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St ední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opav – Škola plná života

        Škola plná života
naše motto

Doba žádá odborníky a my je z vás ud láme! 

SŠHS a VOŠ Opava je p ísp vkovou organizací z ízenou Moravskoslezským krajem  
a uchaze m o studium nabízí celou adu obor . V regionu je nejv tší školou, která sdružuje 
t íleté u ovské obory, ty leté obory maturitního a vyššího odborného vzd lávání. 

Pro cestovatele, které baví poznávat nové zem , jiné kultury a kte í souhlasí s tím, že kolik 
jazyk  znáš, tolikrát jsi lov kem, ale i pro ty, kte í t mto cestovatel m cht jí poskytovat 
kvalitní zázemí, jsou p ipraveny dva 4leté maturitní obory - Hotelnictví a Cestovní ruch.  
Hotelnictví – p ipravuje st ední odborný personál pro širokou oblast hotelnictví  
a gastronomie. Absolventi se uplat ují jako st ední odborný personál pro podniky ve ejného 
stravování – pracují jako provozní, ú etní, recep ní. Obor Hotelnictví má 2 podobory. 

1. Moderní gastronomie a zdravý životní styl – tato specializace se orientuje na nové trendy 
a poznatky v gastronomii a v oblasti zdravého životního stylu (racionální výživa, p edcházení 
civiliza ním chorobám, souvislost mezi duševním a fyzickým zdravím apod.)  
2. Management ve službách – se zam uje na moderní ízení hotelu a gastronomických 
za ízení a na dopl kové služby v hotelu. 

Cestovní ruch – p ipravuje žáky pro práci v cestovních kancelá ích, agenturách, 
informa ních centrech, absolventi vyjížd jí jako delegáti do zahrani í, pracují jako pr vodci, 
rovn ž mohou podnikat. 

Škola dokonale spl uje požadavky na moderní odborné školství, a to pružné propojení teorie 
s praxí. Praktické dovednosti žáci získávají nejen p ímo ve škole a na moderních školních 
pracovištích, ale také v regionálních firmách a podnicích, v tuzemských, ale 
i v zahrani ních hotelových a restaura ních za ízeních. V sou asnosti škola zajiš uje 
zahrani ní praxe v N mecku, Švýcarsku, na Korsice, Kypru a ve Velké Británii.  

Kvalitní výuka i jazyková p íprava umož uje našim žák m vysokoškolské studium nejen u 
nás, ale také v zahrani í, nap . na University College Birmingham ve Velké Británii nebo na 
univerzitách v N mecku, Dánsku a Holandsku. 

Pokud žáci necht jí pokra ovat ve studiu na vysoké školy, nabízíme absolvent m maturitních 
obor  3leté vyšší odborné vzd lání v oborech ízení hotelového provozu a Rozvoj a ízení 
regionální turistiky, po jehož absolvování si p ipojí za jméno titul DiS. (diplomovaný 
specialista). 

T m, kte í mají rádi dobré jídlo a milují v ni kuchyn , sledují kucha ské reality show, škola 
nabízí n kolik 3letých u ovských obor  – Cukrá , Kucha - íšník, Peka  (podporován 
stipendijním programem KÚ MSK), Výrobce potravin (Firma Mondeléz poskytuje 
motiva ní stipendium), ezník (podporován stipendijním programem KÚ MSK). Jestli jste 
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V. ROČNÍK KampaNĚ »peRspeKtiVa«volba
povolání

www.sspu-opava.cz

Střední škola průmyslová a umělecká, 
opava, p.o.
Praskova 399/8, opava
tel.: +420 553 621 580
e-mail: sspu@sspu-opava.cz
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O studiu uměleckých oborů
Hlavním posláním i cílem studia je při-
rozený rozvoj talentu, který prokazu-
jí studenti již při svém přijetí. Studium 
připravuje mladé výtvarníky nejen po 
stránce umělecké, ale i odborné a řeme-
slné. Úroveň výuky všeobecně vzděláva-
cích předmetů umožňuje absolventům 
pokračovat ve vysokoškolském studiu 
nejen na prestižních uměleckých ško-
lách, ale i studiem pedagogických a da-
lších humanitních oborů. Ve vyšších ro-
čnících spolupracují studenti na reálných 
projektech našich partnerů a navazují 
pracovní kontakty, účastní se prestižních 
souteží a projektů. Po celou dobu studia 
je vyučován cizí jazyk, který je i maturit-
ním předmětem.

O studiu technických oborů
Studiem získají absolventi potřebnou 
kvalikaci pro výkon povolání technika ve 
zvoleném oboru. Rozsah výuky všeobec-
ně vzdělávacích předmětů je předpokla-
dem i pro další úspešné vysokoškolské 
studium. Po celou dobu studia je vyučo-
ván cizí jazyk. Studenti získají základní 
ekonomické znalosti - psaní na kláves- 
nici, účetnictví, management. V průběhu 
celého studia se uskutečňuje řada od-
borných exkurzí a besed, jsou organizo-
vány poznávací zájezdy, návštevy výstav 
a vysokých škol.
Žáci během studia mohou získat PET, 
FCE a CAE certifikáty.

