Střední škola strojní, stavební a dopravní
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
Vás srdečně zve na

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

13. 12. 2017 od 8 do 17 hodin
12. 01. 2018 od 8 do 17 hodin
13. 01. 2018 od 8 do 12 hodin

škola Letná 90/30, Liberec XII
maturitní obory:  Autotronik  Provoz a ekonomika dopravy
 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
obory s výučním listem:  Instalatér  Malíř a lakýrník  Manipulant
poštovního provozu a přepravy
 Strojník silničních strojů
 Tesař  Truhlář  Zedník  dvouletý obor (E) Stavební práce
nástavbové studium: Podnikání (denní, večerní)

škola Ještědská 358/106, Liberec VIII
maturitní obory:  Mechanik seřizovač (od 2. ročníku rozdělení na
CNC obráběcí nebo vstřikovací stroje)  Technická zařízení budov
obory s výučním listem:  Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 Klempíř  Nástrojař  Strojní mechanik (zámečník)

strojírenské dílny Řepná 1248/12, Liberec VIII
 Mechanik seřizovač  Nástrojař  Strojní mechanik

Domov mládeže, Truhlářská 360/3, Liberec II
 pro žáky a studenty SŠ, VOŠ a TUL, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením, 900 Kč měsíčně

VÝHODY

V případě zájmu je možné domluvit si prohlídku i v jiném termínu: Letná - tel. 488 880 441, Ještědská 488 880 413, Řepná - 488 880 490, Domov mládeže - 725 347 577.
velká šance uplatnit se na trhu práce  stravování ve školách i dílnách  pracovní oděv zdarma
spolupráce s partnery podporujícími technické vzdělávání např. nabídkami stáží, praxí, zaměstnání,
někteří i stipendijními programy  stipendium pro obory Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník,
Nástrojař, Strojní mechanik, Strojník silničních strojů, Tesař a Zedník  odměny za produktivní
práci  ubytování ve vlastním domově mládeže s kuchyní a jídelnou  kurzy ve svářečské škole 
příprava k získání řidičského oprávnění  účast na projektech

VÍCE NA

Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.sslbc.cz  info@sslbc.cz  tel. 488 880 375  facebook
Ohledně přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení,
Truhlářská 360/3, 46001 Liberec II, otevřeno pondělí – pátek od 7 do 15 hodin.

