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Studium na SOŠ a SOU Sušice 
         

 

 

Studium pro žáky s ukončenou docházkou v základní škole 

Výuka začíná v 7:10 hodin 

Rozvrhy najdete na rozvrhu:  Internet: www.sossusice.cz 

Zde také najdete mnoho zajímavého o naší škole, obrázky, aktuality. 

Doporučujeme také navštívit facebook SOŠ a SOU Sušice.  

 

Střední odborné učiliště – vzdělávání trvá 3 roky – například obor: 

 Kuchař - číšník 

Střední odborná škola – vzdělávání trvá 4 roky, například obory: 

Cestovní ruch,  

Sociální činnost 

Jmenujeme zde obory, které jsou zapojeny do projektu Spolupráce škol SOŠ a SOU 

Sušice a HVS im Landkreis Cham e. V.  

 

Cestovní ruch 

V tomto oboru jsou žáci připravování na práci v hotelové recepci, cestovní kanceláři, 

informačním středisku, na práci průvodců, delegátů, animátorů, vedoucích zájezdů a 

podobně. Dále jsou studenti připravováni na další studium na vysokých školách. 

Praxe: 

Od druhého ročníku 2 až 3 týdny ve školním roce souvislá praxe na pracovišti dle 

volby studenta. Díky tomuto projektu mohou mít studenti praxi i v Bavorsku. Ve 3. 

Ročníku se studenti během školního roku při průběžné praxi starají o školní recepci a 

cvičné informační centrum. Během celého studia jsou organizovány zájezdy, účasti 

na veletrzích a výstavách a to též jako aktivní spolupracovníci. 

http://www.sossusice.cz/


2 
 

   

Fota z praxe ve škole:  
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Sociální činnost: 

Studium trvá 4 roky. Absolventi pracují jako pečovatelé, průvodci postižených a 

handicapovaných lidí, organizátoři volnočasových aktivit klientů, jako administrativní 

pracovníci úřadů sociální péče, charitativních organizací a podobně. 

Praxe: 

Od druhého ročníku 2 až 3 týdny ve školním roce souvislá praxe na pracovišti dle 

volby studenta. Díky tomuto projektu mohou mít studenti praxi i v Bavorsku. 

Průběžná praxe se uskutečňuje v nemocnici. Během studia absolvují žáci řadu 

exkurzí a spolupracují na řadě charitativních akcí. 

Po studiu, které se ukončuje maturitní zkouškou, mnozí studují na vysokých školách. 

 

Fota z praxe ve škole:  
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Kuchař - číšník 

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Po celé tři roky se týden teoretické výuky ve škole se střídá s týdnem praxe. V rámci 

tohoto projektu mohou mít žáci praxi i v Bavorsku. Jinak praxi vykonávají ve školní 

kuchyni a na různých pracovištích v Sušici a okolí. 

Po absolvování tohoto oboru mohou žáci pokračovat v dvouletém nástavbovém 

studiu a získat tak i maturitní vysvědčení. 

 

Fota z praxe ve škole:  

 

 

   

 

 


