zřizovatel organizace

Nabídka maturitních oborů:
39-08-M/01 Požární ochrana (Strojník požární techniky)
(ŘP skupiny B a C s celkovou dotací 15 000 Kč)

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
(vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5 zdarma)

23-45-M/01 Dopravní prostředky (Silniční doprava)
(ŘP skupiny B a C s celkovou dotací 15 000 Kč)

Nově otevíraný maturitní obor !!!:
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
(uplatnění v bezpečnostních sborech a ve státní správě a samosprávě)

Nabídka tříletých učebních oborů:
(absolventi těchto oborů mohou na naší škole pokračovat studiem
nástavbového oboru, a získat tak i maturitní vysvědčení)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(Automechanik)
(ŘP skupiny B a C s celkovou dotací 15 000 Kč, kurz stehování)

23-55-H/02 Karosář (Autoklempíř)
(ŘP sk. B s dotací 5 000 Kč, kurz svařování v ochranné atmosféře s dotací 10 000 Kč)

26-57-H/01 Autoelektrikář
(ŘP sk. B a C s celkovou dotací 15 000 Kč, vyhláška č. 50/1978 § 5 zdarma)

26-51-H/01 Elektrikář
(vyhláška č. 50/1978 § 5 zdarma)

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
(kurz svařování v ochranné atmosféře s dotací 10 000 Kč)

23-56-H/01 Obráběč kovů
(kurz programování CNC strojů zdarma)

36-52-H/01 Instalatér
(kurz svařování plamenem s dotací 10 000 Kč, kurz svařování plastů a mědi zdarma)

Přihlas se do naší školy a vzdělávej se u nás!
Proč?
Protože absolventi technických oborů jsou dobře placeni a na pracovním trhu
je po nich poptávka. Protože naši žáci vyhrávají celostátní odborné soutěže.
A protože umíme naučit i slabší studenty.

A co ještě?
Protože podle hlasování absolventů středních škol z celé České republiky
jsme se stali nejoblíbenější a nejoceňovanější školou ve Středočeském kraji.

A co z toho?
Za dobré výsledky stipendium, za produktivní práci finanční odměnu a od našich
spolupracujících firem případně i zaměstnání.

Kdo jsme?
Škola s nejširší nabídkou
elektrotechniky a stavebnictví.

technických

oborů

v oblasti

strojírenství,

Co máme?
Dílny odborného výcviku vybavené nejnovějšími špičkovými technologiemi!

Co budeme mít?
Do konce roku 2019 díky již schválenému projektu

nové vybavení za 59 294 396 Kč!
Přijďte si se k nám podívat a můžete si pohrát i s roboty! Těšíme se na Vás.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 23. 10. 2018 od 14.00 do 18.00 hod.
sobota 1. 12. 2018 od 9.00 do 13.00 hod.
čtvrtek 10. 1. 2019 od 14.00 do 18.00 hod.
Kontakt:
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Dubská 967, 272 03 Kladno
Tel.: 312 811 012
E-mail: reditelství@sou-dubska.cz

více na

www.sou-dubska.cz

