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Milí studenti, vážení rodiče,
moje životní motto je: „Život je krásný“. Každý člověk si ho musí prožít tak, aby pro něj krásný byl. Pro mě celý můj život je moje 
rodina a práce, která mě moc baví. Vzdělání je pro život velmi důležité a záleží jen na Vás, zda si to uvědomíte.

Ing. Mária Václavíková

Dear students, dear parents,
my life motto is: „Life is beautiful.“ Every person has to live it so that it is beautiful for them. For me, my whole life is my family and 
the work that I enjoy so much. Education is very important for life, and it is up to you whether you realize it. 

Ing. Mária Václavíková

Slovo ředitelky / A word from the Director
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1991 –  Škola zařazena MŠMT ČR do sítě škol, zřizovatel školy Ing. Slavomír Pospíchal odjíždí do Anglie na Nottingham Trent 
University studovat anglický program v oboru Business and Management.

1995 –  První maturity, škola se stává pobočkou střední školy v Nottinghamu a poskytuje české a anglické vzdělání v Praze.

2000 –  Škola získává registraci v síti středních škol v Londýně v centrále Edexcel/Pearson pro program Business.

2002 – Škola rozšiřuje vlastní budovu o novou přístavbu.

2009 –  Škola dostává nejlepší hodnocení z anglické centrály: „A“ a rozšíření registrace o 1. stupeň mezinárodního bakalářského 
studia oboru Business and Management.

2012 –  Škola akredituje na MŠMT ČR nový obor, a to pro vyšší odborný stupeň studia: Personalistika.

2013 – Zřízení studentského klubu v designu dle vítězného návrhu vyučujících.

2014 – Škola nově zřizuje kreativní laboratoř.

2015 – Rekonstrukce staré části budovy a zřízení návštěvní místnosti.

2016 – Rekonstrukce ředitelny a sborovny.

2017 –  Rekonstrukce suterénu na kavárnu My Café a prostor pro podávání snídaní a obědů.

1991 –  The school is accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports. The school founder, Ing. Slavomír Pospíchal, goes 
to Nottingham Trent University in England to study the English programme in Business and Management.

1995 –  The first School leaving exams, the school becomes a secondary school branch of Nottingham Trent University and 
provides Czech and English education in Prague.

2000 –  The school is registered in the network of high schools in London at Edexcel / Pearson Headquarters in the field of Business.

2002 –  The school expands by adding a new extension to the main building.

2009 –  The School receives the best marks from the English headquarters: „A“ and the extension of registration for the 1st degree 
of the international bachelor‘s degree (the Higher National Diploma) in Business and Management.

2012 –  The school gets accreditation for Personnel Management from the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech 
Republic for the higher professional level of study.

2013 –  A students´ club is established with the design created and selected by the teachers.

2014 –  The school establishes a new creative studio.

2015 –  Reconstruction of the old part of the main building and the opening of the new guest room.

2016 –  Reconstruction of the director´s office and the teachers´ room.

2017 –  We are in the process of reconstructing the basement of the school in order to open  “My Café”  - an English style cafeteria 
for breakfasts and lunches.

Historie školy / School history
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OBOR MEZINÁRODNÍ OBCHOD (délka studia 4 roky) 
Mezinárodní obchod, Marketing, Podnikání, Fiktivní firmy.

OBOR MULTIMEDIÁLNÍ KOMUNIKACE (délka studia 4 roky) 
Multimediální komunikace, Počítačová grafika, Mediální studia a žurnalistika, Public Relations, Rétorika.

OBOR BUSINESS S MEZINÁRODNÍ ANGLICKOU MATURITOU (délka studia 4 roky)
Obor lze studovat částečně v Aj a částečně v ČJ (4letý obor) nebo celý v Aj (3letý obor). Možnost výběru z těchto předmětů:
Business Environment, Business Resources, Introduction to Marketing, Business Communication, Creative Product Promotion, 
Development Planning for a Carreer in Business, Human Resources Management in Business, Managing a Business Event, 
Developing Teams in Business, Fashion Retailing, Starting a Small Business, Business and the Economic Environment, Marketing 
Research in Business, Relationship Marketing, Recruitment and Selection in Business, Internet Marketing in Business.

Vyučované předměty společné pro všechny 4leté obory:
Anglický jazyk, Německý jazyk (nebo Španělský jazyk, Italský jazyk, Ruský jazyk), Informační technologie, Písemná a elektronická 
komunikace, Ekonomika, Management, Biologie a Ekologie, Hospodářský zeměpis, Účetnictví, Český jazyk a literatura, Matematika, 
Společenské vědy, Přírodní vědy, Tělesná výchova, Marketing.

