
S
COOL for ME
H

maturitní denní (4leté) i kombinované studium
praxe na úřadě, na soudu i v parlamentu
malé studijní skupiny - individuální přístup     .
ke každému studentovi
odborné stáže a exkurze
celé studium - ZDARMA (bez školného), navíc
půjčíme učebnice
odborné předměty - veřejná správa, účetnictví,
právo, cvičení ze správního řízení ...
široké uplatnění - práce s lidmi,  referent státní
správy a samosprávy, administrativní pracovník   
v oblasti justice, v kancelářích advokátů                     
a notářů...
možnost pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠ
zajistíme certifikaci z angličtiny B1/B2  

    
 ...pojď studovat k nám Veřejnou správu

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Veřejná správa
68-43-M/01



S
COOL for ME
H

maturitní denní (4leté) a dálkové studium
uplatnění v obchodním oddělení, marketingu,
logistice, propagaci i službách
malé studijní skupiny - individuální přístup         .
ke každému studentovi
celé studium - ZDARMA (bez školného), navíc
půjčíme učebnice
odborné předměty - účetnictví, ekonomika,
právní nauka, management...
odborná praxe  - odměna za produktivní práci
vyzkouším si podnikaní ve studentské firmě         .
v rámci Junior achievement
zajistíme certifikaci z angličtiny B1/B2

     ...pojď studovat k nám Ekonomiku obchodu               
.    a služeb

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Ekonomika obchodu a
služeb - Obchodník

66-41-L/01



S
COOL for ME
H

maturitní denní (4leté) i kombinované studium
odborná školení a certifikované kurzy
uplatnění jako kosmetička, pedikér/ka,
manikér/ka, může vykonávat rehabilitační         .
a sportovní masáže
malé studijní skupiny - individuální přístup       .
ke každému studentovi
celé studium - ZDARMA (bez školného), navíc
půjčíme učebnice
odborné předměty - kosmetika, materiály
kosmetické, zdravověda...
odborná praxe v našem moderně vybaveném
kosmetickém studiu
odměna za produktivní práci
zajistíme certifikaci z angličtiny B1/B2

     ...pojď studovat k nám Kosmetické služby

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Kosmetické služby
69-41-L/01



S
COOL for ME
H

učební denní (3leté), kombinované 
poskytování profesionálních masérských služeb        
. a poradenské činnosti - péče o tělo a zdravého
životního stylu
odborné předměty - kineziologie, teorie wellness,
somatologie ...
odborná praxe v profesionálně vybaveném školním
salonu  - odměna za produktivní práci
zapůjčení učebnic
možnost pomaturitního studia
malé studijní skupiny - individuální přístup               .
ke každému studentovi

     ...pojď studovat k nám Rekondičního a sportovního           
.    maséra

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Rekondiční a sportovní
masér

69-53-H/01



S
COOL for ME
H

učební denní (3leté) 
akreditované kurzy, rekvalifikační kurzy                .
v příbuzných oborech
malé studijní skupiny - individuální přístup       .
ke každému studentovi
odborné předměty - technologie, materiály,
zdravověda ...
odborná praxe v profesionálně vybaveném
školním salonu  - odměna za produktivní práci
nové trendy v barvení, tvarování účesů,
prodlužování vlasů, ve  střizích a  diagnostice
vlasů
zapůjčení učebnic
možnost pomaturitního studia

     ...pojď studovat k nám Kadeřníka

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Kadeřník
69-51-H/01



S
COOL for ME
H

učební denní (3leté) a kombinované studium
uplatnění v logistických centrech, obchodech     .
i výrobních podnicích
malé studijní skupiny - individuální přístup       .
ke každému studentovi
zapůjčení učebnic
osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního
prostředku 
odborné předměty - ekonomika, administrativa
skladování, logistika skladování ...
odborná praxe na smluvních pracovištích  -
odměna za produktivní práci
možnost pomaturitního studia

     ...pojď studovat k nám Operátora skladování

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Operátor skladování
66-53-H/01



S
COOL for ME
H

NOVÝ učební IT obor - denní 3letý 

tvorba a správa webů, zpracování grafických
řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy,
grafických manuálů, multimediálních prezentací,
obalů ...
uplatnění v reklamních agenturách, v grafických
studiích, v DTP studiích při tiskárnách, výrobních
úsecích nakladatelství a vydavatelství, jako
tvůrce, správce webových stránek
odborné vzdělávací oblasti - Polygrafický základ,
Technologické procesy, Realizace polygrafických
výrobků ...
práce s profesionálním grafickým softwarem
odborná praxe na smluvních pracovištích, výuka
od odborníků z IT praxe
zapůjčení učebnic
možnost pomaturitního studia
individuální přístup ke každému studentovi -
malé studijní skupiny 

ve schvalovacím řízení

     ...pojď studovat k nám Reprodukčního grafika

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Reprodukční grafik
34-53-H/01



S
COOL for ME
H

nástavbové studium - maturitní denní (2leté)     .
a kombinované (3leté)
příprava na podnikání nebo práci v ekonomické
sféře
malé studijní skupiny - individuální přístup       .
ke každému studentovi
celé denní studium - ZDARMA (bez školného),
navíc půjčíme učebnice
odborné předměty - účetnictví, ekonomika
podniku, management, právo...
pro absolventy tříletého denního učebního oboru
(s výučním listem)
zajistíme certifikaci z angličtiny B1/B2

     ...pojď studovat k nám Podnikání

SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
POLIČKA

OBCHODKA
WWW.SSOSPOLICKA.CZ

Dny otevřených dveří: 4. 11. 2020, 
 11. 11. 2020, 12. 12. 2020, 20. 1. 2021

Podnikání
64-41-L/51


