Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec
*škola vzdělává budoucí generace již přes 130 let
*a přes 80 let v oblasti učňovského školství na pracovišti Miřiovského

Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2022 – 2023
nabízí:
- moderní perspektivní maturitní i učební obory
- aktuální a prakticky orientovaný obsah učiva
- flexibilitu a široké uplatnění našich absolventů
- počítačovou technologii poslední generace
- bezbariérový přístup

Budova školy Jáchymova 478

a areál školy

Budova školy Miřiovského 678

Domov mládeže

Hala praxe a odborného výcviku
Nový Dvůr

Nabídka maturitních a učebních 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
(Možnost získání výučního listu v oboru Nástrojař ve třetím ročníku studia)

Učební obory :
Zedník: (+ zkrácená forma studia, krajské stipendium)
Prodavač: (+ zkrácená forma studia)
Elektrikář - silnoproud: (+ zkrácená forma studia)
Kuchař - číšník: (+ zkrácená forma studia)
Klempíř: (+ zkrácená forma studia, krajské stipendium)
Nástrojař: (+ zkrácená forma studia, krajské stipendium)

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

● Škola dále disponuje dalším vybavením, zařízením
a vykonává další činnosti:
Stipendia, bezbariérová škola, domov mládeže, tělocvična, přístup k internetu přes WIFI v celém areálu školy ,
velká knihovna, celodenní stravování (kuchyň a jídelna), možnost letního ubytování, posilovna, autoškola a činnosti
v rámci Auto-Moto-Academy, osobní doprava, partnerské školy v Rakousku (možnost konání praxe), zájezdy do
zahraničí, podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, k dispozici je hala odborného výcviku a praxe na
Novém Dvoře, poradenské centrum atd. Realizací řady projektů získala škola nemalé finanční částky na
modernizaci zařízení a výuky, realizuje projekty na podporu prevence rizikového chování, škola spolupracuje se
základními školami a firmami v regionu v rámci projektů OPVK a IROP. Organizuje bezplatně exkurze pro žáky
do významných firem a technických provozů a zajišťuje další aktivity. Škola získala na základě předložených a
schválených projektů od roku 2012 přes 80 milionů korun do svého rozpočtu na vybavení, stroje, zařízení a finanční
odměny zaměstnancům školy. Ve školním roce 2015-2016 byla úspěšně schválena výzva MŠMT č. 56 v rámci OPVK
v rámci které byly podpořeny kromě jiného i zahraniční stáže žáků v Rakousku. V roce 2018-2019 proběhla
realizace dalšího projektu v rámci IROP k posílení technického zaměření školy (investiční akce do budov a vybavení
školy v hodnotě 20,000.000,-Kč) a taktéž rekonstrukce a zateplování dalších budov školy. V roce 2019 byla
zrekonstruována hala odborného výcviku Nový Dvůr v hodnotě 12 miliónů korun v rámci projektu OPŽP. Dále
byla v budově učiliště vyměněna topná soustava, rozvody vody včetně dalších stavebních úprav, provedena
rekonstrukce cvičné kuchyně.

Den otevřených dveří: stabilně on-line/listopad 2022 v rámci burzy škol
a
osobně ve všední dny kdykoliv dle telefonické domluvy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.sos-jh.cz