Předměty vyučované také v anglickém jazyce: 
Marketing, Společenské vědy, Písemná a elektronická komunikace, Podnikání

Studium anglického programu pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ (délka studia 1-2 roky)
Výuka 2 x týdně odpoledne, celkem 4 hodiny, z toho 2 hod. AJ a 2 hod. předmět
Podnikání v AJ s mezinárodním certifikátem.
Studium probíhá odpoledne po výuce na běžné ZŠ, navíc ve spolupráci se 
ZŠ v Praze 9 Satalicích nabízí možnost dokončit 8. a 9. ročník.

Dálkové maturitní studium (délka studia 5 let)
Výuka 2 x měsíčně o sobotách nebo distanční online.
Možnost uznání předcházejícího vzdělání a vstupu do vyššího ročníku.

Mezinárodní studium Higher National Diploma in Business (délka studia 3 roky)
1. stupeň bakalářského studia s navazujícím ročním studiem ve spolupráci
s anglickou univerzitou, ukončené bakalářským titulem.

Studijní obory a vyučované předměty
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International Trade (length of study: 4 years)
International Business, Marketing, Business, Fictional Firms

Multimedia Communications (length of study: 4-years)
Multimedia Communications, Computer Graphics, Medial Studies and Journalism, Public Relations, Rhetoric.

Business with the International English school leaving exam (length of study: 4-years)
You can study this specialization partly in English and partly in Czech (4 years) or just in English (3 years). You can choose 
from these subjects:
Business Environment, Business Resources, Introduction to Marketing, Creative Product Promotion, Business Planning, 
Development Planning for a Career in Business, Human Resources Management in Business, Managing a Business Event, 
Developing Teams in Business, Fashion Retailing, Starting a Small Business, Relationship Marketing, Recruitment and Selection 
in Business, Internet Marketing in Business, Business and the Economic Environment.

Subjects common to all 4-year study programmes:
English Language, German Language (or Spanish, Italian, Russian), Information and Computer Technologies, Written and 
Electronic Communication, Economics, Management, Biology and Ecology, Economic Geography, Accounting, Czech Language 
and Literature, Mathematics, Social Studies, Science, Physical Education.

Subjects taught in English:
Marketing, Social Studies, Written and Electronic Communication, Business

The English programme for pupils of 8th and 9th grades of elementary schools (1-2 years)
The courses take place twice a week, 4 hours in total, 2 hours of English, and 2 hours of a particular
Business subject in English with an international certificate received at the end of the programme.
The lessons takes place in the afternoon after  regular elementary schools lessons,
and in cooperation with the primary school in Satalice - Prague 9 students have the opportunity
to finish their 8th and 9th grade.

Distance learning programme (length of study: 5 years)
The lessons take place twice a month on Saturdays or online.
There is a possibility to acknowledge prior education and enter at a higher grade.

International Higher National Diploma in Business (length of study: 3 years)
1st degree of bachelor study programme with a follow-up one-year study programme
in co-operation with a selected English university, completed with bachelor‘s degree.

Study fields and subjects taught
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Co nabízíme navíc / Additional school offers

Individuální přístup, profesionální učitelský sbor, kvalitní a moderní technické vybavení, bezbariérový přístup (integrace 
vozíčkářů, kteří neplatí školné), individuální vzdělávací plány pro sportovce, docházkový a klasifikační online systém, 
přátelské prostředí, navazující bakalářské studium.

Individual approach, professional teaching staff, quality and modern technical equipment, barrier-free access (integration of 
wheelchair users without tuition fees), individual training plans for athletes, online attendance and marking system, friendly 
environment, follow-up bachelor study programme.

Vyučujeme podle anglického programu 
ukončeného mezinárodním certifikátem.

We teach according to the English 
programme completed by an international 

certificate.

Výuka vybraných

předmětů na tabletech!

Selected subjects are taught on 

tablets!

Studenti s vyznamenáním

neplatí školné!

Students with honours do not pay

tuition fees!

Studenti vyjíždějí na plně hrazené stážez dotací EU do Anglie, Irska a Německa.Dále vyjíždějí na výměnné pobyty do Itálie.Students participate in internships in England, Irelandand Germany, fully paid from EU grants and instudent exchange stays in Italy.

Studium denní, dálkové(2 x měsíčně o sobotách), distanční online.Daily and distance study programme(twice a month on Saturdays or online).

Vysoká úspěšnost 

u celostátních maturit!

High success rate at the 

national school leaving

exams!
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Rodinné vedení školy / Family management of the school

Ing. Mária Václavíková
(ředitelka, dcera zřizovatele, vyučuje Management a anglický program)
(Director, school founder‘s daughter, teacher of Management and the English Programme)

Obdivuji dnešní mladou generaci plnou odvahy, plánů do budoucna, fantazie a chuti do života. A učit mě proto moc baví. 
Přeji všem studentům, aby jejich plány a sny vyšly tak, jako mě ve fantastické práci a úžasné rodině.

I admire the young generation today. They are full of courage, plans for the future, dreams and love for life.  I love teaching, 
and I wish that all our students fulfill their dreams, so that their  plans turn out like mine, having a fantastic job and an amazing 
family.

