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Je to málo...?

A čeho si cení naši absolventi? Přátelské atmosféry, individuálního přístupu, 
bohaté školní i mimoškolní činnosti, odborných exkurzí 

v rámci ČR i zahraničí, úspěchů na odborných soutěžích.

Že stále nevíte, co nabízíme? Učební obory kadeřník, kuchař-číšník, krejčí 
a zahradník-aranžér květin, všechny zakončeny výučním listem. Je Vám 
výuční list málo? Po vyučení můžete pokračovat v dvouletém maturitním studiu. 
Budete žádanými odborníky.

Vybíráte si školu? Je to všude stejné? 
Nevíte, co by Vás bavilo? 
A byli jste už ve Velkém Újezdě?

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb se nachází v moderním 
areálu ve Velkém Újezdě, pouhých 14 km od Olomouce, Přerova a Lipníku nad 
Bečvou. Jezdí k nám pravidelné přímé autobusové linky. Že se Vám nechce 
cestovat? Cesta k nám netrvá déle než městskou hromadnou dopravou. 
Co u nás najdete? Jako všude učebny teorie, dále specializované učebny, 
počítačovou učebnu, navíc veškeré dílny a odborná pracoviště přímo v areálu 
školy, atletický stadion, fotbalové a volejbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal, 
posilovnu, prostornou tělocvičnu, saunu, školní jídelnu, denní bar a společenský 
sál. A to je všechno? A co mladý kolektiv učitelů, pocit úspěšnosti, perspektiva, 
zájem o Vaše problémy a snaha nalézt cestu k jejich řešení. Nevěříte? Přijeďte se 
podívat. Zeptejte se přátel. Jsme tu více jak 25 let.

Gastro Junior Bidvest Cup – 2018: stříbro (kuchař-číšník)

Gastro Makro cup Přerov – 2016: stříbro (číšníci)
Mezinárodní mistrovství ČR v gastronomii Brno – leden 2017: bronz (číšníci) 

Gastro Makro cup Přerov – 2018: bronz (kuchař-číšník)

Přerovské Babí léto – říjen 2016: zlato (aranžování květin)
Junior carving cup Třebíč – červen 2015: zlato, 2x bronz (kuchaři)

Flora Olomouc – duben 2017: stříbro (aranžování květin)

Zisk titulu Rytíř (důstojník) světové gastronomie Štrasburk – červen 2017 

Stříbrná medaile Českého zahrádkářského svazu ČR 2018 (zahradník)
Stáž kadeřníků v Miláně – říjen 2014

Zámecké vázání Tovačov – duben 2019: zlato
Přerovské Babí léto – září 2019: bronz (aranžování květin)
Gastro Makro cup Přerov – 2019: 4. místo (kuchař-číšník)

...to je naše vizitka.

Společné informace

Praxe probíhá od 7.15 do 14.15 hod., teorie od 7.20 do 12.50 hod., 
případně do 14.15 hod.

SPONZOŘI

VYBAVENÍ ŠKOLY
SOŠ a SOU služeb se nachází v jedné z nejmodernějších škol v okrese 
Olomouc, ve Velkém Újezdě, žáci mají k dispozici učebny teorie, speciali-
zované učebny teorie, učebny PC, specializované učebny, dílny přímo 
v areálu školy, atletický stadion, fotbalové a volejbalové hřiště, hřiště pro 
plážový volejbal, prostornou tělocvičnu, saunu, školní jídelnu, denní bar 
a společenský sál. Pro zahradníky je v areálu školy 200 m² vytápěných 
skleníků, ovocný sad a okrasný parčík.

STRAVOVÁNÍ
Ve vlastní školní jídelně v areálu školy, cena jednoho obědu je 32 Kč.

DOPRAVA
Do Velkého Újezdu jsou přímá spojení ze směru Olomouc, Přerov, 
Lipník nad Bečvou, Hranice. Začátek a konec vyučování je přizpůsoben 
příjezdům a odjezdům autobusů.

