Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola Turnov
www.ohsturnov.cz

STUDIJNÍ OBOR: STROJÍRENSTVÍ

výuka od 7:50 – 14:10 hod.
praxe ve firmách
modulová výuka
u studijních oborů od 3. ročníku výběr jazyků (německý, ruský)
zkoušky Cambridge English
státní zkouška z anglického/německého jazyka
kurzy – barmanský, cukrářský, studená kuchyně, baristický, carvingový
stipendijní program pro žáky vybraných oborů
státní zkouška z grafických disciplín (psaní všemi deseti, wordprocessing)
nové Centrum odborného vzdělávání (CNC stroje, 3D tiskárny, 3D skener)
práce s programy SolidWorks, HSMWorks, ProgeCad
pracovní oblečení zdarma
školní jídelna
domov mládeže

STUDIJNÍ OBORY:
CESTOVNÍ RUCH
organizace exkurze v rámci maturitních zkoušek
ERASMUS+
praxe v cestovních kancelářích, na hradech a zámcích
státní zkouška z grafických disciplín (psaní všemi deseti,
wordprocessing)
 práce s rezervačními systémy





HOTELNICTVÍ
organizace rautů a banketů
ERASMUS+
praxe v hotelích a restauracích
státní zkouška z grafických disciplín (psaní všemi deseti,
wordprocessing)
 hotelové softwary
ZBOROVSKÁ
 pracovní oblečení zdarma





ULICE

OBCHODNÍ AKADEMIE
 ERASMUS+
 praxe ve státních institucích a firmách
 státní zkouška z grafických disciplín (psaní všemi deseti,
wordprocessing)
 práce s účetním programem
 zpracování daňového přiznání
 vytváření obchodních dopisů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2. 12. 2021 A 20. 1. 2022
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moderní Centrum odborného vzdělávání
ERASMUS+
praxe ve strojírenských firmách
praktická maturitní zkouška ve firmě
moderní vybavení (3D tiskárny, 3D měření, 3D skener,
CNC programování, práce s programy SolidWorks,
HSMWorks)
ALEŠOVA
 robotická a automatická laboratoř
ULICE
 zkoušky Cambridge English






UČEBNÍ OBORY:
NÁSTROJAŘ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK
moderní Centrum odborného vzdělávání
praxe ve strojírenských firmách již od 2. ročníku
praktické závěrečné zkoušky ve firmě
moderní vybavení (3D tiskárny, 3D měření,
3D skener, CNC programování, práce
s programy SolidWorks, HSMWorks,
ProgeCad, apod.)
 pracovní oděv zdarma
 stipendijní program





JEMNÝ MECHANIK – OPTIK
 moderní vybavení dílen
 praxe ve firmách již od 2. ročníku (optiky,
výroba optických krystalů)
 práce na speciálních optických strojích
 pracovní oděv zdarma
 stipendijní program
 broušení čoček, oprava brýlí
PIVOVARNÍK – SLADOVNÍK






praxe v pivovarech a minipivovarech již od 1. ročníku
praxe na chmelnici a ve sladovně
čepování piva
praktické závěrečné zkoušky ve firmě
pracovní oděv zdarma
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
 praxe v restauracích a hotelích již od
1. ročníku
 kurzy: barmanský, cukrářský, studené
kuchyně, baristický, carving
 pracovní oděv zdarma
 projektová výuka

