Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141
Naše škola, která vznikla v roce 1872, je jedna z nejstarších svého druhu. Po celou
svoji historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky pro zemědělství, potravinářství
a nově i pro gastronomii.
Střední škola zemědělská a potravinářská vznikla sloučením Střední zemědělské
školy, Klatovy a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb, Klatovy.
Naše škola nabízí tyto studijní, učební obory a nástavbové studium.
Studijní obory, kód, název ŠVP
AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) – Agropodnikání
GASTRONOMIE (65-41-L/01) – Gastronomie
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01)
- Informatika a ekonomika v podnikání
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (16-01-M/01)
- Ochrana přírody a prostředí

Učební obory, kód, název ŠVP
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (65-51-H/01) - Kuchař-číšník
pro pohostinství
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (65-51-H/01) - Kuchař
ZAHRADNÍK (41-52-H/01) – Zahradník
CUKRÁŘ (29-54-H/01) - Cukrář-výroba
PEKAŘ (29-53-H/01) - Pekař
ŘEZNÍK-UZENÁŘ (29-56-H/01) - Řezník-uzenář

Nástavbové studium, kód
PODNIKÁNÍ (64-41-L/51) - Podnikání - denní i dálková forma
GASTRONOMIE (65-41-L/51) – Gastronomie a turismus
- denní forma

Vybavení školy:

 Agrometeorologie  Autoškola  Naučná stezka
 Školní farma  Společenský sál  Tělocvična s posilovnou
 Zelená knihovna  Domov mládeže a jídelna
 Výtah pro invalidy  Ekologická učebna  Gastroučebny
Další aktivity:

 Vysokoškolské vzdělávání  Kurz zemědělce  ECDL  Cvičná škola ČZU Praha
 Mezinárodní spolupráce  Environmentální IC  Kurzy a přednášky
Studijní obory: tel: 376 326 280
fax: 376 313 569
Učební obory: tel: 376 311 605
Kuchyně: 376 313 560
Domov mládeže: 376 326 273
sekretariat@sszp.kt.cz
www.sszp.kt.cz

Centrum odborného
výcviku - gastroobory

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25.11.2016 8-16 HODIN
VŠECHNY OBORY – ATRAKTIVNÍ NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Centrum odborné přípravy
zemědělské obory

NOVĚ
ZREKONSTRUOVANÉ!

Domov mládeže Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy
Nabídka pro školní rok 2017/2018
1. Ubytování:
 Platba Kč 700,- za měsíc
 Dvou, tří, čtyřlůžkové pokoje (nové
vybavení pokojů)
 WC a sprchy na pokoji
 Připojení k internetu (kabel,WIFI)
 Kuchyňky na patrech

2. Stravování:

 Platba Kč 72,- za celodenní stravování
 Jídelna umístěna přímo v domově
mládeže (celodenní stravování)

3. Nabídka domova mládeže:
 Klubovny (televize + CD přehrávač, audio)
 Počítače a psací stroje
 Internet
 Tvůrčí dílna (keramika, aranže, batika atd.)
 Společenský sál
 Tělocvična s posilovnou
 Zahrada (hřiště, naučná stezka)
 Zájmové kroužky - sportovní, kulturní, pracovní

Nově

Dosud

Další zájmová činnost na škole:
Časopis PŘEHLED - školní časopis vydávaný žáky,
Eko Klub - kroužek pro zájemce o ekologii a životní prostředí,
sportovní kroužky- přístupné v odpoledních hodinách v tělocvičně.

JSME VE ŠKOLE PRO VÁS !!!

www.sszp.kt.cz

Volejte:
376 326 280

