
NABÍDKA OBORŮ NABÍDKA OBORŮ 

 

  
CUKRÁŘ - 29-54-H/01, 3 roky 

Uplatnění: cukrář, zaměstnanec cukrárenské výroby, prodavač cukrárenských 
výrobků 

Baristický kurz, barmanský kurz 

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK - 65-51-H/01, 3 roky 

Uplatnění: pozice kuchař, číšník, pracovník stravovacích služeb 

Baristický kurz, barmanský kurz 

ŘEZNÍK – UZENÁŘ - 29-56-H/01, 3 roky 

Uplatnění: pozice řezník, uzenář, pracovník ve výrobě masných produktů 

Výrobky žáků se prodávají ve školní prodejně 

PRODAVAČ - 66-51-H/01, 3 roky 

Uplatnění: pozice prodavač, pokladník, skladník, pracovník v prodejnách různých 
typů  

Výuka probíhá mimo jiné ve školní prodejně masa 

KUCHAŘSKÉ PRÁCE - 65-51-E/01, 3 roky 

Uplatnění: zaměstnanec ve stravovacích službách 

Učební obor typu E zaměřený na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE – 29-51-E/01, 3 roky 

Uplatnění: zaměstnanec cukrárenské výroby 

Učební obor typu E zaměřený na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

ZAHRADNÍK - 41-52-H/01, 3 roky  

Uplatnění: pozice zahradník, ošetřovatel veřejné zeleně, florista 

Výuka probíhá mimo jiné ve školní zahradě 

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - 41-52-E/01, 3 roky 

Uplatnění: pozice zahradník, ošetřovatel veřejné zeleně, florista 

Učební obor typu E zaměřený na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

KLEMPÍŘ - 23-55-H/01, 3 roky 

Uplatnění: pozice stavební klempíř, strojní klempíř  

Výuka probíhá mimo jiné ve školní dílně 

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - 41-55-H/01, 3 roky 

Uplatnění: dělník v opravárenství, řidič zemědělské techniky, traktorista 

Svářečský průkaz, řidičský průkaz typu B, C a T 

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE - 41-55-E/01, 3 roky 

Uplatnění: dělník v opravárenství, svářeč 

Svářečský průkaz, řidičský průkaz typu T  

Učební obor typu E zaměřený na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

PODNIKÁNÍ - 64-41-L/51, 2 roky 

Uplatnění: vedoucí vlastního podniku   

Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou 

 



 

 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

 ČÁSLAV 

 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ČÁSLAV, 

ŽIŽKOVO NÁM. 75 

28601 ČÁSLAV 

 

TEL: 327 316 881 

Email: sou@soucaslav.cz 

Web: www.soucaslav.cz 

Facebook: www.facebook.com/soucaslav/ 

Instagram:www.instagram.com/sou_caslav/ 

 

 

SLUŽBY V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU 

 potravinářské provozy 

o školní restaurace (svatební hostiny, 

večírky, rauty) 

o prodejna „Maso – uzeniny“ (plný sortiment) 

o cukrářská dílna (cukrářské výrobky na 

objednávku) 

 zemědělské a technické provozy 

o zemědělské práce 

o nabídka sadby, vazačské a aranžérské práce 

o oprava zemědělských strojů 

 


