
Získejte praktické dovednosti již na škole a zvyšte 
své šance na úspěch v budoucím zaměstnání

Mezi hlavní požadavky kladené 
na uchazeče o zaměstnání, nebo 
budoucí úspěšné podnikatele, stále 
patří zejména praktické dovednosti 
v oboru a schopnost komunikace – 
nejen v mateřském, ale i v cizím ja-
zyce. Zejména proto je důležité, aby 
i vzdělávání probíhalo v úzké vazbě 
na praxi, jak se tomu také děje na 
Střední škole obchodní a Vyšší 
odborné škole, České Budějovi-
ce, Husova 9.

„Technické vybavení, úzká vaz-
ba praktické a teoretické výuky na 
požadavky trhu práce přispívají 
k rozvoji dovedností žáků a zvyšují 
možnosti uplatnění absolventů,“ říká 
ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýš-
ková.

Mnozí z absolventů úspěšně 
podnikají, věnují se řemeslu, získáva-
jí zkušenosti v zahraničí nebo pokra-
čují ve studiu na vyšších odborných 
a vysokých školách. Kromě maturit-
ních oborů Obchodník, Ekonomika 
a podnikání, Cestovní ruch, Fotograf, 
Kosmetička a Aplikovaná chemie 
(Farmaceutická technologie) nabízí 
škola i tříleté obory Aranžér, Kadeř-
ník, Cukrář, Pekař, Sladovník-Pivo-
varník a Prodavač a nástavbové stu-
dium pro absolventy těchto oborů.

Žáci učebních, ale i maturitních 
oborů získávají praktické dovednosti 
již během studia, a to v reálném pro-
středí veřejností hojně využívaných 
žákovských kadeřnictví, cukrárny, 
kosmetického studia, aranžérského 
a fotografického studia, či na pra-
covištích skutečných firem – našich 
sociálních partnerů.

Sociální partneři 
Jednou z priorit školy v rámci 

odborného výcviku, odborných praxí 
žáků a dalšího vzdělávání učitelů je 
spolupráce se sociálními partnery. 
Významně k ní také přispěl projekt 
„Pospolu“. Díky vstřícnosti firem mají 
žáci i učitelé možnost účastnit se 
např. produktových školení na jejich 
pracovištích a seznamovat se s no-
vinkami ve svých oborech. 

Chcete se naučit podnikat, ale ne-
můžete si ještě založit vlastní firmu? 
Nevadí, zkuste si založit firmu fiktivní. 

Vše probíhá jako v reál-
né firmě, jen nehrozí, 
že byste přišli o vložený 
kapitál.

Předmět Fiktivní 
firma 

významně napo-
máhá rozvoji podni-
katelských dovedností 
žáků, navozuje prostředí 
jednotlivých oddělení 
podniku. Žáci zakládají 
firmu a v průběhu studia 
ji vedou. Řeší různé, a to 
i krizové situace. Ob-

chodují s tuzemskými a zahraniční-
mi firmami. Využívají IT technologie 
se specializovanými 
softwary, multifunkční 
kopírovací technologie 
a další zařízení běžná 
v současném podniká-
ní. V učebně zaměřené 
na obchod využívají 
elektronickou poklad-
nu v případě cestov-
ního ruchu mapové 
systémy, nainstalované 
docházkové systémy 
využívá např. i mzdová 
účtárna. 
Výuka cizích jazyků

je vedena tak, aby získané zna-
losti byly co nejvíc uplatnitelné v bu-
doucí profesi absolventa. Jazyková 
příprava je navázána na výuku od-
borných předmětů. U žáků jsou roz-
víjeny komunikační dovednosti ve 
všech oblastech jejich odborné čin-
nosti. Učí se komunikovat se zákaz-
níkem, provádět činnosti související 
s turismem, realizovat cizojazyčné 
prohlídky a řešit problémy ve firmě. 

Sdílejte své zkušenosti na celé 
řadě soutěží

Žáci školy se tradičně účastní 

celé řady soutěží, aby poměřili své 
dovednosti a získali tak cenné zku-
šenosti do svého budoucího pro-
fesního života. Upéct nejlepší koláč, 
vytvořit nejnápaditější účes, nejpou-
tavější výlohu, moderně a vkusně 
zabalit dárek, prezentovat úspěšně 
turistickou destinací, vytvořit foto-
grafii na určité téma, prezentovat 
svoji fiktivní firmu, to je jen nepatrný 
zlomek disciplín, ve kterých naši žáci 
každoročně soutěží. 
Veletrh fiktivních firem

K získání praktických dovedností 
má také dopomoci i Veletrh fiktiv-
ních firem, který škola každoročně 
pořádá. Žáci z různých středních škol 
zde mohou porovnat své podnika-

telské záměry a vyzkoušet si formy 
propagace a oslovování potenci-
onálních zákazníků, nebo navázat 
nové obchodní kontakty s jinými fik-
tivními firmami.

