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Tříleté učební obory

 23–68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

 29–54-H/01 Cukrář

 65–51-H/01 Číšník

 65–51-H/01 Kuchař

 69–51-H/01 Kadeřník

 66–51-H/01 Prodavač

 33–56-H/01 Truhlář

Jednoleté učební obory (zkrácené studium)

Určeně žákům s výučním listem a nově i žákům, 

kteří neuspěli u maturitní zkoušky

 69–51-H/01 Kadeřník

 65–51-H/01 Kuchař-číšník

 29–54-H/01 Cukrář

 23–68-H/01 Automechanik

 66–51-H/01 Prodavač

 33–56-H/01 Truhlář

Čtyřleté studijní obory

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou

 69–41-L/01 Kosmetické služby

 34–56-L/01 Fotograf

Nástavbové studium

Umožňuje držitelům výučního listu z tříletého oboru studia kategorie H 

doplnit si 

vzdělání a získat maturitní vysvědčení v dvouletém denním nebo tříletém 

dálkovém studiu.

 64–41-L/51 Podnikání (denní studium, 2 roky)

 64–41-L/51 Podnikání (dálkové studium, 3 roky)



• Výhodou studia učňovských i maturitních oborů je velký podíl odborného výcviku již od prvního ročníku.      

Ten je zaměřen na ovládnutí dovedností potřebných k vykonávání vybraného oboru a zvládnutí praktických 

závěrečných, nebo maturitních zkoušek. 

• U všech oborů jsou jejich odborné předměty provázané na odborný výcvik, tak aby se teoretické a praktické 

dovednosti doplňovaly.

• Žáci s výučním listem si mohou doplnit maturitní zkoušku dvouletým nástavbovým studiem oboru Podnikání. 

• U čtyřletých studijních obor je nutné počítat se státní maturitní zkouškou – didaktický test z českého jazyka a 

didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky – jsou potřeba studijní předpoklady ke zvládnutí této 

zkoušky.



Praktické vyučování 
probíhá na vlastních pracovištích školy nebo přímo u konkrétních zaměstnavatelů

• Tříleté učební obory 

od prvního ročníku se střídá týden teoretického 

vyučování a týden odborného výcviku. OV probíhá 

buď na pracovištích školy, nebo přímo u 

zaměstnavatelů.

• Jednoleté učební obory (zkrácené studium) 

čtyři dny odborného výcviku a jeden den 

teoretického vyučování týdně.

• Čtyřleté studijní obory                                        

od prvního ročníku mají žáci jeden den odborného 

výcviku na školních pracovištích (kosmetický salón, 

fotoateliéry) a čtyři dny teoretického vyučování 

přímo v budově školy.

• Nástavbové studium 

souvislá čtrnáctidenní praxe ve firmách na začátku 

druhého ročníku.



Studijní předpoklady

• Tříleté učební obory 

nejdůležitější pro studium učňovských oborů je 

pravidelná účast na výuce a dostatečná píle, 

schopnost spolupracovat a zájem o ovládnutí 

zvoleného oboru. Talentování žáci jsou školou 

podporováni k účasti na soutěžích a dalšímu rozvoji 

ve studovaném oboru.  

• Čtyřleté studijní obory 

zájem o zvolený obor, obecné předpoklady k 

ovládnutí praktických dovedností ve zvoleném 

oboru, estetické cítění. Obory jsou zakončeny 

maturitní zkouškou. Je nutné mít obecné studijní 

předpoklady k absolvování státní maturitní zkoušky. 



Školní poradenské pracoviště

• Žákům je po celou dobu studia k dispozici výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog.

• Již od prvního ročníku pracovníci ŠPP pomáhají  žákům ve zvládnutí většiny obtížných situací které mohou v 

průběhu studia nastat.

• Pracovníci školního poradenského pracoviště pomáhají žákům, kteří si nevhodně zvolili obor nebo mají 

jakékoliv problémy se zvládáním studia. V posledním ročníku pomáhají s volbou další kariérní cesty – radí s 

výběrem nástavbového studia, vysoké školy, rozšiřujících kurzů.



Profily absolventů

• Absolventi školy jsou připraveni na profesní kariéru ve vystudovaném oboru, mají veškeré teoretické a 

praktické předpoklady k vykonávání zaměstnání ve vystudovaném oboru.

• Absolventi oborů s výučním listem mají možnost ihned nastoupit do zaměstnání, případně pokračovat ve 

studiu maturitní nástavby, nebo dalšího oboru s výučním listem ve zkráceném jednoletém studiu.

• Absolventi maturitních oborů pracují ve vystudovaném oboru, nebo pokračují dále ve vzdělávání na 

vysokých, či vyšších odborných školách.



KONTAKTY

www.skola@sosruska.cz

SEKRETARIÁT (podává základní informace o oborech, domlouvá individuální prohlídky školy): 

hanzlova@sosruska.cz

412 151 411

ŘEDITEL:

reditel@sosruska.cz

412 151 432 
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