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STŘEDNÍ  ŠKOLA OBCHODNÍ, 
České Budějovice, Husova 9

370 21 České Budějovice

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ (denní forma)
Cestovní ruch (+ 2leté zkrácené studium)  
Obchodně podnikatelská činnost (+5letá dálková forma)   
Obchodník (+ 5letá dálková forma) 
Dvouleté zkrácené studium Cestovní ruch je určeno pro absolventy střed-
ních škol, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou

TŘÍLETÝ OBOR PRODAVAČ (denní i dálková forma)
- smíšené zboží (+ roční zkrácené studium)  
- elektrotechnické zboží    
- drogistické zboží     
- textil, oděvy a obuv 
- nábytek a bytové zařízení (+ roční zkrácené studium)

Roční zkrácené studium v denní formě je určeno pro absolventy středních 
škol, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední 
vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání

Nástavbové studium  Provoz obchodu (určeno pro absolventy oboru Prodavač)
-  2letá denní forma -  3letá dálková forma

Odborný výcvik a praxe žáků jsou zajištěny na pracovištích obchodních firem, v cestovních 
kancelářích, informačních centrech, bankách, pojišťovnách a u dalších sociálních partnerů 
i mimo České Budějovice.

www.sso.cz, sekretariat@sso.cz, benyskova@sso.cz 
tel.387 023 711-13, fax: 387 023 739

Dny otevřených dveří: 
ve všedních dnech kdykoliv od 8:00 do 15:00 hodin,
10. - 11. 1. 2014 a 7. 2. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin - v tyto dny možnost ověření znalostí. 

SŠO - škola vybavená
nejmodernější technikou

Aktuální informace k přijímacímu řízení  na www.sso.cz

	 Střední	škola	obchodní,	České	Budějovice,	Husova	9	se	svou	širokou	vzdě-
lávací	 nabídkou	 oborů	 v	 denní	 a	 dálkové	 formě	 vzdělávání,	 v	 nástavbovém	
i	 zkráceném	studiu	významně	podílí	na	 rozvoji	vzdělanosti	celého	 jihočeské-
ho		regionu.	V	nabídce	dálkové	formy	vzdělávání	má	regionální	prvenství.	Na-
bízí	svým	žákům	však	mnohem	víc.	Organizuje	celou	řadu	soutěží,	zahraničních	
stáží,	 exkurzí	 a	 navíc	 výrazně	přispívá	dalšími	 aktivitami	 k	 jejich	úspěšnému	
dokončení	studia.	
	 Již	druhým	rokem	realizuje	projekt,	který	pomáhá	všem	žákům	školy	zvlád-
nout	 požadavky	 zvoleného	 oboru.	 Projekt	 je	 realizován	 v	 rámci	Operačního	
programu	Vzdělávání	pro	konkurenceschopnost	a	je	spolufinancován	z	Evrop-
ského	sociálního	fondu.
	 Při	prvních	studijních	nezdarech	řeší	někteří	žáci	situaci	ukvapeně,	před-
časně	opouštějí	školní	prostředí,	mnohdy	pouze	za	krátkozrakou	vidinou	snaz-
šího	uplatnění	a	někdy	i	za	lákavou	představou	okamžitého	finančního	příjmu.	
Bohužel	si	neuvědomují,	že	úroveň	dosaženého	vzdělání	je	jedním	z	faktorů,	

který	významně	ovlivní	 jejich	život,	
že	 jejich	 vyhlídky	 na	 získání	 stabil-
ního	 a	 perspektivního	 zaměstnání	
jsou	v	těchto	případech	velmi	malé,	
a	naprostá	většina	z	nich	pak	končí	
v	evidenci	úřadů	práce.	

 Projekt	 má	 zamezit	 neuváženým	
předčasným	 odchodům	 žáků,	 po-
máhá	 jim	 lépe	 zvládnout	 nároky	
jednotlivých	 oborů,	 překonat	 i	 po-
čáteční	 problémy,	 které	 mnohdy	
souvisí	s	přechodem	žáka	ze	základ-

ní	na	 střední	 školu.	Významně	 také	přispívá	k	 snazšímu	návratu	do	 systému	
vzdělávání	 po	 určitém	 čase	 v	 případech,	 kdy	 je	 podmínkou	pro	přijetí	nebo	
přestup	úspěšné	vykonání	rozdílových	zkoušek.	Pomáhá	i	těm	zájemcům	o	stu-
dium,	které	při	 jejich	rozhodování	při	výběru	střední	školy	trápí	pochybnosti	
o	tom,	zda	úspěšně	zvládnou	požadavky	kladené	na	středoškoláky.
	 Pedagogičtí	pracovníci	školy	vytvářejí	vzdělávací	materiály	pro	žáky	téměř	
ze	všech	předmětů	v	elektronické	a	tištěné	podobě.	 S	 těmito	materiály	pak	

