
Informace o Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky Třebíč 

 
OA a HŠ Třebíč vznikla sloučením Obchodní akademie dr. Albína Bráfa a Hotelové školy a v současné době je druhou 
největší školou v regionu Třebíč. V letošním roce má 34 tříd denního a 1 třídu JŠ. 
 
Sídlí ve 4 budovách: 
1.  Budova A, B:  -   studijní obory – Cestovní ruch, Gastronomie a hotelový     

                   management, Obchodní akademie (Veřejná správa, Sportovní 
                   management, Všeobecná ekonomie)                                                       
           -   nástavbové studium - Podnikání (denní forma studia) 

                                           -   Jazyková škola (jednoletý pomaturitní kurz ANJ, NEJ) 
2. Budova C: T. Bati 609 (Borovina)   -   učební obory Cukrář, Designér v reklamě, Kuchař-číšník,        
                                                                                                            Reprodukční grafik, Kadeřník + provozovna kadeřnictví,  
            Prodejce květin-florista 
3. Budova D: Třebíčská 376, Náměšť nad Oslavou -   školní provozovny kadeřnictví a restaurace 
 
Škola má vlastní moderně zrekonstruovaný Domov mládeže s dostatečnou kapacitou i novou školní jídelnu v budově 
v Borovině. 
 

Nabídka oborů pro školní rok 2023/2024 
 
I. Studijní obory jsou 4-leté, zakončené maturitní zkouškou 
1. Gastronomie a hotelový management - 1 třída 
2. Cestovní ruch                 - 1 třída 
3. Obchodní akademie                  - 3 třídy 
    Zaměření: • všeobecná ekonomika 
          • veřejná správa 
               • sportovní management 
 
Do studijních oborů budou žáci konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, dále bude bodově 
hodnocen průměrný prospěch z I. pololetí 9. ročníku a II. pololetí 8. ročníku. 
 
Termíny přijímacích zkoušek – 1. kolo: 
1. termín 13. 4. 2023 – konají na škole uvedené na přihlášce na prvním místě,  
2. termín 14. 4. 2023 – konají na škole uvedené na přihlášce na druhém místě. 
 
Přijímačky nanečisto – 31. 1. 2023 (14:15 – 17:15 hod.) – pozvánka na ilustrační testy z matematiky a českého jazyka bude 
zaslána na mailovou adresu žáka (uvést v dotazníku hůlkovým písmem) a bude zveřejněna na webových stránkách školy 
www.oahstrebic.cz. 
 
Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky (únor-březen) – zájem vyznačit v dotazníku, termín bude zveřejněn na 
webových stránkách školy www.oahstrebic.cz (kurzy probíhají v úterý v délce trvání 2 hodiny – 3x MAT, 3x CEJ – 600 Kč). 
 
1. Gastronomie a hotelový management  
Žáci se vedle odborných předmětů společného stravování a předmětů ekonomického základu učí 2 cizím jazykům (ANJ, 
NEJ), z obou cizích jazyků budou skládat maturitní zkoušku (1 cizí jazyk ve státní části a 2 jazyk ve školní části) 
Maturitní zkouška:  
a) Společná část (stanovená jednotně platnou legislativou) 
      • Český jazyk 
 • Cizí jazyk (ANJ, NEJ), matematika 
b) Profilová část 

• Gastronomie 
• ANJ a NEJ (druhý cizí jazyk) 
• Hotelový a restaurační provoz 
 
 
 



Uplatnění absolventů: 
- Střední management v provozovnách spol. stravování (recepční, vedoucí provozoven) a cestovních kancelářích 
- Vzhledem k znalosti 2 cizích jazyků lze předpokládat uplatnění i ve firmách jiného zaměření 

 
2. Cestovní ruch 
Studijní obor zaměřený do terciérní sféry služeb spojených s turistickým ruchem. 
 
Maturitní zkouška: 
a) Společná část (stanovená jednotně platnou legislativou) 

