
s právem státní jazykové zkoušky,   ,  Lidická 135 

  29-54-H/01 

Pro koho je obor vhodný? 
Pro uchazeče, kteří mají zájem připravovat cukrářské výrobky, věnovat se jejich pečení, 
plnění a zdobení. 

Co se během studia naučím? 

 zpracovat základní suroviny a přísady na veškerá cukrářská těsta, hmoty, náplně, 
krémy, pasty a polevy 

 připravovat výrobny třením, mixováním, vařením, šleháním a mělněním 

 zhotovovat cukrářské polotovary, korpusy, dorty, moučníky, zmrzliny 

 tvarovat, péct, smažit, vařit, plnit, polévat, krájet a zdobit cukrářské výrobky 

 výtvarně a umělecky výrobky zpracovat 

 prodávat cukrářské výrobky 

 jednat se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány 

Kde se mohu uplatnit po ukončení studia? 
  

 cukrář 

 sestavování receptur 
moučníků 

 prodavač v cukrárně 

 příprava a úprava 
zboží k prodeji 
 
 
 
 
 

 

 

Druh studia: 
denní, 3 roky 

 

Podmínky studia: 
prospěch ze ZŠ + potvrzení lékaře pro studium oboru 

 

Ukončení studia: 
výuční list 

 



Jakou budu mít praxi? 
Po celou dobu studia se střídá 
jeden týden praktické výuky 
a jeden týden teoretické výuky. 

Praktická výuka probíhá 
v moderně vybavené školní 
cukrárně. Žáci také získají 
dovednosti při prodeji výrobků. 

 

Jaké mám další možnosti 
studia po ukončení školy? 
Nástavbové studium ve 
středních odborných školách, 
studium středních odborných 
škol zakončených maturitní 
zkouškou. 

 

 

 
Mohu se ubytovat? 
Ubytování je možné ve vlastním 
moderně vybaveném domově 
mládeže. Ubytovací buňky tvoří dva 
2-3 lůžkové pokoje a sociální 
zařízení. Všichni žáci školy mohou 
využít posilovnu a běžecké pásy. 

Kde se budu stravovat?  
Stravování je zajištěno ve vlastní 
školní jídelně. Ubytovaným žákům 
poskytujeme celodenní stravu.  
 

Škola spolupracuje s partnerskou školou ve Straubingu, která také vyučuje obor Cukrář. Naši 
žáci se pravidelně navštěvují a vždy 1-2 dny společně pracují a vytvářejí typické cukrářské 
výrobky. 

Škola je držitelkou titulu Světová škola a Fairtradová škola. Je zapojena v mnoha projektech, 
spolupracuje se zahraničními školami, pořádá exkurze, věnuje se mimoškolní činnosti 
a volnočasovým aktivitám. 
Ve škole a v domově mládeže je k dispozici Wi-Fi připojení. 
 
Více informaci a virtuální prohlídky školy: 
 

www.ssvolyne.cz 
tel.: 383 372 280, e-mail: skola @ssvolyne.cz 

http://www.ssvolyne.cz/


s právem státní jazykové zkoušky,   ,  Lidická 135 

63-41-M/01 

Pro koho je obor vhodný? 
Pro uchazeče, kteří mají zájem o obchodně podnikatelskou praxi v tuzemsku i zahraničí. 
Ve 3. a 4. ročníku se volí zaměření na cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistiku. 

Co se během studia naučím? 

 vedení účetnictví malých i velkých firem, účetní software 

 problematiku daňového systému 

 řízení podniku, marketing, management 

 právní normy v oblasti podnikání 

 personální agendu 

 bankovnictví, pojišťovnictví 

 široké ekonomické znalosti vnitřního i zahraničního ekonomického prostředí 

 formy zahraničního obchodu 

 dle zaměření cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistiku  

Kde se mohu uplatnit po ukončení studia? 

 

 ekonom, všeobecný účetní, mzdový 
účetní, personalista 

 obchodní zástupce, obchodní 
referent 

 bankovní a pojišťovací pracovník 

 pracovník marketingu a nižšího 
a středního managementu 

 daňový poradce, celní deklarant 

 administrátor nebo manažer 
projektu 

 práce v cestovních kancelářích 
a agenturách, průvodce cestovního 
ruchu atd. 

 

Kolik cizích jazyků se naučím? 

Druh studia: 
denní, 4 roky 

 

Podmínky studia: 
přijímací zkouška + prospěch ze ZŠ 

 

Ukončení studia: 
maturitní zkouška 



Dva cizí jazyky. 
První cizí jazyk (anglický nebo německý) se vyučuje 4 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku jsou 
ještě 2 hodiny konverzace. 
Druhý cizí jazyk (anglický, německý, španělský, ruský) se vyučuje 2 hodiny týdně. 