Bc. Linda Brzoňová
(zástupkyně ředitelky, dcera zřizovatele, vyučuje italský jazyk, hudební seminář, třídní 5.D)
(Deputy director, school founder‘s daughter, teacher of the Italian language and Music, form teacher 
of 5.D)

Dokonalost má jednu zásadní chybu, je nudná.

Perfection has one fundamental mistake, it is boring.
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PaedDr. Eliška Pospíchalová
(zástupkyně a zřizovatelka školy, vyučuje cvičení kreativity a společenské vědy)
(Deputy director and founder of the school, teacher of Creative Exercises and Social studies)

Školu podle anglického programu jsme tvořili s přesvědčením, že nikdy nezanikne, protože práce, která stojí za to, je tou 
největší odměnou, jakou nám život nabízí.

We established the English programme in our school, with the confidence it would never cease to exist. Out motto is “Learn-
ing through working”. Our goal is to make the students understand that such work, which is really worth the effort, is the 
greatest award our life can offer to us.

Ing. Slavomír Pospíchal, CSc.
(zřizovatel školy, † 2014)
(founder of the school, † 2014)

O anglickém programu řekl:
„Při svém pobytu v Anglii jsem měl možnost podrobně se seznámit s výukou na anglických středních odborných školách. 
Zatímco na české škole je student veden k tomu, aby do své paměti ukládal během studia znalosti a poznatky, anglický 
student se učí vyhledávat informace, pracovat s nimi a vyvozovat z nich závěry. Anglický student si pamatuje méně teorie, 
ale umí získat informace, připravit pro svého šéfa zprávu i se zdůvodněnými návrhy, navrhnout mu financování projektu. 
Je lépe připraven pro výkon povolání, které si vybere. Učí se tím, že vykonává ve škole cvičně to, co bude dělat v praxi, 
Learning by doing “.

On the English programme:
„During my stay in England I had the chance to learn about teaching methods in the English vocational schools in detail. 
While in Czech schools the student is lead to memorise knowledge and information, the English student learns how to 
search information, work with it and draw conclusions. The English student may remember less theory, but is able to gain 
data, prepare a report for their boss including justified recommendations and suggest the funding of a project. They are 
better prepared for the performance of the job they choose. They learn by exercising things they will be doing in practice, 
Learning by doing “.
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Profesionální učitelský sbor / Professional teachers team

Být učitelem nikdy nebyl můj cíl. Chtěla jsem být bytovým designerem, zahradním architektem, malířem, módním návrhářem....
A hle, nikdy neříkej nikdy, osud mne zavál na pole pedagogické a já jsem zjistila, že jsem se zase až tak od svých původních záměrů neod-
chýlila... všechno se točilo vždy kolem tvořivosti a práce učitele je to samé. Pracovat s mladými lidmi je také práce kreativní, pomáháme 
utvářet jejich osobnosti, podílíme se na jejich vzdělávání a kromě toho nás tato práce i obohacuje. Obdivuji jejich fantazii, představivost, 
energii. Jejich starosti jsou tak vzdálené od těch našich, dospělých. Mají spoustu plánů a vůbec nepochybují, že by se jim neměly vyplnit.
Being a teacher has never been my goal. I wanted to be an interior designer, a garden architect, a painter, a fashion designer... And, 
behold, never say never, fate has taken me into the field of pedagogy, and I found out that I wasn´t so far from my original intentions… 
Everything was about creativity, and the work of a teacher is the same. Working with young people is very creative work, we are helping 
to shape their personalities, we take part in their education and besides that, this work enriches us as well. I admire their fantasy, 
imagination and energy. Their worries are so far away from us adults. They have a lot of plans, and I have no doubt they will achieve them.

Ing. Lenka Krausová
anglický jazyk, účetnictví, manažerské účetnictví v AJ
English, Accounting, Managerial Accounting in English

Anglický jazyk jsem začal učit na druhé pobočce ško-
ly Obchodním institutu ještě coby vysokoškolský stu-
dent. Později jsem přidal výuku na dálkovém studiu 
a teď učím na OA Praha kromě angličtiny i předměty 
anglického programu Pearson. Stát se učitelem byla 
pro mě přirozená a logická volba, které jsem nikdy ne-
litoval, a svoje povolání si moc užívám. Vzdělávání totiž 
znamená víc, než jenom předávání informací.
I started teaching English at the second branch of our 
school, the Business Institute, when I was a college 
student. I later added teaching at the distance learning 
programme. Now, apart from English language, 
I  teach subjects on the English Pearson program at 
OA Prague. Being a  teacher was a natural and logical 
choice for me, which I have never regretted, and 
I enjoy my profession. Education means more than 
just passing on information.

