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zahájení : září 

délka : 22 měsíců, 27 hod. týdně 
 

vyučovací předměty: Český jazyk a literatura

               Anglický jazyk 

               Občanská nauka 

               Přírodověda 

               Fyzika 

               Matematika 

               Informatika 

               Ekonomika 

               Technická dokumentace

               Strojnictví 

               Strojírenská technologie

               Technologie 

               CNC  

               Odborný výcvik  

Učební obor v délce 22 měsíců. Je vhodný 

především pro nezaměstnané. Žáci tohoto 

učebního oboru jsou ubytováni v prostorách 

ŠVS/B. 

Podmínkou pro přijetí je řádné podání přihlášky, 

dokončené základní vzdělání (u UO), potvrzení k 

trvalému pobytu (u cizinců), umístění do věznice 

v místě dislokace ŠVS, potvrzení o zdravotní 

způsobilosti (u UO a odborných kurzů), souhlas ŘV 

v místě dislokace ŠVS se zařazením do přijímacího 

řízení, souhlas zaměstnavatele (u pracujících) a 

složení přijímací zkoušky (je-li stanovena). 

 1.1 Všeobecně vzdělávací kurzy 

              Celoživotní vzdělávání 
         1.2 Odborné kurzy 

              Knihař 

              Malíř – natěrač 

                23-56-H/01 Obráběč kovů 

Všechny vzdělávací aktivity jsou určeny pro 

odsouzené s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. 
 

Studium je zdarma (vybavení školními a ochrannými 

pomůckami). Absolventi obdrží doklady, ze kterých 

není patrno, že byly získány ve VTOS. 
 

Studující, kteří absolvují výuku v délce alespoň 21 

vyučovacích hodin týdně (možno i souběh) nehradí 

náklady VTOS a pobírají přídavek ke stravě. 
 

Časový rozvrh dne je uzpůsoben podmínkám 

vzdělávání. Studující jsou ubytováni odděleně na 

celách s TV v areálu ŠVS, kde jsou vytvořeny lepší 

podmínky pro studium. K dispozici kuchyňka, 

počítačová učebna, projekce sportovních přenosů 

(SAT) a filmů, zájmová tělovýchova. 
 

Po propuštění je možné dokončit studium formou 

dálkového studia (individuální studijní plán). 

Školské vzdělávací středisko 

Věznice Valdice 

nám. Míru 55 

507 11 VALDICE 
+420 493 507 315 

rjohn@vez.val.justice.cz 



STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, 
Praha 4, Na Veselí 51, PSČ 140 67 

odloučené pracoviště ŠVS Valdice 

 

zahájení :   září 

délka :        36 týdnů (10 měsíců), 21 hod. týdně 
 

vyučovací předměty: Dějiny kultury               

                Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 

                Právní minimum 

                Zeměpis 

                Historie 

                Přírodopis 

                Matematika 

                Informatika 

                Ekonomika 

                Věda a technika 

                Nové technologie  

Kurz je určený především pro nezaměstnané, 

kteří mají zájem rozšířit své všeobecné znalosti. 

Žáci tohoto kurzu jsou ubytováni v prostorách 

ŠVS/B. 

 

zahájení :   září, únor 

délka :        18 týdnů (5 měsíců), 11 hod. týdně 
 

vyučovací předměty: BOZP 

                Knihařské práce  

Kurz je vhodný pro nezaměstnané nebo pro 

pracující ve směnných provozech.  

 

zahájení :   září, únor 

délka :        18 týdnů (5 měsíců), 11 hod. týdně 
 

vyučovací předměty: BOZP 

                Malířské a natěračské práce 

Kurz je vhodný pro nezaměstnané nebo pro 

pracující ve směnných provozech. 
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