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3 ROKY STUDIA VÝUČNÍ LIST

Informace:

Denní studium

Týdenní cyklus výuky

(teoretické/praktické)

Uplatnění absolventa

v gastronomických 

provozech

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ a 

zdravotní způsobilost

Odborné praxe:

Zahraniční odborné 

stáže zdarma v rámci 

Erasmus+ v Itálii

Odborné a výměnné 

praxe v Německu –

Kreuth, Rabenstein, 

Crivitz, Hameln

Praktické vyučování:

vlastní středisko 

odborného výcviku

2. a 3. ročník: pracoviště 

smluvních partnerů s 

finanční odměnou

PRÁCE V OBORU

Kurzy:

Barmanský kurz

Kurz Sommeliér (víno)

Kurz Barista a další

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání s  

maturitní zkouškou

Druhý výuční list za

jeden rok v oborech: 

Operátor skladování, 

Klempíř, Instalatér
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1 ROK STUDIA VÝUČNÍ LIST

Informace:

Denní studium

Zkrácené studium s 

odbornými předměty a 

praktickým vyučováním

Podmínky přijetí:

Střední vzdělání

ukončené maturitní

zkouškou nebo výučním

listem bez ohledu na

studijní zaměření, 

zdravotní způsobilost

Kurzy:

Barmanský kurz

Kurz Sommeliér (víno)

Kurz Barista a další

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání s  

maturitní zkouškou

Další zkrácené studium 

v délce 1 rok v oborech: 

Operátor skladování, 

Klempíř, Instalatér

Závěrečná zkouška:

Praktická z odborného 

výcviku, písemná a ústní 

z odborných předmětů 

technologie přípravy 

pokrmů a techniky 

obsluhy služeb

Praktické vyučování:

Vlastní středisko 

odborného výcviku 

stolničení, cvičné školní 

kuchyňky a školní 

jídelna

Uplatnění absolventa

v gastronomických 

provozech

PRÁCE V OBORU
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3 ROKY STUDIA VÝUČNÍ LIST

Informace:

Denní studium

Obor pro chlapce i 

děvčata

Uplatnění absolventa

ve firmách, které 

provozují sklady a v 

logistických centrech

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ a 

zdravotní způsobilost

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání, 

zakončené maturitní 

zkouškou.

Druhý výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř 

pro stavební výrobu, 

Instalatér

Odborné kurzy 

ukončené osvědčení:

Kurz manipulační 

techniky – průkaz 

odborné způsobilosti 

obsluhy motorových 

manipulačních vozíků

Praktické vyučování:

1. ročník: moderně 

vybavené odborné 

učebny a cvičný sklad v 

budově školy

2. a 3. ročník: pracoviště 

smluvních partnerů s 

finanční odměnou

PRÁCE V OBORU
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1 ROK STUDIA VÝUČNÍ LIST

Informace:

Denní studium

Zkrácené studium

Podmínky přijetí:

Střední vzdělání

ukončené maturitní

zkouškou nebo

výučním listem bez 

ohledu na studijní

zaměření, zdravotní

způsobilost

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání, 

zakončené maturitní 

zkouškou.

Další zkrácené studium 

v délce jeden rok v 

oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř 

pro stavební výrobu, 

Instalatér

Odborné kurzy 

ukončené osvědčení:

Kurz manipulační 

techniky – průkaz 

odborné způsobilosti 

obsluhy motorových 

manipulačních vozíků

Praktické vyučování:

Školní cvičný sklad a 

moderní odborné učebny 

se skladovým softwarem

Uplatnění absolventa

ve firmách, které 

provozují sklady a v 

logistických centrech

PRÁCE V OBORU
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3 ROKY STUDIA VÝUČNÍ LIST

Informace:

Denní studium

Týdenní cyklus výuky

(teoretické/praktické)

Uplatnění absolventa

v salónech či

vlastní soukromé 

provozovně

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ a 

zdravotní způsobilost

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání, 

zakončené maturitní 

zkouškou.

Druhý výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Kuchař-číšník, 

Operátor skladování

Odborné kurzy 

ukončené 

certifikátem:

Dámské moderní střihy

Pánský Barber

Kurz na barvení vlasů

Praktické vyučování:

1. a 2. ročník: moderně 

vybavené školní učebny 

kadeřnictví

3. ročník: školní 

odloučené provozovny 

služeb v Kladně a 

pracoviště smluvních 

partnerů školy

PRÁCE V OBORU
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3 ROKY STUDIA VÝUČNÍ LIST PRÁCE V OBORU

Informace:

Denní studium

Týdenní cyklus výuky

(teoretické/praktické)

Uplatnění absolventa

instalatérské práce –

montáž a opravy 

vodovodních řádů, 

odpadů, plynárenství

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ a 

zdravotní způsobilost

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání, 

zakončené maturitní 

zkouškou.