• Český jazyk 
 • Cizí jazyk (ANJ, NEJ), matematika 
b) Profilová část 

• Technika cestovního ruchu – praktická zkouška z odborných předmětů 
• ANJ a NEJ (druhý cizí jazyk) 
• Cestovní ruch 
 

Uplatnění absolventů: 
- Absolventi tohoto oboru mohou najít uplatnění v cestovních kancelářích, ubytovacích zařízení, informačních 

turistických centrech. Po získání praxe mohou pracovat jako samostatně podnikající osoba v oblasti ubytovacích a 
rekreačních služeb. 

 
3. Obchodní akademie 
-  zaměření na všeobecnou ekonomiku (VE) 
-  zaměření na veřejnou správu (VS) 
-  zaměření na sportovní management (SM) 
 
Rozdíl mezi VE a VS je v hodinových dotacích některých odborných předmětů 
VE - odborné předměty Ekonomické výpočty, Fiktivní firma, Projektové řízení 
VS - odborné předměty Veřejná správa, Financování veřejné správy, Vedení spisové služby, Projektové řízení 
SM - odborné předměty Speciální sportovní přípravu, Sport a výživu, Teorii sportovního tréninku a Psychologii sportu 
 
Žáci se učí 2 cizím jazykům ANJ /RUJ nebo NEJ.  
 
Ve 3. ročníku žáci konají 4 týdny praxe např. na městských a obecních úřadech, úřadu práce, soudu, v bankách, 
zemědělských družstvech, výrobních podnicích, u OSVČ. 
 
Maturitní zkouška:  
a) Společná část (stanovená jednotně platnou legislativou) 
      • Český jazyk 
 • Cizí jazyk (ANJ, NEJ), matematika 
b) Profilová část 

• Praktická zkouška z odborných předmětů 
• UCE – ústní zkouška, EKO – ústní zkouška – zaměření všeobecná ekonomika  
• EKU (ekonomika a účetnictví) – ústní zkouška – zaměření sportovní management a veřejná správa 
• Veřejná správa a financování – ústní zkouška – zaměření veřejná správa 
• Sportovní management – ústní zkouška – zaměření sportovní management 
 
 
 
 

Uplatnění absolventů: 
- Povolání zaměřená na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností (ekonom, 

mzdový referent, účetní, obchodní referent, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, asistent, 
personalista aj.) a střední sportovní management 

- Provozování vlastních podnikatelských aktivit 
 
Absolventi oborů se hlásí na vysoké a vyšší školy, popř. se uplatní i v zahraničí (au pair pobyty, pracovní pobyty, studium 
v zahraničí). 
 



Praxe studijních oborů: součástí výuky je praxe, kterou žáci konají jak v tuzemských provozovnách, tak i v zahraničí 
(Německo, Řecko, Španělsko). 
Stáže studijních oborů: výběr žáků se v rámci projektu Erasmus+ účastní výměnných pobytů s odborným a jazykovým 
zaměřením v Německu, Španělsku, Irsku, Kanárské ostrovy, Portugalsko, Rakousko. 
 
Mezinárodní jazykové zkoušky: 
Příprava na konání mezinárodních zkoušek PET a FCE v rámci výuky, složení zkoušek za zvýhodněných finančních podmínek 
 
II. Učební obory jsou 3-leté, absolventi získají výuční list v daném oboru – přízemí + II. patro HŠ 

1. Cukrář     - 1 třída 
2. Reprodukční grafik   - 1 třída (16 žáků) 
3. Kuchař-číšník    - 2 třídy 
4. Prodavač květin – florista  - 1 třída (17 žáků) 
5. Designér v reklamě          - 1 třída 
6. Kadeřník    - 1 třída 

Do učebních oborů nebudou žáci konat přijímací zkoušku, budou přijímání podle průměrných studijních výsledků  
v 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy. Vhodné kombinovat více přihlášek na různé obory. 
Výuka probíhá cyklicky – týden teoretická výuka, týden praxe (pracoviště OV zajistí škola a to jak ve vlastních 
provozovnách, tak i na individuálních pracovištích). 
Žáci všech oborů se pravidelně zúčastní soutěží praktických dovedností (regionálních, celostátních i mezinárodních). Na 
všechny učební obory, které škola nabízí je každoročně otevíráno denní nástavbové studium Podnikání, které je dvouleté 
– zakončené maturitní zkouškou. 
 
