 tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou,
při které absolventi uplatní teoretické znalosti i
praktické dovednosti a získají výuční list
 zaměření na elektroinstalaci v budovách, bytech,
průmyslových a zemědělských objektech

 žáci se orientují v technické dokumentaci, umí
zpracovat výpis materiálu a sestavit technickoekonomickou nabídku
 interaktivní výuka v moderních, nově vybavených
učebnách
 praktická výuka v odborných dílnách, ve vyšších
ročnících na smluvních pracovištích ve firmách
 úzká spolupráce se sponzorskými firmami

 uplatnění v údržbě různých objektů, na stavbách
nových budov, při opravách elektroinstalace ve
starších budovách, jako elektrotechnik, revizní
technik, energetik, servisní technik elektrických
zařízení, provozní technik, a v dalších oblastech
elektrotechniky, průmyslu, zemědělství,
stavebnictví atd.
 v teoretické výuce i při praxi jsou dodržována
pravidla bezpečnosti při práci v elektrotechnice

 elektronická třídní kniha a elektronický studijní
průkaz přístupný na Internetu
 interaktivní výuka v moderních, nově vybavených
učebnách

QR Code

U Kapličky 761
342 01 Sušice
Tel.: 376 524 662
Fax: 376 524 190
www.sossusice.cz

 žáci se účastní odborných přednášek, kde se
seznamují s novinkami ve svém oboru
 žáci znají vyhlášku č. 50/78 Sb. o odborné
způsobilosti v elektrotechnice

 během studia exkurze k různým výrobcům
elektroinstalačního materiálu
 exkurze na výstavy v oboru
 exkurze do elektráren a rozvoden
po celé ČR
 účast na soutěžích
 škola pořádá každoročně národní kolo soutěže
pro elektrikáře

 každoročně se žáci účastní prezentací, které se
konají pravidelně v Sokolovně v Sušici a ve
všech budovách školy









ubytování hotelového typu
zájmové kroužky
posilovna
tělocvična s umělým povrchem
hřiště
jídelna s kuchyní
připojení na Internet

Autoškola

Svářečský průkaz

 výuka skupin A1, A, B,
C, T, C + E
 školicí středisko řidičů
 pro žáky 1. ročníků
sleva 2000 Kč

•
•
•
•

všechny základní kurzy
svařování hliníku
svařování nerezu
svařování podle
evropských norem
• školení svářečů

Projekty z EU

Kavárna u školy




• výroba studené
kuchyně






Douzelage
OP Vzdělání
pro konkurenceschopnost
Tun(n)el ‘89
zahraniční spolupráce
COV v technických oborech
Podpora technického a
a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji

• výroba cukrářských
výrobků
• další občerstvení