Jakou budu mít praxi? 
V 1. - 3. ročníku je zařazena souvislá 
několikatýdenní praxe v podnicích 
a organizacích. 
Ve 3. a 4 ročníku všichni žáci pracují ve 
fiktivní firmě. 

 

Jaké mám další možnosti studia po 
ukončení školy? 
Studium VOŠ a VŠ (ekonomie, marketing, 
management, logistika, právo, cestovní 
ruch apod.), studium cizích jazyků. 

 

 

 
 
 
Mohu se ubytovat? 
Ubytování je možné ve vlastním moderně 
vybaveném domově mládeže. Ubytovací 
buňky tvoří dva 2-3 lůžkové pokoje 
a sociální zařízení. Všichni žáci školy 
mohou využít posilovnu a běžecké pásy. 

Kde se budu stravovat?  
Stravování je zajištěno ve vlastní školní 
jídelně. Ubytovaným žákům poskytujeme 
celodenní stravu.  
 

Škola je držitelkou titulu Světová škola a Fairtradová škola. Je zapojena v mnoha projektech, 
spolupracuje se zahraničními školami, pořádá exkurze, věnuje se mimoškolní činnosti 
a volnočasovým aktivitám. 
Ve škole a v domově mládeže je k dispozici Wi-Fi připojení. 
 
Více informaci a virtuální prohlídky školy: 

 

www.ssvolyne.cz 
tel.: 383 372 280, e-mail: skola @ssvolyne.cz 

 

http://www.ssvolyne.cz/


s právem státní jazykové zkoušky,   ,  Lidická 135 

78-42-M/05 

Pro koho je obor vhodný? 
Pro uchazeče, kteří mají zájem o přírodovědné předměty a přírodu. Vzdělávací program je 
založen na širším všeobecně-vzdělávacím základu s rozšířenou výukou přírodovědných 
předmětů. 

Co se během studia naučím? 

 získám vědomosti a dovednosti potřebné pro studium na vyšších odborných 
školách a vysokých školách, zejména přírodovědného a technologického 
charakteru 

 pracovat s laboratorní technikou 

 aplikovat získané znalosti v technologických procesech, farmakologii, mikrobiologii, 
zemědělství, ochraně přírody 

Kde se mohu uplatnit po ukončení studia střední školy? 
  pracovník v laboratoři  

 referent státní správy 
a samosprávy v oblasti 
životního prostředí 

 pracovník veterinárního 
zařízení 

 chemicko-farmaceutický 
operátor 

 pracovník ochrany přírody 

 technik pro ochranu vod, 
ovzduší a odpadové 
hospodářství 

 podnikový ekolog 

 zemědělský poradce 
 

Druh studia: 
denní, 4 roky 

 

Podmínky studia: 
přijímací zkouška + prospěch ze ZŠ 

 

Ukončení studia: 
maturitní zkouška 



Kolik cizích jazyků se naučím? 
Dva cizí jazyky. 
První cizí jazyk (anglický nebo německý) se vyučuje 4 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku jsou 
ještě 2 hodiny konverzace. 
Druhý cizí jazyk (anglický, německý, španělský, ruský) se vyučuje 2 hodiny týdně. 

Jakou budu mít praxi? 
V 1. - 3. ročníku je zařazena 
souvislá několikatýdenní praxe 
v  organizacích a podnicích. 

K výuce je žákům k dispozici 
moderní technika a školní Centrum 
environmentálního vzdělávání 
s laboratoří a se zahradou 
a arboretem. 

 

Jaké mám další možnosti studia po 
ukončení školy? 
Studium VOŠ a VŠ (přírodní vědy, 
biologie, chemie, ochrana životního 
prostředí, lékařství, farmacie, 
veterinární lékařství, pedagogika), 
studium cizích jazyků. 

 

 

 
Mohu se ubytovat? 
Ubytování je možné ve vlastním moderně 
vybaveném domově mládeže. Ubytovací 
buňky tvoří dva 2-3 lůžkové pokoje 
a sociální zařízení. Všichni žáci školy 
mohou využít posilovnu a běžecké pásy. 

Kde se budu stravovat?  
Stravování je zajištěno ve vlastní školní 
jídelně. Ubytovaným žákům poskytujeme 
celodenní stravu.  
 

Škola je držitelkou titulu Světová škola a Fairtradová škola. Je zapojena v mnoha projektech, 
spolupracuje se zahraničními školami, pořádá exkurze, věnuje se mimoškolní činnosti 
a volnočasovým aktivitám. 
Ve škole a v domově mládeže je k dispozici Wi-Fi připojení. 
 