Zájemce o učební obory předat příslušným UOV (učitelé odborného výcviku) 
 
Pozvat na: 
• Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám - sledovat www. stránky 
• Přijímačky nanečisto – 31. 1. 2023 
 
Další informace najdete na webových stránkách školy www.oahstrebic.cz na facebooku – OA a HŠ Třebíč. 
Kurzy: 
Žáci během studia mohou absolvovat barmanský kurz, baristický kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a 
zeleniny…. 
 
 
  



DOD Třebíč 29. 11. 2022 
8:00 – 17:00 hod 

DOD Sirotčí 
1. n.p. 

kuchyň – vaření + TV kul. umění, ochutnávka – Šrutková (HT1) 
restaurace – flambování, míchané nápoje – Necidová (výběr HT2) 
chodba – palačinky – Bartůněk (výběr KČ) 
chodba – Fotoccino – výběr žáků – příprava Nováček, dozor Bartůněk 
výstupy z kuchyně – Šrutková (mix žáků HT1) 
cukráři – Velebová (C2) 
učebna č. 18 – zázemí pro průvodce 
provázení po škole – studenti CR2, OA2B + pedagogové (Konečná, Nováková, Hušková, Pospíšilová) 
dotazníky – příprava Schneider, provádějící žáci tablet 
učebna č. 15 – kurz baristika – Tomáš Zahradil (pondělí + úterý) 
učebna č. 17 – kurz vyřezávání ovoce a zelenina – Luděk Procházka (úterý + středa) 

2. n.p. 
chodba – prodavač – florista – Šúteriková, Pánková – odpoledne, 
učebna č. 11 – informace pro učební obory – Mácová, výchovný poradce – Vejtasová 
učebna č. 12 – prezentace informačních technologií – Kneslíková 
učebna č. 13 – test finanční gramotnosti – Slámová, SMS finance 
učebna č. 14 – prezentace cestovní ruch – Vlasáková  

FCK – Vitásková 
3. n.p. 

učebna č. 6 – cizí jazyky, mezinárodní zkoušky, stáže a praxe – Malcová (učebna č. 12) 
učebna č. 10 – prezentace sportovní management – Svoboda (OA2B sport) 
před krčkem – kadeřnice – Kafková, Urbánková K., Křišťálová 
za krčkem – fotokout – RG – Vlčková 
za krčkem – počítačová grafika apod. – RG, AD – Čermáková 

4. n.p. 
učebna č. 3 – firmy kadeřnice přednášky 

DOD Bráfova: 
Učebna 56: 3D tisk, vyšívací stroj – Křivánková, Schneider 
 

Příprava DOD: 28. 11. 2022 od 14:15 – 17:00 hod. 
*Žáky pro jednotlivé expozice vybírat prioritně ze tříd CR2 a OA2B. 
*Prosím třídní učitele o rozpis žáků (CR2 a OA2B) na ranní a odpolední směnu. 
*Tringlová, Klímová – UD Borovina, příprava rautu 
*účast všech zaměstnanců po dobu DOD (8:00 – 17:00 hod.) 
 
