
Přehled studijních a učebních oborů na středních školách v okrese Benešov 

Pro školní rok 2023/2024 

 

Benešov 

 
Název školy Název oboru Ukončení 

studia 

Gymnázium   

Husova 470 Benešov 

Gymnázium všeobecné maturita 

Střední odborná škola 

a Střední zdravotnická 

škola 

Černoleská 1997 

Benešov 

Veřejnosprávní činnost 

Sociální činnost 

maturita 

Asistent zubního technika 

Praktická sestra 

maturita 

Střední zemědělská škola 

Mendelova 131 

Agropodnikání (Podnikání v zemědělství) 

Agropodnikání (Chov koní a jezdectví) 

Agropodnikání (Mechanizace v zemědělství) 

maturita 

Veterinářství (Veterinární technik) 

Veterinářství (PET specialista) 

maturita 

Zahradnictví (Tvorba a údržba zeleně) maturita 

Přírodovědné lyceum (Věda a výzkum) maturita 

Zemědělec- farmář výuční list 

Jezdec a chovatel koní výuční list 

Zahradník výuční list 

ISŠT 

Černoleská 1997 

Mechanik elektrotechnik maturita 

Autoelektrikář výuční list 

Karosář výuční list 

Mechanik opravář silničních vozidel 

(Automechanik) 

výuční list 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje výuční list 

Strojní mechanik (Zámečník) výuční list 

Elektrikář výuční list 

SOU stavební 

Jana Nohy 1302 

Aranžér výuční list 

Truhlář výuční list 

Instalatér výuční list 

Zedník výuční list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vlašim 
 

Gymnázium 

Tylova 271 

Gymnázium maturita 

Obchodní akademie 

V Sadě 1565 

Obchodní akademie 

(Ekonomika a podnikání) 

(Zahraniční obchod a mediální komunikace) 

(Cestovní ruch) 

(Informatika v ekonomice) 

(Bankovnictví a pojišťovnictví) 

maturita 

Ekonomické lyceum maturita 

 SPŠ 

Komenského 41 

Strojírenství  maturita 

Nábytkářská a dřevařská výroba, návrhář náb. maturita 

Stavebnictví - pozemní stavitelství maturita 

Technické lyceum  maturita 

Informační technologie maturita 

Mechanik seřizovač (mechatronik)+ obráběč kovů maturita i výuční list 

Mechanik seřizovač pro CNC + obráběč kovů maturita i výuční list 

Strojní mechanik (zámečník) výuční list 

Obráběč kovů výuční list 

SOU 

Zámek1 

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) maturita 

Cukrář/ka výuční list 

Opravář zemědělských strojů výuční list 

Kuchař-číšník výuční list 

 

Neveklov 
 

 

 

 

Obchodní akademie 

Neveklov 

 

Obchodní akademie 

(Informatika)  

(Cizí jazyky) 

maturita 

Ekonomika a podnikání 

(Sportovní management) 

maturita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sedlčany 

 
Název školy Název oboru Ukončení studia 

Gymnázium a SOŠE 

Nádražní 90 

Gymnázium maturita 

Obchodní akademie maturita 

SOU 

Petra Bezruče 364 

Opravář zemědělských strojů výuční list 

Zámečník výuční list 

Instalatér výuční list 

Cukrář výuční list 

Zahradník výuční list 

Lesní mechanizátor  výuční list 

Kuchař – číšník výuční list 

Kadeřník výuční list 

Výrobce potravin výuční list 

 


