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Otevři a uvidíš!

Wi-Fi na celé škole

O přestávce si skoč do školního bufetu

Školní zahrada, knihovna a posilovna

Učebna vybavená notebooky

Projektory ve všech učebnách

Fotografický a turistický kroužek

Herecký talent si můžeš vyzkoušet
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Dny otevřených dveří
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Sledujte informace na webu školy

Neznáme se, poznáme se!

Cyklisti v Doksech

“Bonjour”Kariérní den

Na lyžích v Alpách

Mezinárodní veletrh

fiktivních firem



Můžeš si vybrat
ze     programů na     oborech

Teorie v praxi

Spojení výhod gymnázií a odborných škol

Studenti ve třetím a čtvrtém ročníku obvykle pracují ve studentských a fiktivních 
firmách, ve kterých mají možnost uplatnit své vědomosti v praktických činnostech.

Tradiční zaměření na mezinárodní vztahy

Základní informace
k podmínkám přijetí

Věděli jste ...

Přehled uplatnění absolventů
za posledních 5 let

VŠ            Zaměstnání          VOŠ          Jazyková škola

Plánovaný počet otevíraných tříd: 
    3 třídy ekonomického lycea – z toho jedna třída ekonomické vzdělávací alternativy
    1 třída obchodní akademie

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečů podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
b) výsledků jednotné zkoušky

Lyceum spojuje výhody gymnázií a odborných škol. 

Je přínosem především pro ty studenty, kteří předpokládají, že by pokračovali dále 
ve studiu na vysoké škole. Na jedné straně poskytuje širší všeobecné vzdělávání 
a na druhé straně je spojuje se základy odborného vzdělání. Vychází tak vstříc i studentům, 
kteří chtějí mít větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání.

Studentské firmy roku 2021/2022

Výrazně dotovaná výuka informatiky
Naučíš se psát všemi deseti na počítači

Obor obchodní akademie je zároveň tradičním i moderním oborem. Absolvent velmi 
dobře ovládá ekonomiku, marketing, účetnictví, právo, a to proto, že znalosti průběžně 
prakticky aplikujeme. Studenti po celou dobu studia řeší praktické úlohy, jsou zapojováni 
do každodenního dění a jejich příprava je završena prací ve studentské firmě.

Antre, s. r. o. 
Antre každoročně pořádá mezinárodní veletrh fiktivních firem, na kterém mezi sebou 
obchodují jak české, tak zahraniční firmy. Veletrh v minulosti probíhal pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, primátorů a radních Magistrátu 
hlavního města Prahy. Veletrh podporuje mnoho sponzorů.

MediaArt 
MediaArt se zabývá prezentací naší školy. Každoročně připravuje stánek na přehlídce 
středních škol Schola Pragensis. Dále organizuje dny otevřených dveří, které představí 
školu budoucím uchazečům o studium, mimo jiné i z pohledu žáků.

OSAKA
Osaka je zapsaný spolek, jehož hlavní činnost vystihují první písmena názvu: Osvětové, 
Společenské A Kulturní činnosti A řada dalších aktivit  –  maturitní ples, exkurze do 
automobilek, exkurze do ČNB, adventní zahraniční zájezd, besedy, výlety, volby do 
Školské rady.

Volné podnikání
Studenti si mohou vyzkoušet podnikání na vlastní kůži a vžít se do role mladých 
podnikatelů. Studenty v jejich podnikání provází dvojice mentorů, kteří předávají 
potřebné teoretické i praktické znalosti a zkušenosti, pomáhají najít silná i kritická 
místa v jejich projektech. 

Heroldity
Firma Heroldity (Herold Charity) je zaměřená na charitativní akce. Heroldity podporuje 
dobročinné akce, například Srdíčkové dny, na kterých vybírá peníze pro těžce nemocné 
děti. Zapojuje se i do Ligy proti rakovině. Před Vánoci podporuje dětský fond UNICEF 
a Dům světla (prevence AIDS). Každoročně přispíváme na studium adoptovaného 
indického chlapce Vishala Ramesh Nagurkera.

Studenti třetích ročníků absolvují dvoutýdenní praxe v ekonomicky 
zaměřených firmách.

Čtvrtým rokem nabízíme studijní program EVA. 
Ten je vhodný pro studenty, kteří by přivítali výuku v souvislostech,
s rozsáhlým využíváním informačních zdrojů a vlastním objevováním.

Zakládá se na 4 principech:

    učitel v roli průvodce informacemi
    učíme v souvislostech
    posílení vlastní zodpovědnosti studenta za výsledky učení
    využívání formativního hodnocení
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Závazná kritéria budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2022.

Nejzazší termín pro podání přihlášek ke studiu je 1. března 2022.

Jednotná zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení. 3 % 2 %

17 %

78 %

www.heroldovysady.cz