Druhý výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř 

pro stavební výrobu, 

Operátor skladování

Odborné kurzy: 

Svařování plastů a 

svařování plamenem

Benefity:

Stipendium Stř. kraje, 

obor velmi žádaný na 

trhu práce

Praktické vyučování:

1. ročník: nové školní 

dílny s moderními 

montážními panely

2. a 3. ročník: pracoviště 

smluvních partnerů s 

finanční odměnou, práce 

na zakázkách
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3 ROKY STUDIA VÝUČNÍ LIST PRÁCE V OBORU

Informace:

Denní studium

Zkrácené studium

Podmínky přijetí:

Střední vzdělání

ukončené maturitní

zkouškou nebo

výučním listem bez 

ohledu na studijní

zaměření, zdravotní

způsobilost

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání, 

zakončené maturitní 

zkouškou.

Další zkrácené studium 

v délce jeden rok v 

oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř 

pro stavební výrobu, 

Operátor skladování

Odborné kurzy: 

Svařování plastů a 

svařování plamenem

Benefity:

Stipendium 

Středočeského kraje

Praktické vyučování:

nové školní dílny s 

moderními montážními 

panely

Uplatnění absolventa

instalatérské práce –

montáž a opravy 

vodovodních řádů, 

odpadů, plynárenství
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3 ROKY STUDIA VÝUČNÍ LIST PRÁCE V OBORU

Informace:

Denní studium

Týdenní cyklus výuky

(teoretické/praktické)

Uplatnění absolventa

v oboru stavební 

klempíř

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ a 

zdravotní způsobilost

Odborné kurzy: 

Svařování

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání, s 

maturitní zkouškou.

Druhý výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Operátor skladování, 

Kuchař-číšník, Instalatér

Benefity:

Stipendium Stř. kraje, 

velmi žádané řemeslo na 

trhu práce

Praktické vyučování:

1. ročník: odborný 

výcvik v nové hale –

Centrum vzdělávání 

klempířů s 

nejmodernějším 

vybavením, slaňovací 

věží

2. a 3. ročník: smluvní 

pracoviště v regionu s 

finanční odměnou
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3 ROKY STUDIA VÝUČNÍ LIST PRÁCE V OBORU

Informace:

Denní studium

Zkrácené studium

Podmínky přijetí:

Střední vzdělání

ukončené maturitní

zkouškou nebo

výučním listem bez 

ohledu na studijní

zaměření, zdravotní

způsobilost

Další studium:

Nástavbové studium –

obor Podnikání, s 

maturitní zkouškou.

Další zkrácené studium 

v délce jeden rok v 

oborech: 

Operátor skladování, 

Kuchař-číšník, 

Instalatér

Odborné kurzy: 

Svařování

Benefity:

Stipendium 

Středočeského kraje

Praktické vyučování:

odborný výcvik v nové 

hale – Centrum 

vzdělávání klempířů s 

nejmodernějším 

vybavením, slaňovací 

věží

Uplatnění absolventa

v oboru stavební klempíř



www.ssars.cz;  info@ssars.cz

312 651 269,   J. Šípka 187, Stochov

4 ROKY STUDIA
MATURITNÍ 

VYSVĚDČENÍ

Informace:

Denní studium

Uplatnění absolventa

v salonech či vlastní 

soukromé provozovně

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ,

zdravotní způsobilost a  

přijímací zkouška z 

ČJL s Mat

Praktické 

vyučování:

1. a 2. ročník: –

moderně vybavené 

školní učebny 

kosmetických služeb

3. ročník: provozovna 

služeb v Kladně

4. ročník – provozovna 

služeb v Kladně a 

pracoviště smluvních 

partnerů školy

Odborné kurzy 

ukončené 

certifikátem:

Baňkování

Lymfatické masáže

Chemický peeling

Lash Lifting a další

Další studium:

Možnost získání 

výučního listu ve 

zkráceném studiu za 

1 rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Operátor 

skladování

Možnost dalšího studia 

na VŠ a VOŠ

PRÁCE V OBORU
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1 ROK STUDIA
MATURITNÍ 

VYSVĚDČENÍ

Informace:

Zkrácené studium:

po dobu 1 roku

Denní studium

Podmínky přijetí:

Střední vzdělání

ukončené maturitní

zkouškou bez ohledu

na studijní zaměření, 

zdravotní způsobilost

Odborné kurzy 

ukončené 

certifikátem:

Masáž horkými 

lávovými kameny

Baňkování

Lymfatické masáže

Chemický peeling

Lash Lifting a další

Uplatnění absolventa

v salonech či vlastní 

soukromé provozovně

Další studium:

Možnost získání 

výučního listu ve 

zkráceném studiu za 

1 rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Operátor 

skladování

Možnost dalšího studia 

na VŠ a VOŠ

Praktické vyučování:

