
   

  

 

 

Střední vzdělání s výučním listem  

Cukrář 
Elektrikář - silnoproud 
Instalatér   
Karosář  
Kuchař - číšník 
Mechanik opravář motorových vozidel 
Nástrojař – NOVÉ od 1. 9. 2017 !!! 
Obráběč kovů   
Opravář zemědělských strojů 
Podlahář  
Stravovací a ubytovací služby  
Tesař   
Truhlář 
Zedník   
 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Autotronik                                                               
Ekonomika a podnikání 
Gastronomie 
Mechanik seřizovač  
 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou - Nástavbové studium 
Podnikání - denní  i dálková forma studia 
 

Střední vzdělání 
Praktická škola dvouletá  

NOVINKY OD ZÁŘÍ 2017 
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Benátky 1779 
755 01  Vsetín 
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NOVINKY U MATURITNÍCH OBORŮ 

 
V průběhu 4letého studia maturitních oborů získáš ve III. ročníku po 
složení závěrečných zkoušek výuční list. V případě, že se Ti nepodaří 
ukončit studium maturitní zkouškou, nestudoval jsi čtyři roky zbytečně, 
nebudeš mít jen základní vzdělání, ale střední vzdělání ukončené výučním 
listem.  
 
Jedná se o tyto obory: 
Gastronomie                                       výuční list Kuchař – číšník 
Mechanik seřizovač     výuční list Obráběč kovů 
Autotronik                                                           výuční list Mechanik opravář  
                                                                              motorových vozidel 
 

NOVÝ UČEBNÍ OBOR  

 
Od 1. září 2017 otevíráme nový 3letý učební obor NÁSTROJAŘ, zakončený 
výučním listem. Jedná se v současné době o velmi žádaný obor 
strojírenskými firmami. 
 
 
 

 



Hledáš obor, ve kterém není problém najít zaměstnání? 
Hledáš školu, která pracuje s moderními výukovými pomůckami? 

Chceš získávat při studiu zkušenosti ve firmách i zahraničí? 
PAK JSME TA SPRÁVNÁ ŠKOLA PRO TEBE !!!! 

 

 

 MÁME 2v1    
v průběhu studia maturitního oboru získáš i výuční list Mechanik 
seřizovač (Obráběč kovů); Autotronik (Automechanik); Gastronomie 
(Kuchař-číšník) 
 JSME MODERNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA 

používáme moderní výukové pomůcky na teorii i odborném výcviku,  
 ODMĚNA ZA PROSPĚCH I PRÁCI 

při splnění podmínek získáš prospěchové firemní stipendium či 
finanční podporu od Zlínského kraje, při práci na zakázkách odměnu za 
produktivní práci 
 ÚZCE SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI 

seznámíš se s tím, „jak to chodí v praxi“ 
 POZNÁŠ NEJMODERNĚJŠÍ POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE 

odborný výcvik budeš vykonávat v odborných dílnách školy, ale i na 
smluvních pracovištích školy u zaměstnavatelů 
 NEBAVÍ TĚ UŽ SEDĚT DOMA? 

můžeš vycestovat v rámci zahraničních stáží a poznat tak realitu 
profese z jiného pohledu 
 MÁŠ ZÁJEM ROZŠÍŘIT SI DOVEDNOSTI VE SVÉM OBORU? 

ve spolupráci s největšími odborníky připravujeme různé odborné 
kurzy  
 MÁŠ PROBLÉMY VE ŠKOLE ČI DOMA? 

přímo ve škole pracuje psycholožka, která ráda pomůže najít řešení 
 
 

PAK  JSME  TA  SPRÁVNÁ  ŠKOLA  PRO  TEBE !!!! 



Přemýšlej nad svou budoucností, dokud je čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podívej se na nás zblízka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sosvsetin.cz  
 
 
 
 
 
 

„Neučíme se pro školu, ale pro život.“   (Seneca) 
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