Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Název ŠVP:

PENĚŽNÍ MANIPULANT
Kód a název oboru vzdělávání:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma studia:

čtyřleté denní studium

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Podmínky pro přijetí
Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení,
zdravotní způsobilost.
Charakteristika oboru
Obor připravuje středoškolsky vzdělané odborníky s uplatněním ve všech oblastech bankovnictví,
pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry a v oblasti ekonomické. Žáci získávají vědomosti
v odborných předmětech ekonomika a právo, management, marketing, účetnictví, technika
administrativy, obchodní korespondence, komunikace.
Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, žáci jsou připravováni pro praxi s důrazem
na aplikované využití výpočetní techniky. V průběhu studia se žáci zúčastní praxe ve vybraných
podnicích regionu, které mají vztah k oboru.
Uplatnění absolventa
Absolventi najdou uplatnění v obchodně provozních funkcích institucí všech právních forem
jako manažer nákupu a prodeje zboží, pracovník obchodního oddělení, obchodní dealer, obchodní
cestující, asistent prodejních služeb, obchodní inspektor, pracovník pro obchodní činnost a marketing,
pracovník v peněžním sektoru, ekonom, sekretář nebo účetní.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách
příslušného zaměření.
Škola poskytuje
Příspěvek na dojíždění pro žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci v Ústeckém kraji mimo sídlo školy.
Zahraniční studijní stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci - projekt MOBILITY.
Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením
(WC a sprchový kout).
Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika.

Kontakty:
476 137 211, 476 137 501
ředitel
476 137 343, 476 137 353
škola - strojírenské obory
476 137 302, 476 137 322
škola - ekonomické obory
476 137 544, 476 137 323
škola - elektro a stavební obory, obory chovatelství koní
476 137 550
odborný výcvik, dílny
476 137 527, 476 137 562
studijní oddělení
Více informací získáte na webových stránkách školy www.sstmost.cz

