UČEBNÍ OBORY
Obor Kuchař - číšník a Prodavač BEZ ŠKOLNÉHO

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Kurzy
• Nabízíme získání osvědčení pro profesní kvalifikace v oblasti obchodu a ces-

tovního ruchu
•

Podle individuálních učebních plánů se připravují zájemci o získání výučních
listů a osvědčení v oborech kuchař-číšník, prodavač a kadeřník

• Organizujeme vzdělávací kurzy (účetnictví, obsluha PC, vedení malé a střední

firmy apod.)

Informace o učebních oborech
Délka a forma studia:
Způsob ukončení studia:
Stupeň vzdělání:
Školné v oboru Kadeřník:

tříleté denní studium
závěrečná zkouška
střední vzdělání s výučním listem
700 Kč za měsíc (ostatní bez školného)

• Podřipská škola zpracuje a zrealizuje vzdělávání dle individuálních požadavků

klienta

www.re-kvalifikace.cz

Tříleté učební obory jsou v porovnání s maturitními více praktické. Žáci chodí
střídavě jeden týden do školy a další týden se připravují v praktickém vyučování.
Výhodou Podřipské školy jsou vlastní pracoviště pro praxi všech oborů. Přímo
v budově školy se nachází cvičná restaurace, kadeřnictví a prodejna (bufet).
v průběhu studia se, vedle běžné výuky, žáci účastní několika profesních školení
a kurzů.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné i ústní
zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Po
úspěšném zvládnutí studia obdrží absolventi výuční list.
Uplatnění na trhu práce se odvíjí od zvoleného oboru. Další možností je pokračovat ve studiu s cílem získání maturitního vysvědčení. Podřipská škola nabízí
dálkové maturitní studium (3 roky). Pro zájemce o denní formu studia nabízíme
čtyřleté maturitní obory, které lze začít od druhého ročníku.

Kadeřník
Prodavač
Kuchař - číšník

Soukromá podřipská střední odborná škola
a střední odborné učiliště o. p. s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 839 064
e-mail: info@podripskaskola.cz
web: www.podripskaskola.cz
facebook.com/podripskaskola
Pobočka Ústí nad Labem
Klíšská 2058/33, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 777 261 059
e-mail: usti@podripskaskola.cz
web: www.maturitnistudium.cz

Jsme tu, abyste
v budoucnu neztroskotali.

INFORMACE O ŠKOLE

MATURITNÍ OBORY

Mottem Podřipské školy je “Každý uspěje!”. Na
naší škole dostane každý šanci stát se úspěšným.
Tím se řídí všichni vyučující a zaměstnanci. Nikdo
nám není lhostejný a všem žákům věnujeme péči,
kterou si zaslouží. Individuálním přístupem se
snažíme o to, aby se žáci na Podřipské škole cítili
spokojeně a úspěšně zvládli nejenom zvolený obor,
ale také vstup na trh práce nebo další studium.

Informace o maturitních oborech
Délka a forma studia:
Způsob ukončení studia:
Stupeň vzdělání:
Školné:

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
• Certifikát kvality Sdružení soukromých škol ČMS
• Asociace hotelů a restaurací České republiky
• Hospodářská komora ČR
•

ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH
Spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí

VÝHODY PODŘIPSKÉ ŠKOLY

Chcete podnikat, pracovat v cestovním ruchu, hotelové branži, obchodu, logistice, technologiích nebo v personální oblasti? Studiem maturitních oborů na
Podřipské škole získáte nutné dovednosti, znalosti a kompetence. Vzděláte se
v ekonomických disciplínách, naučíte se komunikovat ve dvou cizích jazycích,
používat digitální technologie, budete zvládat odborné úkoly a mnoho dalšího.
Hlavním cílem je úspěšné absolvování maturitní zkoušky a následné bezproblémové uplatnění na trhu práce či v dalším studiu. Z odborných znalostí a dovedností se zaměřujeme především na podnikatelské kompetence.
Žáci se specializují hned od začátku studia, např. 4 hodiny týdně profilujícího
Důležitá je rovněž spolupráce mezi obory a práce na společných projektech,

