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Bankovnictví a poštovnictví
Bonus v podobě bankovnictví a poštovnictví
Povinné předměty stanovené RVP ti garantujeme v rámci společného
základu výuky. Abychom ti dali více, rozšíříš si své znalosti a dovednosti
o finančních a logistických trzích v předmětech Bankovnictví a poštovnictví
a Učební praxe – bankovnictví a poštovnictví.
Proč studovat bankovnictví
a poštovnictví?
Zvolit si předmět Bankovnictví a poštovnictví je jedna
ze dvou možností, jak rozšířit své odborné znalosti při
výuce na škole. Tento předmět je exkluzivní, vyučuje se
jen na deseti školách v celé republice.
Studuj bankovnictví a poštovnictví a porozumíš a poznáš
složitý svět financí, naučíš se řešit praktické finanční, ekonomické a logistické problémy.
Po složení maturitní zkoušky máš otevřenou cestu do světa financí, získáš perspektivní
zaměstnání s možností kariérního růstu.

Výuka ve specializovaných učebnách
Výuka probíhá ve dvou odborných učebnách. V jedné
z nich budeš pracovat s hardwarem a softwarem, který
se reálně používá na pracovištích České pošty, s. p.
Druhá odborná učebna slouží pro nácvik praktických
dovedností.
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Soutěž odborných dovedností
Zajímá tě, jak by ses umístil ve srovnání se svými vrstevníky
z jiných partnerských škol? Právě pro tebe probíhá každoročně
celostátní soutěž odborných dovedností, kde na tebe čekají
otázky z ekonomiky, finančnictví, zeměpisu a technologie.

Učební praxe
V učební praxi se budeš pracovat se specializovaným
softwarem České pošty, s. p. V tomto systému budeš
zpracovávat veškeré poštovní zásilky a simulovat marketing
poštovních a bankovních produktů. Naučíš se například
rozeznávat ochranné prvky bankovek pomocí speciálního
zařízení, pracovat se čtečkami čárových kódů i samotnými
čárovými kódy, vyplňovat a zpracovávat bankovní a poštovní
dokumentaci, atd.

Souvislá odborná praxe
Během studia máš možnost si vyzkoušet pár dní na reálném
pracovišti a získat tak cenné praktické dovednosti a zkušenosti
pod vedením odborníků.

Pracoviště našich partnerů
pro souvislou odbornou praxi
Budeš-li studovat bankovnictví a poštovnictví, čeká tě souvislá
odborná praxe na některém pracovišti našich partnerů – např.
České pošty, s. p. nebo České spořitelny, a. s.
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