
Kromě kvalitní výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, zajištěné 
týmem aprobovaných učitelů, nabízí SOŠ informatiky a spojů Kolín také 

následující výhody:

1. Všichni studenti mají zdarma k dispozici software MS Office i na své domácí počítače.

2. Součástí areálu jsou škola, sportovní hala, fitcentrum, jídelna a domov mládeže a vnější i vnitřní relaxační prostory 
pro studenty. K dospozici je wi-fi připojení.

3. Areál školy je vzdálen 400 metrů od autobusového a vlakového nádraží.

4. Studenti se mohou v průběhu studia zúčastnit bezplatné 
dvacetidenní zahraniční stáže do Portugalska v programu 
Erasmus+. Škola realizuje i dlouhodobé zahraniční stáže pro 
absolventy.

5. Škola realizuje také výuku v elektronických systémech 
Microsoft Teams, Moodle a používá elektronické učebnice, 
které jsou studentům k dispozici na studijním disku.

6. Studenti všech oborů absolvují v průběhu studia několika-
týdenní odbornou praxi na reálných pracovištích.

7. Škola spolupracuje  s vysokými školami a dalšími vzdělá-
vacími institucemi.

8. V 1.-3. ročníku se studenti účastní zimních i letních sportovních kurzů u nás i v zahraničí.

9. Všichni studenti mají možnost absolvování autoškoly za zvýhodněné ceny.

10. Studenti ekonomických oborů pracují ve fiktivních firmách.

11. Studenti oboru Cestovní ruch a rekreologie absolvují v 
průběhu studia vícedenní zahraniční exkurze a mohou se 
zúčastnit  barmanského a baristického kurzu.

12. Studenti informatických oborů mají zdarma  nejnovější 
programy firmy Microsoft (např. operační systémy) i na své 
domácí počítače.

13. Všichni studenti IT oborů mají k dispozici vlastní web 
prostor pro své www stránky.

14. Nadaní studenti mohou být zařazeni do Programu 
nadstandardní péče firmy Microsoft o talentované studenty.

15. Studenti jednotlivých oborů mají možnost získání následujících mezinárodních a národních certifikátů za 
zvýhodněných podmínek:
a) certifikát ECDL a další certifikáty firmy Microsoft v oblasti IT
b) certifikát EBC*L v oblasti ekonomiky
c) certifikát firmy Jablotron - práce se zabezpečovací technikou
d) certifikát o elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky č. 50

16. NOVINKA! Studenti oboru Technik informačních systémů mají možnost získat během studia tohoto maturitního 
oboru také výuční list oboru Elektrikář.

Nadstandardní výhody studia na naší škole



 Maturitní obory
 18-20-M/01  Informační technologie
   specializace: počítačová grafika a multimédia
     síťový specialista 
                         programátor
 26-41-L/01 Technik informačních systémů 
 63-41-M/01  Cestovní ruch a rekreologie 
 63-41-M/01  Bankovnictví a pojišťovnictví 

 Učební obor
 26-51-H/01  Provozní elektrikář   
 jednoleté pomaturitní studium a tříletý učební obor

Vzdělávací centrum Microsoft

ŠKOLA JE STÁTNÍ - STUDIUM JE BEZPLATNÉ

Informace o možnostech studia můžete získat také telefonicky na číslech 321 752 663 (Mgr. Jiří Tuček, Mgr. Hynek 
Kohout, Ph.D.) a 321 752 660 (sekretariát ředitele) a na školní e-mailové adrese info@soskolin.cz. Podrobnější 
informace naleznete na naší internetové stránce:

WWW.SOSKOLIN.CZ

MOŽNOST NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Od okamžiku, kdy začne v České republice platit minimálně 4. stupeň protiepidemického systému PES, nabízí naše 
škola možnost individuální návštěvy zájemcům o studium, a to po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě na níže 
uvedených kontaktech.
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