
Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín   www.sosostn.sk 

tel.: +421 32 6509711       email: info@sosostn.sk 

UŽ  VIEŠ  ČÍM  BUDEŠ ? 
Chceš získať vzdelanie v moderných a perspektívných odboroch? 

PRÍĎ K NÁM ! 

Pre žiakov základných škôl organizujeme  
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

12. DECEMBRA 2018 OD 8:30 do 13:00 

Poskytneme vám informácie o možnostiach štúdia, 
uvidíte praktické zručnosti našich žiakov. 

V školskom roku 2019/2020 otvárame pre žiakov, ktorí končia 9. ročník ZŠ 

študijné odbory:   učebné odbory: 

5-ročné štúdium   3-ročné štúdium 
6323 K hotelová akadémia  2964 H cukrár 
4-ročné štúdium   6444 H čašník, servírka duál 
3965 M bezpečnosť a ochrana  6445 H kuchár duál 
  zdravia pri práci             6456 H kaderník 
6355 M služby v cestovnom ruchu    6481 H skladový operátor duál 
6352 M obchod a podnikanie  duál - odbory, 

6442 K obchodný pracovník duál           v ktorých poskytujeme  
6446 K kozmetik              duálne vzdelávanie 
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