
 
Vážení zákonní zástupci, milí deváťáci, 

 

v letošním roce se nám bohužel asi nepodaří do Vánoc pozvat Vás osobně do školy na dny otevřených 

dveří. Nabízíme vám tedy možnost najít si informace o nás na webu a spojit se s námi on-line.  Je to 

jednoduché! 

Chceš vědět základní informace o škole?  Klikni ZDE. 

Chceš vědět podrobnosti o oborech?  Klikni ZDE.  

Chceš informace o přijímacích zkouškách NANEČISTO? Klikni ZDE. 

 

Chceš s námi mluvit on-line? Spoj se s námi! 

(vyber si, s kým či o čem chceš mluvit přes MS Teams, podrž CRTL+ klikni na link níže – potom zvol 

„pokračovat v tomto prohlížeči“ a klikni na „připojit se“) 

PÁTEK 20. listopadu 13:30-17:00 h:  

Cestovní ruch a Veřejnosprávní činnost 

Obchodní akademie – daně a finance, zahraniční obchod, ekonomika sportu 

Kuchař – číšník, Cukrář, Prodavač 

Ředitel školy 

SOBOTA 21. listopadu 09:00-12:00 h:  

Cestovní ruch a Veřejnosprávní činnost 

Obchodní akademie – daně a finance, zahraniční obchod, ekonomika sportu 

Kuchař – číšník, Cukrář, Prodavač 

Ředitel školy 

 

Proč studovat u nás? 

 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  

 

Těšíme se na Vás 

Mgr. Jaroslav Studnička, v. r. 

ředitel školy 

https://www.oa-chocen.cz/informace/brozura-o-cele-skole-vsech-oborech/
https://www.oa-chocen.cz/obor/dane-a-finance/
https://www.oa-chocen.cz/prijimaci-zkousky-nanecisto/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIyN2E4YTYtMTkwZC00NDUzLTgwMmQtMTU5NGU2ZjVmNWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%229793a234-3ecc-4a43-891a-eac52d0779fc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRhYzdkYWItZmNlMi00ZGRkLTg3OTUtNTllMzIyYTI3OWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%2281a6a5da-034e-40b9-954a-af69b995f305%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZjODM5YTEtMDMwMi00ZTk5LTk3ZjItOWY3YWZiYjhmNjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%22e7a6d251-1360-4819-b881-851cf1cebb86%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgzMmQwYjUtZjA3Ny00ZGU0LWI2MzgtMjg4MTI4ZmVjM2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3946274-afb0-468b-ba99-dfcc60688632%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBjNDEzMzktMzliZi00ODM5LWFiMjQtZGM0ZWYyYzEyZmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%229793a234-3ecc-4a43-891a-eac52d0779fc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5ZDgyY2ItYjI3Yy00MzU2LWJhNzctZDkwZjljNzBhNWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%2281a6a5da-034e-40b9-954a-af69b995f305%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IyYTkwNTgtYWMxMi00ZmY2LWE0MTYtNzdlZGQzN2MyNmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%22e7a6d251-1360-4819-b881-851cf1cebb86%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUyYzcxZGItNmU5Ni00YzAxLTgxYzktYmZjODBmYmMyNTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293cac871-a6fb-499c-83f4-e952ff89762c%22%2c%22Oid%22%3a%22f3946274-afb0-468b-ba99-dfcc60688632%22%7d

