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VÝHODY
Výuka doplněná o e-learningovou formu
2. místo v celost. soutěži Ekonomický tým 2019
2. místo v MSK v anketě Střední roku 2019
Zahraniční stáže, odborná praxe ve firmách

Testovací středisko ECDL
Vysoká uplatnitelnost absolventů
Využití 3D tiskáren ve výuce
Programování robotických stavebnic

Na základě dosavadní spolupráce a splnění 
daných kritérií získala Obchodní akademie, 
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace sta-
tut „Fakultní škola Ekonomické fakulty VŠB – 
Technické univerzity Ostrava“. Tento prestižní 
statut je udělován školám, kde je realizována 
kvalitní výuka předmětů z oblastí ekonomic-
kých disciplín a podpůrných metodických 
předmětů.  Výuku těchto předmětů zajišťují 
kreativní pedagogové, kteří se zároveň podíle-
jí na spolupráci s vysokoškolskými odborníky 
v dané oblasti, aktivně komunikují s fakul-
tou a jejich výuka je na vysoké profesionální 
úrovni jak po stránce obsahové, tak z hlediska 
uplatňování moderních metod výuky.  

Statut „Fakultní škola“ představuje vzájem-
ně úzkou spolupráci střední a vysoké školy.  
Ta je v současné době založena především na 
aktivitách projektu NICE (Network for Inte-
rinstitutional Cooperation in Entrepreneurial 
Education). Jde o mezinárodní projekt čtyř 
zemí – Polska, Maďarska, Slovenska a ČR. Je 
zaměřen na vzájemnou spolupráci studentů, 
jejich kreativitu, logický postup a efektivní 
řešení problémů. Cílem je podpora oblíbených 
aktivit ve výuce jako jsou diskuse, týmová prá-
ce, hra, experiment, prezentace vlastních pro-
jektů, a to v profi lových předmětech, jakými 
jsou ekonomika, účetnictví, daně.

S novým školním rokem se Obchodní aka-
demie v Porubě zapojila do dalšího projektu - 

POHODOVÁ ŠKOLA. Jde o program dlouhodobé 
spolupráce středních, vyšších a vysokých škol 
na základě využívání účetního systému PO-
HODA. Cílem zapojení do tohoto projektu je 
zdokonalení výuky účetnictví v jednom z nej-
rozšířenějších ekonomických systémů na na-
šem trhu, které povede k posílení kvalifi kace 
studentů v úrovni praktických dovedností při 
vedení účetnictví a daňové evidence.

Mezi klíčové výhody projektu patří rea-
lizace odborných testů a udílení certifi kací 
studentům a pedagogům, kteří projeví zájem 
o doložení svých praktických dovedností při 
práci v účetním systému POHODA, a to formou 
hodnověrného osvědčení přímo od výrobce 
programu.

Dalším benefi tem pro studenty školy je 
možnost získání mezinárodního certifi kátu 
ECDL – řidičák na počítači.  Tento doklad pro-
kazující digitální gramotnost svého nositele je 
akceptován celou řadou univerzit a institucí 
v České republice i za jejími hranicemi. Jako 
akreditované testovací středisko ECDL se tato 
střední odborná škola rozhodla zapojit do po-
kusného ověřování zaměřeného na uznávání 
mezinárodních certifi kačních standardů ICT, 
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.   Již čtvrtým rokem tak mají její 
studenti možnost uplatnit tento ECDL certifi -
kát  jako certifi kační standard v rámci profi lové 
části maturitní zkoušky.

OBCHODNÍ AKADEMIE V PORUBĚ

FAKULTNÍ A POHODOVÁ ŠKOLA 

STREDNi $KOLA 
STAVEBNi A DREVOZPRACUJiCi 
U STUDIA 33, 700 30 DSTRAVA-ZABREH 

Pffsp9vkov8 organizace � 
MoravskoslezskEiho kraje ' "-" 

Sko/a s tradici, profese s up/atnenim 
Pro skolnr rok 2023/2024 nabrzrme tyto obory 

Trilete ucebni obory s vyucnim listem 
36-52-H/01 lnstalater
36-66-H/01 Monter suchych staveb**
33-56-H/01 Truhlar
36-67-H/01 Zednik** 

39-41-H/01 Malir a lakyrnik** 
36-64-H/01 Tesar** 
36-67-H/01 Zednik-Obkladac**

Trilete ucebni obory s upravenou teoretickou vyukou 
(specialni vzdelavaci potreby) s vyucnim listem 
36-57-E/01 Malirske a nateracske prace
23-51-E/01 Strojirenske prace

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická 
výroba

36-67-E/01 Zednicke prace
Dvoulety ucebni obor s vyucnim listem 
36-67-E/02 Stavebni prace
Maturitni studium 
33-41-L/01 Technik drevoobrabecich CNC stroju*
*obor podporovany prospechovym stipendiem az 5 000Kc pololeti 
40 000Kc studium 
Dvoulete denni nastavbove studium s maturitni zkouskou

r:, r:, 33-42-L/51 Nabytkarska a drevarska vyroba L!.11• 36-44-L/51 Stavebni provoz I -. 
**zaci v techto oborech mohou ziskat motivacni a prospechove [!l ·. �
stipendium az 8 500Kc pololeti 51 000Kc studium 

,,DEN REMESEL" 16. listopadu 2022 
,,DEN OTEVRENYCH DVER.i" 17. ledna 2023 

www.soustav-ostrava.cz [D ss stavebni a drevozpracujici

OBJEVTE KOUZLO ŘEMESLA A MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

d
b
i_
1
1
5
3
1
4
8
-0
5

d
b
i_
1
1
5
3
1
4
8
-0
6

d
b
i_
1
1
5
3
1
5
8
-0
1

d
b
i_
1
1
5
3
1
5
8
-0
2

14 • Vzdělávání


