
Profil absolventa studijního oboru 

63-41-M Ekonomika a podnikání 
02 Obchodní akademie se zaměřením na 
informační technologie 

Výuka je zaměřena na prohloubení praktických do-
vedností při používání PC a na práci v médiích. Ab-
solventi umí využívat rozsáhlé informační databázové 
systémy. Osvojí si práci se speciálními aplikačními 
programy. Pracují v programu Moodle, zpracovávají 
příležitostné požadavky reálných firem z okolí. Díky 
rozšíření výuky o zaměření na informační technologie 
a média mohou absolventi najít uplatnění v oblasti 
tištěné, rozhlasové, televizní i internetové žurnalistiky 
nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole a dále 
pracovat jako programátoři. 

 
Studenti získají dovednosti v oblasti 

 práce s kamerou i před ní, 

 střihu videa, 

 vytváření mediálních prezentací pro kla-
sická i virtuální média, 

 pokročilé práce s počítačem, 

 tvorby webových stránek, 

 orientace v prostředí grafických programů, 

 základů e-marketingu, sociálních sítí, 
správy reklamní kampaně, webová analyti-
ka, 

 mediální výchovy – dezinformace, hoaxy, 
dezinformace v politice, kognitivní zkres-
lení, předsudky, reklama. 

Profil absolventa studijního oboru  

63-41-M Ekonomika a podnikání 
02 Obchodní akademie se zaměřením na ces-

tovní ruch 

Cestovní ruch chápeme jako moderní dynamicky se roz-
víjející obor. Naši žáci k ekonomickému vzdělání získají 
navíc pomyslnou vstupenku do světa cestování, dovole-
ných, wellness pobytů a relaxace. K teoretickým zákla-
dům oboru přidáme zážitky z výletů a exkurzí. Založíme 
vlastní fiktivní cestovní kancelář a hotel, kde klademe 
důraz na kreativitu a spolupráci. Na budoucí povolání 
připravují žáky kvalifikovaní pedagogové, kteří jsou sou-
časně profesně aktivní v cestovním ruchu. Dále mohou 
absolventi pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ. Zají-
mavou alternativou je i práce v zahraničí. 

 

Studenti získají tyto dovednosti 

 tvorba produktu cestovního ruchu (zájezdy, 

katalogy, nabídkové letáky a webové prezen-

tace), 

 komunikační a organizační schopnosti 

s důrazem na týmovou práci, 

 řešení modelových situací z oblasti domácího 

i zahraničního cestovního ruchu, 

 marketing cestovního ruchu – tvorba reklam-

ních kampaní, obsah a správa sociálních sítí, 

hodnocení úspěšnosti reklamy v návaznosti 

na rozpočet, 

 jazykové dovednosti pro práci v zahraničí. 

 

 

Připravujeme žáky speciálně na pozice: 

 referent cestovní kanceláře, delegát, prů-

vodce, pracovník turistického centra, 

 pracovník ubytovacího zařízení, rekreační-

ho střediska, lázeňského zařízení, 

 organizační pracovník recepce nebo mar-

ketingu, 

 organizační pracovník firem podnikajících 

v oblasti cestovního ruchu, rekreace a 

wellness, 

 pracovník dopravní společnosti, 

 referent cestovního ruchu ve státní správě, 

 práce v zahraničí. 

Profil absolventa studijního oboru  

       78-42-M Lyceum 

02 Ekonomické lyceum 

 se zaměřením na informační technologie 

 se zaměřením na cestovní ruch ve spo-
lupráci s cestovními kancelářemi 

Absolventi Ekonomického lycea získávají poznatky a 
dovednosti, které jim umožňují snáze se rozhodovat 
při výběru vyššího odborného či vysokoškolském stu-
dia. Mají klíčové dovednosti potřebné nejen pro studi-
um ekonomických, respektive právních disciplín, ale 
dovedou řešit ekonomické problémy, ekonomicky 
myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby 
jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat sa-
mostatně i v týmu. 

Možnosti uplatnění absolventa 

 absolvent získá obecně odborné vzdělání, 
které mu umožní pokračovat ve studiu na 
vysoké škole nebo vyšší odborné škole, 

 získané vědomosti a dovednosti absolven-
ta mu umožňují rychlou orientaci a zapra-
cování se v praxi. 

