
 KREATIVNÍ DÁRKOVÉ BALENÍ  
V tomto velmi žádaném kurzu vás 
nejprve naučíme klasické balení zboží 
(bonboniéry, zákusky, láhve, poštovní balík). Dále 
vám přiblížíme náročnější trendy dárkového balení 
zboží. Délka kurzu je 4 hodiny. 

 ŠACHY pro začátečníky  
Učitel naší školy – kandidát mistra sportu vás zasvětí 
nejen do tajemství základů šachové hry, ale seznámí 
vás s její historií a zajímavými šachovými osobnost-
mi. Kurz je určen pro všechny, kteří o šachách vůbec 
nic neví a mají zájem. Víkendový kurz trvá 10 hodin. 

 PÍSMO  
Nový kurz v naší nabídce. Cílem je získání základů 
praktických dovedností při psaní písma. Důraz je 
kladen na tvar písma, rytmus, linie, grafický a este-
tický projev. Kurz trvá 5 hodin. 

 

 

 JAZYKOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé 
Jazykové kurzy anglického, německého, ruského a 
francouzského jazyka probíhají v moderních jazyko-
vých učebnách. Celoroční kurzy probíhají 
v odpoledních hodinách 4x týdně po celý školní rok. 

 JAPONŠTINA pro začátečníky 
Zajímavá nová nabídka naší školy. Kurz vede externí 
mladá lektorka, která už několikrát navštívila Japon-
sko a studovala na prestižní Tokijské univerzitě. Ce-
loroční kurz probíhá 1x týdně 2 hodiny.   

 PŘÍPRAVA NA MATURITNÍ ZKOUŠKU  
Pokud máte zájem o přípravu na maturitní zkoušku 
z matematiky nebo českého jazyka, tak neváhejte. 
Kurz trvá 50 hodin. 

 

 

Kdo jsme? 
Jsme velká krajská škola a držitel certifikátu „Páteřní 
škola Ústeckého kraje“. Jsme škola, která se 
v soutěži „Dobrá škola Ústeckého kraje“ pravidelně 
umísťuje na předních místech.  Jsme škola, která za-
jišťuje catering pro významné akce (např. při výjezd-
ním zasedání vlády, při návštěvě prezidenta republi-
ky, pro sportovní a charitativní akce).  Naši žáci vítězí 
v celostátních odborných soutěžích. Lektory nabíze-
ných kurzů jsou zkušení odborníci naší školy, kteří 
sami na sobě pracují, aby vám předávali jen to 
nejkvalitnější a nejmodernější. 
 
Kde probíhají kurzy? 
Podle zaměření kurzu: 
- Vzdělávací středisko Keplerova v Ústí nad Labem  
- Vzdělávací středisko Trmice 
- Školní ART STUDIO Trmice 
- v přírodě v okolí Ústí nad Labem 
- po dohodě lze některé kurzy konat i ve firmách 

Pro koho jsou kurzy určené? 
Pro všechny, kteří mají zájem se něco nového nau-
čit, v něčem se zdokonalit nebo si jen něco pro sebe 
zopakovat. Kurzy jsou podle zaměření vždy určené 
pro malou skupinu, proto s přihláškou neváhejte, 
dokud je volné místo.  
Po skončení kurzu obdrží úspěšní účastníci certifikát 
o absolvování.   
 
Kolik stojí daný kurz? 
Cena se vždy odvíjí od typu a délky kurzu a podle 
počtu přihlášených. Pro podrobnosti a přihlášku 
kontaktujte Dr. Dušana Erbana. 
 
Kontaktní osoba: 
RNDr. Mgr. Dušan Erban, zástupce ředitele                              
TEL.: 475 316 982, 773 786 252 
e-mail: erban@obchodniskola.cz  
web: www.obchodniskola.cz 

Těšíme se na vás! 

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, 
ŘEMESEL, SLUŽEB A ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, 
příspěvková organizace 

Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem 
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 MODERNÍ GASTRONOMIE 
Dvoudenní kurz, o který je mezi veřejností velký zá-
jem. Budete vytvářet netradiční salát, hlavní chod a 
sladkou tečku na závěr. Jednotlivé výrobky sami vy-
zkoušíte, ochutnáte a odnesete domů. Kurz je určen 
všem zájemcům o moderní trendy v gastronomii. 

 CARVING 
Tradičně dlouhodobě nejžádanější kurz z naší nabíd-
ky. Při tomto jednodenním kurzu se účastníci naučí 
jednoduché techniky ozdobného řezu do ovoce a ze-
leniny. Hotový výrobek si lze odnést domů, získáte 
tedy milý a originální dárek. 

 VÁNOČNÍ CUKROVÍ 
Jednodenní kurz probíhající začátkem prosince. Tra-
diční i netradiční příprava vánočního cukroví, které 
si pak můžete odnést domů. 

