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Podnikání ....... dle obchodního zákoníku definována jako soustavná 
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Podnikání však není jen forma obživy, ale spíš životní postoj, přináší 
neomezenou možnost uplatnění svých znalostí, dovedností, ale stej-
ně tak na druhé straně přináší odpovědnost za všechna svá rozhod-
nutí. Podnikání přináší něco, co se liší od mnoha jiných povolání a to 
možnosti být „sám sobě pánem“. Téměř ve všech etapách podniku 
od jeho založení si sami určujete obor podnikání, směr vývoje, struk-
turu apod. Jiná práce takovou možnost nenabízí. Podnikání přináší 
jedinečnou možnost prosadit se a případně vybudovat malou či vel-
kou společnost.

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména cizích jazyků - an-
gličtiny a němčiny) je výuka zaměřena na podnikovou ekonomiku a 
účetnictví. Žáci získají základní poznatky o organizaci a fungování fir-
my.  Studenti si mohou vyzkoušet podnikání nanečisto, pomocí sku-
tečných studentských firem. Během studia mohou žáci složit Camb-
ridgskou zkoušku - nejrozšířenější mezinárodně uznávané zkouška z 
anglického jazyka.

Předpokladem přijetí je výuční list. Studium tohoto oboru je zakon-
čeno maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.
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