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Nabídka maturitních a učebních oborů pro školní rok 
2018-2019 

A) Maturitní obory - čtyřleté 
denní forma studia s přijímací zkouškou (délka studia 4 roky - maturitní obory zakončené maturitní 
zkouškou): 

Provoz a ekonomika dopravy 37- 41- M/01 - zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)  --- velmi 
perspektivní obor. V logistice je obrovský nedostatek odborně vzdělaných lidí. 
 
Ekonomika a podnikání 63- 41- M/01 -  obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).  

Informační technologie  18- 20- M/01  - po odbornících v IT je od firem stále vyšší  poptávka. Velmi 
perspektivní obor. 
 
Mechanik strojů a zařízení  23 – 44 – L/01 - nový maturitní obor - absolventi naleznou uplatnění ve 
strojírenství s širokými možnostmi uplatnění jako servisní technici, v obsluze CNC strojů, v povoláních strojní 
zámečník, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení. 

B) Učební obory – tříleté: 
denní forma a jednoroční zkrácené forma studia bez přijímací zkoušky (délka studia 3 roky – studium  
zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou): 

Kuchař - číšník  (65-51-H/01)  
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku  (pozn.*) 

Prodavač  (66-51-H/01)+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 

Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02)  
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů (pozn.*) 
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Zedník (36-67-H/01) - obor podpořen stipendiem (viz sekce Granty a příspěvky Jihočeského kraje..) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 

Klempíř  (23-55-H/01) - obor podpořen stipendiem (viz sekce Granty a příspěvky Jihočeského kraje..) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 

Nástrojař  (23-52-H/01) - obor podpořen stipendiem (viz sekce Granty a příspěvky Jihočeského kraje..) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*).  
Pro obor nástrojař vybudováno v roce 2014 v rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském 
kraji", registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007 výukové průmyslové obráběcí centrum EMCO MAIER.  
--------------------------------------------------------------------------------- 
Pozn.*  : Zkrácená forma studia je určena pro absolventy čtyřletého středního vzdělávání úspěšně zakončeného maturitní zkouškou 
nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 

Přihlášky ke studiu tohoto oboru je možno zaslat  v termínu do: 1. března 2018 na adresu: 
SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec    

 

           

Prezentace a den otevřených dveří: 
5. října 2017 + burza škol Jindřichův Hradec 

13. října 2017 – prezentace školy ve firmě HUSKY – KTW s.r.o. Dolní 
Pěna – směr Nová Bystřice (prezentace, soutěže) 

16. listopadu 2017 – den otevřených dveří na všech pracovištích 
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