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 
příspěvková organizace
Praskova 399/8, 746 01 Opava, 
tel.: 553 621 580, 
e-mail: sspu@sspu-opava.cz, 
www.sspu-opava.cz

NABÍDKA STUDIA 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Dny otevřených dveří:
úterý 14. 11. 2017 od 14:00 do 17:00 hod.
úterý 6. 2. 2018 od 14:00 do 17:00 hod.

Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat 
do 1. 3. 2018 na SŠ.

Přijímací zkoušky se uskuteční:
První řádný termín: 12. 4. 2018
Druhý řádný termín: 16. 4. 2018

Další informace:
Ing. Alena Rolederová - výchovný poradce
Ing. Vítězslav Doleží - ředitel školy
Mgr. Zuzana Vildomcová - zástupce ředitele 
pro technické obory

Podmínky přijetí pro školní rok 2018/2019:

Ke studiu technických oborů jsou uchazeči 
přijímáni:

· podle písemné přijímací zkoušky z ČJ a MAT;
· podle průměrného prospěchu ve druhém 

pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 
z vybraných předmětů ČJ, MAT, FYZ, cizí jazyk.

Celkový počet přijímaných žáků - 80.

Ubytování a stravování zajišťujeme:

Ubytování - zařízení při SŠT, 
Kolofíkovo nábřeží 51, Opava 5, tel.: 553 621 808

Stravování - školní jídelna, Rybí trh 78, 
Opava, tel.: 553 714 807

nebo jídelna Mendelova gymnázia, 
Komenského 5, Opava, tel.: 553 714 569

O studiu technických oborů
Studiem získají absolventi potřebnou kvali�kaci 
pro výkon povolání technika ve zvoleném oboru.
Rozsah výuky všeobecně vzdělávacích předmětů 
je předpokladem i pro další úspěšné 
vysokoškolské studium. 

Po celou dobu studia je vyučován cizí jazyk.
Studenti získají základní ekonomické znalosti - 
psaní na klávesnici, účetnictví, management.
V průběhu celého studia se uskutečňuje řada 
odborných exkurzí a besed, jsou organizovány 
poznávací zájezdy, návštěvy výstav a vysokých 
škol. Žáci během studia mohou získat PET, FCE
a CAE certi�káty.

INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE

STROJÍRENSTVÍ

18-20-M/01
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (30 žáků)
se zaměřením na počítačové sítě a programování 
TECHNICKÉ OBORY - denní studium

23-41-M/01
STROJÍRENSTVÍ (50 žáků)
se zaměřením na výpočetní techniku
TECHNICKÉ OBORY - denní studium

Patříme mezi desítku středních škol v ČR, 
na kterých byla před 20 lety zahájena 
výuka tohoto atraktivního oboru. Naši 
absolventi pracují jako programátoři, 
správci sítí, web designeři, analytici, 
gra�ci a jiní IT specialisté ve velkých 
nadnárodních společnostech 
i v regionálních �rmách. 
V průběhu studia žáci získají nezbytné 
znalosti z oblasti hardware i software, 
naučí se kon�gurovat počítačové sítě 
i operační systémy, programovat 
v různých jazycích, vyvíjet webové 
aplikace, vytvářet gra�cké dokumenty 
i multimediální prezentace. Díky mo-
derně vybaveným učebnám hlouběji 
proniknou do světa elektroniky 
i mechatroniky a získají světově 
uznávaný certi�kát CISCO Academy.

O absolventy tohoto oboru je trvale 
velký zájem; naleznou uplatnění 
v technických profesích, a to nejen 
ve strojírenských �rmách. Pracují 
na pozicích konstruktérů, technologů, 
technických pracovníků, kontrolorů, 
v marketingu i v řízení �rem. 
Díky společnému projektu školy 
a regionálních zaměstnavatelů řeší 
studenti zajímavé projekty již během 
své odborné praxe.    
Škola disponuje potřebným technickým 
vybavením (3D tiskárna, CNC obráběcí 
stroje …) i software (CAD/CAM) 
pro plnohodnotnou výuku všech 
odborných předmětů. Výuka konstruo-
vání na počítači probíhá v programech 
AutoCAD a Autodesk Inventor; studenti 
díky tomu mohou získat o�ciální 
certi�kát od �rmy Autodesk. 

