
ODJEZD DO ANGL�E SE NÁM
                     RYCHLE BL�Ž� !!!

Intenzivně se připravujeme na pracovní stáž do
Velké Británie, v rámci projektu Erasmus+. 
Odlétáme 22. 2. a vrátíme se 10. 3. 2018. 

Přípravy se pomalu blíží ke konci. Máme již 
pracovní oblečení, libry, pasy, jazyková přípra-
               va je také v plném proudu a dokonce

                                          už máme i letenky. 

STŘEDNÍ ODBONÁ ŠKOLA
JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

Benátky ����, ��� �� Vsetín
info@sosvsetin.cz
www.sosvsetin.cz

�ILí Ž�CI Z�KL�D�íCH ŠKOL, J�ŠT� ��JST� 
ROZHOD��TI K�� JíT ST�DOV�T?

Jsme ����� ���� �������, po jejich absolvování nebudete mít problém najít uplatnění
v praxi. Zvláště technicky zaměřené obory jsou zaměstnavateli velmi žádané.
Připravili jsme několik dnů otevřených dveří a různých akcí, kde jste se mohli seznámit
s tím, jak to „u nás chodí”, informace můžete sledovat i na našich webových stránkách,
proto uvádíme jen několik málo bodů, proč studium u nás by pro vás mohlo být to pravé.

Ä   široká nabídka oborů s maturitou i výučním listem
 moderní výukové pomůckyÄ
 většina oborů je finančně podporovánaÄ
 odborná praxe přímo ve firmáchÄ
 účast na zahraničních stážích, soutěžích ...aj.Ä
 adaptační a lyžařské a odborné kurzy, zájmové kroužkyÄ
 školní psycholog přímo ve škole rád poradí při problémuÄNA
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Od 29.1. do 16. 2. 2018 máme v naší
škole na zahraniční stáži v rámci pro-
jektu Erasmus+ 6 žáků SOŠ Púchov.
Praktické činnost dle stanoveného 
programu vykonávají na OP Bobrky.
V rámci jiných aktivit  navštíví Baťův
výtah ve Zlíně, Skanzen v Rožnově,
ale i několik odborných exkurzi.

Žáci oboru Truhlář se pod vedením
pana učitele odborného výcviku Jana
Kratiny připravují na regionální kolo
soutěže. V rámci školního kola se na
prvním místě umístil Ondřej Kovář a
na druhém místě Jaroslav Trčka, kte-
ří nás budou na regionální soutěži 
reprezentovat. Držíme jim palce !!

10. 4. 2018    ��������� ������� „�� ���������”
v prostorách vsetínského zámku

Fotografie z mi-
nulých ročníků 

PŘIPRAVUJEME !!!
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