220

Jaké je uplatnění?
Absolventi oboru jsou připraveni zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci
působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např.
hospodaření s majetkem, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, výkon prací
souvisejících s vystavováním úředních dokladů, s určováním a vyměřováním dávek a poplatků, se
správním řízením apod.

Proč právě tento obor?
Nosnými předměty jsou veřejná správa, právo, cizí jazyky, informatika a písemná a elektronická
komunikace. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka - ruština, němčina.
Získané znalosti a dovednosti umožňují dobré uplatnění i v soukromém sektoru. Absolventi mohou
pokračovat v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni na dobrý
vstup do praxe.

A něco navíc...
1. ročník
3. ročník

- sportovně turistický kurz
- kurz praktických dovedností
- Státní zkoušky z psaní na
klávesnici
1.-4. ročník - mezinárodně uznávané
zkoušky ECDL, tzv. „řidičák na
počítač“
- spolupráce na neziskových
projektech
- exkurze do Parlamentu ČR
- jednodenní exkurze se
zaměřením na výkon státní
správy a samosprávy,

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Název oboru:

PRODAVAČ - výroba a prodej lahůdek

UČEBNÍ OBORY
Název oboru:

Prodavač - výroba a prodej
lahůdek

Kód oboru:

66-51-H/01

Délka a forma:

tříleté denní studium

Zakončení:

výuční list

Přihlášky:

do 1. března

Přijímací řízení:

dle výsledků předchozího vzdělání

Místo výuky:

ul. Vysokomýtská 1206

Jaké je uplatnění?
Absolvent se uplatní ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách, ale i v rámci
samostatné podnikatelské činnosti v oblasti obchodu a e-shopů. Prodavač je kvalifikovaný pracovník, který vykonává příslušné obchodně provozní činnosti v prodejnách rychlého občerstvení,
mléčných jídelnách, v gastronomických provozovnách, na veletrzích a prodejních výstavách.

Proč právě tento obor?
Absolvent je připraven samostatně provádět odborné činnosti prodeje lahůdkářského sortimentu
v obchodních řetězcích, provádět základní úpravy při zpracování potravin, připravovat základní
i doplňkový sortiment lahůdkářských výrobků, připravovat různé druhy nápojů, volit vhodné
technologické postupy přípravy s ohledem na zdraví spotřebitelů a zásady racionální výživy,
sestavovat kalkulace, uchovávat a skladovat lahůdkářské výrobky, připravovat a prezentovat
nabídku lahůdkářských výrobků, realizovat požadavky zákazníků.
Nosnými předměty jsou psychologie prodeje, obchodní provoz, zbožíznalství, technologie a odborný výcvik.

A něco navíc...
1. ročník - carvingový kurz (ozdobné vyřezávání květinových motivů z ovoce a zeleniny,
příprava dekorací slavnostních tabulí)
2. ročník - baristický kurz (teoretické i praktické seznámení s filozofií kávy, základní
techniky přípravy různých druhů kávy)
3. ročník - barmanský kurz (seznámení s nápojovou gastronomií a příprava míchaných
alkoholických i nealkoholických nápojů)

UČEBNÍ OBORY
Název oboru:

Cukrář

Kód oboru:

29-54-H/01

Délka a forma: tříleté denní studium
Zakončení:

výuční list

Přihlášky:

do 1. března

Přijímací řízení: dle výsledků předchozího vzdělání
Místo výuky:

ul. Vysokomýtská 1206

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář, zejména v pozici zaměstnance v cukrárenských
provozech a v malých výrobnách včetně hotelových, při prodeji cukrářských výrobků a v příbuzných výrobních provozech pekárenských, pečivárenských a cukrovinkářských.

Proč právě tento obor?
Absolvent je připraven zejména na ruční výrobu cukrářských výrobků, restauračních moučníků
a zmrzlin se zaměřením na zpracování těst, tvarování a zhotovování cukrářských polotovarů,
korpusů, náplní, polev, dokončovací práce, zdobení, skladování, balení a expedici hotových
výrobků, hodnocení jakosti surovin i finálních výrobků.
Absolvent dokáže zpracovávat základní suroviny, směsi, zlepšující prostředky a přísady pro
výrobu cukrářských výrobků. Zvládne řídit technologické postupy při výrobě, dodržovat
hygienická pravidla, zná obsluhu, základní seřízení a údržbu strojů a zařízení v cukrářské výrobě.
Nosnými předměty jsou suroviny, stroje a zařízení, technologie a odborný výcvik.

A něco navíc...
1. ročník - carvingový kurz (ozdobné
vyřezávání květinových motivů z ovoce
a zeleniny, příprava dekorací slavnostních
tabulí)
2. ročník - baristický kurz (teoretické i praktické seznámení s filozofií kávy, základní
techniky přípravy různých druhů kávy)
3. ročník - barmanský kurz (seznámení s nápojovou gastronomií a příprava míchaných
alkoholických i nealkoholických nápojů)

CUKRÁŘ

Jaké je uplatnění?

