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Představte si místo, kde se budete cítit 
jako doma. Místo, které vám dovolí cho-
vat se přirozeně – být sami sebou. 

Než jsem na Soukromou obchodní 
akademii v Žatci přišla, nevěřila jsem 
tomu, že mohu být ve škole ráda. Jde to 
vůbec? Ano, opravdu je to možné. První 
okamžiky strávené v prostředí středoškol-
ském na mě působily velmi svěže – tím 
pádem jsem se mohla uvolnit a „nebát 
se“. Nastoupila jsem už s předchozí zku-
šeností z jiné střední školy a je třeba říct, 
že jsem nebyla nikdy fanouškem učení. 
Naopak, záškola u mě tehdy byla na den-
ním pořádku. Nepoznala jsem nic nudněj-
šího, než se učit něco, co mě nezajímá… 

Dočkala jsem se ale velkého překva-
pení. Hned v prváku mi padli do oka 
všichni učitelé. Jejich přistup k nám – 
postpubertálním týpkům – byl neuvěřitel-
ný. Brali nás prostě jako sobě rovné. Sna-
žili se probudit v nás to nejlepší a „naučit“ 
nás se učit ve formě zábavy. Dokonalé! 
Navíc jsme měli tu nejlepší třídní profe-
sorku na světě. Skoro celá třída, až na 
nějaké výjimky, se pak hlásila na vysoké 
školy. Stejně tak to je i s handicapovaný-
mi studenty. Většina z nich, co dokončila 
naši školu, se pustila do dalšího studia na 
vejškách. 

Obchodní akademie i Střední průmys-
lová škola elektrotechnická, která má 
stejného zřizovatele, dávají k dispozici 
zdarma učebnice a zahrnou vás skvěle 
zpracovanými materiály. Učení v těchto 
školách je prostě zábavou… 

Součástí školního života jsou samo-
zřejmě i výlety a různé společenské akce. 
Prostředí školy ihned zaujme svou domácí 
atmosférou. Sympatičtí kantoři jsou silné 
inspirující bytosti, a to nepřeháním. 

Určitě se mezi vámi najde někdo, kdo 
by neměl zahodit šanci využít svých 
schopností studovat a rozvíjet se. Přijeďte 
se k nám podívat! Školu je možné po 
předchozí domluvě navštívit kdykoli. 
Jako jedna z mála škol máme bezbarié-
rový přístup a samozřejmostí při studiu 
je poskytování bezplatného ubytování. 
Můžete nahlédnout na webové stránky 
školy: www.zatecsspse.cz a www.soaza-
tec.cz. 

Irena Dušková 

Externí – korespondenční 
studium 

Soukromá obchodní akademie          
v Žatci byla založena roku 1995 Ing. 

Alicí Iskerkovou. Sídlí ve Svatováclavské 
ulici v budově bývalého německého gym-
názia a později mateřské školy společně 
se Střední průmyslovou školou elektro-
technickou. 

Jako střední škola obchodně podnika-
telského zaměření má stejný cíl jako 
mnoho dalších středních škol s tímto 
zaměřením – vychovávat budoucí pracov-
níky především pro ekonomický sektor – 
ekonomy, účetní, manažery a manažerky, 
kteří budou schopni své poznatky dále 
používat a rozvíjet nejen v praxi, ale také 
při studiu na vysokých školách. 

K běžnému prezenčnímu čtyřletému 
studiu se brzy po založení připojila také 
možnost dálkového studia jak pro pracu-
jící, tak i například pro maminky na ma-
teřské dovolené. Zkrátka pro všechny, 
kteří mají chuť doplnit si vzdělání a na 
konci pětiletého náročného studia získat 
maturitní vysvědčení. 

Postupem doby začala nabývat důleži-
tosti také otázka vzdělávání osob se 
zdravotním postižením. Pověstnou první 
vlaštovkou se stal tělesně postižený stu-
dent Luboš Krejčí, který již úspěšně 
ukončil prezenční studium. Tehdy na ško-
le neexistovalo nic, co by mu studium 
jakkoli usnadňovalo, jen dobrá vůle a po-
chopení všech kolem. Za spolupráce ně-
kolika občanských sdružení, především 
Nadace Charty 77 a při obětavé pomoci 
učitelů, studentů, rodičů i řady dalších 
nadšenců se podařilo uskutečnit mnoho 
nápadů, ulehčujících takto handicapova-

ným lidem studium na žatecké OA. 
A možná právě tehdy se zrodila i myš-

lenka umožnit středoškolské studium 
lidem se zdravotním postižením z celé re-
publiky. Jak takové studium může vlastně 
fungovat? Externě, ponejvíce korespon-
denčním způsobem, s pomocí několika 
soustředění, jichž se účastní samozřej-
mě také studující. 

Ačkoli se jedná bezesporu o velice ná-
ročný studijní program, výsledky studentů 
dálkového i externího studia dávají tušit, 
že nastoupená cesta je správná a přinese   
v budoucnu to, co od ní studenti a stu-
dentky očekávají. Totiž možnost získat 
lepší uplatnění v zaměstnání, zvýšení spo-
lečenské prestiže a radost z toho, že něco 
dokázali. A není toho málo! 

 

Kontakt a další informace: 
• Soukromá obchodní akademie, Svato-
václavská 1404, 438 01 Žatec, sekretariát: 
Dagmar Weigertová, tel.: 415 726 003, 
sekretariat@soazatec.cz, ww.soazatec.cz. 
• Informace o dálkové, distanční           
a kombinované formě studia: Kateřina 
Majtová, tel.: 257 314 765, katka.d@soa-
zatec.cz. 

Přijímací řízení na dálkové a distanční 
studium probíhá na základě vyžádaných 
dokladů od žáků. Distanční studium je 
určeno především pro žáky, kteří jsou 
držiteli průkazů ZP, ZTP a ZTP-P. 

O přijetí ke studiu rozhodne ředitel 
školy. Příjímací zkoušky se nekonají. 

(red) 

Škola, ve které učení není mučení 
Soukromá obchodní akademie v Žatci 

vychází vstříc i studentům s handicapem – mohou studovat externě  




