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Další informace o  nabízených oborech najdete na  našich stránkách: www.sosasoukladno.cz

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Tyto vzdělávací obory jsou určeny pro absolventy základních škol. 
n 37-42-M/01  LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY  

délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání 
n 68-43-M/01  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST  

délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání
n 75-41-M/01  SOCIÁLNÍ ČINNOST  

délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání
n 66-41-L/01  OBCHODNÍK  

délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY
Absolvent bude vykonávat činnosti charakteru provozního, obchod-
ně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury 
řízení jako pracovník poštovního provozu a přepravy, pracovník pře-
pážky a referent v bance, směnárně, pojišťovně, na poště, samostatný 
finanční poradce, obchodní zástupce logistické firmy, firemní recepč-
ní, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, přepravě, logistik 
skladových operací.

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Připravujeme pracovníky do  všech stupňů samo-
správy a státní správy, tzn. od obcí až po minister-
stva. Absolvent je schopen vedení agend podniků 
i  úřadů a  prací souvisejících s  vystavováním 
všech dokladů. Zvládne sekretářské práce, 
povinnosti asistenta vedoucího podniku či 
agendu podnikatele.

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST
Absolvent se uplatní jako pracovník sociál-
ních služeb v  ambulantních či pobytových 
zařízeních a  v  terénních službách, při po-
skytování sociální pomoci dětem i  dospělým. 
Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování 
přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu 
jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Může se uplat-
nit v managementu sociálních služeb.

66-41-L/01 OBCHODNÍK
Absolvent se uplatní v  organizacích a  podnicích 
v oddělení nákupu a prodeje zboží jako obchodník, 
obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, 
zásobovač, zbožíznalec, vedoucí úseku pro-
deje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost 
podniku i vedení účetnictví na počítači. 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Tyto vzdělávací obory jsou určeny pro absolventy, kteří již získali střední 
vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání. 
n 64-41-L/51  PODNIKÁNÍ  

délka vzdělávání 2 roky; denní forma vzdělávání

n 64-41-L/51  PODNIKÁNÍ  
délka vzdělávání 3 roky; dálková forma vzdělávání

n 65-41-L/51  GASTRONOMIE  
délka vzdělávání: 2 roky; denní forma vzdělávání

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
Nástavbové vzdělání – dvouletý denní obor, nebo tříletý dálkový obor vzdě-
lání pro absolventy učebních oborů s  výučním listem. Obor je zakončen 
maturitní zkouškou. 
Absolvent získá kompetence potřebné k úspěšnému zvládnutí podnikatel-
ských aktivit. Důraz je kladen na  zvládnutí komunikace (ústní, písemné, 
elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s infor-
macemi. Absolventi budou moci v praxi vykonávat eko-
nomické, provozně-ekonomické, obchodní a admi-
nistrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti 
uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní 
oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející 
přípravě v konkrétním učebním oboru.

65-41-L/51 GASTRONOMIE
Nástavbové vzdělání – dvouletý denní obor 
vzdělání pro absolventy tříletého učebního obo-
ru Kuchař – číšník zakončený maturitní zkouš-
kou. 
Absolvent se vyznačuje odbornými vědomost-
mi, znalostmi a dovednostmi v systému řízení 
provozních činností ve  společném stravování. 
V  oblasti gastronomie se uplatní jako výkonní 
a  provozní pracovníci, vedoucí výrobního i  od-
bytového střediska, skladového hospodářství, 
kontrolní zaměstnanci a  specialisté cateringových 
služeb. V  odvětví průmyslu hotelnictví a  lázeňství 
ve  funkci kvalifikovaného personálu na úseku recep-
ce, hotelových či etážových služeb, stravovacím, ob-
chodním, technickém, ekonomickém i marketingovém 
útvaru. Absolventi mají možnost se úspěšně prosadit 
ve všech typech restauračních, hotelových, lázeň-
ských a  rekreačních zařízeních v  řízení střední 
i  vyšší úrovně managementu firem, jednotkách 
rychlého stravování, popř. jako samostatní sou-
kromí podnikatelé.

