Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o.
Pomáháme mladým lidem růst!
V rámci oboru Ekonomika a podnikání si žáci mohou vybrat ze 7 profesních specializací. Nevíte, která ze specializací je pro
vás ta správná? Vyberte si až během studia a studujte to, co vás bude bavit.

PROFESNÍ SPECIALIZACE:
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
EKONOMIKA A MANAGEMENT
MANAGEMENT SPORTU
ÚČETNÍ SPECIALISTA
MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
PODNIKÁNÍ
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
Všechna studijní zaměření připravují na přímý vstup do zaměstnání a na vysokoškolské studium. Profesní specializace mají
společnou část studia, tím je zabezpečena univerzálnost ekonomické, jazykové a společenské průpravy.
Denní studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studium je koncipováno jako příprava studentů pro moderní praxi
v dnešní dynamické době.

Proč studovat na SPoSŠ?
Komplexní propojení teorie s praxí
(odborné praxe a stáže jsou doplněny praktickými činnostmi přímo ve firmě během celého školního roku)
Vedeme k iniciativě a podnikavosti
Výuka v souladu s potřebami pracovního trhu
Učíme vidět příležitosti
Kariérní koučink
Jsme školou pro život
Nabízíme
-

Výhody pro uchazeče

partnerství školy s firmami – propojení teorie s praxí
odborné stáže ve firmách
výuka odborných předmětů a přednášky odborníků z praxe
maximální aprobovanost pedagogů
součástí výuky příprava na certifikáty
Intenzivní výuka cizích jazyků s vysokou hodinovou dotací
konverzace v anglickém a německém jazyce s rodilým
mluvčím
rozšířená výuka volitelných cizích jazyků
individuální přístup a malý počet žáků ve třídě
výuka jednoho předmětu v anglickém jazyce
školní kluby – mediální, žurnalistický, jazykové kluby a další
motivační bodový systém pro žáky
moderní zázemí
komfort soukromé školy

-

žáci s vyznamenáním mají studium v 1. ročníku zdarma
prospěchové stipendium až 700 Kč měsíčně
pro sourozence sleva na školném 20 %
žáci prvního ročníku získají TABLET jako pomůcku do výuky
zdarma autobusová doprava na akce školy
stipendia – sportovní, sociální a mimořádná

Absolvent je schopen
-

vstoupit přímo do praxe, uplatnit se na trhu práce
úspěšně složit přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ
komunikovat 2 – 4 cizími jazyky
ovládat programové vybavení počítače
rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
veřejně vystupovat a prezentovat

Vzdělávací programy neustále reagují na požadavky pracovního trhu!
Ve všech zaměřeních mohou studenti využít své zájmy, setkávají se se zajímavými osobnostmi a získávají zajímavé kontakty.
Studium propojuje na jedné straně teoretické poznání a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě. Během
studia je kladen důraz na praktické uplatnění vědomostí v praxi.
Další činnosti školy: DÁLKOVÉ STUDIM ukončené maturitní zkouškou.
Chcete se o škole dozvědět více informací? Navštivte Dny otevřených dveří.
Školné za měsíc 1 640 Kč.
¨

www.sposs.cz

