PRODUCTIVITY
PARTNERSHIP FOR A LIFETIME
Dynamicky se rozvíjející švýcarská společnost se sídlem v Novém Městě nad Metují je výrobcem
a distributorem strojů pro hutnící práce v pozemním a silničním stavitelství. Ammann je celosvětově
předním dodavatelem zařízení na výrobu asfaltových směsí, hutnících strojů a zařízení na pokládku
povrchů komunikací. Tato švýcarská rodinná ﬁrma slaví již více jak 140 let úspěchy na světových trzích.
Své stroje a zařízení vyrábí v řadě provozů v Evropě, Číně, Brazílii a nově také v Indii.
Hledáme aktivní a schopné studenty a absolventy technických
oborů, zejména obráběče kovů a strojní zámečníky.

NABÍZÍME
• Maximální podporu a pomoc zkušených
odborníků

Možnosti spolupráce během studia:

• Výborné technické zázemí

• ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK

• Školení a rozvoj, jazykové vzdělávání,
možnost karierního růstu

• KRÁTKODOBÉ / DLOUHODOBÉ PRAXE
V OBORU STROJNÍM
Více informací na www.ammann-group.com

Ammann Czech Republic a. s., Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel. 491 476 111, job.acz@ammann-group.com, personální oddělení
© Ammann Group

• Příjemné pracovní prostředí
• Motivující ﬁnanční ohodnocení a beneﬁty

„Chceme být slušnou a přátelskou školou,
školou, která má přísné nároky,
a školou, kde se vzájemně respektujeme.“

Hotelová škola Poděbrady
· Jsme škola v centru lázeňského města Poděbrady, kde

·
·

·

·

·

fungujeme již od roku 1968. Naší snahou je zde, na naší
škole, vychovat velmi schopné, profesionální a slušné
studenty, kteří najdou své uplatnění v dnešním světě.
Naše škole je státní a jsme zaměřeni převážně na výuku
jazyků (němčina, angličtina, francouzština a španělština).
První dva roky vyučujeme také odborné předměty, a to
technologie přípravy pokrmů (TPP) a technika obsluhy a
služeb (TOS). Z těchto dvou předmětů pak vychází na
konci druhého ročníku zkouška v podobě slavnostního
banketu, kde studenti vaří pro rodiče obsluhujících, a
naopak.
Naši studenti mají taktéž možnosti zúčastnit se
zahraničních stáží, např. ve Švýcarsku, Německu. Ale
také letních praxí, které jsou povinné, a to ve 4 a 5-ti
hvězdičkových českých hotelích nebo na soukromé praxi,
kterou si student zařídí sám a podá o ní žádost.
Ve 3. ročníku se studenti dobrovolně rozřadí mezi
přípravné předměty k maturitě, a to Matematická
cvičení, Průvodcovská činnost nebo Jazykový certifikát.
Naši studenti mají také příležitost rozšířit si dovednosti
dle jejich uvážení o jakékoliv odborné kurzy, které se na
této škole pravidelně konají, barmanský kurz, baristický
kurz, kurz cukrovinek, aj. Tyto zkušenosti pak může
student uplatnit při svém vstupu do zaměstnání nebo na
vysokou školu.

STŘEDNÍ
ŠKOLA
UMĚLECKO
PRŮMYSLOVÁ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zahradní 541 • 562 01 Ústí nad Orlicí • www.ssup.cz
tel.: +420 465 518 111 • fax: +420 465 521 273

UMĚLECKÉ MATURITNÍ OBORY

Design oděvů (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů)
Textilní a interiérový design (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
Grafický design tiskovin (RVP 82-41-M/05 Grafický design)
Tvarový a grafický design obalů (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
Užitá fotografie a média (RVP 82-41-M/02 Užitá fotografie a média)
Přihlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do 30. 11. 2015.
Talentové zkoušky proběhnou 5. a 6. ledna 2016 (úterý, středa) a musí se jim podrobit všichni
uchazeči.

PRŮMYSLOVÉ MATURITNÍ OBORY

Reklama a propagace (RVP 34-42-M/01 Obalová technika)
Mechanik seřizovač (RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač)		
Přihlášky do těchto oborů musí škola obdržet do 15. 3. 2016. 1. kolo přijímacího řízení proběhne
		
v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2016, další kola vyhlásí podle potřeby ředitel školy.

