
 

 

 
 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
 

pořádá  

 
 ve spolupráci s Auto – Moto – Academy  

podnikatelskými subjekty regionu POLLMANN.CZ a HUSKY-KTW s.r.o. 
a 

Klubem železničních modelářů při Českobudějovickém automotoklubu 
 

v budovách SOŠ a SOU Jindřichův Hradec  
(SOŠ Jáchymova 478,  SOU Miřiovského 678 a hale praktického výcviku, Nový Dvůr) 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 
ve středu 11. listopadu 2015 od 9:00  do 17:30 hod. 

  

 
Program:  

 9.00 hodin: slavnostní otevření rekonstruované budovy učiliště, Miřiovského 678 za účasti 
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a starosty města Jindřichův Hradec, 
Ing. Stanislava Mrvky  

 10:00 hodin: ukázka činnosti Policie ČR (služba dopravní policie J. Hradec) – budova  
Jáchymova 478 (velká aula č. 204 a parkoviště v areálu školy) 

 11:00 hodin: pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy – přednáška - budova 
Jáchymova 478 - aula školy č. 204 ( Ing. Jakub Adam) 

 

Co dalšího nabízíme: 

 Možnost prohlídky budovy (učeben, laboratoří, tělocvičny) 

 Informace k přijímacím zkouškám s možností zkušebního testu 

 Ochutnávku výrobků  žáků oboru „Kuchař – číšník“ 

 Představení pracovních činností žáků naší školy  
 Výstavu funkčních železničních modelů v budově Jáchymova 478 – po celý den (dále pak 

13.11. – 15.11.2015)  
 Představení  našich  partnerských firem 

 
 
 
 



 

Oborová nabídka pro školní rok 2016-2017 
 

Maturitní obory:   
Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy) 37-41-M/01 
Informační technologie 18-20-M/01  
Ekonomika a podnikání (zaměření na cestovní ruch) 63-41-M/01 
Připravujeme nový obor: Mechanik strojů a zařízení  23 – 44 – L/01 
 

Učební obory (tříleté + zkrácená forma studia) 
Kuchař - číšník  (65-51-H/01)  
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku  (pozn.*) 
Prodavač  (66-51-H/01)  
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 
Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02)  
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů (pozn.*) 
Zedník (36-67-H/01)  
+ pro nový školní rok 2013-2014 připravujeme možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 
Klempíř  (23-55-H/01) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 
Nástrojař  (23-52-H/01)   
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

www.sos-jh.cz 
 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

www.sos-jh.cz 

http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=25&sh=224532987
http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=27&sh=224600507
http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=26&sh=224703515
http://uciliste.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=36&sh=225686587
http://uciliste.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=37&sh=225519707
http://uciliste.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=38&sh=226165243
http://uciliste.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=39&sh=226063643
http://uciliste.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=1&Id=40&sh=234687643
http://uciliste.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=1146&sh=1547122526
http://www.sos-jh.cz/
http://www.sos-jh.cz/

