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PŘÍRODOVĚDNÉ 
OBORY 

Maturitní obory: 
Strojírenství 
Informační technologie 
Ekonomika a podnikání 
Veterinářství 
Ekologie a životní prostředí 
Analýza potravin 
 
Učební obory: 
Nástrojař 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Strojní mechanik - Zámečník 

Nabídka oborů: 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a 
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
HOŘOVICE 

POJĎ S NÁMI STUDOVAT SOŠ a SOU HOŘOVICE 
Palackého náměstí 100 
Hořovice 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a 
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
HOŘOVICE 

POJĎ S NÁMI STUDOVAT 

SOU - Tlustice 28, 268 01 Hořovice 

SOŠ - Palackého náměstí 100/17, Hořovice 

Kontakty 



Střední odborná škola Hořovice byla založena v 
roce 1886 jako škola zemědělská.  
Od roku 1998 je na naší škole vyučován obor  
Ekologie a životní prostředí.  V roce 2019 byl 
nově otevřen obor Veterinářství. 

 

Co ti škola nabízí? 
Moderními technologiemi vybavená škola,  
kde žáci mají možnost získání bonusů –   
pro žáky Office 365 zdarma, složení státní 
zkoušky v psaní na klávesnici, mezinárodní  
studentský průkaz ISIC, zájezdy do zahraničí, 
posilovna. Škola zajišťuje žákům stravování a  
v budovách školy volné Wi-Fi připojení. 
Stálý pedagogický sbor a vysoká odbornost za-
ručuje přátelské prostředí, individuální přístup, 
poradenství a osobní bezpečnost žáků. 
Obory vzdělání jsou navzájem prostupné –  
změna oboru vzdělání je možná i během školní-
ho roku. 

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :  
 
20 .  11 .  2020 9-14 :00 hod 
21 .  11 .  2020 9-12 :00 hod 
16 .  01 .  2021 9-12 :00 hod 

Přírodovědné obory 

ANALÝZA POTRAV IN 
Zajímají tě potraviny, laboratorní práce a che-
mie?   Chceš různorodou práci a ne jen vysedá-
vat v kanceláři? Chceš vědět, co konzumuješ? 
Vědět, jak potraviny zdravě uchovat?  
 

�Ž� ƐĞ� ŶĂƵēşƓ͍� Provádět a vyhodnocovat kom-
pletní laboratorní analýzy (chemické, mikrobio-
logické a senzorické analýzy vzorků surovin). 

S tímto oborem si můžeš vybrat z mnoha povo-
lání. Můžeš se stát kontrolorem jakosti v potra-
vinářství i krmivářství, ale můžeš pracovat 
i v chemickém průmyslu i ve státní laboratoři. 
Možností máš daleko více – pracuj jako analytic-
ký specialista v průmyslových výrobách, státní 
úředník, staň se podnikatelem, nebo pokračuj na 
vysoké škole! 

http://www.soshorovice.cz/potraviny/ 

 
EKOLOGIE a Ž IVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Zajímá tě zoologie, botanika a  příroda? Máš  
rád(a) krajinu a chceš raději pracovat v pestrém 
prostředí, ne jen vysedávat v kanceláři? Chceš 
chránit přírodu, vědět, jak se postarat o zvířata, 
nebo se stát strážcem přírody?  
 

Co se naučíš? Posuzovat stav životního pro-
středí v konkrétních podmínkách a navrhovat 
postupy týkající se ochrany a tvorby životního 
prostředí. 

S tímhle oborem si můžeš vybrat z mnoha povo-
lání. Můžeš se stát ekologem národních parků 
nebo chráněných krajinných oblastí, meteorolo-
gem, inspektorem, pracovníkem pozemkové 

správy či referentem životního prostředí.  
Kromě toho můžeš pracovat jako státní úřed-
ník a nebo jako podnikatel. Mnoho našich stu-
dentů pokračuje ve studiu na vysoké škole. 

http : / /www.soshorov ice .c z /ekolog ie /  

 

VETER INÁŘSTV Í 
Rád/a se staráš o zvířata? Máš rád(a) krajinu, 
přírodu a chceš raději pracovat v rozmanitém 
prostředí? Chceš pracovat na veterinárních 
klinikách nebo v zoologických zahradách?  
Vědět, jak ošetřit poraněná zvířata nebo praco-
vat v záchranné stanici?  

S tímto oborem si můžeš vybrat z mnoha povo-
lání. Můžeš se stát veterinárním asistentem, 
chovatelem hospodářských a exotických zvířat, 
podnikatelem ve farmacii či referentem životní-
ho prostředí. Tím tvé možnosti nekončí, pracuj 
v laboratořích, při výrobě a distribuci krmiv, v 
pojišťovnictví, jako státní úředník, nebo pokra-
čuj na vysoké škole!  

http://www.soshorovice.cz/veterinarstvi/ 