Mgr. Martin Krankus
anglický jazyk, ekonomické předměty v AJ, koordinátor 
anglického programu, třídní 3.A a 3.D
English, economic subjects in English, English 
Programme Coordinator, form teacher of 3.A and 3.D

Život je takový, jaký si ho uděláme. Záleží 
na tom, jak moc to chceme a co pro to děláme. 
Kousek štěstí k tomu taky patří. I když to není 
lehké, tak vždycky to jde.
Life is the way we make it. It depends on how 
much we want it and what we do for it. One 
also needs a bit of happiness, and even though 
it might not be easy, it will work.

Ing. Valerie Larisch
ekonomické předměty, třídní 1.B

economic subjects, form teacher of 1.B

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem
– ale nezapomínej na ten svůj vlastní.
The more languages you know, the more you 
are a human - but do not forget about your own.

Mgr. Hana Skudrzyková
český jazyk, společenské vědy, třídní 4.D

Czech Language, Social Studies,
form teacher of 4.D

Simplicity is Bliss!: Lead, Care, Inspire.

Mgr. Lilit Tomková
anglický jazyk, ekonomické předměty v AJ, třídní 2.A 
English, Economic subjects in English, form teacher 
of 2.A
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Čím míň toho vím, tím víc se učím. Čím víc se učím, tím víc toho vím. Čím víc toho vím, tím víc toho zapomenu. Čím víc toho zapomenu, 
tím míň toho vím.
Tak proč se vlastně učím?
Na matematice je fascinující její provázanost s reálným světem. Ač si to mnozí z nás neuvědomují, ať chtějí či nechtějí, s matematikou 
se setkáváme neustále. Vše co nás obklopuje se řídí matematickými zákonitostmi, matematika řídí fyziku, chemii, biologii, sport, 
umění i jazyky. Je to prostě  Královna věd, která je nepřetržitě přítomna při každé lidské činnosti a co víc, byla tu dávno před člověkem 
a bude tu i dlouho po něm. Mým cílem je pootevřít dveře do jejího fascinujícího světa plného logických úloh, praktických příkladů ze 
života, odpovědí na spoustu zajímavých hádanek a otázek.
Mimochodem, úkolem učitele matematiky je dokázat nepravdivost výše uvedeného motta.
The less I know, the more I learn. The more I learn, the more I know. The more I know, the more I forget. The more I forget, the less 
I know.
So, why do I really teach? Mathematics is fascinating for its interdependence with the real world. Though many of us do not realize it, 
whether they want or not, we meet with maths on every corner. Everything that surrounds us is governed by the rules of mathematics, 
math rules over physics, chemistry, biology, sports, art, and languages. It‘s simple. The queen of science, which is constantly present 
in every human activity and what´s for more, it was here long before humans and will be here long after we´re gone. My goal is to open 
the door to its fascinating world full of logical tasks, practical examples from life, answers to a lot of interesting puzzles and questions.
By the way, the task of the teacher of mathematics is to prove that the above motto is not true.

RNDr. Aleš Střecha
matematika, informační technologie a přírodní vědy, třídní 4.A a 2.D
Mathematics, Information and computer technologies, Science, form teacher of 4.A and 2.D

Mým cílem je přesvědčit studenty, že 
musí být v něčem lepší než ostatní, musí 
v něčem vynikat, potom budou mít šanci 
na úspěch.
My goal is to convince students that they 
must be better than others in something, 
to have something to excel in, then they 
will have a chance to succeed.

PhDr. Jiří Eibel
marketing, management,

ekonomika a anglický program
Marketing, Management, Economics 

and the English Programme

After working for many years in banking, it wasn‘t until 
I moved to the Czech Republic from London, that I be-
came involved in education. For me personally, it was the 
start of a deep love of teaching which has never left me. 
From the past until the present I feel incredibly privileged 
to be a part of my students‘ educational lives, and they 
never cease to inspire me to be a better teacher.
Be the change you wish to see in the world.
Mahátma Gandhi.

Diane Freeman
konverzace v AJ - rodilá mluvčí, třídní anglického 
programu (National Diploma)
conversation in English, native speaker, form teacher of 
National Diploma

Die Zukunft unserer Welt liegt in den Händen unserer 
Jugend.
Es ist schön gemeinsam mit jungen Menschen ein Stück 
des Weges gehen zu können und ihnen die eigenen 
Erfahrungen mit auf den Weg geben.
Danke es hält mich jung mit euch zu sein!

Michael Waldhart
konverzace v NJ - rodilý mluvčí
Conversation in German, native speaker

Enseñar este dulce idioma y ser partíci-
pe de vuestra formación académica es 
para mí un privilegio. Es muy gratifican-
te dedicarse a lo que uno ama, y ese es 
mi principal deseo para vosotros, que en 
esta vida encontréis su vocación.