PRŮMYSLOVÝ UČEBNÍ OBOR

Nástrojař (RVP 23-52-H/01 Nástrojař)
Přihlášky do těchto oborů musí škola obdržet do 15. 3. 2016. 1. kolo přijímacího řízení proběhne
v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2016, další kola vyhlásí podle potřeby ředitel školy.

Pro rodiče

Vzhledem k široké nabídce studijních a učebních oborů a forem studia poskytujeme na požádání bližší informace a konzultace k možnostem volby povolání v návaznosti na požadavky trhu práce. Současně nabízíme možnosti individuálních prohlídek všech pracovišť školy
a zprostředkování konzultací se zástupci personálních odborů řady podniků a firem po telefonické dohodě.

dny otevřených dveří
se budou konat

6. 11. (pátek) 2015 9–17 hod.
7. 11.		 (sobota) 2015 9–14 hod.
16. 1.		 (sobota) 2016 9–14 hod.

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Nabízí vycházejícím žákyním a žákům devátých tříd
čtyřletý maturitní obor :

41-41-M/01 Agropodnikání
Směr:

chov koní a jezdectví
zemědělský provoz
ekonomika

Přijímací zkoušky (testy-CERMAT ), uchazeči jsou dále přijímáni
z 1. pololetí deváté třídy a potvrzení o dobrém zdravotním stavu
Studijní nabídka mimo jiné obsahuje :
- možnost získání licence jezdce
- řidičské oprávnění skupiny B, T zdarma
- výuku aplikované ekonomie
- výuku cizích jazyků a výpočetní techniky
- praxi u chovatelů koní v ČR
- aktivní vyžití ve sportovním jezdeckém klubu
- pro zájemce kynologický kroužek
- pro zájemce výuku práce s tažnými koňmi
- možnost ustájení vlastního koně

na základě vysvědčení

43-41-M/01 Veterinářství
Směr:

všeobecné veterinářství
chov koní

Přijímací řízení viz Agropodnikání
Zveme Vás na dny otevřených dveří:
Pátek 6.11. 13,00 – 17,00 hodin, sobota 7.11. , 5.12. 2015 a 9.1. 2016 vždy od 9,00 – 13,00
hodin, 7.5. – Den školy
Jiný termín si můžete dohodnout telefonicky.
Kontakty : 563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17
Tel./fax 465 321 098
www.szes-la.cz e-mail : rabas@szes-la.cz

OBORY:
Tříleté učební obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou:

Opravář zemědělských strojů

41 – 55 – H/01

Obráběč kovů

23 – 56 – H/01

(zaměřeno na elektronicky řízené stroje)

Zedník

36 – 67 – H/01

(zaměřeno na klasické a moderní trendy práce)

Ošetřovatel

53 – 41 – H/01

(zdravotnický obor pro chlapce a dívky)

Kuchař-číšník

65 – 51 – H/01

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

Podnikání

64 – 41 – L/51

(otevírá se pro školní rok 2017/2018, 2019/2020,...)

ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY NABÍZÍME:
možnost ubytování na domově mládeže
možnost stravování ve školní jídelně
možnost vlastního výběru smluvního pracoviště pro odborný výcvik
(spolupracujeme s firmou DEPRAG CZ, a. s., L. Bělohrad – pro obor Obráběč kovů,
s Nemocnicí Jičín – pro obor Ošetřovatel a se spoustou dalších organizací)
možnost získání řidičského oprávnění a svářečského průkazu v oboru Opravář
zemědělských strojů a Obráběč kovů zcela ZDARMA (bližší informace na vyžádání)
možnost získání řidičského oprávnění (pro žáky, kteří nemají ŘMV v osnovách)
účast na soutěžích, exkurzích a výstavách
zájmové činnosti v oblasti sportu, vzdělání a kultury

Přijímací zkoušky na učební obory se nekonají!
Všechny obory na naší škole jsou dobře uplatnitelné na trhu práce!

