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Informace o denním studiu

ŠVP Technické lyceum - 78-42-M/01
( hasičské zaměření)

4-leté denní studium s maturitou
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice, s.r.o.( dále jen SOŠOOM) je
soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR.
Denní studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola
poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání.
Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Tento školní
vzdělávací program má za úkol připravit všeobecně vzdělaného absolventa s částečnou hasičskou
specializací jak po stránce humanitní, tak přírodovědné.
Od druhého ročníku je studium dle vlastního ŠVP zaměřeno na hasičské odbornosti s úzkou
spoluprací s Hasičským záchranným sborem a Vysokou školou báňskou v Ostravě – technika
požární ochrany. Během studia mají žáci mimo jiné navíc 5 hodin speciální tělesné výchovy
týdně se zaměřením na výuku sebeobrany, judo , karate a další bojová umění. Součástí výuky
jsou i společná soustředění s HZS ČR.
Absolvent získá všeobecný rozhled a získá schopnost pružně reagovat na potřebu případného
přeškolení v rámci další odborné kariérové přípravy a celoživotního vzdělávání. Dalším cílem je
připravit absolventa k vedení týmu lidí v každodenní činnosti, k zvládání rizik a stresových situací
a k rozhodování se při psychickém a fyzickém vypětí. Uvedené dovednosti je připraven řešit mimo
jiné při činnostech integrovaného systému ochrany obyvatel a obrany státu.
Tyto dovednosti získá také prostřednictvím zvýšeného počtu hodin tělesné přípravy, výuky cizích
jazyků, informačních technologií a dalších branných aktivit.
Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně
přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko podnikatelské praxi. Absolventi mají dále možnost dále studovat na vysokých školách
technického směru, zejména pak na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Učební plán obsahuje:
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Ruský jazyk
Chemie
Zeměpis
Ekonomika
Matematika
Fyzika
Biologie
Účetnictví
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Dějepis
Občanská nauka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankovní spojení: ČSOB a. s., Hradec Králové

Číslo účtu: 198525266 / 0300

Odborné předměty:

Průmyslové výtvarnictví
CAD systémy
Technické kreslení
Deskriptivní geometrie
Speciální tělesná výchova ( judo, karate),
Technické prostředky požární ochrany
Protipožární prevence, Organizace požární ochrany a další

Sportovní kurzy:

lyžařský, branný, hasičský, horolezecký

Příspěvek na výuku:

pro školní rok 2010/11 - 16 800,- Kč ( splatný pololetně ).

Možnost studijních prospěchových slev: od 500,-Kč – 1 500,-Kč
( dle Smlouvy o studiu )

Přijímací zkoušky ke studiu:
Ke studiu se přijímají žáci s dobrým prospěchem. Při přijímacím řízení bude brán zřetel na
prospěch v osmé a deváté třídě. Součástí přijímacího řízení je kondiční test.

1. termín:
2. termín:

2. a 3. května 2011
od 4. května 2011 (bude upřesněno později)

Přihlášky, včetně potvrzení školy, lékaře nutno odevzdat na střední školu do 15.3.2011

Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě.

Co dále nabízíme:
-střelecký výcvik – střelba ze vzduchových i plynových, krátkých i dlouhých zbraní.
-aktivní účast studentů ve Školním klubu, zájmových kroužcích. (kynologie, karate, sportovní
hasičské soutěže)
-možnost ubytování v Domově mládeže.
- saunu, posilovnu, umělou lezeckou stěnu
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