Střední vzdělání s výučním listem:
Tyto vzdělávací obory jsou určeny pro absolventy základních škol. 

n 65-51-H/01  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK  
délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání 

n 66-51-H/01  PRODAVAČ  
délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání 

n 66-52-H/01  ARANŽÉR  
délka vzdělávání: 3 roky; denní forma vzdělávání 

65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Obor vzdělání připravuje pro výkon dvou povolání: kuchař i číšník.
Žáci ovládají technologické postupy výrobků teplé a  studené ku-
chyně, přípravu moučníků i nápojů, včetně kalkulací cen a způsoby 
správného skladování. Postupně se seznamují s pravidly a techni-
kou jednoduché či složité obsluhy, naučí se sestavovat nabídkové 
lístky, dokáží obsluhovat moderní technologická zařízení, organizo-
vat gastronomické akce. Zabezpečují přípravu slavnostních tabulí, 
kompletní servis pokrmů a nápojů, získají ucelený přehled 
z oblasti výživy. Ve styku s hostem jedná profesionálně, 
vystupuje v souladu se zásadami společenského chování, 
dokáže komunikovat ve dvou cizích jazycích a postupně 
zvládá náročné pracovní situace. 

66-51-H/01 PRODAVAČ
Obor vzdělání připravuje žáky pro kvalifikovaný sa-
mostatný prodej zboží a  s  ním související činnosti 
(přejímku zboží, skladování, ošetřování, vystavování 
a aranžování zboží). Žáci se učí zásady poradenské 
činnosti, osvojují si důkladné znalosti vlastností 
zboží, manipulaci se zbožím, získávají základy 
účetnictví a administrativy, seznamují se s pravi-
dly pro vedení evidence v prodejnách, s předpisy 
souvisejícími s prodejem zboží, učí se dělit, vážit 
a měřit zboží, vést prodejní rozhovor v cizím jazyce. 

66-52-H/01 ARANŽÉR
Obor poskytuje žákům kompletní vědomosti, ale 
hlavně dovednosti pro povolání spojené s  vykoná-
váním veškeré aranžérské činnosti ve všech typech 
provozních jednotek, ve službách, na veletrzích a vý-
stavách. Absolvent může najít uplatnění při tvorbě pro-
pagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propa-
gačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních 
skříní, stánků na výstavách a prodejních akcích, interi-
érů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také 
v reklamních firmách a agenturách. 



Ředitel školy
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OTEVŘENÁ, EFEKTIVNÍ, FUNGUJÍCÍ A MODERNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče a žáci, 
naše škola připravuje v teoretickém i praktic-
kém vyučování své studenty a učně pro bu-
doucí výkon povolání. Mým cílem je, aby ze 
školy odcházeli všestranně připravení mladí 
lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce. 
Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogic-
ký sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. 
Studenti u nás najdou prostor pro seberealiza-
ci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípra-
vu pro budoucí profesní život.
Zvu Vás k osobní návštěvě školy. Prosím ne-
váhejte a domluvte si termín prohlídky. Rád 
zodpovím všechny Vaše dotazy a školou Vás 
osobně provedu. Ochotně se Vám budou vě-
novat i všichni členové pedagogického sboru. 
Společně budujeme otevřenou, efektivní, fun-
gující a moderní školu.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

OTEVŘENÁ, EFEKTIVNÍ, FUNGUJÍCÍ A MODERNÍ ŠKOLA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Náměstí Edvarda Beneše 2353 
272 01 Kladno

 www.sosasoukladno.cz  www.sosasoukladno.cz

V rámci projektu
navštěvují naši žáci tyto destinace:

Německo I Chorvatsko I Maďarsko I Slovensko I Velkou Británii

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


