Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Výuka jednotlivých oborů a forem se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů
(ŠVP), které jsme vytvořili tak, aby realizovaly požadavky rámcových vzdělávacích programů
(RVP) pro jednotlivé obory.

Obchodní akademie (63-41-M/02)
Výuka probíhá dle školního vzdělávací programu Ekonomické Spektrum vydaného 1. 9. 2015,
aktuální verze je k dispozici k nahlédnutí ve škole. Vychází z RVP daného oboru, ke stažení
zde.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní,
finanční, referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve
státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních
funkcích a pozicích.
Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude
ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s
internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví.
Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při
přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem
a obchodní etiky.
Absolvent bude připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Obor Podnikání (64-41-L/51 )
Výuka probíhá dle školního vzdělávací programu Podnikatelské Spektrum vydaného
1. 9. 2019, aktuální verze je k dispozici k nahlédnutí ve škole. Vychází z RVP daného oboru, ke
stažení zde.
Uplatnění absolventa
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a
administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy
především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním
učebním oboru.
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Obor Sociální činnost (75-41-L/51)
Výuka probíhá dle školního vzdělávací programu Sociální Spektrum vydaného 1. 9. 2020,
aktuální verze je k dispozici k nahlédnutí ve škole. Vychází z RVP daného oboru, ke stažení
zde.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo
pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i
dospělým. Uplatňuje své vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé obslužné
péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Také
se může uplatnit v managementu sociálních služeb.
Absolvent získal odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku
v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů.
V souladu s Přílohou č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, absolvent oboru vzdělání Sociální
činnost nemusí naplnit požadavek absolvování kvalifikačního kurzu.

