Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec

*130 let odborného školství na pracovišti Jáchymova
*80 let učňovského školství na pracovišti Miřiovského

Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2022 – 2023
nabízí:

-

moderní perspektivní maturitní i učební obory
aktuální a prakticky orientovaný obsah učiva
flexibilitu a široké uplatnění našich absolventů
počítačovou technologii poslední generace
bezbariérová škola

Budova školy Jáchymova 478

a areál školy

Budova školy Miřiovského
678

Domov mládeže

Hala praxe a odborného výcviku
Nový Dvůr
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Čtyřleté maturitní studium v oborech:
(pracoviště Jáchymova)

Přijímací zkouška z předmětů: český jazyk a matematika, dále doplňující otázky z praktické
gramotnosti, prostorové představivosti a objektových dovedností, logiky a strategií u všech oborů

•

Ekonomika a podnikání - zaměření oboru na cestovní ruch
(63 - 41- M/01)

Možnosti získání:
*žáci mají možnost složit na naší škole zkoušky z počítačových dovedností a získat tak
Certifikát ECDL (mezinárodní doklad o úrovni zvládání práce na PC).
*státní zkoušky z „Psaní na klávesnici" či prospěchové stipendium. *Možnost vykonat státní
zkoušku z těsnopisu.

Uplatnění absolventů:
Absolvent nalezne práci v široké oblasti obchodu a služeb:
•
•
•
•
•
•
•

Možnost širokého uplatnění
v informačních střediscích a centrech,
ve státních i soukromých firmách,
ve všech pozicích v cestovním ruchu
agroturistice,
v cestovních kancelářích,
jako průvodci atd.

Žáci vykonávají praxi u firem, státních institucí nebo v zahraničí

•

Informační technologie

(18-20- M/01)

Možnosti získání:
* nejen žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy, ale i jiných škol mají možnost
složit na naší škole (prozatím jen tyto skupiny – rozšíření pro privátní či komerční sféru a
veřejnou správu je v plánu rozvoje školy) testy ECDL (European Computer Driving Licence),
které budou pro žáky a jejich budoucí zaměstnavatele v rámci Evropské unie, ale i v zámoří,
dokladem, že zvládají práci s počítačem.
* prospěchového stipendia
Uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne po nástupní praxi uplatnění:
•
•
•
•

ve funkci středního managementu,
jako analytik a programátor v oblastech hromadného zpracování dat,
ve studiích DTP,
v soukromých firmách, programátor CNC strojů
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•
•
•
•
•
•

•

státních organizacích,
úřadech,
bankovnictví,
pojišťovnictví,
legislativě a jiné
v logistice atd.

Provoz a ekonomika dopravy (37 - 41- M/01) – obor zaměřen na
logistiku a obslužné počítačové systémy

Tento obor, který je v České republice ojedinělý, skýtá absolventům široké
uplatnění na trhu práce:
• v logistice, ekonomice a účetnictví firmy,
• v systémech centrálního počítačového řízení přenosu a přepravy informací,
• v provozní dokumentaci dopravní firmy,
• ve zpracování prvotních dokladů provozu vozidel a pohybu zboží,
• v informatice systému a marketingu přepravy a dopravy,
• v živnostenském podnikání v dopravních a informačních službách,
• v manipulačních a skladovacích počítačových systémech - logistické řetězce,
• v odbytových pracovištích výrobních firem
• Odborný výcvik probíhá ve vlastní hale odborného výcviku nebo u soukromých a státních
organizacích
• spolupráce s vysokými školami (ČVUT Praha)
• spolupráce s českými a zahraničními logistickými firmami
• *Možnost získání prospěchového stipendia.
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•

Mechanik strojů a zařízení (23 - 44- L/01)

•

Zaměření oboru:

•

Moderní obor zaměřený na studium poznatků a získávání dovedností z oblasti
strojírenství. Obor je koncipován tak, aby žáci zhotovovali či dohotovovali součásti
strojírenských výrobků, sestavovali, oživovali a seřizovali strojírenské výrobky, revidovali
strojírenské výrobky, opravovali je a prováděli servisní činnosti

•

Žáci mohou získat ve třetím ročníku studia výuční list z oboru Nástrojař ( 23-52H/01).