Více informaci a virtuální prohlídky školy: 
 

www.ssvolyne.cz 
tel.: 383 372 280, e-mail: skola @ssvolyne.cz 

http://www.ssvolyne.cz/


s právem státní jazykové zkoušky,   ,  Lidická 135 

75-41-M/01 

Pro koho je obor vhodný? 
Pro uchazeče, kteří mají zájem o poskytování sociálních služeb a pomoci. 

Co se během studia naučím? 

 zajišťovat osobní potřeby klientů samostatně nebo v pracovním týmu 

 organizovat a zajišťovat sociální služby a pomoc 

 poskytovat osobní asistenci, činnosti ústavní a domácí péče 

 vykonávat správní činnosti a agendu 

 komunikativní dovednosti, jednání s klienty 

 bezpředsudkový přístup ke klientům, přiměřená empatie 

 profesní etiku 

Kde se mohu uplatnit po ukončení studia? 

 

 plná kvalifikace pro přímou 
obslužnou péči v sociálních 
službách 

 získání živnostenského listu 
pro péči o děti do 3 let věku 
v denním režimu 

 sociální pracovník 
v sociálních zařízeních 
a v terénní péči 

 referent sociálního odboru 
místní samosprávy 

 referent úřadu práce 

 osobní asistent 

 odborný poradce nebo 
konzultant v sociální oblasti 

 

Kolik cizích jazyků se naučím? 

Druh studia: 
denní, 4 roky 

Podmínky studia: 
přijímací zkouška + prospěch ze ZŠ 

+ potvrzení lékaře pro studium oboru 

Ukončení studia: 
maturitní zkouška 

(matematika není povinná) 



Dva cizí jazyky. 
První cizí jazyk (anglický nebo německý) se vyučuje 4 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku jsou 
ještě 2 hodiny konverzace. 
Druhý cizí jazyk (anglický, německý, španělský, ruský) se vyučuje 2 hodiny týdně. 

Jaké mám další možnosti studia po ukončení školy? 
Studium VOŠ a VŠ (sociální služby, pedagogika psychologie apod.), studium cizích jazyků  

Jakou budu mít praxi? 
Ve 2. - 4. ročníku je zařazena souvislá 
několikatýdenní praxe v zařízeních 
poskytujících sociální služby. 

Ve 3. a 4 ročníku všichni žáci absolvují 
jedenkrát týdně průběžnou praxi. 

Praktické činnosti se procvičují rovněž 
v některých odborných předmětech 
ve škole. 

 

 
 

 
Mohu se ubytovat? 
Ubytování je možné ve vlastním 
moderně vybaveném domově 
mládeže. Ubytovací buňky tvoří dva 
2-3 lůžkové pokoje a sociální zařízení. 
Všichni žáci školy mohou využít 
posilovnu a běžecké pásy. 

Kde se budu stravovat?  
Stravování je zajištěno ve vlastní školní 
jídelně. Ubytovaným žákům 
poskytujeme celodenní stravu.  
 

Škola je držitelkou titulu Světová škola a Fairtradová škola. Je zapojena v mnoha projektech, 
spolupracuje se zahraničními školami, pořádá exkurze, věnuje se mimoškolní činnosti 
a volnočasovým aktivitám. 
Ve škole a v domově mládeže je k dispozici Wi-Fi připojení. 
 
Více informaci a virtuální prohlídky školy: 

 

www.ssvolyne.cz 
tel.: 383 372 280, e-mail: skola @ssvolyne.cz 

http://www.ssvolyne.cz/


s právem státní jazykové zkoušky,   ,  Lidická 135 

68-43-M/01 

Pro koho je obor vhodný? 
Pro uchazeče, kteří mají zájem o vedení správních agend. 
Ve 3. a 4. ročníku se volí zaměření na cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistiku. 

Co se během studia naučím? 

 pracovat s právními normami, uplatňovat zásady vyplývající z práva a předpisů 

 vykonávat správní činnosti a agendu 

 vedení evidencí a veřejných rejstříků podle platných předpisů 

 úkoly orgánů veřejné správy a samosprávy 

 vedení agend správních a samosprávných komisí 

 úkony související s vystavováním úředních dokladů 

 určování, vyměřování a vybírání dávek a poplatků ve správním řízení 

 vystupovat na veřejnosti, taktní jednání s klienty 

 profesní etiku 

 dle zaměření cestovní ruch a průvodcovství nebo personalistiku  

Kde se mohu uplatnit po ukončení studia? 
  referent státní správy nebo 

samosprávy 

 vedení správních řízení 

 bezpečnostní manažer a konzultant 

 administrativní pozice 
v podnikatelské sféře 

 pracovník nižšího a středního 
managementu 

 personalista 

 práce v cestovních kancelářích 
a agenturách, průvodce cestovního 
ruchu atd. 

