• ŠVP: Číšník-servírka
Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník – servírka.
Pracuje jako samostatný číšník – servírka od přijetí objednávky až po vyúčtování. Uplatní se v pozici zaměstnance
ve velkých, středně velkých i malých provozech podnikatelských subjektů v oblasti společného stravování.
PRODAVAČ (66-51-H/01)
(KEP)
Absolvent se uplatní v praxi na pozici prodavač nebo pokladní. Může pracovat jako referent zásobování, manipulant prodeje. Kromě toho může absolvent najít uplatnění
v obchodně-provozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.
ARANŽÉR (66-52-H/01)
(KEP)
Absolvent se uplatní ve všech druzích firem provozujících
výstavnictví a propagační činnost ve službách, ovládá práci s grafickými programy, obsluhu strojů pro tvorbu propagačních prostředků.
OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ (66-53-H/01)
(TRM)
Absolvent ovládá administrativu skladového hospodářství, zná základní druhy zboží a materiálů používaných ve
skladování, má přehled o mechanizačních prostředcích,
umí skladované zboží ošetřit a balit.

PRAKTICKÁ ŠKOLA „C“

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,

(TRM)

• pro žáky ze základní školy speciální
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ (78-62-C/02)
Ukončuje se úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky a
získáním vysvědčení o závěrečné zkoušce. Žáci mohou
pokračovat ve výuce v rámci školy v u oboru s výučním listem.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
• VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Pro dospělé a zájemce z řad široké veřejnosti nabízí škola
profesní kvalifikace a různé vzdělávací kurzy zaměřené na
praktické dovednosti v oblasti účetnictví, gastronomie,
obchodní korespondence, počítačů a ručních prací. Zájemci najdou bližší informace na webových stránkách školy nebo jim je ochotně sdělí vedení školy (viz kontakty).

ŘEMESEL, SLUŽEB A ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM,
příspěvková organizace
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem
TEL.: 475 669 161; 475 316 971 FAX: 475 620 268
e-mail: reditel@obchodniskola.cz; skola@obchodniskola.cz

http://www.obchodniskola.cz

INFORMACE
O STUDIU

ZAHRANIČNÍ STÁŽE
V rámci vzdělávacího programu Erasmus+ vyjíždějí
pravidelně žáci na zahraniční stáže na Slovensko, do
Rakouska, Německa, Španělska a Anglie.

čtyřleté obory
s maturitní
zkouškou

nástavbové
studiu s maturitní
zkouškou

KONTAKTY
ŘEDITEL ŠKOLY:
Mgr. Pavel Caitaml, tel.: 475 669 151 (reditel@obchodniskola.cz)

TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ „E“

(TRM)

• určené absolventům ZŠ
• absolvent získá VÝUČNÍ LIST
STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)
Připravuje žáky a žákyně pro práce ve stravovacích provozech. Absolventi a absolventky znají technologie přípravy
jídel, nápojů, moučníků, výrobků teplé a studené kuchyně, ovládají jednoduchou obsluhu.
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (75-41-E/01)
(TRM)
Připravuje žáky a žákyně pro práci ve zdravotnických zařízeních s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče a
azylových ústavech.
PRODAVAČSKÉ PRÁCE (66-51-E/01)
(TRM)
Absolvent získává dovednosti v přípravě zboží k prodeji,
doplňování zboží, technice prodeje zboží, dělení, vážení,
měření, balení, aranžování a základní evidenci zboží.

ZÁSTUPCI ŘEDITELE:
RNDr. Mgr. Erban, tel.: 475316982 (erban@obchodniskola.cz)
Alena Himlová, tel.: 475669160 (odbvycvik@obchodniskola.cz)
Mgr. Procházka, tel.: 475669161 (skola@obchodniskola.cz)
Mgr. Valterová, tel: 475316981 (valterova@obchodniskola.cz)
Mgr. Vaverová tel.: 475620301 (zs.vaverova@obchodniskola.cz)

Další informace o oborech vzdělání včetně učebních plánů najdete na internetových stránkách školy.
HLAVNÍ PARTNER ŠKOLY

ROZHODNI SE
SPRÁVNĚ!

tříleté obory
s výučním
listem

Praktická
škola
dvouletá

CESTOVNÍ RUCH (65-42-M/02)

PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE
Jsme státní školou (žáci neplatí školné) a držitelem certifikátu „Páteřní škola Ústeckého kraje“. Výuka probíhá ve
vzdělávacích střediscích KEPLEROVA – ÚL (KEP) a TRMICE
(TRM). Odborný výcvik probíhá za dohledu učitelů odborného výcviku na vlastních pracovištích nebo na pracovištích významných firem a institucí. V rámci odborného výcviku mohou žáci některých oborů vzdělání dostávat peněžní odměnu za produktivní práci. Škola pracuje
v několika mezinárodních projektech. Zajišťuje stáže a
výměny pro žáky v zahraničních partnerských školách.

