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Nabízí 
 
získání maturitního vysv ědčení  v oboru: 
 
26-41- L/01   MECHANIK ELEKTROTECHNIK  
 Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou je určen pro chlapce i dívky s technickým nadáním a 
dobrými studijními výsledky.  Studium je zaměřeno na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a 
instalací elektronických číslicových systémů v oblastech elektrotepelných, signalizačních, zabezpečovacích a 
monitorovacích zařízení, včetně systémů kontroly dat. Jeho cílem je výchova absolventů v oborech pružně reagujících 
na požadavky praxe a trhu práce. Škola spolupracuje s firmou Jablotron, českým výrobcem zabezpečovacích systémů. 
Absolventi se mohou ucházet o studium ve všech formách pomaturitního studia včetně vysokých škol.  
 
získání výu čního listu v oborech: 
 
26-51-H/01   ELEKTRIKÁŘ  netbook pro výuku zdarma!  
 Tříletý učební obor pro chlapce i dívky umožňující provádět výrobní, montážní a diagnostické práce včetně 
instalací slaboproudých elektronických zařízení s použitím základních znalostí silnoproudé elektrotechniky.  Absolventi 
ovládají komplexní montáž, údržbu, revize a opravy  číslicových elektronických systémů. Nosný program je zaměřen    
na  číslicovou elektroniku  v oblastech spojených se službami a technickým servisem zabezpečovacích, signalizačních   
a kontrolních zařízení. Ti, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového 
studia pro absolventy učebních oborů. Tento obor je zařazen mezi obory podporované stipendiem, které je financováno 
příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje. 
 
29-54-H/01  CUKRÁŘ  sada základního oborového vybaveni v hodnot ě 5000Kč zdarma!  
 Tříletý učební obor pro dívky i chlapce s uměleckými sklony a fantazií. Studium je zakončeno závěrečnou 
zkouškou a získáním výučního listu. Ten umožňuje výkon povolání jak ve speciálních cukrářských provozovnách všech 
forem a vlastnictví, tak na zvláštních pracovištích velkých a renomovaných podniků a hotelů. Jde o obor vyučovaný ve       
SOŠ s velkou tradicí. O kvalitě výuky svědčí řada ocenění z významných oborových soutěží. Maturitní vysvědčení 
mohou úspěšní absolventi získat v nástavbovém studiu. 
 
65-51-H/01   KUCHAŘ - ČÍŠNÍK – pro pohostinství  
 
65-51-H/01   KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – barman  

sada základního oborového vybaveni v hodnot ě 5000Kčzdarma ! 
 Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Jsou určeny pro chlapce i dívky 
s dobrou pamětí, kultivovaným vystupováním a organizačními schopnostmi. Jejich absolvování umožňuje všestranné 
uplatnění v restauračních a hotelových provozech a stravovacích zařízeních všeho druhu a úrovní. Jelikož je věnována 
velká péče výuce cizích jazyků, je absolvent schopen pracovat i v zařízeních s mezinárodní klientelou. První obor je 
zaměřen na klasické služby v pohostinství, včetně složité obsluhy hostů při náročnějších gastronomických akcích. 
Zájemci z řad žáků tohoto oboru mají možnost absolvovat během studia barmanský kurz. Druhý obor je v návaznosti na  
úspěšný evropský projekt Škola mixologie zaměřen na získání znalostí a dovedností z oblasti nápojové gastronomie 
v souvislosti s novými trendy vzdělání. Zahrnuje zejména oblast míšených nápojů, přípravy kávy a sommellierství. 
Absolventi obou oborů, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia. 
Žákům oborů cukrář a kuchař-číšník umožňuje škola zúčastnit se prázdninové praxe v hotelech v přímořských 
letoviscích Řecka a Kypru. 
       _______________________________________________________________________________________ 
 

 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :    
  2.prosince 2011 od 8,00 do 17,30 hodin (pátek) 
  3.prosince 2011 od 8,00 do 12,00 hodin (sobota) 
  8.února 2012 od 8,00 do 17,30 hodin  (st ředa) 
 
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci školy. 
Nabízíme individuální návštěvu školy po osobní nebo telefonické domluvě. 