KONTAKT:
SOU Lázně Bělohrad, Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad
Telefon:
E-mail:
www:

493 792 381-2, 725 841 526
soulb@soulb.cz
www. soulb.cz

Dny otevřených dveří: 3. 12. 2015 a 14. 1. 2016 800 – 1700 hod.
+ kdykoliv po předchozí domluvě

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2016-2017
Tříleté vzdělávací programy školy v rámci oborů středního vzdělání s výučním listem:
• Automechanik
• Řidič nákladní a osobní dopravy
• Diagnostik motorových vozidel (v rámci oboru Autoelektrikář)
• Opravář zemědělské techniky
• Elektrikář - silnoproud
• Cukrář
• Kuchař - číšník
• Řezník - uzenář
Podmínkou přijetí je ukončení devítileté školní docházky na základní škole.

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
• Operátorka - Operátor silniční dopravy (v rámci oboru Dopravní prostředky)
• Technik silniční dopravy (v rámci oboru Dopravní prostředky)
Dvouleté nástavbové studium s maturitní zkouškou pro držitele výučních listů:
• Dopravní technika (v rámci oboru Provozní technika)
• Dopravní a letecká technika (v rámci oboru Provozní technika
• Specialista obchodu a služeb (v rámci oboru Podnikání)
Součástí studia je řada kurzů podle zaměření oboru, například:
- kurz profesního průkazu řidiče, kurzy svařování ve třech metodách, kurz obsluhy zemědělské
techniky značek JOHN DEERE, CLAAS, HOLMER, kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků, kurz
přepravy nebezpečných nákladů ADR, Evropský certifikát počítačové gramotnosti ECDL,
barmanský kurz, speciální kurzy gastronomie a potravinářství (italská kuchyně, studená
kuchyně, odlehčené zákusky, airbrush), získání oprávnění pro obor Elektrikář ve smyslu
vyhlášky č. 50), řidičská oprávnění skupin B, T, C, C+E

Spolupráce s partnery
- prioritou školy je realizace odborného výcviku a učební praxe u profesních partnerů, kterých
má škola více jak 100, škola má dva smluvní školní závody AGRO Slatiny a AGRO Chomutice,
spolupráce vede k vysoké míře zaměstnanosti absolventů školy

Poskytujeme ubytování v domově mládeže, celodenní stravování
Dny otevřených dveří
pro veřejnost a zájemce o studium budou probíhat každou sobotu od 7. 11. do 12. 12. 2015
v době od 8.30 do 12.00 hodin ve výukových centrech Nový Bydžov a Hlušice.
____________________________________________________________________________________________________________________

Bližší informace: Střední škola technická a řemeslná, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
tel. 495 490 328, 495 483 421-23
www.sstrnb.cz e-mail sstrnb@seznam.cz

•

UMĚLECKÝ KERAMIK

•

UMĚLECKÝ KOVÁŘ, ZÁMEČNÍK A PASÍŘ

•

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

•

PODKOVÁŘ A ZEMĚDĚLSKÝ KOVÁŘ

•
•

TRUHLÁŘ
TESAŘ

Střední škola řemeslná
Jaroměř
Studničkova 260
www.ssrjaromer.cz

Škola s tradicí a obory pro budoucnost!

Dny otevřených dveří: 14.11.2015, 12.12.2015, 8.1.2016, 16.1.2016 a 6.2.2016

Trochu o škole a její historii…
Odborné učiliště a Praktická škola v Hořicích byla zřízena 30. června 1960.
Účelem této školy bylo zajistit řádnou výuku a výchovu mládeže ze škol
vyžadující zvláštní péči. Škole byla přidělena budova po bývalé okresní
vojenské správě. Je umístěna západně od centra (z náměstí) směrem na Jičín.
V prostorách budovy byla škola, internát, družina mládeže, kuchyň a dílny.
Do zahajovacího ročníku nastoupilo celkem 11 kmenových pracovníků a 4
externisté, kteří vyučovali celkem 128 učňů. Pro první učební rok byly
ustanovenynásledujícíobory:zedníci,brašnáři-sedláři,malíři–natěrači,čalouníci
a přípravná třída.
Během 50 let se stalo naše učiliště komplexním zařízením. Přistavěly se nové
prostory pro čalounické a sedlářské dílny, nové sklady pro materiál
jednotlivých oborů, garáže, tělocvična, posilovna, sauna, hřiště s umělým
povrchem a byt pro školníka. Později byla nabídka ještě rozšířena o učební
obory obuvnické a pečovatelské práce a vletech 2013 o obor zemědělské
práce..
Co vše u nás dnes studující žák najde:
Škola je uceleným komplexem, kde do jednoho objektu je umístěna škola,
internát, jídelna, dílny a sportoviště.
Výuka ve škole probíhá v šesti učebnách, každá s kapacitou 14 žáků. Všechny
učebny máme vybaveny "Interaktivní tabulí" s připojením na internet. Výuka
výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky.
Pro odborný výcvik jsou v areálu umístěny dílny malířů a lakýrníků včetně
míchacího centra nátěrových hmot řízené počítačem od firmy JUB. Dílny
čalouníků, brašnářů a sedlářů, cvičná kuchyň a dílna určená pro péči o prádlo
oboru Pečovatelské služby.
Pro využití volného času na internátu mají žáci k dispozici školní saunu,
posilovnu, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, kulečník, šipky, stolní fotbal
a zónu oddychu s grilem a udírnou.

