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Maturitní obory: 
Strojírenství 
Informační technologie 
Ekonomika a podnikání 
Veterinářství 
Ekologie a životní prostředí 
 
Učební obory: 
Nástrojař 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Strojní mechanik - Zámečník 

Nabídka oborů: 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a 
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
HOŘOVICE 

POJĎ S NÁMI STUDOVAT SOŠ a SOU HOŘOVICE 
Palackého náměstí 100 
Hořovice 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a 
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
HOŘOVICE 

POJĎ S NÁMI STUDOVAT 

SOU - Tlustice 28, 268 01 Hořovice 

SOŠ - Palackého náměstí 100/17, Hořovice 

Kontakty 

EKONOMICKÉ 
OBORY 



Střední odborná škola Hořovice byla založena 
v roce 1886 jako škola zemědělská.  
Ekonomické obory na naší škole mají dlouhou 
historii, v roce 1927 byla založena hospodářská 
škola. 

 

Co ti škola nabízí? 
Moderními technologiemi vybavená škola,  
kde žáci mají možnost získání bonusů –   
pro žáky Office 365 zdarma, složení státní 
zkoušky v psaní na klávesnici, mezinárodní  
studentský průkaz ISIC, zájezdy do zahraničí, 
posilovna. Škola zajišťuje žákům stravování  
a v budovách školy volné Wi-Fi připojení. 
Stálý pedagogický sbor a vysoká odbornost za-
ručuje přátelské prostředí, individuální přístup, 
poradenství a osobní bezpečnost žáků. 
Obory vzdělání jsou navzájem prostupné –  
změna oboru vzdělání je možná i během školní-
ho roku. 

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :  
 
25 .  11 .  2022 9-14 :00 hod 
26 .  11 .  2022 9-12 :00 hod 
14 .  01 .  2023 9-12 :00 hod 
 
2 .  a  7 .  února proběhnou DOD onl ine .   
V íce in formac í  uveře jněno na strán-
kách ško ly  www.soshorov ice .cz .   

Ekonomické obory 

EKONOMIKA a 
PODNIKÁNÍ 
 
Zajímají tě finance, baví tě počítače, chceš řídit 
firmu?   

Chceš se orientovat ve světě financí, kde budeš 
pracovat hlavou a tvoje práce nebude nudná? 

Chceš si založit vlastní firmu, zabývat se marke-
tingem, a nebo vědět jak vyplnit daňové přizná-
ní ? Ekonomem nemůže být každý, ale pokud jsi 
se v předchozích řádcích našel/našla a čteš a 
sem, pak je to obor přímo pro tebe! 

S tímto oborem si můžeš vybrat z mnoha povo-
lání. Můžeš se starat o chod ekonomického, 
obchodního nebo personálního úseku organiza-
ce, stát se zaměstnancem státní správy a samo-
správy, ale můžeš pracovat i jako marketingový 
poradce. 

Možností máš daleko více – pracuj jako účetní, 
staň se podnikatelem, nebo pokračuj na vysoké 
škole a staň se inženýrem! 

 

https://www.soshorovice.cz/ekonomika/ 

 
 

 

 

 

 

Fiktivní firma 

Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma, řídí 
se platnými právními předpisy, žáci provádějí 
všechny činnosti jako ve skutečné společnosti 
(účetnictví, marketing, personalistiku, právní 
činnosti atd.). 

Cílem výuky ve fiktivní firmě je poskytnout 
žákům znalosti jak založit a vést obchodní spo-
lečnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat 
v týmu, rozvíjí svoje odborné dovednosti a 
přijímají odpovědnost za svá rozhodnutí. 

Činnost ve fiktivní firmě není zaměřena jenom 
na obchodování s tuzemskými firmami, ale také 
s možností expandovat do zahraničí. 

Každým rokem se naše fiktivní firmy účastní 
soutěží na veletrzích fiktivních firem  
např. v Příbrami, Plzni a v Praze. 

Studenti mají možnost získat Certifikát o práci 
ve fiktivní firmě, který vydává CEFIF Praha. 