 

 

 
 

Poznávací zájezd Sloupsko-šošůvské jeskyně 
Výuka cizích jazyků v multimediální učebně 



Profil absolventa učebního oboru 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

Absolventi budou připraveni zhotovovat a sestavovat 
jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, 
zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět 
jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a 
opravovat je.  

 Základem učebního oboru je uplatnění 
v povoláních provozní zámečník, montér a 
strojní zámečník, dále také v typových po-
zicích, jako jsou například stavební zá-
mečník, zámečník zemědělských stojů, 
důlní zámečník nebo montér ocelových 
konstrukcí.  

 Absolventi získají svářečský a řidičský 
průkaz zdarma. 

 V rámci studia bude povinná odborná pra-
xe, která bude probíhat v těchto spolupra-
cujících firmách: MSV Metal Studénka, a. 
s., Studénka, Pars Komponenty, s. r. o., 
Studénka, ROMOTOP spol. s r. o., Suchdol 
nad Odrou, ISMM Production & Business 
Cooperation s. r. o., MASSAG, a. s., Bílo-
vec, NC Line a. s., Suchdol nad Odrou, 
Tawesco s. r. o., Kopřivnice, BROSE CZ 
spol. s r. o., Kopřivnice, NORDIC STEEL s. 
r. o., Fulnek.  

 Během studia uvedené firmy vybrané stu-
denty finančně podporují a po absolvování 
studia jim nabízejí pracovní místa. 

 
Možnosti dalšího vzdělávání 
Absolventi mohou pokračovat na naší škole 
v nástavbovém studijním oboru 64-41-L/51 Podniká-
ní.  
 
Profil absolventa studijního oboru 

64-41-L/51 Podnikání 
Nástavbové studium 

 denní forma 

Absolventi studijního oboru jsou středoškolsky vzdě-
laní pracovníci se všeobecným a odborným vzdělá-
ním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady pro získá-
ní kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí 

podnikatelských aktivit. Důraz je kladen také na rozvoj 
v oblasti informačních technologií a na práci 
s informacemi. Po ukončení studia jsou absolventi připra-
veni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, ob-
chodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně 
podnikat. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se 
mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ. Obor je určen 
pro absolventy tříletých učebních oborů. 
 

Věděli jste, že … ? 

 Střední škola ekonomicko-podnikatelská posky-
tuje vzdělání od školního roku 1994/95. Nachází 
se v centru města, je dobře dopravně dosažitelná. 

 Vyučování probíhá v učebnách vybavených nejmo-
dernější výpočetní technikou, v oblasti vzdělávání 
klade důraz zejména na rozvoj multimediální výuky. 

 Studenti se podílejí na přípravě a realizaci evrop-
ských vzdělávacích projektů i komunitním rozvoji 

regionu. 

 Celkový počet počítačů používaný studenty a peda-
gogy je více než 70, PC jsou zapojeny do sítě pod 
operačním systémem MS WINDOWS 10. Ve výuce 

jsou využívány také mobilní zařízení. 

 Připojení k Internetu se uskutečňuje optickou tech-
nologií s rychlostí 3 Mbps s neomezeným přeno-
sem dat. Celá budova školy je pokryta signálem wi-fi 
s možností připojení našich studentů k síti internet 
mobilními zařízeními. 

 Pro studenty jsou pořádány poznávací zájezdy do 
zahraničí, které jsou školou finančně podporovány, 

 Na výuce cizích jazyků se podílejí i zahraniční lek-
toři. 

 Škola poskytuje všem vyznamenaným studentům 
prospěchové stipendium až 1 500,-- Kč za školní 

rok. 

 Škola nabízí služby školního kariérového poradce 
a právní služby pro žáky. 

Naše škola byla po kontrole provedenou Českou 
školní inspekcí hodnocena jako škola  

nadprůměrná! 

 
Dny otevřených dveří:   
08. 12. 2021 
19. 01. 2022        
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Kontakty: 

A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka 
tel.: 556 402 659 

e-mail: seps@sepsstud.cz 

www.sepsstud.cz 

Facebook: SŠEP Studénka 

Jazykový kurz našich žáků v Londýně. 

 