María Paz Velazquez Noguera
španělský jazyk,

konverzace ve ŠJ - rodilý mluvčí
Spanish language, conversation in 

Spanish - native speaker

Profesionální učitelský sbor / Professional teachers team
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„Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba.
Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba.“
Karel Havlíček Borovský
“He who thinks he‘s learning, he‘s the country´s 
pride. He who thinks he knows enough is going to 
be a fool.“ - Karel Havlíček Borovský

PhDr. Miloslava Čírtková
německý jazyk, hospodářský zeměpis
German language, Economic geography

Bez práce by můj život ztrácel smysl. Proto jsem 
rád, že mohu vyučovat anglickému jazyku v dálko-
vém maturitním studiu a ekonomickým předmě-
tům v anglickém studiu bakalářů (HND). Rád tam 
chodím kvůli těm, kteří se chtějí něčemu naučit.
Without my work, my life would lose its meaning. 
So I‘m glad to teach English in the distance lear-
ning programme and economic subjects in the 
English Bachelor‘s (the Higher National Diploma) 
study programme. I like coming here for those 
who want to learn something.

prof. PhDr. Ivan Bareš, CSc.
anglický jazyk, ekonomické předměty v AJ

English, economic subjects in English

Jsem rád za každého mladého člověka, který 
dokáže žít aktivně a pohyb mu není cizí. V práci 
asistenta pedagoga jsem našel novou pracovní, 
ale i životní inspiraci.
I am glad for every young person who is able to 
live actively, and moving is not a stranger to them. 
In the work of a teacher‘s assistant I have found 
a new inspiration for both work and life.

Pavel Zajpt
tělesná výchova, asistent pedagoga, třídní 1.A
physical education, teacher´s assistant, form 
teacher of 1.A

Spokojenost brzdí pokrok.
Satisfaction obstructs progress.

Ing. Simon Maňák
ekonomické předměty, třídní 5.B 

economic subjects, form teacher of 5.B

Práce pedagoga je pro mě velmi zajímavá. Snažím se předávat studentům praktické zkušenosti, které jsem získávala několik let v řídí-
cích pozicích firem. V současné době se věnuji výuce studentů, vedu rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT.
Na Obchodní akademii vyučuji studenty denního i dálkového studia. Jedná se o předměty: ekonomiku, písemnou a elektronickou 
komunikaci, podnikání, seminář fiktivní firmy, marketing, seminář marketingu a hospodářský zeměpis. 
Na Obchodním institutu vyučuji český jazyk pro cizince.
Jako lektorka se věnuji oblastem managementu, podnikání včetně poradenství založení firem. Specializuji se na pracovní právo a bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci. Jsem autorizovanou osobou pro prevenci rizik BOZP.
Velice ráda cestuji a čerpám zkušenosti v zahraničí. Mojí snahou je předávat získané poznatky mým studentům.
I consider the work of a teacher to be very interesting. I try to forward practical experience I have been gaining for several years in 
managerial positions to my students. I currently teach and lead requalification courses accredited by the Czech Ministry of Education, 
Youth and Sports.
I teach daily and distance learning programme students at Obchodní akademie Praha. The subjects include: economy, written and 
electronic communication, business, fictive firm seminar, marketing, marketing seminar and economic geography.
I teach Czech for foreigners in Business Institute.
As a lecturer I focus on management and business, including consultations on establishing firms. I specialise in labour law and safety 
and health protection at work. I am an authorised person for the prevention of risks in Occupational safety and health.
I love travelling and getting new experiences abroad. I try to pass my knowledge to my students.

Ing. Bc. Libuše Pirklová
ekonomické předměty a IT, třídní 1.D, lektorka odborných předmětů prakticky zaměřených a českého jazyka pro cizince.
economic subjects and ICT, class 1.D form teacher, lecturer of vocational subjects and Czech language for foreigners.

Profesionální učitelský sbor / Professional teachers team
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Profesionální učitelský sbor / Professional teachers team

Práce asistentky pedagoga mi umožňuje 
pomáhat studentům k dosažení jejich cílů.
The work of a teacher´s assistant enables 
me to help the students reach their goals.

Linda Stehlíková
asistentka pedagoga
teacher´s assistant

Mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.
Silence is sometimes the best answer.

Tereza Hanušová 
asistentka pedagoga

teacher´s assistant

Co slyším, to zapomenu.
Co vidím, to si zapamatuji.
Co vyzkouším, to pochopím.
(Konfucius)
I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand.

Mgr. Jan Brožek
projektový referent

project manager

Vím, že nic nevím a s tím se dá začít.
I know that I know nothing and that´s 
a good starting point.

Bc. Tomáš Jaroš
studijní referent
student officer

Neztrácej čas, vždyť je stále co zlepšovat. 
Don´t waste your time, there is always 
room for improvement.

Ondřej Červinka
IT specialista
IT manager

Každý by měl mít své sny, každý by měl udělat 
maximum pro to, aby si je splnil. 
Everyone should have their dreams, everyone 
should do the utmost to fulfill them.

Světla Švejdová
asistentka pedagoga
teacher´s assistant

Kdo se vzdá svých snů, vzdá se sám sebe.
Who gives up on his dreams, gives up himself.