 

Druh studia: 
denní, 4 roky 

 

Podmínky studia: 
přijímací zkouška + prospěch ze ZŠ 

 

Ukončení studia: 
maturitní zkouška 



Kolik cizích jazyků se naučím? 
Dva cizí jazyky. 
První cizí jazyk (anglický nebo německý) se vyučuje 4 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku jsou 
ještě 2 hodiny konverzace. 
Druhý cizí jazyk (anglický, německý, španělský, ruský) se vyučuje 2 hodiny týdně. 

Jakou budu mít praxi? 
Ve 2. - 4. ročníku je zařazena souvislá 
několikatýdenní praxe ve státní správě 
a samosprávě. 
Praktické dovednosti podporují odborné 
exkurze do Senátu ČR, Poslanecké 
sněmovny ČR, Policie ČR, na jednání 
krajského zastupitelstva, soudu atd. 

 

Jaké mám další možnosti studia po 
ukončení školy? 
Studium VOŠ a VŠ (právo, bezpečnost, 
krizový management apod.), studium cizích 
jazyků. 

 

  
Mohu se ubytovat? 
Ubytování je možné ve vlastním moderně 
vybaveném domově mládeže. Ubytovací 
buňky tvoří dva 2-3 lůžkové pokoje 
a sociální zařízení. Všichni žáci školy 
mohou využít posilovnu a běžecké pásy. 

Kde se budu stravovat?  
Stravování je zajištěno ve vlastní školní 
jídelně. Ubytovaným žákům poskytujeme 
celodenní stravu.  
 

Škola je držitelkou titulu Světová škola a Fairtradová škola. Je zapojena v mnoha projektech, 
spolupracuje se zahraničními školami, pořádá exkurze, věnuje se mimoškolní činnosti 
a volnočasovým aktivitám. 
Ve škole a v domově mládeže je k dispozici Wi-Fi připojení. 
 
Více informaci a virtuální prohlídky školy: 

 

www.ssvolyne.cz 
tel.: 383 372 280, e-mail: skola @ssvolyne.cz 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Senate_of_the_Czech_Republic_Logo.svg
http://www.ssvolyne.cz/


s právem státní jazykové zkoušky, ,  Lidická  135 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace a virtuální prohlídka školy 

maturitní zkouška 

maturitní zkouška 
  

výuční list 

maturitní zkouška  

maturitní zkouška 

  

http://www.ssvolyne.cz/


11. 12. 2020(online), 15. 1. 2021, 5. 2. 2021                                                                                                      
od 12:00 do 17:00 hodin 

 Státní střední škola s dlouholetou tradicí, studium 
je bezplatné 

 Výuka anglického, německého, španělského 
a  ruského jazyka 

 Státní  a mezinárodní jazykové zkoušky z anglického 
a německého jazyka 

 Odborné praxe v organizacích 

 Moderní počítačová a interaktivní technika – 
interaktivní tabule 

 Mezinárodní projekty 

 Spolupráce se zahraničními školami 

 Volný přístup k internetu celý den 

 Bezbariérový vstup a výtah 

 Lyžařské, adaptační a turistické kurzy 

 Stravování a ubytování ve vlastním zařízení 

Jazykové kurzy: angličtina, němčina, ruština, španělština, čeština pro cizince, znakový jazyk 
pro neslyšící. 
Jednoletý pomaturitní intenzivní kurz cizích jazyků s denní výukou 
(roční kurzovné platné k 1. 9. 2020 - 23.800,-- Kč). 
Jazykové zkoušky 
Státní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka 
Cambridge English PET, FCE 
Zkoušky ÖSD - Zertifikat Deutsch, Grundstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch 
 

Škola zajišťuje celodenní stravování ve vlastní školní jídelně. Ceny jídel k 1. 1. 2020:  
celkem 86 Kč za den - snídaně: 14 Kč, svačina: 10 Kč, oběd: 30 Kč, přesnídávka: 10 Kč, 
večeře: 22 Kč, (v případě zájmu navíc 2. večeře: 13 Kč) 

Ubytování je možné ve vlastním moderně vybaveném domově mládeže. Ubytovací buňky 
tvoří dva 2-3 lůžkové pokoje a sociální zařízení. Všichni žáci školy mohou využít posilovnu 
a běžecké pásy. 
Poplatek za ubytování k 1. 1. 2020 činí 700 Kč za měsíc.  

Škola je nositelem titulů: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, Fairtradová škola, Světová škola           
tel.: 383 372 280      e-mail:skola@ssvolyne.cz        web:  www.ssvolyne.cz 

mailto:kola@ssvolyne.cz
http://www.ssvolyne.cz/

