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Vzpomenete si ještě na to, proč jste si vybraly tuto 
školu a tento obor?
Na tuto školu jsme slyšely dobré ohlasy od našich 
starších spolužáků, kteří byli s touto školou spoko-
jeni. A obor jsme si zvolily zejména kvůli širokému 
zaměření na ekonomiku a účetnictví.

Jste ve 4. ročníku, budete za chvíli maturovat. Když 
se ohlédnete zpět, co vám studium na naší škole 
dalo či vzalo?
Umožnilo nám poznat nové kamarády a to jak míst-
ní tak zahraniční, díky výměnným pobytům, které 
pořádá škola. Studium nám dalo mnoho znalostí a 
získaly jsme ekonomický přehled. A vzalo nám tro-
chu volného času, ale to je při studiu na střední škole 
běžné. 

Čím se naše škola liší od ostatních středních škol?
Nabídkou mnoha studijních oborů a tím, že se 
nachází v klidném a příjemném prostředí.

Doporučily byste naši školu ostatním?
Ano. Zejména kvůli kvalitní výuce, přátelským 
učitelům a hlavně proto, že tady báječně vaří.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám mnoho 
úspěchů nejen při studiu na naší škole.
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Střední odborná škola a Gymnázium
Staré Město



KDO JSME? PROČ STUDOVAT U NÁS?

JSME ÚSPĚŠNÍ!
Studenti oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením 
na daňové poradenství získávají během studia 
nejaktuálnější poznatky z oblasti podnikání. Ve třetím 
ročníku se studenti zúčastňují manažerskoekonomické 
olympiády, jejíž úspěšní řešitelé jsou přednostně přijati 
na Baťovu univerzitu ve Zlíně. 

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je 
vzdělávacím zařízením, jehož historie sahá až do 60. let 
minulého století. Původně zemědělsko-technicky orien-
tovaná škola uznávaná tehdy nejen v Jihomoravském 
kraji, je věrna své tradici a nabízí maturitní obory, které 
odpovídají sice současným trendům a potřebám, ale 
kopírují počáteční zaměření školy.

V oboru Ekonomika a podnikání se orientujeme na 
Daňové poradenství, kde jsou vyučovány předměty, 
které nedílně patří k odborníkovi, který pracuje ve všech 
oborech podnikové sféry. Nově se zaměřujeme na Spor-
tovní management, jelikož jsme školou, která fandí 
sportu a podporujeme žáky, kteří se snaží dělat sport 
vrcholově či závodně. 

Chcete-li se uplatnit v praxi či studovat dál na oborové 
vysoké škole, naše škola je pro Vás správnou volbou.
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