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Obchodní akademie Hovorčovická 

U Vinohradského hřbitova 3 

130 00 Praha 3 

OA Hovorčovická je střední odborná škola.  

Poskytuje čtyřleté denní studium 
zakončené maturitní zkouškou. 

Vyučované obory: cestovní ruch a obchodní akademie. 

Cíl školy: 

Cílevědomá příprava žáků k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky společné 

a profilové části, jakož i příprava žáků k přijímacímu řízení na vysokých, vyšších 

odborných a jazykových školách nebo k uplatnění na trhu práce i v rámci zemí 

EU.  

Moto: 

Čím je mladý člověk vzdělanější, tím je pro něj snadnější orientovat se 

v budoucím životě. 
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Obor Cestovní ruch 
 

65-42-M/02 Cestovní ruch 
 

Uplatnění absolventa 

Absolvent oboru se uplatní na trhu práce především v komplexu služeb cestovního ruchu 

jako pracovník cestovních kanceláří, cestovních agentur, informačních center v oblasti 

turismu, hotelů, stravovacích zařízení, dopravních organizací a dále jako průvodce 

cestovního ruchu, případně jako pracovník veřejné správy pro cestovní ruch.  

Může vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního i řídícího v 

nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách 

podnikání v cestovním ruchu (na úrovni středního managementu i v samostatném 

podnikání).  

Absolvent je připraven i ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole, které jsou 

zaměřeny na cestovní ruch nebo jinou ekonomickou oblast.  

Výuka  

Všeobecně vzdělávací předměty, např. český jazyk, matematika, cizí jazyky, a jiné. 
Odborné předměty, např. zeměpis CR, ekonomika CR, technika CR, hotelový provoz, a jiné. 

Vyučované jazyky:  

Žáci si k anglickému jazyku vybírají druhý cizí jazyk z nabídky: německý jazyk, španělský 
jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 
Úroveň komunikativních jazykových kompetencí na konci studia odpovídá u prvního cizího 
jazyka úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; u dalšího 
cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. 

Volitelné předměty ve 3. ročníku: 

Konverzace v cizích jazycích, volitelná matematika, propagace regionu, geografický 
seminář, průvodcovský seminář, finanční gramotnost, literární a filmový seminář, 
počítačová grafika, rétorika a jazyková cvičení, podnikatelské dovednosti. 

Ve 4. ročníku: 

Předmět průvodcovská činnost v anglickém jazyce. 
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Obor Obchodní akademie 
 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
 

Uplatnění absolventa 

Absolvent oboru se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře ve funkcích 
středního managementu i v samostatné podnikatelské činnosti.  

Může pracovat jako ekonom, fakturant, rozpočtář, asistent, účetní, finanční a pojišťovací 
pracovník, pracovník marketingu, obchodní zástupce, organizační pracovník, 
administrativní pracovník, referent ve státní správě a další. 

Absolvent je rovněž připraven ke studiu na vysoké škole (zejména ekonomického 
zaměření) a na vyšší odborné škole (zaměření např. na ekonomiku, finančnictví, veřejnou 
správu). 

Výuka  
 
Všeobecně vzdělávací předměty, např. český jazyk, matematika, cizí jazyky, a jiné. 
Odborné předměty, např. ekonomika, účetnictví, daňové poradenství, a jiné. 

Vyučované jazyky:  

Žáci si k anglickému jazyku vybírají druhý jazyk z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, 
francouzský jazyk, ruský jazyk. 
Úroveň komunikativních jazykových kompetencí na konci studia odpovídá u prvního cizího 
jazyka úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; u dalšího 
cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. 

Volitelné předměty ve 3. ročníku: 

Konverzace v cizích jazycích, volitelná matematika, marketing a management, počítačová 

grafika, finanční gramotnost, literární a filmový seminář, rétorika a jazyková cvičení, 

podnikatelské dovednosti. 

Státní zkouška z psaní na klávesnici 

V druhé polovině studia (zpravidla koncem 3. ročníku) má žák možnost složit státní 

zkoušky z psaní na klávesnici.  
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Kde nás najdete? 

 

  

Želivského 

Metro trasa A 

Tram č. 5, 10, 11, 13, 16, 26 

Bus č. 124, 139, 150, 155, 188, 213 

Vinohradské hřbitovy 

Tram č. 5, 13, 26 
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Dny otevřených dveří  
pokud je dovolí epidemiologická situace 
 
Rádi vás uvidíme 

v úterý   8. 12. 2020 

ve čtvrtek   7. 1. 2021 

v úterý   2. 2. 2021 

vždy od 17:00 h 

 

 

 

 

 