V moderně vybavené 

školní učebně 

kosmetických služeb,

v provozovně služeb

v Kladně či na pracovišti 

smluvních partnerů školy

PRÁCE V OBORU
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4 ROKY STUDIA
MATURITNÍ 

VYSVĚDČENÍ

Informace:

Denní studium

Uplatnění absolventa

v oborech gastronomie, 

ubytovacích služeb a 

cestovního ruchu

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ,

zdravotní způsobilost a  

přijímací zkouška z 

ČJL a Mat

Kurzy:

Barmanský kurz

Kurz Barista a jiné

Další studium:

Druhá maturita v oboru 

Kosmetické služby

nebo výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř, 

Operátor skladování

Možnost dalšího studia 

na VŠ a VOŠ

Odborné praxe:

2. a 3. ročník: – souvislá 

odborná práce na 

odborných smluvních 

pracovištích

3. ročník: každý týden 

jednodenní učební praxe 

na odborných smluvních 

pracovištích

Zahraniční odborné 

stáže zdarma v rámci 

Erasmus+ v Itálii

Odborné a výměnné 

praxe v Německu

PRÁCE V OBORU

https://www.facebook.com/stredniskolastochov/?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCLrkAH9Y-e1gXPVR1s3hQqQ
https://www.instagram.com/stredni.skola.stochov/
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4 ROKY STUDIA
MATURITNÍ 

VYSVĚDČENÍ

Informace:

Denní studium

Uplatnění absolventa

jako technicko –

hospodářský 

pracovník skladu, 

logistik v  dopravě, 

ve finančních 

institucích, 

pracovník veřejné 

správy a další

Podmínky přijetí:

Ukončení ZŠ, zdravotní

způsobilost a  přijímací 

zkouška

Odborné kurzy 

ukončené 

osvědčením:

Kurz obsluhy 

manipulační techniky a 

technologických 

zařízení

Odborné praxe:

exkurze tuzemské a 

zahraniční logistické 

firmy, veletrhy, banky, 

pošta

Další studium:

Druhá maturita ve 

zkráceném studiu za

jeden rok v oboru 

Kosmetické služby

nebo výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř, 

Operátor skladování, 

Instalatér

PRÁCE V OBORU

https://www.facebook.com/stredniskolastochov/?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCLrkAH9Y-e1gXPVR1s3hQqQ
https://www.instagram.com/stredni.skola.stochov/
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2 ROKY STUDIA
MATURITNÍ 

VYSVĚDČENÍ

Informace:

Denní studium

Vhodné chlapce a 

dívky s ukončeným 

tříletým odborným 

vzděláváním

Podmínky přijetí:

Výuční list ve tříletém 

oboru, jednotná 

přijímací zkouška z 

ČJL a Mat

Jazykové poznávací 

zájezdy:

Dle aktuální nabídky

(Rakousko, Německo, 

Itálie)

Další studium:

Druhá maturita v oboru 

Kosmetické služby

Druhý výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř, 

Operátor skladování

Odborné praxe:

Souvislá odborná 

čtrnáctidenní praxe

na odborném pracovišti, 

které si studenti sami 

zvolí

Uplatnění 

absolventa:

v provozování a řízení 

vlastní firmy či 

v provozně 

ekonomické, obchodní 

a administrativní 

činnosti 

(v soukromé i státní 

sféře)

PRÁCE V OBORU

https://www.facebook.com/stredniskolastochov/?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCLrkAH9Y-e1gXPVR1s3hQqQ
https://www.instagram.com/stredni.skola.stochov/
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3 ROKY STUDIA
MATURITNÍ 

VYSVĚDČENÍ

Informace:

Dálková forma studia

Vhodné uchazeče s 

ukončeným tříletým 

odborným vzděláváním

Podmínky přijetí:

Výuční list ve tříletém 

oboru, jednotná 

přijímací zkouška z 

ČJL a Mat

Jazykové poznávací 

zájezdy:

Dle aktuální nabídky

(Rakousko, Německo, 

Itálie)

Další studium:

Druhá maturita v oboru 

Kosmetické služby

Druhý výuční list ve 

zkráceném studiu za 

jeden rok v oborech: 

Kuchař-číšník, Klempíř, 

Operátor skladování

Odborné praxe:

Souvislá odborná 

čtrnáctidenní praxe

na odborném pracovišti, 

které si studenti sami 

zvolí

Uplatnění absolventa

v provozování a řízení 

vlastní firmy či 

v provozně 

ekonomické, obchodní 

a administrativní 

činnosti 

(v soukromé i státní 

sféře)

PRÁCE V OBORU

https://www.facebook.com/stredniskolastochov/?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCLrkAH9Y-e1gXPVR1s3hQqQ
https://www.instagram.com/stredni.skola.stochov/