Přednášky: 
učebna 69: 
Mann-Hummel  
Ing. Marcela Marázová  
7:50 – 8:35 hod.  společný začátek, pak rozděleno   CR4, OA4B 
8:40 – 9:25 hod.  pohovory v ČJ a AJ    CR4 
9:45 – 10:30 hod.  pohovory v ČJ a AJ    OA4B 
 
10:40 – 11:25 hod.  Česká whisky     KČ2, HT3, HT4 
11:40 – 12:25 hod.  Adams Bar Adam Smilek   KČ2, HT3, HT4 
12:30 – 13:15 hod.  Floristika Václava Trojanová  F1, F2 
13:20 – 14:05 hod.  Floristika Václava Trojanová  F1, F2 
dozor: 1.-3. hodina Krátká, 4.-5. hodina Malá R., Vejtasová J.  



učebna 64: 
Mann-Hummel  
Bc. Zuzana Nováková 

7:50 – 8:35 hod.  společný začátek, pak rozděleno   OA4A, HT4 
8:40 – 9:25 hod.  pohovory v ČJ a AJ    OA4A 
9:45 – 10:30 hod.  pohovory v ČJ a AJ    HT4 
 
10:40 – 11:25 hod.  ČEZ Prodej  Pavla Venhodová OA3B 
11:40 – 12:25 hod.  ČEZ Prodej  Pavla Venhodová CR3 
12:30 – 13:15 hod.  ČEZ Prodej  Pavla Venhodová PO2 
13:20 – 14:05 hod.  ČEZ Prodej  Pavla Venhodová OA3A 
dozor: 1.-3. hodina Pospíšilová, 4. hodina Krátká, 5. hodina Hnízdilová, 6. hodina Filipová,  
7. hodina Koutná 
 
učebna č. 14 
7:50 – 8:35 hod.  prezentace cestovní ruch   CR3 
8:40 – 9:25 hod.  prezentace cestovní ruch   CR1 
dozor: 1.-2. hodina Vlasáková, 3.-5. hodina Vitásková, 6. hodina Čurda, 7.-8. hodina Vlasáková,  
9.-10. hodina Vitásková 
 
učebna č. 13 
7:50 – 8:35 hod.  SMS finance, a.s. Denis Lazarov  OA3A 
8:40 – 9:25 hod.  SMS finance, a.s. Denis Lazarov  OA3B 
9:45 – 10:30 hod.  SMS finance, a.s. Denis Lazarov  PO2 
10:40 – 11:25 hod.  SMS finance, a.s. Denis Lazarov  CR3 
dozor: 1. hodina Slámová, 2. hodina Hnízdilová, 3. hodina Filipová, 4. hodina Slámová,  
5. hodina Ščuková, 6. hodina Fialová, 7.-8. hodina Ščuková, 9.-10. hodina Koutná 
 
učebna č. 10 
11:40 – 12:25 hod.  prezentace sport OA1C/SPM+(OA2B/SPM 1.část) 
12:30 – 13:15 hod.  prezentace sport OA3B/SPM+(OA2B/SPM 2.část) 
dozor: 1.-6. hodina Svoboda, 7.-8. hodina Herbrichová, 9.-10. hodina Homola 
učebna č. 3 
kadeřnice firmy – přednášky 
9:00 – 9:30 hod .  Top Salon Třebíč Marcela Blechová KA2 
9:45 – 10:15 hod.  Anger Beards  Tomáš Čech  KA2 
12:00 – 12:30 hod.  Matrix   Šárka Janečková KA1 
12:45 – 13:15 hod.  Bema CZ  Lucie Bartůňková KA1 
dozor Urbánková K. 
 
učebna č. 60 
9:00 – 9:45 hod.  Valeč Zámek     C2 
dozor: Šalbabová 
 
učebna č. 54 
12:00 – 13:00 hod.  Rybníčková Ivana    C3 
dozor: Šalbabová 
 
Grafická dílna Sirotčí: 
8:00 – 9:00 hod.   Relativ   Kamil Černý  RG ODV 
11:00 – 12:00 hod.  Tohleto Studio S.r.o. Petr Pavlas  RG ODV 
dozor: Jambor 