žáci	s	pomocí	svých	učitelů	pra-
cují,	mají	možnost	pravidelných	
konzultací,	využívají	je	k	domácí	
přípravě,	k	procvičení	a	zopako-
vání	 látky,	 která	 jim	 při	 běžné	
výuce	dělala	největší	 problémy.	
Materiály	jsou	jim	také	k	dispo-
zici	 na	 e-learningovém	 serveru	
a	 žáci	 školy	 je	 mohou	 využívat	
a	 pracovat	 s	 nimi	 na	počítačích	
v	odborné	učebně	i	ve	vyhraze-

ných	dalších	prostorách	školy.	
	 Zkušenosti	pedagogů	potvrzují,	že	tato	pomoc	poskytovaná	všem	žákům	
v	denní	i	dálkové	formě	vzdělávání	je	přijímána	se	stále	vyšším	zájmem.	Mate-
riály,	které	obsahují	také	řešené	příklady	k	okamžitému	ověření	znalostí,	využí-
vají	stále	častěji	k	opakování	učiva	i	žáci	vyšších	ročníků.	
	 V	obtížných	životních	situacích,	které	se	bohužel	nevyhýbají	ani	žákům	ško-
ly,	při	řešení	dalších	 individuálních	problémů	nabízí	pomoc	školní	psycholog,	
který	je	k	dispozici	také	všem	rodičům.
		 V	příjemném	prostředí,	dobrém	zázemí	a	nadstandardním	technickém	vy-
bavení	školy	přispívá	realizace	projektu	k	úzké	spolupráci	učitelů	a	žáků	i	mimo	
běžné	vyučovací	hodiny,	rozvíjí	komunikační	dovednosti	žáků,	posiluje	dobré	
vztahy	mezi	žáky	a	učiteli.	
	 Po	prvním	roce	realizace	projektu	 je	zřejmé,	že	žáci	školy	projevují	stále	
větší	zájem	o	nabízené	konzultační	hodiny,	dosahují	vyšší	úspěšnosti	v	jednot-
livých	předmětech.	Dosud	získané	výsledky	napovídají,	že	budoucí	absolventi	
školy	budou	svými	učiteli	na	svoji	profesní	dráhu	dobře	připraveni.

 
 
 

Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní České Budějovice
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Učíme se podnikat
České bUděJovice | Úspěšnou 
realizací projektu financovaného 
z prostředků ROP NUTS II Jiho-
západ se Střední škola obchodní, 
České Budějovice, Husova 9 zařa-
dila mezi nejlépe vybavené vzdělá-
vací instituce, které mohou nabíd-
nout nejmodernější zázemí  všem 
zájemcům o vzdělávání.

Vybudování dvou odborných 
učeben určených především pro 
specializovanou výuku předmětu 
Fiktivní firma přispělo k úzké-
mu propojení teorie a praxe.  

Nejmodernější vybavení učeben 
umožňuje skupinovou práci žáků 
v jednotlivých podnikových oddě-
leních. Žáci se učí samostatnosti, 
týmové práci, zodpovědnosti, roz-
víjí své obchodní znalosti a doved-
nosti, řeší situace nejenom uvnitř 
daného podniku, ale obchodují i s 
jinými firmami, ať už tuzemskými 
nebo zahraničními. Pro svoji práci 
využívají nové počítace se speciali-
zovaným účetním, právním a gra-
fickým softwarem, dotykový dis-
play, interaktivní tabuli, vizualizér, 
multifunkční kopírovací zařízení a 
další vybavení běžná v podnikání. 
V učebně zaměřené na obchod je 
navíc nainstalována elektronic-

ká pokladna, v učebně určené pro 
výuku předmětů spojených s ces-
tovním ruchem jsou umístěny zá-
věsné mapové systémy i hotelový 
recepční a rezervační systém. V 
obou učebnách je nainstalován do-
cházkový systém, který je využíván 
i v práci mzdové účtárny. 

Své odborné a jazykové znalosti 
a praktické dovednosti si žáci kaž-
doročně ověřují na Mezinárodním 
veletrhu fiktivních firem. 

„Věříme, že nové vybavení ško-
ly, které je na vynikající úrovni, 
přispěje k dosažení ještě lepších 
vzdělávacích výsledků, významně 
zvýší možnosti uplatnění našich 
absolventů na trhu práce, umožní 
jim lépe obstát v konkurenci, “ říká 
ředitelka školy Jarmila Benýšková.


