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

Učební 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
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)
- Veřejnosprávní činnost

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
ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01) –
Zemědělec – farmář – NOVÝ OBOR

Nástavbové studium, kód
PODNIKÁNÍ (64-41-L/51) - Podnikání - denní i dálková 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
Jídelna: 376 326 274
Domov mládeže: 376 326 273
sekretariat@sszp.kt.cz
www.sszp.kt.cz

Centrum odborného
výcviku – gastroobory

Centrum odborné přípravy
zemědělské obory

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY: 24. 11. 2017 8-16 HODIN
VŠECHNY OBORY – ATRAKTIVNÍ NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

NOVĚ
ZREKONSTRUOVANÉ !

Domov mládeže Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy
Nabídka pro školní rok 2018/2019
1. Ubytování:

 Platba Kč 700,- za měsíc.
 Dvou a třílůžkové pokoje.
 Každý pokoj má své sociální zařízení
(sprcha, WC).
 Možnost individuální úpravy
ubytování (ob týden, odjezdy
v týdnu, ...).

2. Stravování:
 Platba Kč 72,- za celodenní
stravování.
 Celodenní stravování (snídaně,
svačina, oběd, večeře) - s možností
individuální úpravy odběru.
 Jídelna umístěna přímo v domově
mládeže.
 Vybavené kuchyňky na patrech
(lednička, mikrovlnná trouba,
elektrická trouba, varná konvice).

3. Nabídka Domova mládeže:










-

Moderní klubovny (televize, DVD).
Počítače.
Internet, připojení k WIFI.
Tvůrčí dílna s keramickou pecí.
Společenský sál.
Tělocvična.
Zahrada (altán, naučná stezka,
chovatelské zázemí)
Zájmové aktivity
sportovní (stolní tenis, sálová kopaná,
odbíjená, košíková)
dobrovolnické aktivity
ZOO kroužek
kreativní tvoření
společné aktivity pro celý DM, např.
pořádání výletů, návštěva Matějské
pouti v Praze, paintball, laser game
atd.

JSME VE ŠKOLE PRO VÁS !!!

www.sszp.kt.cz
www.facebook.com/sszpklatovy
GPS: 49°23'26.437"N, 13°18'0.788"E

Volejte:
376 326 280

