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A JEJÍ ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ  

TYRŠOVA 224, 683 01 ROUSÍNOV 
 

NABÍZEJÍ  ŽÁKŮM  9. TŘÍD  A DALŠÍM UCHAZEČŮM VZDĚLÁVÁNÍ 

V NÁSLEDUJÍCÍCH  OBORECH 
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29-54-H/01 Cukrář 
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Mechanik opravář motorových vozidel 

- automechanik 

23-68-H/01 
Mechanik opravář motorových vozidel 

- automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje 

33-56-H/01 Truhlář 

- - truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství 

33-56-H/01 
Truhlář 

- - truhlář pro umělecké truhlářství 
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Rousínov 

http://www.iss-slavkov.eu/


MATURITNÍ  OBORY 
 65–42–M/01  Hotelnictví a turismus 
 

 Délka studia je 4 roky, denní studium. 

 Obor je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast hotelového průmyslu, 

informačních a dalších služeb cestovního ruchu. Absolventi mohou vykonávat odborné činnosti provozní, 

marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích hotelu, cestovní 

kanceláře či agentuře, informačním středisku, v průvodcovských službách, a to jak v pozici zaměstnance, 

tak i podnikatele. 

 Součástí studia je odborná a učební praxe, která probíhá přímo v hotelích, cestovních kancelářích, 

lázeňských stravovacích i ubytovacích provozech, průvodcovských službách a na letišti. 

 Studium je zakončeno maturitní zkouškou a absolvent má možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné 

nebo vysoké škole. 

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Hotelnictví. 
 
 

OBORY  ZAKONČENÉ  VÝUČNÍM  LISTEM 
 

 65–51–H/01 Kuchař – číšník    
 

 Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

 Absolvent získá uplatnění v široké oblasti služeb veřejného stravování a restauračních zařízení. 

 Žák má možnost doplnit si studium o kurz studené kuchyně, barmanský kurz, sommelierský kurz, 

kurz přípravy kávy, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny. 

 Součástí studia je praxe v restauračních provozech. 

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník. 

 

 29–54–H/01 Cukrář    
 

 Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

 Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v menších a středně velkých výrobnách cukrářských 

výrobků, hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se výrobou a prodejem 

cukrářských výrobků.  

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Cukrář. 

 

 23–68–H/01  Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik  
 

 Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

 Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupiny B, C a svářečských průkazů 

pro svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře a aktivního plynu.  

 Absolvent získá praktické znalosti z diagnostiky automobilů na diagnostických zařízeních firmy Bosch.  

 Odborný výcvik je doplněn praxí ve značkových autoservisech BMV Renocar, FORD Julianov  

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Automechanik. 

 

 23–68–H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik 

pro nákladní automobily a stavební stroje   
 

 Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

 Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupiny B, C a svářečských průkazů 

pro svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře a aktivního plynu. 

 Absolvent je připraven pro práce v oblasti údržby, diagnostiky a oprav nákladních automobilů 

a stavebních strojů. 

 Odborný výcvik je doplněn praxí ve značkovém autoservisu MAN Bus & Truck Servis, AGROTEC a.s. 

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Automechanik pro nákladní automobily 

a stavební stroje. 

  



 

 33–56–H/01 Truhlář –  truhlář pro výrobu nábytku a stavební 

truhlářství    
 

 Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

 Absolvent získá vědomosti a rukodělné dovednosti z výroby nábytku a stavebního truhlářství a může také 

samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem. 

 Součástí výuky je odborný výcvik ve výborně vybavených dílnách na odloučeném pracovišti Rousínov  

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Truhlář pro výrobu nábytku a stavební 

truhlářství. 

 Odborný výcvik je doplněn praxí v nábytkářských provozech. 

 

 

 33–56–H/01 Truhlář – truhlář pro umělecké truhlářství    
 

 Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

 Absolvent získá vědomosti a rukodělné dovednosti z výroby nábytku, oprav historického nábytku, 

restaurování a základů řezbování, Může také samostatně podnikat podle podmínek stanovených 

Živnostenským zákonem. 

 Součástí výuky je odborný výcvik ve výborně vybavených dílnách na odloučeném pracovišti Rousínov.  

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Truhlář pro umělecké truhlářství. 

 

 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
 64-41-L/51  Podnikání  
 

 Délka studia je 2 roky, denní studium. 

 Učivo je zaměřeno na oblast ekonomiky a řízení podniků. Těžištěm výuky odborných předmětů je 

financování podniků, daňová soustava, marketink a management, účetnictví, právo, hospodářská 

korespondence, informační a komunikační technologie, psychologie a výuka cizích jazyků. 

 Absolventi jsou připraveni vykonávat řídící činnost ve svém oboru v pozici zaměstnance i podnikatele 

 Studium je zakončeno maturitní zkouškou a absolvent má možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné 

nebo vysoké škole. 

 Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Podnikání. 

 

ZKRÁCENÉ STUDIUM 
 65-51-H/01  Kuchař - číšník  

 

 23–68–H/01  Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik 
 

 33–56–H/01        Truhlář 
 

 Délka studia je 1 rok, denní studium. 

 Podmínkou pro přijetí je dosažené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou. 

 Výběrové řízení bez přijímacích zkoušek. 

 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti. 

 Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

 Výuka se uskutečňuje podle příslušného vzdělávacího programu. 

  



ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM 
 

 

 

A) Přijímací řízení  
 

Státní přijímací zkoušky u maturitních oborů a výběrové řízení u učebních oborů dle kritérií 

na stránkách www.iss-slavkov.eu 

1. kolo přijímacího řízení       22.  –  30. dubna 2022 
  

 

B) Ubytování a stravování 
 

 Pro žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně hotelového typu s obsluhou. 

 Pro dojíždějící žáky je zajištěno ubytování s možností celodenního stravování v moderně 

rekonstruovaném domově mládeže. 

 
 

C) Aktivity školy a možnosti žáků  
 

 Studijní a sportovní pobyty v zahraničí. 

 Autoškola, získání řidičského průkazu skupiny B, C. 

 Možnost sportovního vyžití (sportovní hala, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 

beach hřiště, posilovna, golf). 

 Možnost studia cizích jazyků. 

 Možnost absolvování kurzů podle jednotlivých oborů (barmanský, sommelierský, 

kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny, svářečské kurzy) . 

 Zahraniční odborné stáže v Řecku, Itálii, Španělsku, Německu, Maďarsku, Polsku. 

 Stipendijní program pro žáky oboru truhlář a gastro obory. 

 

 
 

 
 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
10. a 11. PROSINCE 2021  21. a 22. LEDNA 2022 

 

http://www.iss-slavkov.cz/

