
Dny otevřených dveří:
19. listopadu 2016 a 14. ledna 2017

vždy od 9:00 do 13:00
pracoviště Blovice:

25. listopadu 2016 od 12:00 do 17:00
a 21. ledna 2016 od 8:30 do 12:00

ostatní dny po tel. domluvě

tel. 371 595 168
Pracoviště Blovice tel. 371 522 164

stskola.oselce@tiscali.cz
stskola.oselce-blovice@seznam.cz

www.stredniskolaoselce.cz

Důležité informace!
Přijímání žáků do SŠ Oselce:

Další podmínky přijetí jsou:

Studenti maturitních oborů
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
a Uměleckořemeslné zpracování
kovu absolvují talentové zkoušky.
Žáci “učebních” oborů nevykonávají
přijímací zkoušky.

Ukončení povinné školní docházky,
přihláška do SŠ, zdravotní
způsobilost potvrzená lékařem.

Domov mládeže SŠ:

Školní stravování:

Pro zájemce je zajištěno ubytování
v rekonstruovaném domově
mládeže, který zajišťuje širokou
škálu volnočasových aktivit.

Obědy nebo celodenní strava
ve školní jídelněTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

OPERAČNÍ PROGRAM
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- počáteční vzdělávání
-zvyšování kvality ve vzdělání

GRANTOVÝ PROJEKT
Střední školy Oselce

“Modernizace výuky odborných
předmětů s využitím ICT”

udržitelnost projektu do 30.června 2017
www.stskolaoselce-projekt.estranky.cz

Podpora odborných předmětů
oborů vzdělávání

TRUHLÁŘ
a

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
DŘEVA -práce truhlářské

Inovace a modernizace metod výuky

Střední škola

Oselce



82-51-L/02

82-51-L/01

Uměleckořemeslné  zpracování dřeva

www.stskolaoselce-truhlarna.estranky.cz

Uměleckořemeslné zpracování kovu

Absolvent umí zhotovit individuální
uměleckořemeslný výrobek podle

výtvarných návrhů s použitím původních
technologií a materiálů, ovládá základní

postupy restaurování a konzervace.
Po dokončení studia může pokračovat

ve studiu na vyšších odborných
a vysokých školách.

Dvouleté nástavbové studium pro
absolventy tříletých učebních oborů.

!Pracoviště Blovice!

Maturitní obory Obory s výučním listem

64-41-L/524 Podnikání

Zájmová a mimoškolní činnost
33-55-H/01 Truhlář

Výuka se zaměřuje na výrobu nábytku
a stavebně truhlářských výrobků v sériové
i kusové výrobě. Ve 3. ročníku vykonávají

žáci praxi na smluvním pracovišti, které si
sami navrhnou.

23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel

41-55-H/01 Opravář zemědělských
strojů

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský
kovář

Žáci získají svářečský průkaz  a řidičské
oprávnění na řízení osobního a nákladního
automobilu. Ve 2. a 3. ročníku vykonávají

žáci praxi na smluvním pracovišti,
které si sami navrhnou.

65-51-E/02 Práce ve stravování
65-51-E/01

29-51-E/01 Potravinářská výroba
Stravovací a ubytovací služby

Výuka je zaměřena na výrobu pokrmů
a nápojů teplé i studené kuchyně

se zaměřením na veřejné stravování.

41-55-E/01 Opravářské práce
Výuka je zaměřena na opracovávání kovu
a opravářské práce v zemědělské výrobě.

Žáci mohou získat řidičské oprávnění
na traktor popř. na nákladní a osobní

automobil, dle zájmu i svářečský kurz.

!Pracoviště Blovice!

Kroužek pro ZŠ
Prezentace školy-Chanovice

Výukový pobyt Francie
Lyžařský výcvik

Turistický výlet
Bavorský les

Soutěž - kuchařské dovednosti

Kovářský den Kroužek - hokej

Soutěž - silová cvičení Výtvarná soutěž