Eva Holemá
asistentka pedagoga

teacher´s assistant



14

Studenti denního studia třída 1A / Daily students - class 1A

Jedličková Michaela

Klemešová Julie

Akhmetshin Damir

Kudela Kryštof

Císař Simon

Maltseva Darya

Hrabý PatrikFederlová Nela

Minaeva Polina

Kloučková Sára Kokhan Orest Kovach Khrystyna Kubík Šimon

Müller Martin Osintsev Daniil

Panenka Tomáš Perec Samuel Surovska Valeriya Tichá Anna Patricie
Ulrichová Erika 

Frederika
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Studenti denního studia třída 1A/1B / Daily students - class 1A/1B

Kejmarová Valérie 
Alexandra

Baran Alexander

Ladičová Markéta 
Kateřina

Drabina Max

Mashkovich Elizaveta

Fischerová Elisabeth Kopecká Kateřina

Podivilova Elizaveta Singer Sarah Slavíková Valérie

Sovová Agáta

Petrová Štěpánka

Šindler Jiří Wertheimová Nicole Yezerska OleksandraTimofeev Andrei

Weissová Natálie
třída 1A / class 1A
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Král Karel Majorošová Karolína

Studenti denního studia třída 2A / Daily students - class 2A

Bouhanikova Clementine

Černoch Kristián Egamberdieva Sokina Fleiberková SimonaFinazhenok Aleksandra Gu Mike

Khaliutkin Nikita Kokorina Darina Kopolovič Adam

Abesová Leila Adiyatullina Aliya Bouhanik OliverAlogian Sogine
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Nurzat Uulu Aziret

Veselá Diana

Vojtík Milan

Plíhal Michal

Zhou Xu FeiWalter Lukáš

Pronin NazarPražan Ondřej

Zohrabyan Vache

Neumannová Daniela

Svobodová Kristýna

Mottlová Šárka Nemčková KristínaMatušínská Kristýna
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Studenti denního studia třída 3A / Daily students - class 3A

Kolodina Daria

Artemova Karina Bogdan Maria Bohatová Barbora Brabec Dominik

Douda Jakub Gromyko Egor Hnát LukášEgamberdijev Adham

Kolesnichenko Kseniia

Fialová Sára

Homolka Petr Jan Chudanová Lucie Kalashnikov Ian

Dao Tien Duc
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Košíková Sára Kovach Yana-Maryna Maksymenko Maksym Marhoun Pavel Maresová Kateřina

Polyak Viktor Prokhorov Pavel Prokop Mojmír Riznykov Mykyta Sklenářová Daniela

Wojnar JakubVobnášil Jakub Walter Tomáš
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Studenti denního studia třída 4A / Daily students - class 4A

Brázdová MarkétaBergerová Adéla  Bláhová Kateřina  Březina Adam

Grishchuk Arsenii Hubená Jana Jurčová VeronikaHoang Viet Dung

Bui Ngoc Tiep

Krištofová Michaela Lastivka Yurii Nesterov RomanKöttnerová JulieKalacheva Iaroslava

Jůzková Milada
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Nováková Kateřina 

Pšenička Tomáš Punčochář Karel

Serbin Daniela

Pilc Daniel

Nguyen Thai Viet Tuan Nikishina Daria Nosek Michal Novotný Lukáš

Omaki Alex Ariol Rakhimov Ashraf

Ulianov Stanislav Vebr David
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Students of the English programme (National Diploma in Business)

Korud Daniella

Císař Simon

Hrabý Patrik

Král Karel

Bouhanikova Clementine

Černoch Kristián

Bouhanik Oliver

Gromyko Egor Hubená Jana

Bui Ngoc Tiep

Kalacheva Iaroslava

Artemova Karina

Dao Tien Duc

Maksymenko Maksym

Chudanová Lucie

Kalashnikov Ian

Douda Jakub Egamberdijev Adham Fialová Sára

Kolesnichenko Kseniia
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Vu HuongVan Geerová Clara

Minaeva Polina Müller Martin

Osintsev Daniil Panenka Tomáš Perec Samuel

Surovska Valeriya

Tichá Anna Patricie

Sovová Agáta

Vojtík Milan

Plíhal Michal

Pronin Nazar

Zohrabyan Vache

Mottlová Šárka Nemčková Kristína Nesterov Roman

Tabakova AnastasiiaRiznykov Mykyta

Padron Peňa Marta
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Studenti dálkového studia / Part time students

Drtinová MIchaela

Cherepennikov Filipp

Gorol Martin

Chmelařová Vladimíra

Hronová Zuzana

Černota FilipCestr Radek

Heršálková Radka Hubková Barbora

Jägrová Renata

Horáková Nela

Baniová Hana

Hejda Pavel

Brezniaková Pavlína

Figerová Valentina Gleisner Vojtěch Havlíčková Hana

Hipská Hedvika

Hudák Jakub Cherevko Lyudmyla
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Jaroš JiříJanovská Martina

