Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Horky nad Jizerou 35,

škola oceněná Evropskou cenou kvality
a nositel Certifikátu kvality Asociace kuchařů a cukrářů ČR

otevírá pro školní rok 2021/2022

STUDIJNÍ OBORY:
Cestovní ruch, Gastronomie
UČEBNÍ OBORY:
Cukrář, Kuchař – číšník
Zahradník a Zemědělec – farmář

Žáci se baví při tradičním Horkyfestu na nádvoří školy

(stipendium)

Dotazy ke studiu
vám rádi zodpovíme
na tel. 603 875 485
nebo e-mailem.

l bezplatné studium, veřejná škola zřizovaná
Středočeským krajem
l výuku zkušenými odborníky
l prohlubovací a specializační odborné kurzy
l možnost zahraniční praxe zdarma (Německo,
Rakousko, Slovensko, Itálie, Kypr)
l kulturní a odborné exkurze, sportovní kurzy
l p říspěvek na pracovní oblečení pro praxi
l z ískání odměny za produktivní činnost při odborném
výcviku a při doplňkové činnosti školy
l v ybraným oborům stipendium z rozpočtu
Středočeského kraje
lm
 ožnost získání řidičského oprávnění skupiny B, C, T
l a utobusové spojení z Mladé Boleslavi, Benátek nad
Jizerou, Dobrovic, Milovic a Brandýsa nad Labem,
v návaznosti na výuku, jízdné do školy hradí stát
l s travování ve školní jídelně, ubytování v domově
mládeže
lm
 imoškolní zájmovou činnost včetně kroužku chovu
koní
l p řátelské prostředí

Další aktivity školy
Naši zemědělci a zahradníci na vinobraní při stáži v Rakousku

Horky nad Jizerou – zámek
(10 km od Mladé Boleslavi
směr Benátky nad Jizerou)
T: 326 312 234, 604 633 999
E: souhorky@souhorky.cz

www.souhorky.cz
https://www.facebook.com/
souhorky

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Horky nad Jizerou zajišťuje

Atraktivní zimní stáží pro žáky gastronomických oborů
je praxe na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách

Cukráři na Pražském hradě na praxi s žáky astronomických oborů

l Gastronomické zajištění (teplá a studená kuchyně,
cukrářské výrobky) a obsluha při společenských
akcích včetně květinové výzdoby.
l Možnost konání společenských akcí (svatby, pracovní
setkání, rodinné oslavy apod.) v prostorách zámku
SOŠ a SOU v Horkách nad Jizerou.
l Zámecká vinárna – stylové prostředí – rezervace akcí
do 25 osob.
l Ubytování v domově mládeže – v budově zámku,
včetně stravování.
l Obědy pro veřejnost.
l Z ahradnictví – prodej sadby, zeleniny, květin,
dušičkových, adventních a jiných vazeb.

