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Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

Střední průmyslová škola Třebíč 
v roce 2016 myslela na budoucnost 
svých žáků mj. při tvorbě a realiza-
ci projektů „Adaptací k prevenci“ a 
„Nikdo nechce špatný osud. Jak se 
mu vyhnout?“ Projekt zaměřený na 
adaptaci pomohl v realizaci adaptač-
ních pobytů celkem pro 327 žáků prv-
ních ročníků všech našich oborů. Pro-
jekt „Nikdo nechce špatný osud“ pod 
sebou skrývá přednášky, besedy, zkrát-
ka akce zaměřené na prevenci riziko-
vého chování. Velký ohlas mělo setká-
ní s Peterem Freestonem, asistentem 
hudební legendy Freddieho Mercury-
ho, který trpěl nemocí AIDS. Hlavním 
tématem bylo předcházení této nemo-
ci, na kterou se i přes vzrůstající počet 
HIV pozitivních zapomíná. Z dalších 

akcí můžeme 
uvést rovněž velmi kladně hodnoce-
né besedy s PaeDr. Auerovou o pro-
bační a mediační službě, intervenč-
ní a poznávací programy pro třídy. V 
prosinci naše žáky ještě čeká mj. diva-
delní představení Memento, program 
Občanské poradny Třebíč „Nebuď 
bílým koněm“ a beseda o důsledcích 
užívání návykových látek s Mgr. Krai-
nerem a ženou, která se úspěšně doká-
zala vymanit z pout závislosti. 

Tyto projekty fi nančně podpořilo 
Zdravé město Třebíč.   (PI-t12-spsD)
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Mezi žádané studijní obory školy 
patří obchodní akademie, cestov-
ní ruch a hotelnictví, které násled-
ně vedou ke studiu na vysokých ško-
lách.  

O studenty je velký zájem mezi fi r-
mami, zaměřenými na obchod a ces-
tovní ruch. Již během studia prak-
tikují v takových zařízeních, jako je 
hotel Hilton v Praze, hrad Karlštejn, 
v expandujících fi rmách typu Mann-
Hummel, ale také např. na minister-
stvu vnitra. 

Podobně je tomu u oborů učeb-
ních, jejichž žáci sklízí úspěchy v 
republikových soutěžích a svojí pre-
zentací na veřejnosti při zajišťová-
ní akcí společenského charakteru 
(např. recepce pro pana prezidenta) 
spoluvytváří vysoký kredit školy.   

Škola se zaměřuje na výuku cizích 
jazyků a studenti si mohou již během 
studia složit mezinárodní Cam-
bridge zkoušky z angličtiny typu 
PET, FCE. 

Každoročně vyjíždí okolo padesáti 
studentů na dlouhodobé pobyty do 
Německa, Řecka, Španělska, Irska, 
ale také např. na Kanárské ostrovy či 
do Finska. 

Škola zajišťuje tyto aktivity z fon-
dů EU v programu Erasmus+ nebo v 
rámci spolupráce školy se zahranič-
ními partnery. 

Kvalitu školy zaštiťují prestižní 

akreditace, které potvrzují vysokou 
kvalitu řízení a vzdělávání. Škola dis-
ponuje mezinárodním certifi kátem 
ISO 9001:2009. 

Také je první školou na Vysočině a 
ojedinělou v České republice, která 
získala mezinárodně uznávaný Cer-
tifi kát odborných škol, udělova-
ný Asociací kuchařů a cukrářů ČR v 
oblasti gastronomie.  

Je to důsledek práce školy s talen-
tovanými žáky, kteří se dostávají na 
odborných olympiádách mezi světo-
vou špičku (zlato v Mnichově, Inn-
sbrucku a Nitře, stříbro v Erfurtu a 
Remeši).  

Nejúspěšnější žáci oboru hotel-
nictví jsou aktivními členy Juni-
orského národního týmu AKC a 
mezinárodního Czech-Slovak Car-
ving Team a reprezentují tak ČR ve 
světě (Švýcarsko 2013, Jižní Korea 
2013, Lucembursko 2014, Německo 
2016). Škola také opakovaně získala 
titul „Nejúspěšnější škola v účet-
nictví České republiky“ a má udě-
lenou značku Kraj Vysočina eBez-
pečná škola.

Škola buduje moderní zázemí, sta-
ví novou tělocvičnu, rekontruuje 
domov mládeže a pro své studen-
ty vytváří ty nejlepší podmínky pro 
jejich profesní budoucnost.

 Mgr. Libuše Kolářová, 
ředitelka

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč je krajským 

Centrem odborného vzdělávání


