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Vážení žáci, vážení rodiče,
naše škola připravuje v teoretickém a praktickém vy-
učování žáky pro jejich budoucí povolání. Mým cílem 
je, aby ze školy odcházeli všestranně připravení mla-
dí lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce.

Škola má stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, 
který je zárukou kvalitního vzdělávání. Žáci u nás na-
jdou prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti 
a všestrannou přípravu pro svůj profesní život.

Škola má vynikající technické zázemí, v případě 
distanční výuky využíváme nejmodernější komuni-
kační platformy, realizujeme virtuální výuku.

Zvu Vás k osobní návštěvě školy. Využijte dny ote-
vřených dveří nebo si telefonicky domluvte  termín 
prohlídky. Rád zodpovím všechny Vaše dotazy a ško-
lou Vás osobně provedu. Ochotně se Vám budou vě-
novat i všichni členové pedagogického sboru.

Společně budujeme otevřenou, efektivní, fungující 
a moderní školu.

Těšíme se na Vás.
Mgr. Petr Paták, DiS.,

ředitel školy

www.sosasoukladno.cz



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 
vzdělání pro absolventy učebních oborů s výučním listem. Obor je zakon-
čen maturitní zkouškou. 
Absolvent získá kompetence potřebné k úspěšnému zvládnutí podnikatelských 
aktivit. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) 
s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. Absolventi 
budou moci v  praxi vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní 
a administrativní 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 tříleté-
ho učebního oboru Kuchař – číšník zakončený maturitní zkouškou. 
Absolvent se vyznačuje odbornými vědomostmi, znalostmi a  dovednostmi 
v systému řízení provozních činností ve společném stravování. V oblasti gast-
ronomie se uplatní jako výkonní a provozní pracovníci, vedoucí výrobního i od-
bytového střediska, skladového hospodářství, kontrolní zaměstnanci a specia-
listé cateringových služeb. V odvětví průmyslu hotelnictví a lázeňství ve funkci 
kvalifikovaného personálu na úseku recepce, hotelových či etážových služeb, 
stravovacím, obchodním, technickém, ekonomickém i marketingovém útvaru. 
Absolventi mají možnost se úspěšně prosadit ve všech typech restauračních, 
hotelových, lázeňských a  rekreačních zařízeních v  řízení střední i  vyšší úrov-
ně managementu firem, jednotkách rychlého stravování, popř. jako samostatní 
soukromí 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 ovláda-
jí technologické postupy výrobků teplé a studené kuchyně, přípravu moučníků 
i  nápojů, včetně kalkulací cen a  způsoby správného skladování. Postupně se 
seznamují s pravidly a  technikou jednoduché či složité obsluhy, naučí se se-
stavovat nabídkové lístky, dokáží obsluhovat moderní technologická zařízení, 
organizovat gastronomické akce. Zabezpečují přípravu slavnostních tabulí, kom-
pletní 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 samostatný prodej zboží a s ním 
související činnosti (přejímku zboží, skladování, ošetřování, vystavování a aranžo-
vání zboží). Žáci se učí zásady poradenské činnosti, osvojují si důkladné znalosti 
vlastností zboží, manipulaci se zbožím, získávají základy účetnictví a adminis-
trativy, seznamují se s  pravidly 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 vykonáváním veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních 
jednotek, ve službách, na veletrzích a výstavách. Absolvent může najít uplatnění 
při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí 
menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní, stánků na výstavách a prodej-
ních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v re-
klamních firmách a agenturách. 

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, obchodně podnika-
telského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako pracovník 
poštovního provozu a přepravy, pracovník přepážky a referent v bance, směnár-
ně, pojišťovně, na poště, samostatný finanční poradce, obchodní zástupce logi-
stické firmy, firemní recepční, pracovník v cestovním ruchu, logistik v dopravě, 
přepravě, logistik skladových operací.

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Připravujeme pracovníky do  všech stupňů samosprávy a  státní správy, tzn. 
od obcí až po ministerstva. 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 sociálních služeb v ambulantních či pobyto-
vých zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem 
i  dospělým. Má vědomosti a  dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče 
a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivi-
zaci. Může se uplatnit 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, zásobo-
vač, zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje. Je schopen zajišťovat obchodní činnost 
podniku i vedení účetnictví na počítači. 



DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V rámci projektu
navštěvují naši žáci tyto destinace:

Německo I Chorvatsko I Maďarsko I Slovensko I Velkou Británii

Projekt Přátelé v Evropě.

Naše škola má partnerský 
projekt s polskou školou Licea 
Ogólnokształcące im. Jana 
Matejki z  Wieliczky. Jeho 
hlavním cílem jsou vzájemné 
výměnné pobyty žáků a peda-
gogů obou škol, Pro účastníky 
je vždy připraven bohatý pro-
gram formou workshopů, kul-
turních a sportovních aktivit.
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