
Zajímá Vás jak to u nás 

„chodí?“ 

Navštivte naši školu (po před-

chozí domluvě kdykoliv.) Ze-

ptejte se svých kamarádů, na-

šich žáků, zavolejte řediteli , 

zástupci nebo některému 

z  pedagogů, určitě Vám rádi 

informace ke studiu poskyt-

nou. 

Od září 2017 nabízíme  

NOVINKY v naší vzdě-

lávací nabídce. 

Více informací nalezne-

te včetně ucelené na-

bídky oborů naleznete 

na straně 2.  

 

 

OD 

SOUSEDÍKŮ 

Mnoho řemesel pod 

jednou střechou 

Nabízíme studium ukon-

čené maturitní zkouškou 

i výučním listem. 

Nástavbové studium pro 

získání maturitní zkoušky 

máme v denní i dálkové 

formě studia. 

www.sosvsetin.cz         575755011,575755020   info@sosvsetin.cz 

Na zahraniční stáži 

Letošní lyžařský kurz 

 
Jsme škola plná řemesel, stačí si správně vybrat  



 

 

 

 

 

MATURITA  

VÝUČNÍ LIST  

NÁSTAVBA, JINÉ 

AUTOTRONIK 

INSTALATÉR    ZEDNÍK       TRUHLÁŘ    TESAŘ 

AUTOMECHANIK      OBRÁBĚČ KOVŮ 

NÁSTROJAŘ 

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY 

OPRAVÁŘ ZEM.STROJŮ       PODLAHÁŘ 

ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD    CUKRÁŘ 

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK        KAROSÁŘ 

NOVINKY  

od 1. 9. 2017 

                                Při studiu maturit- 

                           ních oborů  

                 MECHANIK SEŘIZOVAČ, 

AUTOTRONIK a  GASTRONOMIE 

žáci získají ve III. ročníku po slože-

ní závěrečných zkoušek výuční list 

 v oboru Obráběč kovů, Mechanik 

        opravář motorových vozidel 

                         nebo Kuchař-číšník. 

                         Tyto dva doklady  

                        o vzdělání získají žá- 

                       ci za kratší, dobu než 

                    kdyby studovali oba  

               obory samostatně. 



 

Tomáš Děckuláček, vyučen 
v oboru Truhlář, zúročil doved-
nosti a vědomosti, které během 
svého studia na naší škole získal 
a vytvořil krásné dílo, přesnou 
kopii vyhořelé, nejznámější va-
lašské památky Libušín.  
Při výrobě postupoval přesně 
podle zapůjčených plánů a vý-
kresů, které mu byly poskytnuty 
přímo památkovým úřadem. 
Jeho dílo je umístěno ve valaš-

ském skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm. 
Během svého studia na naší ško-
le se podílel na výrobě dřevě-
ných historických  kopií mode-
lů aut, které byly vyrábě-
ny  podle dochovaných originá-
lů. Vyrobené modely bu-
dou  k vidění v muzeu Tatra Ko-
přivnice, kde z nich bude vytvo-
řena expozice pro naše nevido-
mé občany. 
Tomáš se zú-
častnil mnoha 
soutěží pořá-
daných 
v rámci střed-
ních odbor-
ných škol. Zís-
kal četná oce-
nění na těch 

nejvyšších stupních, 
aktivně se věnoval 
jako instruktor při 
výuce dětí – žáků ZŠ 

v rámci projektu Centrum vzdě-
lávaní – rozvoj řemesel. 
Učitel odborného výcviku p. Jan 
Kratina uvádí, že byla radost ta-
kového zručného a talentované-
ho žáka se vztahem k řemeslu 
rozvíjet a zdokonalovat. Tomáš 
Děckuláček úspěšně ukončil stu-
dium v roce 2014 a nadále se 
věnuje truhlařině i výrobě růz-
ných dřevěných modelů.. 

Libušín od našeho truhláře 

Členové Aliance pro strojírenství ve školství, kteří podporují výuku 

strojírenských oborů  na naší škole a poskytují firemní prospěchové stipen-

dium žákům oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a nově Nástrojař. 

STIPENDIUM  

1.000—2.000 Kč/měs 



Stále váháte ve které  zasednout 

do  ? Potřebujete ové 

Rádi Vám poskytneme 

Neváhejte   a  

nebo 

formace? 

při rozhodování o studiu. Ze soutěží přivážíme 

také 

na zahraniční stáže. 

Při studiu mnohých oborů získáváme 

I Ty můžeš být jedním z našich 

Přejeme Ti šťastný do zvolené profese. 