VÝUKA

 4. února 2021 od 7.30 do 16.30 hod.

Vzhledem k výše uvedenému doufáme, že se rozhodnete právě pro naše 
SOŠ a SOU služeb a budeme Vás moci uvítat na některém 
ze Dnů otevřených dveří a to v termínech:

3. prosince 2020   od 7.30 do 16.30 hod.
 14. ledna 2021 od 7.30 do 16.30 hod.

PROSPĚCH
Přijímáme žáky s alespoň průměrnými studijními výsledky a manuálně zručné.

Podmínkou přijetí není vyhledání sponzora.

ODMĚNY ŽÁKŮ
V závislosti na kvalitě práce a ročníku se pohybují od 40 do 450 Kč měsíčně.

Žáci s vyznamenáním pobírají prospěchové stipendium 
nebo je prominuto školné či jeho část.

ZDRAVOTNÍ STAV
Potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu.

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

SOŠ a SOU SLUŽEB
VELKÝ ÚJEZD, s.r.o.

TRADICE  MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY  RODINNÉ PROSTŘEDÍl l

Navrátilova 321, 783 55 Velký Újezd
tel. 585 358 240, IČO 25373587
email: skola@souvelkyujezd.cz

www.souvelkyujezd.cz

S pozdravem a přáním šťastné volby budoucího povolání

Dr. Petr Čechák
ředitel SOŠ a SOU služeb

Velký Újezd, s.r.o.



Dosažené úspěchy našich žáků: Opakovaná medailová umístění 
v celostátních soutěžích jednotlivců v oboru zahradnických vazeb.

41 52 H 01 (obor 45-71-2)

3-letý učební obor pro hochy a dívky, specializace na květinové vazby, 
aranžování a zahradnickou malovýrobu.

Možnost pokračovat dvouletým maturitním studiem.
Náborový příspěvek pro žáky 1. ročníku je 2.000 Kč. 

Škola poskytuje příspěvek na dopravu dle vzdálenosti 
do 200 Kč měsíčně. Školné se nevybírá.

Zahradník - aranžér květin

31 58 H 01 (obor 31-85-2/01)

3-letý učební obor pro dívky, výuka je rozšířena o základy návrhářství 
a modelingu. Dílny v areálu školy jsou vybaveny nejmodernější 
japonskou technikou, spolupracujeme s módními agenturami. 
Dosažené úspěchy našich žáků: Prezentace vlastních výrobků 
na celostátních módních přehlídkách, šití ze všech druhů materiálů 
včetně dovozových mikrovláken. 

Krejčí se zaměřením
na pánské a dámské oděvy

Náborový příspěvek pro žáky 1. ročníku je 2.000 Kč. Možnost 
pokračovat maturitou. Škola poskytuje příspěvek na dopravu dle 
vzdálenosti do 200 Kč měsíčně. Školné se nevybírá.

Kadeřník - kadeřnice

3-letý učební obor pro hochy a dívky, praxe ve vlastní provozovně 
ve Velkém Újezdě. Účast na celostátních přehlídkách, dostatek 
modelů pro praktickou výuku. Omezený počet žáků je veden 

snahou o maximální individuální péči. Možnost pokračovat 
maturitním studiem. Školné se nevybírá.

69 51 H 01 (obor 64-56-2)

Kuchař - číšník

3-letý učební obor pro hochy a dívky, praxe ve vlastní provozovně 
ve Velkém Újezdě, účast na celostátních soutěžích a přehlídkách. 

Možnost pokračovat dvouletým maturitním studiem. 
Součástí výuky jsou barmanský a sommeliérský kurs, 

odborné exkurze v ČR i do zahraničí. 
Školné se nevybírá.

65 51 H 01 (obor 64-58-2)

2-leté denní nástavbové maturitní studium pro absolventy 
tříletých učebních oborů. Školné 600 Kč měsíčně, 

platba za 10 měsíců ročně.

Podnikání
64 41 L/51
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