Škola: Střední odborná škola LIVA s.r.o., Pionýrů 2806/7, 434 01 Most
Školní vzdělávací program: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ÚČETNICTVÍ
Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 2 roky - zkrácené studium, dálková forma vzdělávání
Datum platnosti školního vzdělávacího programu: od 1. září 2017 počínaje 4. ročníkem

DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM – EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
SE ZAMĚŘENÍM NA ÚČETNICTVÍ
ZKRÁCENÉ DVOULETÉ STUDIUM PRO ZÁJEMCE S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Možnosti uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent,
sekretář, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací
pracovník, v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti
podniku.
Absolvent je připravován tak, aby byl schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního
kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří
i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem
jedná profesionálně a je schopen používat dvou cizích jazyků.
Absolvent je připravován rozvíjet i vlastní podnikatelské aktivity.
Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení
Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Absolvent může pokračovat v dalším studiu
na VOŠ či VŠ.
Učební plán:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Povinné
základní odborné
Ekonomika
Účetnictví
Management a marketing
Právo
Písemná a elektronická komunikace
Aplikovaná psychologie
Praxe
volitelné odborné
Účetní software
celkem
Odborná praxe

Počet konzultačních hodin za 4. - 5. ročník: 460 hod.
4. ročník
5. ročník
celkem
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30
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30
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50
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20
20
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230

40
230
4 týdny

40
460

Další informace naleznete: www.livamost.cz
Kontakty:
Střední odborná škola LIVA s. r. o., Pionýrů 2806/7, 434 01 Most
tel./fax: 602 476 504, 476 107 099, Mgr. A. Linková, Ing. Bc. Tomáš Kučera
e-mail: livamost@seznam.cz

