
Ekonomické lyceum (EL)

KKOV 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

maturitní čtyřleté denní pro absolventy ZŠ

maturitní zkouška

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijetí (upřesnění na webových stránkách školy):

2) Výsledek přijímací zkoušky z ČJL a MAT dle zadání MŠMT (písemný test).

3) Doklady o umístění v soutěžích MŠMT, certifikovaný zájem o obor školy.

1) Přípravný kurz z matematiky a českého jazyka od února v každém školním roce.

1) Společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika.

2) Profilová část: zkouška ze tří předmětů z nabídky ředitele školy.

Školní jídelna, bufet, nápojový automat. Vlastní domov mládeže v areálu zdravotnické školy.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,

Stupeň vzdělání

EKONOMICKÉ LYCEUM

Charakteristika oboru

Obor

Kód a název oboru

Vzdělávání

Zakončení

Přijímací řízení

tel.: 417 637 477; e-mail: skola@vos-sosmost.cz; web: www.vos-sosmost.cz

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

Most, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,

Nabídka školy

1) Průměrný prospěch z 1. pol. předposledního a 1. pol. posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil 

     nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

ISIC karta – žáci mohou zažádat o vyhotovení ISIC karty, díky které mohou čerpat studentské výhody

v rámci celé Evropy.

Stravování a ubytování

Studentské výhody

Maturitní zkouška

Uplatnění absolventů

Licence Microsoft Office – každý žák má možnost licence Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, 

Access) k domácímu použití zdarma.

Studium ekonomických, manažerských a právnických fakult vysokých škol a vyšších odborných škol zaměřených na 

ekonomiku, podnikání, finance a účetnictví, veřejnou správu atd. Uplatnění v oblastech zásobování, odbytu a 

prodeje, propagace a marketingu, účetnictví, statistiky, analýz pro vedení personální činnosti, pro vedení daňové 

evidence, v oblasti organizační při zajišťování odborných administrativně technických činností.



Název ŠVP
Kód a název oboru
Škola
Délka a forma vzdělávání
Stupeň poskytovaného vzdělání

A) Povinné předměty: Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk 1 (anglický jazyk)
Cizí jazyk 2 (německý, francouzský, španělský a ruský jazyk)
Matematika
Filozofie a kultura
Dějepis
Zeměpis
Chemie
Fyzika
Biologie a ekologie
Informační technologie
Písemná a elektronická komunikace
Tělesná výchova
Odborné předměty
Ekonomika
Ekonomická cvičení
Právo
Účetnictví

B) Volitelné předměty: Konverzace v cizím jazyce
Všeobecně vzdělávací seminář
Odborný seminář

Poznámky k učebnímu plánu:
1. Odborná praxe je realizována formou učební praxe v předmětu ekonomická cvičení.
2. Volitelný předmět vychází z nabídky školy, žák volí jeden všeobecně vzdělávací a dva odborné semináře.

Všeobecně vzdělávací seminář - společenskovědní seminář, seminář z českého jazyka a literatury, seminář
z cizího jazyka, seminář z matematiky.
Odborný seminář 3. ročník - seminář z aplikovaného práva, seminář z bankovnictví a pojišťovnictví, seminář
ze statistiky.
Odborný seminář 4. ročník - seminář z práva EU, seminář z ekonomie, seminář z účetnictví a daní.

Učební plán

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,

Most, příspěvková organizace
Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most

tel.: 417 637 477; e-mail: skola@vos-sosmost.cz; web: www.vos-sosmost.cz

Učební plány jsou umístěny na webových stránkách školy www.vos-sosmost.cz v záložce SOŠ -> Vzdělávací nabídka 

školy.

Ekonomické lyceum
78-42-M/02 - Ekonomické lyceum Most
OA, ulice Zdeňka Fibicha 2778/20  v Mostě
čtyřleté, denní
střední vzdělání s maturitní zkouškou


