STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
Centrum odborné přípravy,
Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

MATURITNÍ OBORY
MECHANIK ELEKTROTECHNIK

•
•
•

Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 26-41-L/01

mechatronika, programování řídicích systémů
zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy
rozvody elektrické energie a jejich projektování

možnost získaní výučního listu již ve třetím ročníku v oborech 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ
a 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
Od 2. ročníku pro nejlepší žáky možnost stipendia od společnosti E.ON
•
•
•
•
•
•
•

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 18-20-M/01

Hardware
operační systémy
počítačové sítě
servis a správa serverů a pracovních stanic
programování a vývoj aplikací
počítačová grafika a animace (2D i 3D)
herní engine

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM pro absolventy učebních oborů elektro

PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
Číslo oboru 26-41-L/52

denní (dvouleté)
dálkové (tříleté)

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů
elektro, zakončeno maturitní zkouškou.

UČEBNÍ OBORY
ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
Číslo oboru 26-51-H/02

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE
Číslo oboru 26-52-H/01

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

•
•
•
•
•

elektrické rozvody
zapojování elektrických spotřebičů
opravy elektrických zařízení
inteligentní elektroinstalace
sdělovací a zabezpečovací technika

•
•
•
•

měřicí a regulační technika
průmyslová automatizace
sdělovací a zabezpečovací technika
chladírenská a klimatizační zařízení

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

ZKRÁCENÉ STUDIUM - ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01, 26-51-H/02 silnoproud

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem
a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb. opravňující absolventy
k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. Určeno
pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

KURZ – PROFESNÍ KVALIFIKACE - ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01

Roční kurz zakončený zkouškami z profesních kvalifikací, závěrečnou
zkouškou s výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb.
opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických
zařízeních. Vzdělávací kurz je určen pro ženy i muže s ukončeným
alespoň základním vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav
doložený lékařským potvrzením.

Dny otevřených dveří 28. 11. 2020 od 8:00 do 13:00 hod.
a 11. 1. až 14. 1. 2021 od 9:00 do 17:00 hod.
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí individuální dohodě a
splnění nařízeného hygienického opatření.
Vzhledem k situaci sledujte změny termínů na webových stránkách školy.
Tel.: 387 924 205 e-mail: info@sosehl.cz www.sosehl.cz fb.com/sosehl

