
l Umístìní na pøedních pozicích v rozlièných sportovních
soutì�ích, skloubení vrcholového sportu se studiem

l Èinnost studentských firem v rámci vzdìlávacích programù
organizace JA CZECH zamìøených na podporu podnikání

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

mo�nost intenzivního studia cizích jazykù a výbìru ze ètyø
svìtových jazykù - angliètina, nìmèina,

nejefektivnìjší zpùsob výuky cizích jazykù v maturitních
oborech ve skupinách podle dosa�ené jazykové úrovnì
�ákù bez ohledu na navštìvovaný obor

výuku psaní na klávesnici PC v nejmodernìjším výukovém
programu ZAV
státní zkoušky v psaní na klávesnici PC
exkurze, odborné stá�e a praxe �ákù v ÈR i v zahranièí
kurzy barmanské, baristické, sommeliérské, studené
kuchynì, vyøezávání ovoce a zeleniny, ø

ø

ubytování pro �áky ze vzdálenìjších míst v domovì
mláde�e pøímo v areálu školy

ù
mo�nost obèerstvení ve školní kavárnì
slu�bu školního psychologa pro �áky i rodièe

ì tìlocvièny è høištì

španìlština
a ruština

celodenní bezplatný pøístup na internet pro �áky školy
mo�nost zmìny oboru v pøípadì studijních potí�í nebo
nespokojenosti se zvoleným oborem

ly�aøské a sportovní kurzy
slu�by moderního školního studijního a informaèního
centra - knihovna, studovna s PC, kopírování, skenování

l

cukrá ské,
p ípravy kávy, italské gastronomie

stravování �ák ve školních jídelnách na obou pracovištích

dv s posilovnami, víceú elové sportovní
s venkovní posilovnou

29-53-H/01   Pekaø
29-54-H/01   Cukráø
65-51-H/01   Kuchaø - èíšník
65-51-E/01   Stravovací a ubytovací slu�by

DENNÍ FORMA STUDIA

OBORY VZDÌLÁNÍ S VÝUÈNÍM LISTEM

DENNÍ FORMA STUDIA
(délka vzdìlávání 3 roky)

DENNÍ FORMA STUDIA

63-41-M/02   Obchodní akademie
63-41-M/02   Obchodní akademie

65-42-M/01   Hotelnictví
78-42-M/02   Ekonomické lyceum

se sportovním zamìøením

(délka vzdìlávání 4 roky)

SLU�BY, KTERÉ NABÍZÍME ...

Školní studijní
a informaèní
centrum

Domov mláde�e

VZDÌLÁVACÍ NABÍDKA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 22

VZDÌLÁVACÍ NABÍDKA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 22

ADRESA ŠKOLY

ODLOUÈENÉ PRACOVIŠTÌ

ADRESA ŠKOLY

ODLOUÈENÉ PRACOVIŠTÌ

Obchodní akademie
a Hotelová škola

Kontakty:

Bratøíkù 851
580 02  Havlíèkùv Brod

Tel.:  569 421 182

E-mail:  oahshb@oahshb.cz
www.oahshb.cz
facebook.com/oahshb.cz
instagram.com/oahsbrod

Kyjovská 3187, 580 02 Havlíèkùv Brod

OBORY VZDÌLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOUOBORY VZDÌLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

PØEHLED OBORÙ VZDÌLÁNÍ

TO NEJDÙLE�ITÌJŠÍ V SOBÌ MÁŠ,
SE VŠÍM OSTATNÍM TI POMÙ�EME.
TO NEJDÙLE�ITÌJŠÍ V SOBÌ MÁŠ,
SE VŠÍM OSTATNÍM TI POMÙ�EME.

Výuka jazykù

Cukráøská
a pekaøská

dílna

Høištì s tartanem

l Svatováclavské posvícení na Velvyslanectví ÈR ve Vídni,
kurz španìlské kuchynì

l Úspìchy v soutì�ích KUCHAØ VYSOÈINY JUNIOR,
O BRAMBOROVOU POCHOUTKU VYSOÈINY

l IKA CULINARY OLYMPICS 2020 ve Stuttgartu - 3. místo

l Adaptaèní a sportovní kurzy, kurzy obrany, kinesiotapingu

l Úèast v gastronomické soutì�i TROPHÉE MILLE ÈR

TO JSME MY ...


