
NĚCO MÁLO O ŠKOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budova školy se nachází v areálu SOU elektrotechnického v 

Plzni - Skvrňanech, Vejprnická 56, v pavilonu č. 3. V 

blízkosti školy je zastávka tramvaje č. 2 a autobusu ČSAD č. 

55. V areálu SOUE je Domov mládeže a školní jídelna, které 

mohou využívat i naši žáci. 

 
Obory kategorie ,,E” jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) určeny 

hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevý-

hodněním, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i 

obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon 

jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou 

uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi 

základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo 

zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají 

střední vzdělání s výučním listem. 

 

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

1. Přihláška ke studiu musí být na předepsaném tiskopise; vyplněno 
vše včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a klasifikace 

včetně známky z chování. Pokud na přihlášce nebude potvrzena 

klasifikace základní školou za poslední dva ročníky, ve kterých 

uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pak musí 

doložit kopie vysvědčení. Pokud uchazeč již navštěvoval jinou 

střední školu, uvede na zadní stranu přihlášky ke studiu i název 

školy, ročník, obor a školní rok, kdy byl žákem. 
 
2. Přihlášku je možné doplnit dokumentem 

prokazujícím zdravotní postižení či znevýhodnění. 
 

 

Termín pro podání  
přihlášky ke studiu v 1. kole  

přijímacího řízení je  

do 1. 3. 2017 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

9. prosince 2016 od 13.00 do 16.30 hodin  
13. ledna 2017 od 13.00 do 16.30 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTICEDOROZVOJEVZDĚLÁVÁNÍ 

 
DALŠÍ INFORMACE O STUDIU A PŘÍPADNÉ TERMÍNY  
INDIVIDUÁLNÍCH NÁVŠTĚV NA POŽÁDÁNÍ SDĚLÍME  

NA UVEDENÝCH TELEFONNÍCH ČÍSLECH 

 
Výuka probíhá ve třídách s maximálně 24 žáky, odborný výcvik ve 

 

soutěže rauty 

 
Ředitelka školy 

 
skupinách maximálně po 8 nebo 12 žácích. Ve všech činnostech je 

brán zřetel na úroveň dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení 

či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální 

přístup k žákům. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti. Ve 

škole neprobíhá povinná výuka cizího jazyka. 
 
Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů. Škola 

je vybavena počítačovou učebnou, další učebny jsou vybaveny 

interaktivními tabulemi. 

Mgr. Bc. Hana Krýslová  
377 823 023, 377 308 115  
Zástupkyně ředitelky školy  
Ing. Mgr. Bohumila Medková  

377 308 389  
Výchovný poradce  

Mgr. Bc. Petra Holubová  
377 308 402  

Sekretariát školy  
377 308 282  

info@osvsplzen.cz 

 

info@osvsplzen.cz                          www.osvsplzen.cz 



PŘEHLED OBORŮ 

 

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou 
 

a žáci získávají výuční list. 
 
 
 

 

41-52-E/01 Zahradnické práce  

Práce v zahradnictví 
 

Tříletý obor pro chlapce a dívky. Žáci se učí 

teoreticky a prakticky zvládat různé zahrad-

nické práce, tj. poznávat, pěstovat a ošetřo-

vat květiny a zeleninu, vázat kytice, věnce, 

aranžovat živé i suché vazby, pěstovat a ře-

zat ovocné rostliny. 
 

Uplatnění: 

při údržbě zeleně, v zahradnické velkovýrobě i zahrádkářství 

 

66-51-E/01 Prodavačské práce  

Prodavačské služby a činnosti 
 

Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. 

Žáci se připravují na výkon stanoveného 

okruhu pracovních činností povolání 

prodavač. Získávají znalosti přípravy zboží k 

prodeji, doplňování zboží v provozní 

jednotce, pro-deji a technice prodeje zboží. 
 

Uplatnění: 

prodejny, obchodní domy 

 

34-57-E/01 Knihařské práce 

 

Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. 

Žáci se připravují na jednoduché práce při 

ručním zpracování kartonů, lepenek, 

ušlechtilých papírů a zhotovení ruční vazby 

knihařských výrobků. 

 

Uplatnění: 

v knihařských a kartonážnických provozech 

 
75-41-E/01 Pečovatelské služby  

Zdravotně sociální služby 
 

Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. Žáci se 

připravují pro práci pečovatele. Získávají 

znalosti péče o klienta, prevence proleženin, 

stravování, úprava lůžka a prostředí, péče o 

prádlo, úklid v domácnosti, provedení nákupu, 

doprovod klienta. 
 
Uplatnění: 

zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení 

 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně  

montážní práce 

Montážní práce v elektrotechnice 
 

Tříletý obor určený pro chlapce i dívky. 

Obsahem přípravy je výroba dílů pro elek-

trické stroje, základní údržba elektrických 

strojů a přístrojů, elektroinstalační práce v 

budovách a na strojích včetně zjišťování 

závad. 
 
Uplatnění: 

elektro provozy, montážní dílny 

 

31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba  

Oděvní výroba 
 

Dvouletý obor pro chlapce a dívky. Žáci 

získávají dovednosti pro výrobu oděvů a 

jiných šitých výrobků strojovým a ručním 

šitím a žehlením. 
 
Uplatnění: 

v provozovnách šití a oprav prádla a oděvů 

 

23-51-E/01 Strojírenské práce  

Strojírenská výroba 
 

Tříletý obor pro chlapce a dívky. Obsahem 

přípravy jsou základní znalosti a dovednosti 

v práci s kovy, ruční zpracování kovů, strojní 

obrábění kovů, pájení, seznámení se sva-

řováním. 
 
Uplatnění: 

provozy pro úpravu a zpracování kovů 

 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  

Kuchařské práce se zaměřením  

na přípravu jídel 
 

Tříletý obor pro chlapce a dívky. Žáci se při-

pravují pro práci v kuchyňském provozu, 

získávají znalosti o složení potravin, jejich 

skladování, konzervování, o technologic-

kých postupech přípravy pokrmů, o zása-

dách správné výživy, a to vše využívají v 

praxi. 
 
Uplatnění: 

veřejné stravování - kuchyně, školní jídelny, restaurace 

 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

Cukrářské práce 
 

Tříletý obor vhodný pro dívky i chlapce. Žáci se 

připravují pro vykonávání jednoduchých 

činností při výrobě cukrářských výrobků, 

cukrářského, jemného a trvanlivého pečiva. 

 

Uplatnění: v potravinářských provozech, cukrářské výrobě 

a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem 

cukrářských a pekařských výrobků 

 

65 - 51– E/01 Stravovací a ubytovací služby  

Pokojská / Pokojský 
 

Tříletý obor určený pro chlapce a dívky. Žáci 

se připravují na výkon stanoveného okruhu 

pracovních činností povolání pokojská/po-

kojský. Získávají základní znalosti z ga-

stronomie, provozů hotelů, penzionů, 

ubytoven či sociálních zařízení. Během 

studia se žáci seznámí s provozem těchto 

zařízení. 
 
Uplatnění: 

hotely, penziony a jiná ubytovací zařízení 
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