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nabízí pro školní rok 2021/2022: - kromě oboru Kosmetické služby vše pro chlapce i děvčata
3letý obor 69-51-H/01 KADEŘNÍK-střední odborné vzdělání s výučním listem
4 letý obor 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY-střední odborné vzdělání
s odborným výcvikem i maturitou
2 letý nástavbový obor 64-41-L/51PODNIKÁNÍ- střední vzdělání s maturitou
/pro absolventy oborů s výučním listem/
Školné:
pro 1. ročníky oborů Kadeřník a Kosmetické služby 0-500Kč měsíčně, ostatní
1000,- Kč
Dny otevřených dveří: zdarma jednoduché stříhání a česání, kosm. ošetření
19.11.2020, 10.12. 2020, 15.1. 2021, 12.2.2021
Po telefonické domluvě si lze naši školu prohlédnout individuálně i mimo uvedené
termíny.
SOU bylo založeno r. 1993,je jednou z nejstarších soukromých škol v severočeském kraji,
v současné době se zaměřuje na výchovu odborníků v kadeřnické a kosmetické profesi,nově
též na obor podnikání.
Kromě všeobecně-vzdělávacích předmětů jsou žáci vzděláváni v předmětech odborných,
vztahujících se k jejich oboru.
Úspěšní absolventi oboru Kadeřník mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném
maturitní zkouškou.
Odborná příprava žáků je provozována na jednotlivých pracovištích odborného výcviku,které
jsou součástí učiliště.
Do oboru Kadeřník jsou žáci přijímáni bez přijímací zkoušky.
Proč si vybrat právě naši školu?
- výhodná poloha ve středu města- jen několik minut od vlakového a autobusového
nádraží
- malá škola-individuální přístup k žákům
- možnost studia i pro žáky se specifickými poruchami učení
- motivační program pro žáky- studentům s nejlepším prospěchem je v následujícím
školním roce sníženo či úplně odpuštěno školné
- na konci každého pololetí jsou na základě bodování
školní soutěže vyhodnoceni nejlepší žáci z ročníku
- moderně vybavené provozovny praktického vyučování
- pořádání ozdravných pobytů pro žáky se školní dotací
- ve vyšších ročnících umožňujeme vlastní praxi /možnost získání klientely/
- možnost získání řidičského průkazu- autoškola v budově školy
- neomezený přístup na internet
- zdarma studium pro děti z dětských domovů