DESIGN HRAČEK

Design hraček je v celosvětovém meřítku stále žáda-
nějším odvětvím. Tento jedinečný umělecký obor se vy-
učuje jen v Opavě a v Praze. Absolventi díky širokému 
záběru výuky (kresba, modelování, sádrování, drevo-
obrábění, šití, fotografování, práce se speciálními pocíta-
čovými programy) nacházejí uplatnění například jako 
kreativci v podnicích, vývojoví a reklamní pracovníci 
ve firmách či jako výtvarníci v divadlech. Již během stu-
dia žáci pracují na reálných projektech a navazují pra-
covní kontakty. Mnozí pokračují ve studiu na vysokých 
školách, kde se dále profilují a rozšiřují své znalosti na-
příklad v architektuře, restaurování, scénografii, anima-
ci, speciální pedagogice, sochařství, malířství, atd.

PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Průmyslový design je obor, ve kterém můžeme 
měnit věci kolem sebe, zlepšovat je, dělat je krásne-
jšími a funkčnějšími. Během studia žáci rozvíjejí své 
tvůrčí myšlení a kresebný projev, modelování a do-
vednosti pro tvorbu modelu, virtuální 3D modelování 
a počítačovou vizualizaci. Naučí se využívat moderní 
technologie, například 3D tisk, a také materiály a zna-
losti z oblasti technologie a konstrukce, které jsou ne-
zbytné pro práci designéra. V reálných projektech na-
vazují žáci spolupráci s klienty a učí se s nimi správně 
komunikovat. Všeobecnost přípravy umožnuje po-
kračování ve studiu na vysoké škole nebo uplatnění 
v designérských či grafických studiích.

GRAFICKÝ DESIGN

Při studiu grafického designu se studenti setka-
jí s klasickými i moderními grafickými technikami. 
Naučí se formovat svůj osobitý pohled na svět pomo-
cí grafického vyjádření. V hodinách odborných před-
mětů se zabývají studiem písma, fotografie, klasických 
grafických technik, figurální i nefigurální kresby a gra-
fického designu v počítačových programech. Během 
svého studia si vyzkouší také práci s knižní vazbou, 
obalovou grafikou, tvorbou marketingových materi-
álů, návrhy koncepcí instalací, expozic a reklamních 
kampaní. Absolventi se uplatňují v grafických studi-
ích, marketingovém průmyslu nebo pokračují ve stu-
diu na renomovaných uměleckých vysokých školách.

STROJÍRENSTVÍ 
se zaměřením na výpočetní techniku

O absolventy tohoto oboru je trvale velký zájem; 
naleznou uplatnění v technických profesích, a to ne-
jen ve strojírenských firmách. Pracují na pozicích 
konstruktérů, technologů, technických pracovníků, 
kontrolorů, v marketingu i v řízení firem. Díky spo-
lečnému projektu školy a regionálních zaměstna-
vatelů řeší studenti zajímavé projekty již během své 
odborné praxe. Škola disponuje potřebným technic-
kým vybavením (3D tiskárna, CNC obráběcí stro-
je...) i software (CAD/CAM) pro plnohodnotnou 
výuku všech odborných předmětů. Výuka konstruo- 
vání na počítači probíhá v programech AutoCAD a Au-
todesk Inventor; studenti díky tomu mohou získat ofici-
ální certifikát od firmy Autodesk.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
se zaměřením na počítačové sítě  

a programování

Patříme mezi desítku středních škol v ČR, na kte-
rých byla před 20 lety zahájena výuka tohoto atrak-
tivního oboru. Naši absolventi pracují jako pro-
gramátoři, správci sítí, web designéři, analytici, 
grafici a jiní IT specialisté ve velkých nadnárodních 
společnostech i v regionálních firmách. V průběhu 
studia žáci získají nezbytné znalosti z oblasti hard- 
ware i software, naučí se konfigurovat počítačové sítě 
i operační systémy, programovat v různých jazycích, 
vyvíjet webové aplikace, vytvářet grafické dokumen-
ty i multimediální prezentace. Díky moderně vybave-
ným učebnám hlouběji proniknou do světa elektroni-
ky i mechatroniky a získají světově uznávaný certikát 
CISCO Academy.

Podmínky přijetí pro školní rok 2021/2022:
Ke studiu technických oboru jsou uchazeči přijímáni:
l podle písemné přijímací zkoušky z ČJ a MAT;
l  podle průměrného prospěchu na základní škole z vybra-

ných předmětů CJL, ANJ, MAT, FYZ - váha 1/3, za první polo-
letí 8. třídy a první pololetí 9. třídy.

50 - Počet přijímaných žáků oboru Strojírenství
30 - Počet přijímaných žáků oboru Informační technologie

Den otevřených dveří:
l čtvrtek 14. 1. 2021 od 14:30 do 17:00 hod.
Přihlášky ke studiu je nutno odevzdat do 1. 3. 2021 na SŠ.

Přijímací zkoušky se uskuteční:
l první řádný termín: duben 2021

Další informace podá: Ing. Alena Rolederová - výchovný 
poradce, Ing. VítězslavDoleží - ředitel školy, Mgr. Zuzana Vil-
domcová - zástupce ředitele pro tech. obory