•

jako je žákovská firma ve 3. ročníku nebo projektové týdny. Teoretické znalosti

• Výuka

jazyků v malých skupinách
• Spolupráce se zaměstnavateli
• Školní psycholog
• Speciální pedagog
• Systém doučování

MODERNÍ VÝUKA = MODERNÍ ŠKOLA
důraz na výuku cizích jazyků
docházkový a přístupový systém s využitím ISIC karty
• zajišťujeme Europass pro lepší vstup na trh práce
• zapojení výpočetní techniky do výuky
Nízké (možnost získat sociální a prospěchové stipendium) nebo NULOVÉ ŠKOLNÉ
(pro učební obory prodavač a kuchař - číšník)
•
•

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
• 2JCP, a. s. (Nové

technologie)
• Říp o. p. s., destinační agentura České středohoří

Profilující předměty: účetnictví, management, marketing.
Uplatnění: v oblasti obchodu a služeb jako ekonom, účetní, marketingový referent, asistent nebo obchodní zástupce

Profilující předměty: provoz hotelu, gastronomie a technika služeb ve stravování a ubytování.
Uplatnění: v restauracích, hotelech, lázeňských provozech jako recepční, provozní nebo administrativní pracovníci

Management cestovního ruchu
Profilující předměty: cest. ruch, provoz cest. kanceláře, metodika průvodcovství.
Uplatnění: v cestovní kanceláři a agentuře, jako turistický průvodce nebo na
recepci hotelu

předmětu v 1. ročníku. Společný základ předmětů napříč obory ovšem zůstává.

•

Poskytujeme UČEBNICE ZDARMA
Nadstandardní vybavení
• Využíváme e-learning, wi-fi sítě a školní informační systém
• Vytváříme rodinné prostředí
• PŘÁTELSKÁ a motivující ATMOSFÉRA

Management obchodu

Hotelnictví

(Nový studijní obor)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

•

čtyřleté denní studium
maturitní zkouška
střední vzdělání (maturitní vysvědčení)
1000 Kč za měsíc

MATURITNÍ OBORY

jsou doplňovány jejich praktickým využíváním. Žáci se účastní praxí na reálných

DÁLKOVÉ STUDIUM

pracovištích.
Absolventi maturitních oborů Podřipské školy získají možnost uplatnit se v oblastech daných zaměřením oboru. A to na nejrůznějších pozicích nižšího a středního
managementu, dále jako specialisté nebo asistenti.

Nové technologie
Profilující předměty: robotika, 3D tisk a modelování
Uplatnění: ve výrobních podnicích jako 3D designer, technik nebo jako samostatný podnikatel s širokými možnostmi

Logistika
Profilující předměty: logistika, doprava a přeprava.
Uplatnění: v logistice, dopravě a přepravě v přepravních společnostech, skladech a logistických centrech

Základní informace o dálkovém studiu
Délka a forma studia:
Způsob ukončení studia:
Stupeň vzdělání:
Obor určen pro:
Místo výuky:

tříleté dálkové studium při zaměstnání
maturitní zkouška
střední vzdělání s maturitní zkouškou
absolventy SOU
Roudnice nad Labem nebo Ústí nad Labem

Podnikání
Chcete si doplnit maturitu a pracujete? Právě pro Vás nabízí Podřipská škola
dálkové maturitní studium. To je koncipováno tak, aby studenti úspěšně získali
maturitní vysvědčení. Hlavní důraz se klade na maturitní předměty. Stranou
nezůstávají ani další důležité znalosti a kompetence, které jsou potřebné pro
uplatnění se na trhu práce.
Profilující předměty jsou ekonomika, účetnictví, management, marketing, právo, psychologie nebo písemná komunikace.

www.maturitnistudium.cz

