
z hlediska vzdělání: 
- kvalitní všeobecné, ekonomické i odborné 

z hlediska praxe: 

vzdělání 
- pestrá nabídka výuky jazyků (AJ, NJ, RJ) 
- konverzace s rodilým mluvčím (AJ) 

- odborná praxe u sociálních partnerů s možností 

z hlediska vybavení: 

budoucího uplatnění 
- široké uplatnění na trhu práce 

- moderně vybavené výukové učebny 
(dataprojektor, PC s internetem) 

- počítačové učebny se speciálními výukovými 

bazén 
- elektronická žákovská knížka 

programy (APOST, IS Pohoda, SPED atd.) 
- hřiště s umělým povrchem, tělocvična, posilovna, 

z hlediska přístupu ke studentům: 

vrcholové sportovce 

z hlediska mimoškolních aktivit: 

- přátelská atmosféra ve škole 
- pozitivní přístup pedagogů 
- integrace žáků s SPU 
- možnost individuálního studijního plánu pro 
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NASKENUJ
QR KÓD

- adaptační, turistický a lyžařský kurz 
- sportovní akce 
- odborné exkurze 
- poznávací zahraniční zájezdy (VB, FR, PL aj.) 
- Klub mladého diváka 

PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLY

STANICE POD TÁBOREM

DOPRAVNÍ SPOJENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
109, 177, 195,

 182, 183

ADRESA A KONTAKT 

sosls@sosls.cz

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
Dočasně: Pod Táborem 300

733 607 942

www.sosls.cz

228 229 063      
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Státní část přijímacího řízení se koná podle 
platné legisla vy – žáci konají jednotné zkoušky 
z českého jazyka a matema ky. 

Vždy v 16 a 17 hod.
Po předchozí domluvě kdykoli jindy 

Ve školním roce 2023/2024   se předpokládá 
otevření jedné třídy pro každé zaměření.   

Pro přije� ve školní čás� je důležitý prospěch 
v polole� devátého ročníku ZŠ a známky 
z profilových předmětů český jazyk, cizí jazyk a 
matema�ka. 

DNY OTEVŘENÝCH D VEŘÍ

07.12. 20 22 
   

26.01  .
  2023 

 
Prezenčně

Online

    V rámci tohoto zaměření žáci studují kromě 
všeobecných předmětů dva cizí jazyky (A J ,  
N J , RJ), právní nauku, psychologii, ekonomiku, 
účetnictví, informační technologii, písemnou a 
elektronickou komunikaci, celnictví, logistiku, 
dopravní zeměpis, dopravu a přepravu. Ve 
třetím ročníku mají možnost získat řidičské 
oprávnění skupiny B (zdarma). Součástí studia 
je i praxe v logistických a přepravních organi-
zacích, kde mnozí absolventi naleznou vhodné 
uplatnění.  
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    Podobně jako v LOS žáci studují kromě všeo-
becných předmětů dva cizí jazyky (AJ, NJ, RJ), 
právní nauku, psychologii, informační technologii, 
písemnou a elektronickou komunikaci, ekonomiku, 
účetnictví, logistiku, celnictví, poštovní, bankovní a 
finanční služby. Získají teoretické i praktické 
dovednosti pro práci v sektorech finančních a 
poštovních služeb.  Od druhého ročníku absolvují 
odbornou praxi v partnerských firmách. Absol-
venti najdou uplatnění zejména ve finančních a 
poštovních organizacích, ale získají i základy pro 
oblast logistiky, ekonomiky a účetnictví.

   V rámci tohoto zaměření žáci studují kromě 
všeobecných předmětů dva cizí jazyky (AJ, NJ, 
RJ), právní nauku, psychologii, informační tech-
nologii, účetnictví, písemnou a elektronickou 
komunikaci, ekonomiku, logistiku, dopravu a 
přepravu, celnictví, poštovní, bankovní a finanční 
služby. Žáci získají širší teoretické i praktické 
dovednosti pro práci v sektorech logistických 
služeb. Od druhého ročníku absolvují odbornou 
praxi v partnerských firmách. Absolventi najdou 
uplatnění zejména v logistických a finančních 
organizacích. 


