Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec
Nabídka organizacím a veřejnosti v rámci praktického vyučování
►Grafická, statistická, webová, databázová, programové (omezeně) či síťová
řešení v rámci správy sítě,

►Průzkumy v rámci zlepšení optimalizace dopravy, návrhy řešení ve spolupráci
s JIKORD s.r.o., logistické návrhy dopravního řešení a doporučení,
►Možnosti ubytování (levné ubytování na DM – studenti v rámci praxe), Na
15.poledníku, Malý Ratmírov – AGMAR, služby v cestovním ruchu (průvodcovství,
doprava)
► Výcvik v řízení motorových vozidel všeho druhu, zdokonalování v řízení motorových
vozidel, zdravotní zásady poskytování první pomoci, spolupráce v rámci Jihočeského
kraje v projektu BESIP, sportovní (Superstock 600cm3) a společenské aktivity v rámci
Auto-Moto-Academy.(Jsme součástí integrovaného záchranného systému – foto)
Spolupracujeme s rakouským ÖAMTC.
►V rámci všech učebních oborů se můžeme podílet oborově na nejrůznějších stavebních,
klempířských, elektrikářských činnostech a výkonech jako pomocné subjekty (vlastní
vybavení i doprava – cesta do budoucnosti)
► Rauty a zajištění občerstvení k různým společenským příležitostem. Proběhne změna
pravidel (informace)
► Pronájmy odborných učeben, tělocvičny

►Nabídka studijních oborů
Maturitní obory:

Informační technologie:
kód oboru: 18-20-M/01
Ekonomika a podnikání - cestovní ruch:
kód oboru: 63-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy:
kód oboru: 37-41-M/01
obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy
Mechanik strojů a zařízení
kód oboru: 23-44-L/01

Učební obory :

Zedník:
Prodavač:
Elektrikář - silnoproud:
Kuchař - číšník:
Klempíř:
Nástrojař:

kód oboru: 36-67-H/01
kód oboru: 66-51-H/01
kód oboru: 26-51-H/02
kód oboru: 65-51-H/01
kód oboru: 23-55-H/01
kód oboru: 23-52-H/01

Další vybavení a zázemí školy:
Stipendia, bezbariérová škola, domov mládeže, tělocvična, škola je vybavená novými
počítači s přístupem k internetu přes optické vlákno, přístup k internetu přes WIFI v celém
areálu školy , DVD projekce, společenské místnosti, internetové centrum, ( digitální
audio-video sál – vše v areálu školy), velká knihovna, kuchyň a jídelna, možnost letního
ubytování, posilovna, autoškola a činnosti v rámci Auto-Moto-Academy, autobusová i
osobní doprava, partnerské školy v Rakousku (možnost konání praxe), zájezdy do
zahraničí, podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, k dispozici je hala praxe
pro odborný výcvik všech oborů na Novém Dvoře, poradenské centrum, projekty na
podporu prevence rizikového chování pod názvem: " Podpora MPP na SOU v
Jindřichově Hradci", který je realizován každým rokem, spolupráce se základními školami
v rámci projektů: OPVK pod názvem 1. „Podpora technických oborů“, reg. číslo
CZ.1.07/1.1.14/01.0025.a 2. Projekt: "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji"
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007, škola řeší další projekty na podporu technického
vzdělávání v rámci svých oborů: projekt "SOŠU Jindřichův Hradec" (Název klíčové aktivity:
III/2
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CZ.1.07/1.5.00/34.0202), organizuje bezplatně exkurze pro žáky do významných firem a
technických provozů a další aktivity....... Škola získala na základě předložených a
schválených projektů od roku 2012 téměř 20 milionů korun do svého rozpočtu na vybavení,
stroje, zařízení a finanční odměny zaměstnancům školy.

www.sos-jh.cz