www.sosasou-vocelova.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 je vzdělávací institucí, která poskytuje
střední odborné vzdělání v oborech s maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání v oborech s výučním listem a celoživotní vzdělání v oblasti autoopravárenství, dopravy a stavebnictví.
Škola je Centrem odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu v Královéhradeckém kraji.

Přehled oborů denní formy studia:
 obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: dopravní prostředky, provoz a ekonomika dopravy, autotronik,
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 obory středního vzdělání s výučním listem: mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, karosář,
autolakýrník, zedník, tesař, malíř a lakýrník, instalatér, klempíř
 nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: autotronik, stavební provoz
 zkrácené obory středního vzdělání s výučním listem: mechanik opravář motorových vozidel, zedník, instalatér
Celoživotní vzdělávání pro dospělé občany je realizováno různými formami odborných školení a kurzů, rekvalifikacemi a profesními kvalifikacemi.
Hlavním cílem školy je příprava budoucích profesních specialistů v oblastech autoopravárenství, dopravy a stavebnictví.
Škola operativně upravuje školní vzdělávací plány na základě požadavků trhu práce. Velmi kvalitní materiálně technické vybavení školy je zajišťováno z rozpočtu zřizovatele, evropských fondů a ve spolupráci s firemní sférou. Škola úzce spolupracuje s
orgány Královéhradeckého kraje, Magistrátem města Hradec Králové, Úřadem práce ČR, Hospodářskou komorou ČR, oborovými cechy, svazy, dalšími odbornými institucemi a firmami.
V hlavním areálu ve Vocelově ulici je v současné době sídlo ředitelství školy. Probíhá zde teoretické vyučování, je zde tělocvična, domov mládeže s dvoulůžkovými pokoji, školní jídelna zajišťující celodenní stravování, školicí středisko a autoškola.
V té se provádí výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění skupin: A1, B, C, E. Dále jsou zde realizována vstupní i pravidelná školení řidičů pro účely profesní způsobilosti.
Ve školních dílnách v ulici Jana Krušinky se uskutečňuje praktická výuka stavebních oborů. Sídlo zde má svářečská škola.
Ve školních dílnách v ulici Vážní, které byly přestavěny v rámci projektu vybudování Centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu nákladem 33 miliónů korun a následně byly vybaveny nákladem 3,5 miliónů korun, probíhá praktická výuka všech autooborů a oboru instalatér.
V rámci odborného výcviku provádí škola autoopravárenskou a stavební zakázkovou činnost.
Škola je aktivně zapojena do různých projektů EU s cílem zkvalitnit učební proces a podporovat technické obory středního
vzdělání. V rámci mezinárodní spolupráce škola využívá možnost výměnných pobytů žáků a pedagogů v Německu, Finsku,
Polsku a na Slovensku.

Hlavní důvody proč studovat na této škole:











výborná dostupnost 5 minut od Terminálu MHD a nádraží ČD
moderní vybavení, Wi-Fi
interaktivní výuka, Office 365 pro žáky zdarma
u vybraných oborů finanční podpora KHK
u vybraných oborů zdarma řidičské oprávnění skupin B a C
možnost získání řidičské oprávnění skupin A1 a E
možnost získání Profesního průkazu řidiče
možnost získání certifikátu počítačové gramotnosti ECDL
možnost praxe ve vybraných zemích EU
uplatnění absolventů na trhu práce

Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie
Kladská 335
Náchod 547 01
tel. 491 427 850
sekretariat@socea.cz
www.socea.cz
IČO: 00189391

Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie byla založena v roce
1991 pro humanitně zaměřené žáky. Jejím hlavním cílem je vychovávat a
vzdělávat odborníky v oblasti sociální práce a zdravotnictví. Škola nabízí
střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru Sociální činnost 7541-M/01 a střední vzdělání ukončené výučním listem v oboru Ošetřovatel
53-41-H/01.
OBORY, CÍLE ŠKOLY A PROFIL ABSOLVENTA

Obor Sociální činnost se dle ŠVP dělí do dvou oborů:
● Sociální vychovatelství
● Sociální pečovatelství
V obou oborech se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních
sociálních, pedagogických a zdravotnických zařízeních a ve státní správě.
V oboru Sociální vychovatelství se žáci dále zaměřují na specifickou výchovnou a
pedagogickou práci zaměřenou pro potřebné občany a v oboru Sociální pečovatelství se žáci
dále zaměřují na péči o nemocné a postižené. Oba obory jsou plně akreditované pro práci v
sociálních službách!

Obor Ošetřovatelství
V tomto oboru se žáci připravují k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se
ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a
diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.
ČÍM SE ŠKOLA LIŠÍ OD OSTATNÍCH ŠKOL
Vedle výuky se škola snaží v žácích podněcovat hodnotné lidské vlastnosti, které jsou
pro sociální a zdravotnickou práci nezbytné. Škola organizuje různé vzdělávací, zábavné a
zážitkové akce s oborovým zaměřením. Dále se zapojuje do mnoha veřejných sbírek, účastní
se provozů mnoha sociálních, zdravotnických, výchovných, vzdělávacích a jiných zařízení,
zapojuje se do humanitárních vnitrostátních i mezinárodních akcí a každý rok připravuje pro
všechny předškoláky z Náchoda a okolí různé akce.

OSTATNÍ PODMÍNKY PRO ŽÁKY
V blízkosti školy je možné pro žáky zajistit ubytování a celodenní stravování. V blízkosti
školy se nachází autobusové a vlakové nádraží. Žáci přispívají škole na její činnost a na školní
a studentské akce 1 000,- Kč na školní rok.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 25. 11. 2015 (12:00-18:00 h.)

Středa 20. 1. 2016 (14:00-17:00 hodin)

Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví, e-mail: skola@spsstavebni.cz, www.spsstavebni.cz

Motto školy: „Stavíme na jistotě uplatnění“

Střední průmyslová škola stavební Pardubice je škola s 60letou tradicí. Od svého počátku se zaměřuje na
vzdělávání ve stavebních a dřevařských oborech. Za dobu své existence si vytvořila úzké vztahy a spolupráci se stavebními firmami nejen v Pardubickém kraji, což škole umožňuje plnit jeden ze svých strategických cílů – maximální propojenost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Škola po celou
dobu své existence reaguje na potřeby potencionálních zaměstnavatelů a požadavky rodičovské a žákovské veřejnosti. Škola je členem Hospodářské komory, Asociace středních průmyslových škol, Cechu
suchých staveb, České komory akreditovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví, spolupracujeme
s Univerzitou Pardubice. Jsme autorizovanou školou v profesních kvalifikacích. V momentálně nejžádanějších oborech na trhu práce vyplácí škola při splnění daných kritérií stipendia od 300,- do 600,- korun.

