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Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč je od 1. 7. 2014 novým subjektem 
působícím v oblasti středního vzdělávání 
na Vysočině.  Vznikl na základě rozhod-
nutí  Zastupitelstva Kraje Vysočina sloučit 
dvě významné školy v Třebíči s cílem vy-
budovat centrum odborného vzdělávání 
obchodu a služeb. Obchodní akademie 
přistupovala se svými 250 studenty k pod-
statně větší hotelové škole. Dnes navštěvu-
je školu téměř 1000 studentů, kteří mají 
velké možnosti jak v oblasti výběru oboru 
vzdělání, tak i škály nadstandardních nabí-
dek v oblasti dalšího profesního rozvoje.  

Mezi nejžádanější patří maturitní obory 
obchodní akademie, cestovní ruch a ho-
telnictví, které následně vedou ke studiu 
na vysokých školách.  Nebývalé úspěchy v 
ekonomických a odborných disciplínách  
a také výsledky u maturitních zkoušek  po-
sunuly tyto obory mezi skutečnou  špič-
ku. Podobně je tomu u oborů učebních, 
jejichž žáci sklízí úspěchy v republikových 
soutěžích a svojí prezentací na veřejnosti  a 
při zajišťování akcí společenského a kultur-
ního charakteru (recepce, vernisáže, veletr-
hy atd.) spoluvytváří  vysoký kredit školy.   
Všichni absolventi školy jsou vybaveni eu-
ropassem  platným v zemích EU,  ve kte-
rém jsou zaznamenané, kromě  dosažené 
kvalifi kace, i  zkušenosti ze zahraničních 
stáží a praxí, potvrzované přímo zaměst-
navateli  dané země.  Každoročně vyjíždí 
okolo padesáti  studentů do Německa, 
Řecka, Španělska, Irska , ale také např.  i 
na Kanárské nebo Azorské ostrovy. Ško-
la zajišťuje tyto aktivity  v programu Leo-
nardo da Vinci a Erasmus+, nebo v rámci 
spolupráce školy se zahraničními partnery. 
K zatraktivnění oboru obchodní akademie 
přispěje i rozšíření zaměření tohoto oboru. 

Vedle stávajícího zaměření na všeobecnou 
ekonomiku nebo veřejnou správu nabízí-
me pro příští školní rok i zaměření - infor-
matika v ekonomice, čímž reagujeme na 
potřeby digitalizace současného světa.

Škola disponuje certifi kátem systé-
mu řízení kvality na bázi mezinárodního 
standardu ISO 9001:2009. Také  je první 
školou na Vysočině, a ojedinělou v České 
republice, která získala  prestižní a meziná-
rodně uznávaný Certifi kát odborných škol, 
udělovaný AKC ČR a stvrzující vysokou 
kvalitu vzdělávání  v oblasti gastronomie.  
Je to důsledek práce školy s talentovaný-
mi žáky, kteří se dostávají na  olympiádách 
mezi světovou špičku (zlato v Mnicho-
vě, Innsbrucku a Nitře, stříbro v Erfurtu 
a Remeši).  Nejúspěšnější žáci oboru ho-
telnictví jsou aktivními členy juniorského 
Národního týmu AKC ČR  pro zahraniční 
reprezentaci (Švýcarsko 2013, Jižní Korea 
2013, Lucembursko 2014).  Letošní ab-
solvent oboru cestovní ruch Jiří Sýkora  se 
v létě  stal juniorským mistrem světa v de-
setiboji a mistryně ČR v carvingu Eliška 
Vostalová obhajuje barvy České republiky 
na světových soutěžích již několik let.

Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč tak naplňuje strategii úspěšných 
škol, které výchově a vzdělávání věnují mi-
mořádnou péči.  (pi-t11-OA1D)

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč se představuje…
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Přijímací zkoušky…
(Dokončení ze str. 15)

Výjimkou je případ, kdy jej žák 
bere zpátky pro uplatnění na dru-
hé škole, kde bylo jeho odvolání 
úspěšné.

Zápisový lístek u cizinců, kte-
ří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský 
úřad příslušný nejen podle místa 
pobytu na území ČR, ale i případ-
ně podle sídla školy, kam se cizinec 
jako uchazeč hlásí, pokud na území 
ČR nepobývá. 

Zkracuje se konec termínu pro 
přijímací zkoušky v prvním kole 

přijímacího řízení na dřívější ob-
dobí, termín konání od 22. dubna 
do 30. dubna pro všechny formy 
vzdělávání, aby nebyl duplicitní 
s termíny zkoušek společné části 
maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných 
případech za uchazeče s nařízenou 
ústavní výchovou nebo uloženou 
ochrannou výchovou podal přihláš-
ku a odevzdal zápisový lístek místo 
zákonného zástupce ředitel přísluš-
ného zařízení. 

Další informace jsou uvedeny na 
stránkách MŠMT. -tz-


