
Nabídka studia na ŠVS Plzeň 

 
Naše středisko nabízí studium v 1 učebním oboru 

a 4 praktických kurzech a svou náplní odpovídá 

na současnou poptávku zejména po technickém 

vzdělání.  

 

 Studijní obor  

„Strojírenské práce“ 

Kód oboru: 23-51-E/01 

 

 

Jedná se o tříletý učební obor, nově vyučovaný ve 

zkrácené formě na dva roky. Výuka je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část, které se střídají 

v týdenních blocích. Absolventi naleznou uplatnění 

v zámečnických či údržbářských profesích nebo 

kovovýrobě.  

 

 Praktické kurzy 

a) „Dělník v elektrotechnice“ (5 měsíců) 

Získání základních dovedností o elektrotechnice, 

žáci se naučí zapojovat obvody, pájet či si opravit 

drobnou elektroniku.  

- kurz probíhá 5 dní v týdnu 

b) „Informační a komunikační technologie“   

(5 měsíců) 

Kurz zaměřený na běžnou obsluhu a údržbu 

počítače, tvorbu dokumentů, prezentací, tabulek, 

úpravu fotografií aj.  

- kurz probíhá 2 dny v týdnu 

c) „Celoživotní vzdělávání“ (10 měsíců) 

Náplní kurzu je rozšířit povědomí žáků v oblastech 

ekonomiky, ekologie, zeměpisu a zvýšit tak jejich 

uplatnění na trhu práce.  

- kurz probíhá 3 dny v týdnu 

d) „Německý jazyk“ (10 měsíců) 

Osvojení si základní gramatiky a slovní zásoby 

v německém jazyce. 

- kurz probíhá 2 dny v týdnu 

 

           Výhody studia u nás  

 Studium je zdarma 

 

 V učebním oboru a kurzu „Dělník 

v elektrotechnice“ jste osvobozeni od 

placení nákladů výkonu trestu  

 

 V učebním oboru a kurzu „Dělník 

v elektrotechnice“ pobíráte přídavek 

ke stravě stejně jako pracující 

 

 Veškeré školní potřeby a ochranné 

pomůcky dostanete od nás 

 

 Využívání knihovny našeho střediska 

(široká nabídka beletrie a naučné 

literatury) 

 

 Jako naši žáci máte možnost 2x 

v týdnu návštěvy tělocvičny a 

posilovny nad rámec běžných aktivit 

 

 Absolventi učebního oboru získávají 

výuční list stejný jako z civilní školy 

(nelze poznat, že studium probíhalo 

v době výkonu trestu) 

 

 



Kritéria pro přijetí ke studiu 

 Řádně vyplněná a zaslaná přihláška 

 Ukončené základní vzdělání 

 Studium určeno pro odsouzené typu 

věznice s ostrahou, dozorem 

 Umístění do věznice požadovaného ŠVS 

 Souhlas lékaře (dle NV č. 211/2010) 

 Souhlas ŘV (zařazovací komise věznice) 

 

Pomocné kritérium  

 Délka zbývajícího trestu 

 

 

 

 

Těší se na Vás ŠVS Plzeň 

 

 

 

Školské vzdělávací středisko Plzeň 

Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 

Informace na e-mailu nebo tel.: 

MBohumil@vez.plz.justice.cz, tel. 377 660 339 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
 

Praha 4, Na Veselí 51, PSČ 140 67 

 

odloučené pracoviště ŠVS Plzeň 

___________________________ 
 

Přijď studovat k nám. Získej nové znalosti 

a využij smysluplně svůj volný čas. Navíc 

získáš řadu výhod. To vše ti nabízí 

studium na ŠVS Plzeň. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


