
 

Pokyny pro zájemkyně o vzdělávání: 

bližší informace o jednotlivých kurzech 

získáte u vychovatelů, pedagogů nebo 

pracovníků ŠVS. V případě zájmu se hlaste u 

svého vychovatele, který vaši přihlášku 

odešle na školské vzdělávací středisko. 

 

Výhody: 

odsouzené komisí zařazené do formy 

denního studia (UO a ZŠ), mají nárok na 

přídavek ke stravě. Je na ně nahlíženo jako 

na pracovně zařazené a po dobu zařazení 

do vzdělávací aktivity tudíž nemusí platit 

náklady výkonu trestu. 

Při řádném plnění studijních povinností je 

možné získat opakovaně kázeňskou 

odměnu. 

 

Upozornění: 

pozor na termín pro podání přihlášek do 

jednotlivých kurzů! 

Termíny budou včas zveřejněny. 

 

 

 

 

 

SOU VS ČR 

Na Veselí  51 

140 67 Praha 4 

 

* 

 

Odloučené pracoviště 

ŠVS Světlá nad Sázavou 

Rozkoš 990 

582 91 Světlá nad Sázavou 
 

 

* 

 

Tel.: 569 471 576 

         244 024 443 

http://www.vscr.cz/stredni-

odborne-uciliste/ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1. Učební obor Provozní služby 

Počet studentek: 16 

Probíhá formou denního studia. 

Délka trvání 2 roky. 

Náplň: učební obor pro výuku činností a 

prací ve veřejných zařízeních (nemocnice, 

hotely, ubytovny, sociální zařízení) 

s praktickou výukou vaření, úklidových 

prací, práce s PC a jazyky. Je zakončen 

závěrečnými učňovskými zkouškami a 

předáním výučního listu. 

 

2. Učební obor Šití prádla 

Počet studentek: 16. 

Probíhá formou denního studia. 

Délka trvání 2 roky. 

Náplň: výuka je zaměřena na praktické 

zvládnutí všech fází výroby prádla, t.j. 

oddělovací proces, přípravu střihových dílů 

pro spojovací proces, techniku ručního šití, 

strojové šití a postup práce na šicím stroji, 

jeho jednotlivé operace při zhotovování 

konkrétních částí výrobku. Je zakončen 

závěrečnými učňovskými zkouškami a 

předáním výučního listu. 

 

3. Kurz Základní škola 

Počet studentek: 16. 

Probíhá formou denního studia od září do 

června. 

Délka trvání 10 měsíců. 

Náplň: doplnění základních vědomostí učiva 

základní školy, příprava ke studiu dalších 

kurzů. Kurz je zakončen předáním 

osvědčení o absolvování. 

 

4. Kurz Anglického jazyka  

Počet studentek: 16. 

Probíhá jednou týdně 2 hodiny.  

Délka trvání 5 měsíců, 

(září - leden, únor - červen). 

Náplň: kurz je určen pro studenty, kteří 

s angličtinou začínají. Cílem kurzu je 

vybudovat pevný základ a dobrý vztah 

k jazyku. Kurz je zakončen závěrečným 

testem a předáním osvědčení o 

absolvování kurzu. 

 

5. Kurz základy práce s počítačem  

Počet studentek: 10. 

Probíhá jednou týdně 2 hodiny (úterý 

15:00) 

Délka trvání 5 měsíců,  

(září - leden, únor - červen). 

Náplň: Osvojení základních teoretických a 

praktických dovedností v práci s počítačem, 

jeho základním programovým vybavením a 

využitím. Kurz je zakončen předáním 

osvědčení o absolvování. 

 

 

 

6. Kurz českého jazyka pro cizince 

Počet studentek: podle počtu cizinců ve 

věznici (maximálně 10). 

Probíhá jednou týdně 2 hodiny.  

Náplň: zvládnutí základů jazyka 

k základnímu dorozumění. 

 

7. Keramika 

Počet studentek: 16. 

Probíhá jednou týdně 4 hodiny.  

Délka trvání:  od září do června. 

Náplň: naučit se pracovat s hlínou, 

tvarovat, modelovat, barvit a pracovat 

na hrnčířském kruhu. 

 

8. Kurz základy první pomoci 

a ošetřovatelství 

Počet studentek: 16 

Probíhá jednou týdně 2 hodiny  

Délka trvání 5 měsíců,  

(září – leden, únor - červen). 

Náplň: Účastnice kurzu získají znalosti o 

stavbě lidského těla a základních 

funkcích organizmu. Seznámí se 

s praktickými postupy poskytování první 

pomoci při akutních stavech a úrazech.  

Kurz je zakončen závěrečnými 

zkouškami a předáním osvědčení o 

absolvování. 

 

 



 