„V uplynulých ročnících proká-
zali žáci samostatnost, zodpověd-
nost, ale i schopnost týmové práce, 
komunikace, uplatnili a rozvíjeli své 
obchodní znalosti a dovednosti,“ 
hodnotí Jarmila Benýšková, ředitelka 
školy.
9. ročník soutěže „Vítejte u nás“

Komunikace, schopnost prezen-

Střední škola obchodní
a Vyšší odborná škola,

České Budějovice, Husova 9

www.sso.cz • sekretariat@sso.cz
  benyskova@sso.cz

tel.: 387 023 711, 13, 39

Čtyřletý obor vzdělání - denní forma (jednotné přijímací zkoušky)
Cestovní ruch
Aplikovaná chemie – ŠVP Farmaceutická technologie
Ekonomika a podnikání – ŠVP Obchodně podnikatelská
                                               činnost (+ 5letá dálková forma) 
Obchodník (+ 5letá dálková forma)
Fotograf
Kosmetické služby – ŠVP Kosmetička
Tříletý obor vzdělání – denní forma (bez přijímacích zkoušek)
Prodavač – denní i dálková forma
- smíšené zboží (+ roční zkrácené studium)
- elektrotechnické zboží, - drogistické zboží, - textil, oděvy a obuv, 
- nábytek a bytové zařízení (+ roční zkrácené studium)
Aranžér 
Cukrář
Kadeřník
Pekař 
Výrobce potravin – ŠVP Sladovník-pivovarník
Nástavbové studium Podnikání – (jednotné přijímací zkoušky)
- určeno pro absolventy oboru Prodavač – 2letá denní forma
- 3letá dálková forma

Chcete být úspěšní ve své profesi?
Zajímáte se o podnikání, obchod a služby,

chcete obstát v konkurenci?
Naučíme vás pracovat bez chyb!

Dny otevřených dveří: 22. – 25. 11. 2017
od 9:00 do 16:00 hodin, 

12. 1. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin,
(možnost ověření znalostí)

13. 1. 2018 od 9:00 do 16:00 hodin,
(možnost ověření znalostí).

9. 2. 2018 od 13:00 do 16:00 hodin.
V ostatních pracovních dnech kdykoliv

v době od 8:00 do 15:00 hodin.

tace, komunikace v cizím jazyce, 
to vše si žáci mohou ověřit v pra-
xi v rámci soutěže Vítejte u nás. 
V červnu 2018 se v Českých Budě-
jovicích v DK Metropol, tradičně 
s významnou podporou Jihočeské-
ho kraje, statutárního města České 
Budějovice a řady sponzorů, usku-
teční již 9. ročník. Tato mezinárodní 
soutěž prezentačních dovedností, 
kterou škola pořádá, je určena žá-
kům středních škol zaměřených na 
cestovní ruch, hotelnictví a gastro-
nomii a řadí se k největším tohoto 
typu v České republice. V Jiho-
českém kraji je pak zcela unikátní. 

Výjimečné postavení zaujímá i při 
podpoře regionálního cestovního 
ruchu. Za osm předchozích ročníků 

se jí zúčastnilo na třista soutěžících. 
Diváci tak už mohli zhlédnout 196 
prezentací v patnácti soutěžních 
kategoriích.
AR JUNIOR

 je soutěží, nesoucí punc Mist-
rovství republiky. Je vyhlašovaná 
každoročně pro žáky středních škol 
oboru Aranžér. Kategorie „počí-
tačová grafika“ se mohou účast-
nit i žáci nástavbového studia. AR 
JUNIOR se koná 1x za školní rok 
a probíhá dva dny ve 12 katego-
riích. Znění, či zadání jednotlivých 
kategorií stanoví rada sdružení AR 
ČR. Některé kategorie soutěže, na-
příklad výkladní skříň či velmi popu-
lární špendlení na živý model, žáci 
realizují přímo na místě konání, jiné 
práce žáků jsou již přivezeny hoto-
vé. Hodnocení soutěže probíhá tzv. 
hodnotící komisí, do které každá 
zúčastněná škola jmenuje jednoho 
zástupce – hodnotitele.

Zajímáte se také o služby a pod-
nikání? Chcete být úspěšní ve své 
profesi? Tak si rozhodně nenech-
te ujít příležitost navštívit Střední 
školu obchodní a Vyšší odbornou 
školu, České Budějovice, Husova 9, 
například 22. – 25. listopadu při 

příležitosti Dnů otevřených dveří. 
Budou pro Vás otevřeny všechny 
učebny školy, ve kterých se se-

známíte s prací v nejmodernějších 
učebnách fiktivní firmy - můžete si 
vyzkoušet pracovní pohovor, na-
psat životopis, seznámit se s pra-
covním ruchem ve firmě. Sezná-
míte se s počítačovými učebnami, 
jazykovou laboratoří, můžete si 
vyzkoušet zabalit dárek nebo na-
vštívit chemické laboratoře i praco-
viště odborného výcviku kadeřníků, 
kosmetiček, fotografů či cukrářů. 
Dotazy Vám ochotně zodpoví vy-
učující jednotlivých předmětů. Po-
znejte prostředí školy, která 
Vás úspěšně nastartuje do pro-
fesního života.

Nabízíme kurzy z českého jazyka a matematiky (více na www.sso.cz)

Vzdělávací nabídka

SŠO a VOŠ – škola vybavená nejmodernější technikou