Náplní studia jsou předměty povinné vyučovací (základní a výběrové) a předměty
nepovinné.
Základem studia cizích jazyků je anglický jazyk rozšířený o studium technické a
hospodářské angličtiny.
Druhým jazykem je německý jazyk s obdobným rozšířením jako jazyk anglický.
Mimo tyto jazyky si mohou žáci volit i třetí nepovinný jazyk, např. ruský jazyk
Uplatnění absolventů:

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenství s širokými možnostmi uplatnění jako servisní
technici, v obsluze CNC strojů, v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník a montér
nebo mechanik strojů a zařízení. Kromě toho se mohou absolventi uplatnit při práci ve
středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných
technických oborech při zajišťování technologické stránky a řízení výrobního procesu, v
údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně-technických službách, apod.
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Tříleté učební obory:
(pracoviště Miřiovského)

● Kuchař

– číšník (65-51-H/01)
(+ zkrácená forma studia v trvání jednoho roku)
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná
příprava pro povolání kuchař-číšník.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.
*Odborný výcvik probíhá kombinovaně na školním výcvikovém pracovišti a u firem

• Prodavač (66-51-H/01)
(+ zkrácená forma studia v trvání jednoho roku)
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro
povolání prodavač.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.
*Odborný výcvik vykonávají žáci převážně na pracovištích firem

● Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02)
(+ zkrácená forma studia v trvání jednoho roku)
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro
povolání elektrikář - silnoproud.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.
*Odborný výcvik probíhá kombinovaně ve školním odborného výcviku a u soukromých firem
*Možnost získání stipendia

●

Zedník (36-67-H/01)
(+ zkrácená forma studia v trvání jednoho roku)
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro
povolání zedník.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

*Odborný výcvik probíhá kombinovaně ve vlastním středisku
odborného výcviku a u soukromých firem
*Možnost získání stipendia
● Klempíř (23-55-H/01)
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(+ zkrácená forma studia v trvání jednoho roku)
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání stavební
klempíř.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

*Odborný výcvik probíhá kombinovaně ve vlastním středisku odborného výcviku a u soukromých
firem
*Možnost získání stipendia

●Nástrojař ( 23-52-H/01)
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání nástrojař.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.
*Odborný výcvik probíhá kombinovaně ve vlastním středisku odborného výcviku
a u soukromých firem
*Možnost získání stipendia

Hala odborného výcviku

Budova SOU, Miřiovského 678
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● Škola disponuje dalším vybavením, zařízením a vykonává další

činnosti:

Stipendia, bezbariérová škola, domov mládeže, tělocvična, přístup k internetu přes WIFI v celém
areálu školy , velká knihovna, celodenní stravování (kuchyň a jídelna), možnost letního ubytování,
posilovna, autoškola a činnosti v rámci Auto-Moto-Academy, osobní doprava, partnerské školy
v Rakousku (možnost konání praxe), zájezdy do zahraničí, podpora dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, k dispozici je hala odborného výcviku a praxe na Novém Dvoře, poradenské centrum
atd. Realizací řady projektů získala škola nemalé finanční částky na modernizaci zařízení a výuky,
realizuje projekty na podporu prevence rizikového chování, škola spolupracuje se základními
školami a firmami v regionu v rámci projektů OPVK a IROP. Organizuje bezplatně exkurze pro
žáky do významných firem a technických provozů a zajišťuje další aktivity. Škola získala na základě
předložených a schválených projektů od roku 2012 přes 80 milionů korun do svého rozpočtu na
vybavení, stroje, zařízení a finanční odměny zaměstnancům školy. Ve školním roce 2015-2016 byla
úspěšně schválena výzva MŠMT č. 56 v rámci OPVK v rámci které byly podpořeny kromě jiného i
zahraniční stáže žáků v Rakousku. V roce 2018-2019 proběhla realizace dalšího projektu v rámci
IROP k posílení technického zaměření školy (investiční akce do budov a vybavení školy v hodnotě
20,000.000,-Kč) a taktéž rekonstrukce a zateplování dalších budov školy. V roce 2019 byla
zrekonstruována hala odborného výcviku Nový Dvůr v hodnotě 12 miliónů korun v rámci projektu
OPŽP. Dále byla v budově učiliště vyměněna topná soustava, rozvody vody včetně dalších
stavebních úprav, provedena rekonstrukce cvičné kuchyně.

Den otevřených dveří: stabilně on-line/listopad 2022 v rámci burzy škol
a
osobně ve všední dny kdykoliv dle telefonické domluvy.

Další informace o studiu, přijímacím řízení a škole získáte na našich
webových stránkách.

Těšíme se na Vaši návštěvu

www.sos-jh.cz
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