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Pět bodů proč zvolit studium ve Střední škole Podnikatelské akademii  
 

1. Absolvent Podnikatelské akademie získává všeobecné a odborné vzdělání 
oboru vzdělání Ekonomika a podnikání v rámci školního vzdělávacího programu 
Podnikání a management. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. V průběhu 
studia ve 2. ročníku se provádí výběr povinně volitelného předmětu, jehož 
výuka je zajišťována ve 3. a 4. ročníku. Název a obsah vybraného předmětu je 
v souladu s následujícími odbornými zaměřeními: 

 Bankovnictví a finanční služby 

 Cestovní ruch a hotelnictví 

 Manažerská a mediální komunikace 

 Mezinárodní obchod a diplomacie 
 

2. Absolvent Podnikatelské akademie je připravován na státní maturitu 
(společnou část maturitní zkoušky) co do obsahu a rozsahu srovnatelně 
s absolventem obchodní akademie i gymnázia, což  odpovídá rozsahu týdenních 
výukových hodin za 4 roky studia. Jako cizí jazyk státní maturity je 
v Podnikatelské akademii obvykle volen anglický jazyk a rozsah předmětů 
společné části maturitní zkoušky v Podnikatelské akademii je: 

 Český jazyk a literatura … 16 týdenních výukových hodin za studium 

 Anglický jazyk……………….. 16 týdenních výukových hodin za studium  

 Matematika………………….. 14 týdenních výukových hodin za studium 
 

3. Absolvent Podnikatelské akademie získává v průběhu odborného studia jak  
odborné vědomosti a znalosti, tak i odborné praktické znalosti a dovednosti, 
které jsou ověřovány ve školní maturitě (profilující části maturitní zkoušky): 

 ústní zkouška z ekonomiky 

 ústní zkouška z předmětu odborného zaměření  

 praktická zkouška z managementu a účetnictví 
 

    Odborné vědomosti a znalosti získává ve výukových  předmětech: 

 Ekonomika …….…………….... 11 týdenních výukových hodin za studium 

 Účetnictví.……………….…….…. 8 týdenních výukových hodin za studium 

 Management.…………………... 8 týdenních výukových hodin za studium 

 Komunikace …………………….. 6 týdenních výukových hodin za studium 

 Informatika ………….… ….…… 6 týdenních výukových hodin za studium 

 Předmět odbor zaměření …. 5 týdenních výukových hodin za studium 
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Odborné praktické znalosti a dovednosti získává v těchto oblastech výuky: 

 Odborná praxe 2 týdny v podnicích na konci 1., 2. a 3. ročníku  

 Seminární práce z obchodní činnosti v ekonomice ve 2. ročníku 

 Seminární práce z marketingu v managementu ve 3. ročníku 

 Ekonomické praxe …………. 2 týdenní výukové hodiny ve 4. ročníku 

 Elektronické účetnictví ….. 2 týdenní výukové hodiny ve 4. ročníku 

 Manažerská praxe …………. 2 týdenní výukové hodiny ve 4. ročníku  

 Praktická výuka 1 týdenní hodina v odborném zaměření ve 4. ročníku 
 

4. Absolvent Podnikatelské akademie získává kvalifikované vzdělání ekonomické a 
manažerské, což mu dává možnost širokého uplatnění ve veřejné, státní a 
zejména podnikatelské sféře se zaměřením: 

 na ekonomiku a podnikání 

 na management a účetnictví 

 na komunikaci a informatiku 

 na administrativní a personální činnosti  

 na investiční a obchodní činnosti 

 na marketing, propagaci a reklamu 

 na bankovnictví a finanční služby 

 na cestovní ruch a hotelnictví 

 na manažerskou a mediální komunikaci 

 na mezinárodní obchod a diplomacii 
 

5. Absolvent Podnikatelské akademie je teoreticky i prakticky připravován pro 
kvalifikované místo v zaměstnání. Má však též možnost pokračovat ve 
vysokoškolském studiu, a to jak v denním  studiu, tak i při kvalifikovaném 
zaměstnání v kombinovaném (dálkovém) studiu. Zaměření vysokoškolského 
studia je pro absolventa vhodné zejména v těchto oborech: 

 ekonomických (podniková ekonomika, národní hospodářství, statistika, 
účetnictví, mezinárodní obchod a cestovní ruch) 

 manažerských (podnikový, personální, projektový, marketingový a 
strategický management) 

 technických (ekonomika stavebnictví, strojírenství, dopravy,  

 energetiky, informační technologie) 

 právních a bezpečnostních (právo, kriminalistika, policejní a vojenská 
studia) 

 humanitních (politologie, sociologie, psychologie, filozofie, etika, teologie 
a žurnalistika) 

 pedagogických (český jazyk, anglický jazyk, matematika)  