Lang Oliver

Josková Gabriela

Krulišová Vendula

Kanis Lubomír Klégerová Markéta

Kolátorová LucieKlokočková Lucie Korchagina Yulia Kosíková Tereza

Koutenská Renata

Koulová Sofie

Král Tomáš Krátká Michela Cristin Kratochvíl Jan

Kučerová Lucie Kulík Vojtěch Mačeková Dajána Mazač Matouš
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Studenti dálkového studia

Mazur Vitalii

Obročníková Petra Pfitznerová Petra

Melniková Viktorija

Simonics Michal

Staňková Kristýna

Retiznyk Alina

Svoboda Jakub

Popčáková Dominika

Mosquera Zavala 
Fiorella

Moravec Martin Müllerová Kateřina

Štíbrová Sandra

Pavlyuk AnhelinaPavlita Jan Plotean Ala

Rada Šimon

Tesař Dominik

Říhová Michaela

Szusciková Martina
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Vlasáková KateřinaUrgošík Vlastimil

Babych Valentyna
Bartko Tomáš
Bauerová Veronika
Bělová Kateřina
Beneš Dominik
Bieniek Josef
Bobita Yuliana
Brennan Anna
Brzoň Dominik
Chessa Sharon
Chvojková Simona
Dadagová Jana Aziza
Durdoňová Sára
Dvořáková Gabriela
Eksteinová Veronika
Fadrhonc Vít
Ghazaryan Frunzik
Glutnic Elena
Hanousková Aneta
Havlová Andrea

Helclová Denisa
Hořejší Jakub
Hrančíková Marie
Hrudková Monika
Hudáková Michaela
Hušková Nikola
Janousek Michal
Kalina Marek
Kalmanová Kateřina
Kanvelyan Karlen
Klimt Zdeněk
Kodirjonov Mukhammadalijon
Kolářová Kristina
Komínková Marija
Koníček Tomáš
Korecká Helena
Kudrnová Valéria
Kurdějovský Lukáš
Mádlo Lukáš
Matišynecová Kateryna

Mehdiyeva Mansura
Migulko Taras
Mirakjan Artur
Molíková Tereza
Nechanická Patrizia
Neumahrová Iveta
Novák Petr
Odvalil Petr
Paloušková Zuzana
Petrášková Tereza
Petrofská Michaela
Petroušová Natálie
Plánková Miriama
Pospíšilová Kateřina
Považan Filip
Prašnická Klára
Pretlová Michaela
Rambousek David
Součková Martina
Šulc Dušan

Svatý Vlastimil
Švecová Eliška
Syrová Tereza
Uherová Daniela
Urbaniecová Veronika
Urbanová Michaela
Václavík Ondřej
Varhoľaková Martina
Venc Milan
Vohralíková Anita
Vokatý Petr
Volek Jan
Vorlová Marta
Walter Kryštof
Zaiter Adam
Zajíčková Anna
Zoubková Nikola

Studenti, kteří nezveřejnili fotografii / Students who didn´t publish their photos:

Zach MichalZábran RomanVelátová Andrea
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Mezinárodní anglická maturita

Mezinárodní anglická maturita nabízí vzdělání z ekonomických předmětů a prohloube-
ní anglického jazyka formou denního i dálkového studia. Studenti získávají mezinárodní 
certifikát, který je opravňuje k přijetí na zahraniční vysoké školy bez přijímacích zkoušek. 
Celá výuka není výukou teoretických znalostí, ale praktickou formou.

Specializace oboru
• Business s akreditací v anglické centrále EDEXCEL/Pearson v Londýně.
• Druh specializace: VA 745 National Diploma.

Organizace výuky
•  Denní studium - výuka probíhá dopoledne jako součást studia 1. - 4. roč. Studium lze zahájit v 1., 2. nebo 

3. ročníku.
•  Dálkové studium 2 x měsíčně o sobotách, 6 - 8 vyučovacích hodin.
•  Distanční studium - výuka po internetu s možností individuálních konzultací.

Forma studia a jeho ukončení
•  Studium je hodnoceno na základě vypracovaných praktických projektů, tzv. assignmentů. Hodnocení je 

4stupňové. 1 = D (distinction), 2= M (merit), 3 = P (pass), 4 = R (Resubmission, t.j. neprospěl, v případě 
neúspěchu je třeba projekt vypracovat znovu). Projekty hodnotí dva vyučující školy a kontroluje verifikátor 
(kontrolor) z Anglie. Celé studium není zakončováno zkouškami, ani závěrečnými, ale odevzdáním všech 
12ti předmětů, t.j. projektů. 

Vyučované předměty: viz str. 5.

Navazující studium
Škola má akreditované navazující mezinárodní bakalářské studium obor Business and Management. Toto 
studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce.