INFORMAČNÍ DNY/DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vzdělávací středisko TRMICE
04. – 07. 12. 2017
od 9:00 do 16:30 hod.
09. – 11. 01. 2018
od 9:00 do 16:30 hod.
Vzdělávací středisko KEPLEROVA
06. – 10. 11. 2017
od 9:00 do 16:30 hod.
04. – 08. 12. 2017
od 9:00 do 16:30 hod.
11. 1. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
„PŘEHLÍDKA OBORŮ“. od 12:00 do 16:30 hod.
Po telefonické dohodě lze školu navštívit kdykoliv
v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hod.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ
• do VS Trmice
Linky MHD č. 3, 7, 18 a 19 (zastávka STARÁ ŠKOLA nebo
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ)
• do VS Keplerova
Linky MHD č. 5, 51, 55, 56, 57, 58 a 59 (zastávka PIVOVAR
nebo KRÁSNÉ BŘEZNO)

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ
ZKOUŠKOU
• určené absolventům základních škol, kteří splnili povinnou školní docházku
• studium je ukončeno MATURITNÍ ZKOUŠKOU

(KEP)

PODNIKÁNÍ (64–41-L/51)

(KEP)

ŠVP: Cestovní ruch
Absolventi se uplatní ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu – pracovníci cestovních kanceláří nebo cestovních agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů, průvodci nebo
delegáti.

Prohlubuje získané vzdělání na úplné střední odborné.
Končí maturitní zkouškou. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti
v oboru a v oblasti administrativně ekonomické s cílem
připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu.

ŠVP: Animátor volného času
Absolvent připravuje a organizuje rozmanité volnočasové
aktivity pro klienty, vytváří podmínky pro rozvoj osobnosti, kreativitu, aktivitu, sebepoznání klienta, připravuje zájezdy, exkurze, sportovní a umělecké aktivity pro klienty v
tuzemsku i v zahraničí.

• určené absolventům ZŠ
• absolvent získá VÝUČNÍ LIST

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01)

(KEP)

ŠVP: Ekonomika obchodu
Absolvent se může na trhu práce uplatnit v podnicích
všech právních forem, zejména obchodního zaměření. Je
připraven vykonávat povolání zaměřená na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností. Uplatní se na pozicích: ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, referent logistiky,
referent obchodního oddělení, obchodní zástupce, sekretářka, administrativní pracovník a další.
ŠVP: Personální administrativa
Absolvent organizuje pro zaměstnavatele výběr pracovníků, připravuje smlouvy a dokumenty v oblasti pracovně
právních vztahů, zajišťuje a organizuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikace, vede agendu lékařských
prohlídek, BOZP zaměstnanců, komunikuje s úřady práce,
pracovními agenturami, školami, pojišťovnami, institucemi veřejné správy.
GASTRONOMIE (65-41-L/01)
(KEP)
Žáci se naučí organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu, připravovat pokrmy
české i zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy.
Naučí se základům vedení stravovacího provozu, sestavování jídelních lístků, obsluze hostů, kalkulacím cen výrobků a služeb, vedení podnikových písemností.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
• určené absolventům tříletých oborů vzdělání s výučním
listem (skupiny „H“ a „E“)
• studium je ukončeno MATURITNÍ ZKOUŠKOU
• denní (2letá) i dálková forma (3letá)

TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ „H“

PEKAŘ (29-53-H/01)
(KEP i TRM)
Absolvent oboru se uplatní jako zaměstnanec v pekárnách a v zařízeních, která se zabývají výrobou a prodejem
pekařských výrobků. Absolvent bude schopen vyrábět
jednotlivé druhy pekařských výrobků, provádět základní
údržbu strojů a technického vybavení pekařských provozoven.
CUKRÁŘ (29-54-H/01)
(KEP i TRM)
Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v
obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Absolventi jsou schopni vyrábět kompletní
sortiment cukrářských a cukrovinkářských výrobků, provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven.
ŘEZNÍK – UZENÁŘ (29-56-H/01)
(TRM)
Absolvent získá vědomosti a dovednosti z oblasti nákupu
a přejímky jatečních zvířat, jejich porážení, dělení, třídění,
včetně opracování a zpracování masa na polotovary a
masné výrobky. Nachází uplatnění v masném průmyslu a
v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a
masných výrobků.
Obor vzdělání zařazený do motivačního programu pro SŠ
v Ústeckém kraji – žáci dostávají stipendium
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (65-51-H/01)
(KEP i TRM)
• ŠVP: Kuchař
Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař. Pracuje
jako samostatný kuchař od přijetí surovin do skladu, jejich
technologickou úpravu až po expedici hotových pokrmů.
Uplatní se v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech podnikatelských subjektů
v oblasti stravovacích služeb.