Profil školy:
 Stavebnictví a dřevařství – obory s perspektivním uplatněním
 Nejnovější verze výukových programů v moderních učebnách
 Europass pro uznání vzdělání v zahraničí
 Odborný výcvik a učební praxe ve vlastních dílnách a firmách sociálních partnerů
 Odborný tým pedagogů
 Prostupnost mezi vyučovanými obory bez nutnosti opakování ročníku
 Ohled na individuální potřeby a možnosti žáků
 Celoživotní vzdělávání, kroužky a kurzy
 Stravování, ubytování a volnočasové aktivity přímo v objektu
Obory vzdělání:
4LETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ (MATURITNÍ ZKOUŠKA)
● 36-47-M/01 Stavebnictví
ŠVP – Pozemní stavitelství
ŠVP – Pozemní stavitelství se zaměřením na architekturu
● 36-45-M/01 Technická zařízení budov
● 33-41-L/01 Technik dřevařské a nábytkářské výroby
3LETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ (VÝUČNÍ LIST)
● 36‑ 67‑ H/01 Zedník a obkladač; 36‑ 64‑ H/01 Tesař; 33-56-H/01 Truhlář; 39‑ 41‑ H/01 Malíř a
lakýrník; 82‑ 51‑ H/01 Umělecký kovář a zámečník; 36‑ 67‑ H/01 Kamnář; 36‑ 51‑ E/01 Dlaždičské práce; 23‑ 51‑ H/01 Strojní mechanik; 36‑ 59‑ H/01 Podlahář; 36‑ 66‑ H/01 Montér suchých staveb
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM (MATURITNÍ ZKOUŠKA)
● 36-44-L/51 Stavební provoz
● 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
36-47-M/01 Stavebnictví – kombinované studium
Profesní kvalifikace – Malíř a lakýrník; Truhlář; Zedník; Tesař, Kamnář
Dny otevřených dveří: 6. – 7. 11.2015, 21.11.2015, 11.12.2015, 15.-16. 1.2016

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
VOLANOVSKÁ 243, TRUTNOV, 541 01
SOŠ a SOU Trutnov nabízí velmi široké spektrum oborů pro každého.
V maturitních oborech žáci získají dostatek znalostí pro úspěšné zvládnutí
odborného studia a nové maturitní zkoušky. Učební obory poskytují dostatek
praktických dovedností a teoretických znalostí pro uplatnění na trhu práce.
Škola nabízí kvalitní vzdělávání, zajímavé metody a formy výuky.
Spolupracuje se školami shodného zaměření, pořádá odborné exkurze v Česku
i zahraničí. Žáci se zapojují do školních i mezinárodních projektů. Účastní se
specializačních kurzů a přednášek. Škola organizuje sportovní kurzy.
Podporovány jsou volnočasové aktivity žáků formou zájmových kroužků.
Jako silná střední škola v trutnovském regionu je vyhledávána rodiči
budoucích středoškoláků. Široké možnosti vzdělávání umožňují uplatnit
znalosti všech zájemců o studium.
Škola zajišťuje složení zkoušek z profesních kvalifikací /kuchař, číšník,
zedník, tesař, truhlář, instalatér, cukrář, pekař/.
UČEBNÍ OBORY
Zedník /finanční podpora!/
Tesař /finanční podpora!/
Truhlář
Instalatér /finanční podpora!/
Pekař /-ka/
Cukrář /-ka/
Kuchař /-ka/
Číšník – Servírka
Kuchař – Číšník

MATURITNÍ OBOR
MATURITNÍ OBOR
Logistické a finanční služby

Dny otevřených dveří
Prohlídky dílen, učeben, osobní konzultace s vyučujícími, ukázky práce žáků.

22. 10. 2015 + 12. 11. 2015 + 11. a 12. 12. 2015
27. 1. 2016
tel.: 499 315 111, 736 619 537, 724 896 170

sekretariat@sou-trutnov.cz
www.sou-trutnov.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dukelská 313
562 01 Ústí nad Orlicí

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí je státní školou s právní subjektivitou, která již 60 let
zabezpečuje v širokém regionu výuku studijních a učebních oborů spjatých s automobilovým
průmyslem.
Dlouhodobě dosahuje špičkových výsledků, o čemž svědčí trvalé přední umístění studentů na celorepublikové
soutěži Autoopravář Junior středních škol a učilišť s automobilními obory a účast našich soutěžících
v mezinárodním kole.
Úspěšně se zapojuje do celé řady projektů s regionální i celorepublikovou platností.
Škola disponuje vlastním areálem (20 učeben, 7 odborných pro výuku jazyků, technologie a výpočetní techniky,
přednáškový sál, učebna automobilové techniky, učebna pro přípravu řidičů, diagnostiky a učebny vlastní
autoškoly pro výcvik řidičů skupin M, A, B, C, T, E), školním autoservisem, jehož součástí je STK nákladních
automobilů i vlastní čerpací stanice. Součástí výuky je podle oborů získání svářečského a řidičského průkazu.
V areálu školy je vlastní domov mládeže s 2 – 3 lůžkovými pokoji a kapacitou cca 150 míst, nová tělocvična,
posilovna a venkovní sportovní areál a vlastní kuchyň s jídelnou.

