Obory vzdělání
Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)
Čtyřletý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou. Učební plán obsahuje
vedle všeobecně vzdělávacích předmětů dva světové jazyky, právo a veřejnou
správu, práci s počítačem, základy psychologie a další předměty. Absolvent
je schopen dalšího studia na vysokých školách a vyšších odborných školách
právního, sociálního a ekonomického směru, nebo najít uplatnění ve veřejné
správě nebo ve sféře služeb.

Školné
16 000 Kč ročně

Naše adresa
Manažerská akademie
Tovární 66
266 01 Beroun
tel./fax: 311 611 888
mobil: 603 202 801

Hlavní důvody, proč zvolit Manažerskou akademii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádaný obor se zaměřením na právo a veřejnou správu
Dobrá uplatnitelnost absolventů
Nadprůměrné výsledky státních maturit
Nadstandardní výuka angličtiny
Rodinná atmosféra
Vstřícný přístup ke studentům i rodičům
Dostupná poloha v centru Berouna
Více než dvacetiletá tradice
Stovky spokojených absolventů

www.maberoun.cz | www.facebook.com/maberoun
GPS 49.961445,14.069986

Dobrá škola má své jméno:

Z naší školy vycházejí kvalitně připravení maturanti,
z nichž řada pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších
odborných školách a další našli zajímavé uplatnění
na trhu práce…

Každý den

Nabízíme velmi zajímavý studijní obor Veřejnosprávní
činnost, zaměřený na právo, veřejnou správu, cizí jazyky, IT
technologie s přiměřenou dávkou ekonomiky a účetnictví.

Vždy v dubnu
přicházejí žáci základních škol
do Manažerské akademie, aby prošli
přijímacím řízením, které jim otevře
dveře na naši školu…

Již řadu let
připravujeme naše studenty na jejich budoucnost,
na další studium i uplatnění v praxi…

Každý rok
zahajujeme výuku seznamovacím
pobytem někde v přírodě a daleko
od civilizace, pořádáme pro studenty
besedy, exkurze, výlety, poznáváme
zajímavá místa u nás i v Evropě…

se snažíme dát našim
studentům něco víc,
než se jim dostane na
státních školách – individuální přístup, přátelskou
atmosféru, malé studijní
skupiny, kvalitní výuku
jazyků, nadstandardní
vybavení školy a pestrou
nabídku mimoškolních
aktivit, třeba uměleckých
nebo sportovních…

Každou minutu
přemýšlíme, co zlepšit,
co nového nabídnout,
čím překvapit a jak ještě
zpříjemnit náš společný život
ve škole…
Nechcete se k nám přidat?
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zástupkyně ředitelky školy

ředitelka školy

Mgr. Ivana
Bělohoubková

zástupkyně ředitelky školy

