Vstupní školení profesní způsobilosti
řidičů je součástí výuky a bude tedy
BEZPLATNÉ!
Obnovovací školení pak bude poskytováno
za zvýhodněnou cenu.

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
v Sušici
U Kapličky 761
342 01 SUŠICE
Tel.: 376 524 662
Fax: 376 524 190
www.sossusice.cz

NOVÝ OBOR STUDIA!
PROVOZNÍ TECHNIKA

MANAGEMENT
MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Podrobné informace o studiu:
Na našich stránkách:
www.sossusice.cz

 Jsi absolventem tříletého učebního
oboru středního odborného učiliště
a stojíš na křižovatce rozhodování
kudy dál?


Uvažuješ o tom, že bys mohl mít svou
vlastní firmu a nevíš, jak na to?

 Chceš poskytovat služby svým
Další informace Vám rádi poskytneme
v sekretariátu školy nebo přímo studenti
oboru cestovní ruch na školní recepci
ve dnech školní výuky od 8 do 14 hodin.

Výuka a výchova
v tomto studijním oboru je svěřena
zkušeným pedagogům s bohatou provozní
a pedagogickou praxí. To jim umožňuje
řešit konkrétní situace s nadhledem
i porozuměním a pochopením.
Vyučující rozumně poradí,
dodají sebevědomí a pomohou řešit
nejrůznější studijní i životní situace.

Rádi Vás také provedeme celou školou
při dnech otevřených dveří. Zájemci
o studium jistě navštíví i školní veletrh
neboli prezentaci školy v Sokolovně
v Sušici.

Zdravotní potvrzení
nevyžadujeme!

zákazníkům lépe než konkurence?

Přijď k nám studovat obor PODNIKÁNÍ

MANAGEMENT
MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

Délka studia: 2 roky
Ukončení: maturitní zkouška
Odbornost podnikání se vyučuje
v předmětech:
Ekonomika
Marketing a management
Právo
Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Základy komunikace
Nabízíme 3 vzdělávací oblasti:
 Společenskovědní
(základy společenských věd
a dějepis)
 Matematické vzdělávání
 Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích
Uplatnění absolventů:
Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci
v ekonomické, obchodní a administrativní
činnosti, ale i jako účetní, pracovník
personalistiky, obchodní zástupce, asistent,
pracovník bank, pojišťoven
a finančních úřadů.

Studium v místě bydliště
nebo s možností denního dojíždění.
Výhodné ubytování
na internátě – domově mládeže (DM) i pro ty, kteří
nemohou nebo nechtějí dojíždět, ale raději volí
moderní formu bydlení v ubytovacím zařízení
hotelového typu ve společnosti svých vrstevníků.

Dvouleté nástavbové studium
určené
pro absolventy tříletých učebních oborů.

Je zakončené maturitou.
Absolventi získají technické vzdělání
na úrovni samostatných techniků,
vedoucích malých kolektivů
nebo podnikatelů v oboru.

DM je propojen s kuchyní a jídelnou a také vlastní
sportovní halou a vlastními venkovními sportovišti
včetně kurtu s umělým povrchem na tenis
a základní míčové hry.
Výběr různých zájmových kroužků.
Obchod hned ve vedlejší budově.

Studium jim umožní prohloubit technické
znalosti získané v učebním oboru,
orientovat se v oblasti práva, účetnictví,
marketingu a managementu a využívat
efektivně informační a komunikační
technologie.

STUDIUM URČENO
PRO ABSOLVENTY TŘÍLETÝCH
UČEBNÍCH OBORŮ

Absolventi budou připraveni rozvíjet i vlastní
podnikatelské aktivity, mohou se uplatnit jako
OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) ve sféře
malého a středního soukromého podnikání.
Někteří absolventi pokračují ve studiu na vyšších
odborných školách a na vysokých školách.

PROVOZNÍ TECHNIKA

STUDIUM
BEZ PLACENÍ ŠKOLNÉHO!

Po úspěšné maturitní zkoušce se absolventi tohoto
oboru mohou ucházet o studium na vyšších
odborných školách a na vysokých školách.

