Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615

Škola působí již od roku 1909. Poskytuje nejúplnější ekonomické vzdělání v táborském regionu. Dlouhá léta patří mezi prestižní školy.
Obory:
● 63-41-M/02 – OBCHODNÍ AKADEMIE
Absolventi mohou nalézt uplatnění jako ekonomové, účetní, finanční referenti, sekretářky, asistenti, obchodní zástupci, úředníci ve státní správě aj. Mají předpoklady pro práci ve firmách se zahraniční účastí nebo v zahraničních firmách.
Jsou připravováni tak, aby po maturitě mohli pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ.
Škola klade důraz na velmi dobrou znalost 2 cizích jazyků, (AJ + výběr z FJ, NJ, RJ). Odborná výuka poskytne kompletní ekonomické vzdělání, především v ekonomice, účetnictví a dalších odborných předmětech.
Profilová část maturitní zkoušky: ústní zkoušky z účetnictví a ekonomiky jsou doplněné praktickou zkouškou z odborných předmětů.
● 78-42-M/02 – EKONOMICKÉ LYCEUM
Zaměřeno na přípravu pro studium na VŠ nebo VOŠ. Absolventi mohou pokračovat ve studiu VŠ nejen ekonomického zaměření.
Absolventi se mohou uplatnit jako průvodci, delegáti cestovních kanceláří, v oblasti cestovního ruchu, jako obchodní zástupci, ve státní správě atd. Obor vyžaduje velmi dobrou znalost cizích jazyků, (AJ + výběr z FJ, NJ, RJ).
Žáci absolvují domácí i zahraniční tematické exkurze. V rámci projektů se zúčastní stáží v zahraničí, budou spolupracovat se žáky zahraničních škol a navštíví řadu zemí celé Evropy. Během studia absolvují několik tematicky zaměřených exkurzí v zařízeních cestovního ruchu.
Profilová část maturitní zkoušky: ústní zkoušky z ekonomiky a cestovního ruchu jsou doplněné praktickou zkouškou z odborných předmětů.

Škola má 6 počítačových a 17 multimediálních učeben, z toho 2 univerzální, 3 jazykové a 12 kmenových učeben, studovnu, knihovnu, tělocvičnu a posilovnu. K dispozici je po celý den internet. V průběhu studia se koná lyžařský a turisticko-cyklistický kurs.
Naše škola zajistí žákům stravování i ubytování v bezprostřední blízkosti a to v zařízení jiné školy.
Všem zájemcům umožníme po předchozí dohodě prohlídku školy i mimo dny otevřených dveří.
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