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PŘIJĎ TO OMRKNOUT!

Informace o přijímacím řízení na www.ssst.cz
Doručovací adresa přihlášek ke studiu:
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice 

Výborná dostupnost všemi dopravními prostředky z celého  regionu. Škola vlastní 
dva samostatné domovy mládeže. Žáci mohou využívat víceúčelová hřiště, saunu, 
posilovny, kulečník, stolní tenis, klubovny s TV a DVD přehrávači, 
denní kuchyňky, wi-fi připojení na pokojích apod. 

Provozujeme vlastbí jídelny v areálech školy. Obědy jsou k dispozici pro všechny 
studenty a celodenní stravování pro studenty ubytovaní na domovech mládeže.

Nabízíme zájmovou činnost jako: sportovní kroužky, kroužek fotografie, malby, PC grafiky, 
cizích jazyků. Divadelní a filmová představení, výstavy, koncerty apod.

Podmínky přijetí

Dostupnost a ubytování

Stravování

Aktivity

Spolupráce s VŠ
Západočeská univerzita Plzeň, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice.
Realizované projekty

(CZ.1.07/1.2.06/02.0012), zaměření na žáky se speciálními Šance pro všechny 
vzdělávacími potřebami (http://www.ssst.cz/sance).

 (CZ.1.07/1.1.10/03.0049), Atraktivní a perspektivní technické vzdělání na VOŠ a SPŠ Strakonice
zlepšení podmínek pro výuku technických oborů (http://www.ssst.cz/technika).

Kontakty:
ředitel školy:                                             Ing. Miloslav Pileček, 734 252 662

zástupce ředitele školy:                                   Mgr. Tomáš Dunovský, 603 599 604
zástupce ředitele školy:                                                  Ing. Petr Štěch, 734 252 661
zástupce ředitele školy OV:                               Mgr. Miloslav Oberpfalzer, 773 781 595                                                        

sekretariát budovy Želivského 291:                                                            383 316 111
kancelář budovy Zvolenská 934:                                                                383 411 611

INFORMACE O ŠKOLE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sobota 24.  října 2020  od 9 do 13 hodin
Úterý 3. listopadu 2020  od 9 do 16 hodin
Sobota 5. prosince 2020 od 9 do 13 hodin
Sobota 16. ledna 2021  od 9 do 13 hodin

NABÍDKA

OBORŮ

zástupce ředitele školy DM:    Mgr. Klára Dunovská, 732 403 839                               



pro absolventy maturitních oborů, kombinovaná forma studia, titul DiS.
spolupráce se strojírenskými firmami v regionu

Strojírentsví - obor vzdělávání zakončený absolutoriem

studijní stipendia 500 - 800 Kč měsíčně, prospěchové bonusy až 3.500 Kč ročně
získání svářečských certifikátů (zámečník - bezplatně)
finanční odměny za produktivní práci

ŠVP - Elektrikář pro elektronická a elektrotechnická zařízení

Mechanik opravář motorových vozidel

finanční odměny za produktivní práci, barmanský kurz

získání osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice
(vyhl. 50/78 Sb., § 5, pracovník znalý)

získání svářečských certifikátů ZK 111 W01, ZK 135 W01, ZK 311 W01
finanční odměny za produktivní práci

pánský, dámský, dětský střih, barvení, melírování 
společenské účesy, profesionální školení zdarma (Wella, Loreal)

Obalová technika

profesionální fotoateliér, art ateliér, softwary Adobe
Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign

workshopy, výstavy, praxe ve firmách v regionu

Grafika a design

Podnikání
Nástavbové vzdělávání

možnost získání maturitní zkoušky

pro absolventy tříletých učebních oborů 
denní a dálková forma studia

Mechanik seřizovač

Strojírenství
Řízení kvality

3D tisk, CNC technika, praxe ve firmách
ISO 9000, audity, FMEA, 8D report, certifikace

Automotive, metrologie

Strojírenství
Počítačová grafika a CNC technika

3D tiskárna, moderní CNC obráběcí stroje
software firmy Autodesk pro studenty zdarma

možnost svářečských certifikátů

práce na pc (plotter), písmo 
aranžování výkladních skříní, výroba dekorací (sušiny)

zaměření na programování a CNC techniku
3D tiskárna, moderní obráběcí centra

software firmy Autodesk pro studenty zdarma
rozšířená praktická výuka, možnosti podnikových stipendií 

   ŠVP - Nástojař

Strojní mechanik
   ŠVP  - Zámečník

Obráběč kovů
   ŠVP - Obráběč kovů

Nástrojař

Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách

Elektrikář

zdarma řidičské oprávnění B a C 
finanční odměny za produktivní práci

ŠVP - Automechanik

Kuchař - číšník
ŠVP - Kuchař - číšník s možností profilace

Kadeřník

Aranžér

   ŠVP - Zedník

Zedník

   ŠVP - Výrobce textilií

Výrobce textilií

MATURITNÍ OBORY OBORY ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

ŠVP - Kadeřník

ŠVP - Aranžér
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