 VELIKONOČNÍ PEČENÍ 
Jednodenní kurz probíhající na jaře. Praktické ukázky 
moderních metod a netradičních pokrmů. 

 AVANTGARDNÍ KUCHYNĚ 
Myšlenka avantgardní kuchyně zname-
ná vařit jinak. Budete vařit tradiční čes-
ké pokrmy, ale zajímavěji, lehčeji, neob-
vyklou formou. Jednodenní celoroční kurz. 

 KÁVA  
Cílem atraktivního kurzu je seznámit účastníky se 
správnými postupy přípravy kávy a s faktory, které 
jsou pro základní přípravu kávy podstatné. Naučíte 
se prakticky zvládnout přípravy espressa, cappuccina 
či Café latte. Délka kurzu je 4 hodiny. 
 

 ZÁKLADY STOLNIČENÍ A BARMANSTVÍ 
Jednodenní kurz seznámí zájemce se způsoby obslu-
hy, stolničení a přípravou míchaných nápojů. Délka 
kurzu je 4 hodiny. 

 
 
 
 

 OBCHODNÍ KORESPONDENCE 
Výuka psaní obchodních dopisů při ob-
chodování, organizaci a řízení podniku. 
Kurz je určen pro všechny zájemce o výu-
ku tvorby obchodních dopisů, především pro výkon 
administrativních činností v podnicích a úřadech. 
Kurz probíhá ve 2 modulem a celkem trvá 64 hodin. 

 PSANÍ NA KLÁVESNICI 
Tradiční kurz zaměřený na výuku psaní desetiprsto-
vou hmatovou metodou. Kurz je určen pro všechny 
zájemce, především pro technickohospodářské pra-
covníky. Délka kurz je 100 hodin. 

 NEBOJME SE POČÍTAČŮ 
Poznáte práci s „kancelářským ba-
líkem“. Určeno pro všechny, kteří 
se chtějí praktickým způsobem se-

známit s textovým procesorem, tabulkovým kalkulá-
torem, prezenčním a databázovým softwarem. Kurz 
probíhá ve 4 modulem a trvá 100 hodin. 

 VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE 
Na praktických příkladech vás naučíme vedení daňo-
vé evidence fyzických osob s využitím reálných do-
kladů. Budete ovládat sestavování daňového přizná-
ní a přehledů na zdravotní a sociální pojištění.  Kurz 
je určen pro uchazeče s minimálně ukončeným stře-
doškolským vzděláním výučním listem nebo maturi-
tou. Délka 42 hodin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 POJĎTE S NÁMI PROVÁDĚT PŘÍRODOU  
Seznámíte se se základy průvodcovské 
činnosti, poznáte okolí Ústí nad Labem. 
Lektory vám budou naši zkušení učitelé 
cestovního ruchu, se kterými poznáte 
tradiční i méně známá místa v přírodě vašeho okolí. 
Jednodenní a fyzicky nenáročný kurz. 

 VÝROBA DEKORATIVNÍ KERAMIKY  
Velmi oblíbený a žádaný kurz. Seznámíte se s prací 
s keramickou hlínou, možnostmi zpracování a vytvo-
ření drobných předmětů, použití hrnčířského kruhu 
a následné vypálení předmětů v keramické peci 
s jejich glazurování. Kurz trvá 5 hodin.  

 MÍČOVÉ HRY  
Zkušení učitelé tělesné výchovy vás prakticky se-
známí s tradičními i netradičními míčovými hrami. 
Oblíbený kurz je určen všem, kteří se chtějí trochu 
hýbat a poznat zajímavé sporty. Jednodenní kurz. 

 MODELOVÁNÍ Z MODELOVACÍ HMOTY  
Naučíte se modelovat za pomoci tvořítek, modelo-
vacích kostic a dalších pomůcek. Jedná se o výrobu 
zvířátek, postaviček, květin a dalších ozdob vhod-
ných pro zdobení dortů. Kurz trvá 5 hodin. 

 SCRAPBOOKOVÉHO TVOŘENÍ  
Velmi žádaný a oblíbený kurz naší školy. Cílem kurzu 
je výroba přání pomocí Big Shotu, práce s různými 
materiály, barvami, inkousty, šablonami, razítky. Je 
určen pro uchazeče s chutí vytvořit originální přání, 
album, dárek. Délka kurzu jsou 4 hodiny. 

 GRAFIKA A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE 
Budete rozumět základním teoretickým pojmům 
z oblasti grafiky. Naučíme vás prakticky fotografie 
nasnímat skenerem a počítačově upravovat, získáte 
přehled o tvorbě www stránek. Kurz je určen přede-
vším pro pedagogickou veřejnost, ale přihlásit se 
mohou i další zájemci. Délka je 60 hodin. 

Gastronomické kurzy Ekonomické kurzy Zážitkové kurzy 


