STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
LIŠOV, TŘ. 5. KVĚTNA 3
Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
Nabízíme vyučení v těchto oborech vzdělání
Kód oboru Název oboru
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Truhlář
33-56-H/01 ŠVP: Výroba nábytku, základy stavebního truhlářství
a základy čalounictví

33-59-H/01 Čalouník - zkrácené studium / nárok na stipendium
MÉNĚ NÁROČNÉ OBORY

36-67-E/01 Zednické práce

ŠVP: Zednické práce

29-51-E/01
65-51-E/01
66-51-E/01
23-51-E/01
75-41-E/01
33-56-E/01
41-52-E/02

Potravinářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba
Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce
Prodavačské práce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží
Strojírenské práce
ŠVP: Práce v autoservisu
Pečovatelské služby
ŠVP: Pečovatelské služby
Truhlářská a čalounická výroba
ŠVP: Truhlářská výroba
ŠVP: Čalounická výroba
Zahradnická výroba
ŠVP: Zahradnická výroba

Všechny obory jsou ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu.
Odborný výcvik probíhá v provozech sociálních partnerů.
Možnost ubytování na internátě a v domově mládeže,celodenní stravování, tělocvična s posilovnou, tenisová
hřiště, zájmová činnosta internet pro žáky.K dispozici je WIFI připojení, lze využít možnostiabsolvování
autoškoly za sníženou cenu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pátek 20. 11. 2020 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 21. 11. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin.
V pátek 22. 1. 2021 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 23. 1. 2021 od 9:00 do 13:00 hodin.
Informace:
č.tel.: 387 994243
sekret@sou-lisov.cz

Adresa:
Střední odborné učiliště, Lišov
tř.5.května 3, 373 72 LIŠOV

www.sou-lisov.cz

www. sou-lisov.cz
Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve všech nabízených oborech
a rovněž zajišťuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami v oborech vzdělání typu „E“.
Současný areál zahrnuje dva objekty školy, internát s domovem mládeže, školní jídelnu s výdejnou
i v dolním areálu, tělocvičnu s posilovnou, sportovní a tenisová hřiště.
Velký důraz se klade na výuku odborného výcviku jednotlivých učebních oborů.
Výuka učebních oborůTruhlář, Truhlářská a čalounická výroba, Čalouník je
prováděnav novém moderním objektu dílen, které poskytují vybavení, pracovní prostředí i sociálnízázemí
navysoké úrovni.Žáci pracují hlavně na zakázkové výrobě.
Žáci ostatních oborů vykonávají praxi převážně v provozech jako produktivní činnost.
Zednické práce:Stavby rodinných domů, rekonstrukce stavebních objektů
Řeznicko-uzenářská výroba:Výrobna a prodejna masa a masných výrobků Globus ČB
Cukrářská výroba:Výrobna cukrářských a pekařských výrobků Globus ČB, Výrobna cukrářských
a pekařských výrobků Albert Strakonická, ČB, vlastní výrobna v areálu školy v Lišově
Kuchařské práce:Školní jídelna SOU Lišov, MenzaJCU Č. Budějovice, restaurace Globus ČB
Prodavačské práce:Albert České Budějovice, Terno České Budějovice
Pečovatelské služby:Domy seniorůMáj a Hvízdal v Českých Budějovicích
Práce v autoservisu:Dopravní podnikměsta ČeskéBudějovice a Pneuservis v Lišově
Zahradnická výroba:Prostory a učebny SOU Lišov
Žákům je poskytována dle § 122, odst. 1 školského zákona odměna za produktivní činnost.
Součástí školy jeinternát a domov mládeže.
Ubytování je ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. K dispozici jsou kuchyňky
pro přípravu teplých nápojů a klubovny s počítači, televizními přijímači, DVD přehrávačem a videem
(možnost WIFI připojení na pokojích). Ke sportovní činnosti je využíván sportovní areál, tenisová
a asfaltová hřiště, tělocvična s posilovnou. Pravidelná účast žáků na mistrovství republiky ČR v atletice
přináší umístění na prvních místech.
Žákům je ze strany vychovatelů nabízena pestrá zájmová činnost – aerobik, odbíjená, kopaná, stolní tenis,
kroužky: výtvarný, počítačový, jazykový. Organizují se společné návštěvy divadla, bazénů, koncertů
a hokejových utkání.Sociálně potřebným rodinám lze poplatek za ubytování na internátě odpustit.
Škola má uzavřenou smlouvu s AUTOŠKOLOU Josefa Davida z Třeboně, který umožní našim žákům
i dojíždějícím, získání řidičského průkazu za výhodnou cenu.

LIŠOV má dobré dopravní spojení oběma směry jak na ČeskéBudějovice, tak směrem na Třeboň
i Jindřichův Hradec. Škola spolupracuje s různými státními i soukromými firmami. Má vysoké procento
uplatnění absolventů na trhu práce.
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