
Střední zdravotnická škola
a Střední odborná škola

Česká Lípa

www.skolalipa.cz

KONTAKT

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola,
Česká Lípa, příspěvková organizaceÚspěchy žáků maturitních oborů

Celostátní soutěž „Ekologická olympiáda“

Úspěchy žáků učebních oborů
Zlaté České ručičky, Automechanik junior, 
Jízdy zručnosti oboru zemědělec farmář,
Celostátní soutěž instalatérů
Soutěž gastro oborů v Hradci Králové

Sportovní úspěchy
Turnaj J. Masopusta v kopané, Běh Českou Lípou a další.

Informace o oborech,
personální oddělení žáků

sl. Barbora Holá

holab@skolalipa.cz

+420 481 131 071

+420 736 175 575

Sekretariát školy

sekretariat@skolalipa.cz

+420 481 131 050

www.skolalipa.cz

Skolalipa

Adresa školy:
28. října 2707
Česká Lípa 6
470 06

Soutěže

Spolupráce s Farní charitou - dobrovolnické centrum
Fond Sidus - sbírka určená jako humanitární pomoc 
těžce nemocným dětem v ČR
Květinový den - prodej žlutého kvítku měsíčku
lékařského, kdy výtežek jde na pomoc onkologicky
nemocným.
Srdíčkový den - humanitární sbírka, kdy výtěžek
je určen na nákup zdravotní techniky pro dětská
oddělení nemocnic.

Charitativní akce

sl. Bára je jednička v informacích 

o našich oborech...

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

FESTOOL s.r.o., Česká Lípa
Auto-pneu-servis, Zahradní 623, Cvikov
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Revok s.r.o., Dubická 3282, Česká Lípa
ZOD Brniště a. s.
Hotel Port, Doksy
Jizerské pekárny , Česká Lípa
 a dalších 39 firem

Přehled firem, kde probíhá
ve školním roce praxe

NAŠI SMLUVNÍ PARTNEŘI
FIRMY, KDE PROBÍHÁ PRAXE

Mnoho žáků po vyučení získá

v těchto firmách

  své první pracovní uplatnění.

ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
SVAŘOVACÍHO PRŮKAZU
A DALŠÍCH  KVALIFIKACÍ

Svařovací průkaz - svařování CO2

běžná cena cca 14 000 Kč, u nás 1 000 Kč

Obor strojní mechanik (zámečník)

Svařovací průkaz - autogen, měď, plasty
běžná cena cca 14 000 Kč, u nás 1 000 Kč

Obor instalatér

Řidičský průkaz na osobní automobil
běžná cena cca 9 000 Kč, u nás 800 Kč

Obor automechanik

Řidičský průkaz na osobní automobil
běžná cena cca 9 000 Kč, u nás 800 Kč

Řidičský průkaz na nákladní automobil
běžná cena cca 20 000 Kč, u nás 800 Kč

Řidičský průkaz na traktor 
běžná cena 12 000 Kč, u nás 800 Kč

Kurz v ochraně rostlin - odborná způsobilost
I. stupně.

Obor zemědělec - farmář

Průkaz na křovinořez a motorovou pilu. 
Řidičský průkaz na traktor 
běžná cena cca 12 000 Kč, u nás 800 Kč

Obor lesnické práce (E obor)

NABÍZENÉ OBORY: Cukrář | Kuchař, číšník | Ošetřovatel | Pekař | Automechanik | Truhlář | Elektrikář | Instalatér | Obráběč kovů | Zámečník | Zemědělec - farmář | Kadeřník | Práce ve stravování | Lesnické práce | Hotelnictví | Ekologie a životní prostředí | Praktická sestra
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Praktická sestra
Hotelnictví
Ekologie a životní prostředí

Studijní obory
zakončené maturitní zkouškou

Cukrář
Kuchař, číšník
Automechanik
Truhlář
Kadeřník

Učební obory
zakončené výučním listem

OBORY

Povinnost platit žákům odměnu za produktivní 
práci vyplývá ze školského zákona.

Výdělek žáků v řemeslných oborech

Během praxe mohou být žáci od 2. ročníku 
odměňováni v souladu se zákoníkem práce 
a školským zákonem za práci na výrobcích 
a službách, které škola prodává.
Jedná se minimálně o 30 % výše minimální mzdy. 

Výše odměn žákům za podíl na zisku

ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST PRAXE U FIREM

Zároveň žáci vykonávají v tříměsíčních blocích
praxi u firem. Zde probíhá odměňování obdobným
způsobem.

Podle firem a druhu práce jsou žáci ohodnoceni
od 27 do 75 Kč/hodinu.
Podle pracovitosti mohou žáci získat
až 2 000 Kč/měsíčně.

Odměňování během praxe

Kontakty na budoucí zaměstnavatele.
„Mistři“ učebních oborů mají stále představu
o reálných požadavcích firem na dovednosti 
a znalosti žáků a tomu přizpůsobují výuku. 

Výhody této praxe během studia

Elektrikář - slaboproud
Elektrikář - silnoproud
Strojní mechanik - zámečník
Obráběč kovů
Instalatér 
Zemědělec - farmář
Pekař
Ošetřovatel

V oborech se stipendijní podporou

mohou žáci za 3 roky studia

získat až 21 000 Kč.

NABÍDKA STIPENDIJNÍCH OBORŮ

500 Kč/měsíčně

Výše motivačního stipendijního
příspěvku činí měsíčně

1.rok

500 Kč/měsíčně2.rok

500 Kč/měsíčně3.rok

Výše prospěchového pololetního
stipendijního příspěvku

1 000 Kč/za pololetí1.rok

2 000 Kč/za pololetí2.rok

3 000 Kč/za pololetí3.rok

široké

uplatnění

na trhu práce

Elektrikář
Instalatér
Obráběč kovů
Zámečník
Zemědělec - farmář
Pekař
Ošetřovatel
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Práce ve stravování
Lesnické práce

E

Podnikání - 2 roky

Denní nástavbové studium
zakončené maturitní zkouškou

Uplatnění: V lůžkových a ambulantních
zdravotnických zařízeních,
v pobytových zařízeních 
sociálních služeb
(např. v domovech důchodců).
Odborná praxe v českolipské
nemocnici, včetně budoucího pracovního uplatnění.

Uplatnění: ve středních
manažerských funkcích
v ubytovacích, lázeňských,
a stravovacích službách,
ve službách cestovního ruchu atd.
Zahraniční praxe,
baristický kurz.

Praktická sestra

Hotelnictví

MATURITNÍ OBORY

Řemeslné profese
Certifikováno na www.narodni-kvalifikace.cz
Obory: kuchař, zámečník, cukrář,
             číšník, pekař
E-learning:
http://remeslnerekvalifikace.skolalipa.cz/rmoodle/

REKVALIFIKACE

CENA
3 000 Kč

až 24 000 Kč

Ekologie a životní prostředí

Uplatnění: Ve státní správě, v organizacích a podnicích
zabývajících se ochranou
životního prostředí, nakládáním
s odpady, ochranou ovzduší atd. 
Pracovník státní správy,
odborný laborant, strážce
přírody. Praxe v chráněných
krajinných oblastech a národních parcích, úspěch
při přijímání na VŠ.


