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Držitel certifikátu dle ISO 9001, Držitel Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS, Držitel ocenění Škola roku 2014

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2017 - 2018
Obory s výučním listem

Nástavbové studium

pro absolventy ZŠ ve šk. roce 2016 - 2017

pro absolventy SOU






KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (i zkrácená forma studia*)
TRUHLÁŘ
AUTOMECHANIK
PRODAVAČ (i zkrácená forma studia*)






VLASOVÁ KOSMETIKA*
SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ*
PODNIKÁNÍ - DENNÍ*
PODNIKÁNÍ - DÁLKOVÉ*




CESTOVNÍ RUCH*
SOCIÁLNÍ ČINNOST (i zkrácená forma studia)*



PROFESNÍ KVALIFIKACE:
příprava pokrmů studené kuchyně,
příprava teplých pokrmů, jednoduchá
obsluha hostů, složitá obsluha hostů,
barman, sommelier, výroba knedlíků,
příprava minutek
ZKRÁCENÉ STUDIUM:
Kuchař-číšník, Prodavač, Sociální
činnost

Obory s maturitním vysvědčením
pro absolventy ZŠ ve šk. roce 2016 - 2017




HOTELNICTVÍ A TURISMUS*
KOSMETIČKA*
PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY*

Další vzdělávání pro dospělé, kurzy
pro absolventy ZŠ, SOU, SOŠ







GASTRONOMICKÉ KURZY
(barmanský, baristický, sommelierský
kurz, kurz studené kuchyně…)
KOSMETICKÉ KURZY
(manikúra, pedikúra, masáže, líčení)
JAZYKOVÉ KURZY
(anglický,
německý,
francouzský
jazyk)
ICT KURZY
(Word, Outlook, Excel, PowerPoint…)



Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, popř. úspěšné ukončení příslušného učebního
oboru. Školné se platí za 10 měsíců školního roku (pouze u oborů označených* - obory s maturitním
vysvědčením, nástavbové a zkrácené studium). Škola má 34 učeben (z toho 2 moderně vybavené
učebny výpočetní techniky, 1 učebnu písemné elektronické komunikace, kosmetickou a kadeřnickou
provozovnu, multimediální učebnu, učebnu technologie a stolničení, odbornou učebnu cestovního
ruchu a sociální činnosti), tělocvičnu, gymnastický sál, moderní posilovnu a bar s odpočinkovou
zónou. Ve školních provozovnách probíhá odborný výcvik, učební i odborná praxe žáků oborů
Kuchař-číšník, Prodavač, Hotelnictví a turismus, Kadeřník, Kosmetička a Truhlář.

Den otevřených dveří:
Vánoční výstava:
Řemeslo má budoucnost:

15. 11. 2016 od 14.00 do 17.00 hod.
8. 12. 2016 od 8.00 do17.00 hod.
15. 12. 2016 od 9.00 do 13.00 hod.

Kontakt: tel.: +420 537 020 555; +420 602 541 973
e-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz
web: www.sousoszn.cz

