
Názory rodičů na naši školu? 
 
 Svého patnáctiletého školáka dávám na stře-

dní školu s internátem z těchto důvodů: 
• Bude ve větším kolektivu stejně starých dětí, 

což ho donutí více s nimi komunikovat, řešit 
problémy a částečně se přizpůsobit skupině. 

• Budou mít více společných zájmů než s námi 
rodiči nebo se sedmiletým bratrem. 

• Naučí se větší samostatnosti. 
• Bude mít více času na kolektivní volnočasové 

aktivity, protože mu odpadne každodenní 
dojíždění.  

• Bude se převážně srovnávat se stejně 
starými spolužáky s podobnými schopnostmi 
a zájmy. 

• Bude mít větší řád a kontrolu, přičemž 
odpadne nekontrolované celoodpolední 
sezení u počítače.  

(Jiří Leták) 

Proč internátní forma studia? 
 
• Internátní školy vykazují lepší znalosti 

a dovednosti žáků jak ve studiu, tak 
i ve formování osobnosti. 

• Možnost celodenního působení na studenty, 
samozřejmě za předpokladu dobrých 
pedagogů, vychovatelů a vhodně zvoleného 
programu je nesporná výhoda oproti 
klasické škole. 

• Program, který škola nabízí, výše uvedené 
slibuje. Studentům na internátu odpolední 
a víkendové aktivity vyplní volný čas a naučí 
je komunikovat (navíc ještě v angličtině) 
s vrstevníky, osamostatní je při společných -
akcích, výjezdech a praxích.  

• Shrnuli výše uvedené, myslím, že je to jeden 
z mála nových projektů, který je smysluplný 
a nečeká s nataženou rukou jen na dotace ze 
státu. 

• Škola má vlastní podnikatelský záměr, jehož 
cílem je snaha připravit žáky a pomoci jim 
v dosažení co nejlepšího uplatnění v praxi 
a tudíž zpětně dosáhnout větší zisk pro 
školu. 

• Školu zajímá, jak a kde se její studenti 
uplatní, což je opravdu výjimečné. 
 

 (Ing. Václav Pták) 
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Kdo jsme? 
 
• Naše historie se začala v roce 1992 V Hradci 

Králové. O něco později jsme otevřeli školu 
v Trutnově. 
 

• Naše koncepce stojí na třech pilířích 
 

― odložené školné 
― internátní režim studia 
― propojení teorie s praxí 

 
• Staň se naší součástí a my tě toho mnohému 

naučíme: 
 

― vynikající komunikační 
schopnosti v českém a anglickém 
jazyce 

― mezinárodní know-how v oblasti    
obchodu a podnikání 

― výborné schopnosti pracovat v mezi-
národních týmech a komunikovat 
s českými i zahraničními klienty 

― schopnosti kladně přijímat nové 
podněty a neustále se vzdělávat 

― schopnosti samostatně uvažovat 
a jednat 

― přesvědčující prezentační dovednosti 
― iniciativa, flexibilita 

Proč studovat naší školu? 
 
• Získáš střední vzdělání ukončené maturitní 

zkouškou ve čtyřletém studijním oboru 
Ekonomika a podnikání. 

 
• Díky školnímu vzdělávacímu  programu 

Obchodní manažer se staneš úspěšným 
obchodníkem nebo si založíš vlastní firmu 
 

• Díky internátní formě studia se 
osamostatníš, naučíš se nakládat s volným 
časem a trávit čas v kolektivu.  
 

• Díky volnočasovým aktivitám se naučíš 
relaxovat, pracovat na sobě a komunikovat 
v angličtině s rodilým mluvčím.  
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