Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace

Partneři školy (pro praxi a pracovní uplatnění)

Důležité kontakty

Kde nás najdete

Ředitelství školy: 352 603 825
352 466 192 (fax)
isste@isste.cz
Osobní oddělení: 352 466 159
Výchovný poradce: 352 466 196

Ředitelství školy: Sokolov

Kvalitní studium střední školy / Příjemný a kvalifikovaný pedagogický kolektiv
Nejmodernější vybavení / Dlouholetá tradice / Moderní prostory / Moderní škola

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace
Odloučená pracoviště: Loket, Horní Slavkov

Proč studovat na naší škole?
-

Je to KVALITNÍ a MODERNÍ střední škola
Je to škola s NEJMODERNĚJŠÍM/PROFESIONÁLNÍM vybavením
Je to škola s dlouholetou TRADICÍ výuky
Je to škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš
Budou Tě učit ODBORNÍCI
Můžeš si vybrat ZAMĚŘENÍ, které tě baví
Budeš mít přístup k INTERNETU
Zdarma obdržíš licenci MS OFFICE pro vlastní potřebu po dobu studia
Naučíš se mluvit SVĚTOVÝMI JAZYKY tak, aby ses bez problémů domluvil
Když budeš dobrý, oceníme to STIPENDIEM až 10 000Kč ročně
Připravíme Tě ke studiu na VŠ
Staneš se ODBORNÍKEM
Dostaneš možnost účastnit se velkého množství sportovních soutěží a aktivit

V PRAXI SE BEZ PROBLÉMŮ UPLATNÍŠ
Pokud budeš mít při startu studia problémy, rádi Ti pomůžeme vše zvládnout.

Co pro tebe máme

-

Dvě moderní sportovní haly – nejvybavenější v Karlovarském kraji, fitness centrum.
Akreditovaná svářecí škola.
Řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“ u automobilních oborů.
Moderní laboratoře a dílny stavebních, strojírenských, IT a elektrotechnických oborů.
Odborné učebny ekonomických oborů.
Stravování ve dvou jídelnách a nový školním bufet.
Moderní dvoupatrová technická knihovna.
Účast v nadregionálních soutěžích a vzdělávacích programech.

... ale hlavně lidský přístup a vstřícné prostředí jak pro tebe, tak pro tvé rodiče.

Nabídka oborů

Studijní obory

Učební obory

(čtyřleté s maturitou)

(tříleté s výučním listem)

Strojní
Dopravní prostředky
Strojírenství
Elektrotechnické
Elektrotechnika
Telekomunikace
Ekonomické
Ekonomika a podnikání
Veřejnosprávní činnost

Strojní
Mechanik opravář motorových vozidel
Obráběč kovů
Strojní mechanik
Strojírenské práce (E)
Elektrotechnické
Elektrikář
Stavební
Instalatér

Informační technologie
Informační technologie
Stavební
Technická zařízení budov

„Pojď studovat k nám“.

