Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Vzdělávací nabídka je zaměřena nejen na region severního Plzeňska, ale je využívána i zájemci ze Středočeského,
Karlovarského a Ústeckého kraje. V současné době je kapacita školy 300 žáků. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách
s využitím audiovizuální techniky, WI-FI neomezeně v celém areálu, odborný výcvik v technických oborech se z velké části
uskutečňuje na smluvních pracovištích. Škola má k dispozici moderní domov mládeže. Nedílnou součástí je školní jídelna s
celodenním stravováním, v blízkosti školy je víceúčelové sportovní hřiště. Výuku žáků vede kolektiv zkušených pracovníků. V
rámci studia technických učebních oborů škola poskytuje žákům přípravu pro řidičské oprávnění skupin B, C, příp. T, a rovněž
certifikát pro svařování plamenem a v ochranné atmosféře. Nabízen je i kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku a profesní kurz
pro budoucí řidiče nákladních automobilů. Žáci maturitního oboru Sociální činnost nemají povinnou maturitu z matematiky.
Individuální odbornou praxi vykonávají ve schválených zařízeních podle vlastního výběru. Absolvent automaticky získá
odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. V průběhu studia využívají žáci další
aktivity, zejména sportovní, odborné nebo kulturní. Ve všech oborech je vyučován anglický nebo německý jazyk. Uchazeči o
studium tříletých učebních oborů nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě výsledků předchozího vzdělávání v
základní škole. Do maturitního oboru žáci konají jednotnou celostátní přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a
literatury. Dopravní spojení do Kralovic zajišťuje pravidelná hromadná doprava. Žáci prvních ročníků technických oborů obdrží
zdarma kufříky s kvalitním nářadím. Všem žákům učebních oborů, ubytovaným v domově mládeže, je Plzeňským krajem
poskytován příspěvek na ubytování 500 Kč měsíčně.
Zájemce o studium srdečně zveme na dny otevřených dveří: v sobotu 23. 1. 2021 od 9.00 do 12.00 hodin.
Vzdělávací nabídka pro školní rok 2021/2022:
Čtyřletý studijní obor (zakončený maturitní zkouškou – bez povinné maturity z matematiky):
● 75-41-M/01 Sociální činnost
Tříleté učební obory (zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu):
● 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
● 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Přijďte k nám, v naší škole se nudit nebudete…
nám. Osvobození 32, Kralovice
tel.: 373 396 487, 373 397 911
373 396 773
info@sskralovice.cz
www.sskralovice.cz
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
V současné době vzděláváme žáky nejen z celého regionu Plzeňska, ale i ze středních Čech, Karlovarska a Ústecka.
Něco navíc? Moderní domov mládeže, celodenní stravování, podpora speciálního pedagoga a kariérového poradce, WI-FI
neomezeně v celém areálu, Europass, zdarma výcvik na řidičské oprávnění B, C, příp. T, svářečské kurzy, praxe na schválených
pracovištích podle vlastního výběru, pro žáky maturitního oboru možnost praxe v zahraničí v rámci Erasmus+, nejen pro
ubytované žáky Klub deskových her, kroužek robotiky, 3D tisku, ICT, podnikavosti a kroužek Soustružení nás baví, doučování,
čtenářský klub, posilovna, pro žáky prvních ročníků učebních oborů kufříky s nářadím zdarma, všem žákům učebních oborů
ubytovaným na domově mládeže příspěvek Plzeňského kraje na ubytování 500 Kč měsíčně.
Na trhu práce nemáme nezaměstnané absolventy!
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