29

The international English school leaving exam

The international English school leaving exam offers education in economic subjects and 
deepening of  knowledge of the English language in the form of both daily and distance 
learning programmes. Students gain an internationally accepted certificate which allows 
them to apply for entrance to foreign colleges without entrance exams. The teaching 
does not take place in the form of learning theoretical knowledge, but in a practical form.

Specialization of the study programme
•  Business with the accreditation in the English headquarters of EDEXCEL/Pearson in London.
•  Type of specialization: VA 745 National Diploma

Structure of teaching
•  Daily study programme – the courses take place during the day as an integral part of the lessons of all 

grades (1st – 4th year students).
•  Distance learning twice a month on Saturdays, 6-8 lessons.
•  Online distance learning – over the Internet with the option of individual consultations.

The form of the study programme
Students are awarded a grade based on submitting their practical projects - assignments. There are four 
grades. Distinction, Merit, Pass and Resubmission - in the last case students need to resubmit their paper. 
The projects are assessed by two teachers, and verified by the Standards Verifier from England. The whole 
study programme doesn’t conclude with the final exams, but with submission of all assignments from the 
twelve units (see page 6).

Follow-up study programme
Our school has accreditation for the international Higher National Diploma (HND) bachelor programme in 
Business and Management. The courses take place in either the Czech or the English language.
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Zahraniční stáže a výměnné pobyty / Foreign internships

ZAHRANIČNÍ STÁŽE DO ANGLIE, IRSKA A NĚMECKA HRAZENÉ Z FONDŮ EU A VÝMĚNNÉ POBYTY DO ITÁLIE
Partnerská místa:  Cork a Dublin v Irsku, Portsmouth v Anglii, Lichtenfels a Würzburg v Německu, Rovigo a Fundi v Itálii.

Délka stáže/pobytu: Stáže a studijní pobyty jsou měsíční, výměnné pobyty jsou týdenní.

Program stáže:  Studenti absolvují stáže, studijní a výměnné pobyty v Anglii, Irsku, Německu a Itálii. Absolvují také přípravný jazykový 
a e-learningový kurz. Studenti na studijním nebo výměnném pobytu absolvují studium na partnerské škole.

Ubytování a doprava:  Ubytování s plnou penzí je zajištěno v rodinách a hrazeno včetně letenky a kapesného z grantu EU.

FOREIGN INTERNSHIPS IN ENGLAND, IRELAND AND GERMANY PAID FOR BY THE EUROPEAN GRANTS
Partner cities:  Cork and Dublin in Ireland, Portsmouth in England, Lichtenfels and Würzburg in Germany.

Length of internship: one month.

Programme of the internship:   Students stay in England, Ireland or Germany during their internships. They also participate in a preparatory 
language course and e-learning.

Accomodation and transportation:  The students stay with host families, which is paid for by EU grants, which includes the flight ticket and pocket 
money. Students can stay individually or in pairs.

Cork / Ireland

Portsmouth / UK

Portsmouth / UK

Lichtenfels v Německu
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Cork - výlet po IrskuCork - a trip in Ireland 

Londýn v Anglii - prohlídka města

London, England - a city tour

Výměnná stážPraha - WürzburgExchange internshipPrague - Würzburg

Portsmouth - závěrečná ceremonie

Portsmouth - the final ceremony

Cork v Irsku
Cork in Ireland

Birmingham v Anglii - poznávání památek

Birmingham, England - sightseeing
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Budova a interiér školy / The school building and interior

Ředitelna
Director´s office

Studentský klub
Students´ club

Pohled z Vinořské ulice

The view from Vinořská street

Pohled na vchod do budovy
The view of the main building

Učebna 4A
Clasroom 4A

Kreativní laboratoř

The creative studio

Návštěvní místnost

The visitors´ room
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Školní aktivity / School activities

Koncert na školním dvoře

A concert in the school yard
Lyžařský kurz

A skiing course

VltavaSnídaně pro nekuřáky

Breakfast for non-smokers

Vodácký kurz

Rafting
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Školní aktivity / School activities

Sportovní akce maratonSport activity - marathon

Výstava Schola Pragensis

Schola Pragensis exhibition

Turnaj v bojovém umění s meči Chunbaře
Chunbara tournament with swords

Adaptační výlet
The adaptation trip

Výlet do Kutné Hory

A trip to Kutná Hora
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A všechno jednou končí... / And everything has an end...

Šerpování maturantů
Graduates´ sashes

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

na Staroměstské radnici

Ceremonial handing out of the final report cards

at the Old Town Hall, Prague

Poslední zvonění

The ´Last Bell´

Předtančení maturantů
Graduation dance

Maturitní ples
The prom



Obchodní akademie Praha, s.r.o.
Vinořská 163, Praha 9 - Satalice

tel.: +420 286 857 164, info@oapraha.cz

www.oapraha.cz
http://www.facebook.com/oaprahasatalice