UČEBNÍ OBORY
Název oboru:

Kuchař - číšník

Kód oboru:

65-51-H/01

Délka a forma:

tříleté denní studium

Zakončení:

výuční list

Přihlášky:

do 1. března

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Přijímací řízení: dle výsledků předchozího vzdělání
Místo výuky:

ul. Vysokomýtská 1206

Jaké je uplatnění?
Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve
velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na
soukromé podnikání v pohostinství.
Žáci se seznámí s technologií přípravy běžných i technologicky náročných jídel a ovládají základní
techniky obsluhy. Dokáží posoudit potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty a jejich
vhodnosti pro technologické zpracování. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání. Mají
osvojeny zásady správné výživy.

Proč právě tento obor?
Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování,
posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat
nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, zvládat elektronickou evidenci tržeb.
Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická
zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést
příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.
Nosnými předměty jsou potraviny a výživa, stolničení, stroje a
zařízení, technologie a odborný výcvik.

A něco navíc...
1. ročník - carvingový kurz (ozdobné vyřezávání květinových
motivů z ovoce a zeleniny, příprava dekorací slavnostních
tabulí)
2. ročník - baristický kurz (teoretické i praktické seznámení
s filozofií kávy, základní techniky přípravy různých druhů kávy)
3. ročník - barmanský kurz (seznámení s nápojovou gastronomií a příprava míchaných alkoholických i nealkoholických
nápojů)

NĚCO NAVÍC...
OTEVŘENÁ ŠKOLA
Jsme přesvědčeni, že škola by měla být aktivní součástí veřejného
života ve městě i okolí. Proto vznikl projekt „Otevřená škola”, který
poskytuje prostor pro širokou škálu přednášek, seminářů,
workshopů, ale také pro univerzitu třetího věku, nebo setkání lidí se
zajímavými nápady.

OTEVŘENÁ

ŠKOLA
OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň

KONFERENCE „CHOCEŇ - ŠKOLA A PODNIKÁNÍ”
Již několik let propojujeme školu s podnikatelským prostředím, s praxí.
Konference je otevřená studentům, učitelům a firmám, které chtějí zlepšit
praktické vzdělávání, hledají vzájemnou inspiraci a spolupráci. Výstupem je
pak dlouhodobá spolupráce v podobě exkurzí, stáží, workshopů,
přednášek, pracovních projektů apod.

Choceň
KONFERENCE
ŠKOLA A PODNIKÁNÍ

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ
Každým rokem, vždy na konci února, pro Vás studenti oboru
cestovní ruch připravují tematické prohlídky po Chocni - už jsme
se vydali po stopách Kinských, navštívili jsme prvorepublikové vily,
v roce 2020 nás čeká Choceň průmyslová.

Mezinárodní den
průvodců

STUDENTSKÁ FIRMA
Téměř 20 let spolupráce s organizací JA Czech umožňuje
studentům založit reálný podnikatelský projekt už na střední škole
- od založení firmy, přes propagaci, výrobu, prodej až po závěrečné
vyúčtování a výroční zprávu.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY NEJEN PRO STUDENTY
Pravidelná kulturní představení, účast na projektu Jeden svět, charitativní akce a dobročinné sbírky,
soutěže různého zaměření, každoroční jazykové zájezdy do zemí Evropské unie, turnaje a závody,
sportovní dny, organizování závodů pro základní školy, nadstandardní sportovní vybavení využitelné
i mimo vyučování, gastronomické přehlídky a soutěže, cukrářské speciality...

připojte se...

www.oa-chocen.cz

Tyršovo nám. 220
výuka oborů
Cestovní ruch;
Veřejnosprávní činnost

T. G. Masaryka 1000
výuka oborů
Obchodní akademie
- daně a finance
- zahraniční obchod
- ekonomika sportu

Paraple 2000
domov mládeže,
školní jídelna

T. G. Masaryka 1000
565 01 Choceň
tel.: 465 471 338, 739 048 111
oachocen@oa-chocen.cz
www.oa-chocen.cz
ředitel školy
Mgr. Jaroslav Studnička
tel.: 465 321 122
zástupci ředitele
Ing. Markéta Drahošová
tel.: 465 321 226
Ing. Marie Michálková
tel.: 465 461 000
Mgr. Petra Zavřelová
tel.: 465 467 714
vedoucí domova mládeže
Eva Teplá
tel.: 465 521 101

web

Vysokomýtská 1206
výuka oborů Cukrář;
Kuchař - číšník;
Prodavač - lahůdkář