Současná studijní nabídka
Čtyřleté maturitní studium

Tříleté učební obory

23-45-M/01 Dopravní prostředky
39-41-L/01 Autotronik
16-02-M/01 Průmyslová ekologie

23-68-H/01 Mechanik opravář
26-57-H/01 Autoelektrikář
23-55-H/02 Karosář, Karosář–autolakýrník

Denní dvouleté nástavbové studiu

23-43-L/506 Provozní technika

Dny otevřených dveří:

Bližší informace lze získat na adrese:

22.10. 2015 od 14,00 do 17,00
26.11. 2015 od 14,00 do 17,00
21. 1. 2016 od 14,00 do 17,00

Střední škola automobilní
Dukelská 313
562 01 Ústí nad Orlicí
Ing.Petr Vojtěch, ředitel školy

http ://www. skola-auto.cz

Tel. č. : 468 002 552, 468 002 558
E-mail : skola@skola-auto.cz
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Adresa školy (ředitelství):

Adresa domova mládeže:

28. října 1390, 511 01 TURNOV
tel.: 481 322 723, 481 322 472
E-mail: info@szsturnov.cz

28. října 1872, 511 01 TURNOV
tel.: 481 321 591
E-mail: domov@szsturnov.cz

www.szsturnov.cz

www.szsturnov.cz

Stručná charakteristika:
spolu s libereckou zdravotnickou školou jediné dvě školy tohoto typu v Libereckém kraji
nabízí zdravotnické a sociální vzdělávání (pro celý LK i okrajové regiony sousedních krajů - Jičín, Mnichovo Hradiště)
příspěvková organizace, zřizovatelem je Liberecký kraj, neplatí se školné
organizace sdružuje: školu, domov mládeže a školní jídelnu
hlavní cíl činnosti školy: výchova a vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků a příprava na další studium hlavně
zdravotnických a sociálních oborů na VŠ a VOŠ
v roce 2011 oslavila škola 50. výročí úspěšné existence
klidná okrajová část města, výhodná poloha v sousedství nemocnice a domova důchodců (praxe žáků)
dobrá dopravní dostupnost vlakem i autobusem (zastávka bus „Turnov,nemocnice“ se nachází cca 50 metrů od školy)

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST - denní

NOVINKA

pro absolventy ZŠ, délka je 4 roky, vzdělávání je zakončené maturitní zkouškou, absolvent je připraven pro práci
v sociálních službách, je oprávněn k získání vázané živnosti „hlídání dětí do 3 let“
absolvent má možnost práce v oboru nebo dalšího vzdělávání na VOŠ, VŠ – sociální pracovník
Kritéria přijetí: prospěch a chování na ZŠ, krajské přijímací testy, potvrzení zdravotního stavu na přihlášce,
významné úspěchy v soutěžích a olympiádách

78-42-M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM - denní

V LIBERECKÉM KRAJI JEN U NÁS

pro studijní typy absolventů ZŠ, délka je 4 roky, vzdělávání je zakončené maturitní zkouškou
absolvent je připraven na další studium na vyšších a vysokých školách hlavně ve zdravotnických a sociálních
oborech
Kritéria přijetí: prospěch a chování na ZŠ, krajské přijímací testy, potvrzení zdravotního stavu na přihlášce,
významné úspěchy v soutěžích a olympiádách

53-41-M/01 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní

ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

pro absolventy ZŠ, délka je 4 roky, vzdělávání je zakončené maturitní zkouškou, absolvent je zdravotnický
pracovník podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb.
absolvent má možnost práce v oboru nebo dalšího vzdělávání na VOŠ, VŠ
Kritéria přijetí: prospěch a chování na ZŠ, krajské přijímací testy, potvrzení zdravotního stavu na přihlášce,
významné úspěchy v soutěžích a olympiádách

53-41-H/01 OŠETŘOVATEL - denní

ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

pro prakticky zaměřené absolventy ZŠ, délka je 3 roky, vzdělávání je zakončené závěrečnou zkouškou s výučním
listem, absolvent je zdravotnický pracovník podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb.
absolvent je především připraven k práci v oboru, možnost získat maturitu v nástavbovém vzdělávání
Kritéria přijetí: prospěch a chování na ZŠ, potvrzení zdravotního
stavu na přihlášce, významné úspěchy v soutěžích a olympiádách,
motivační pohovor



        

MODERNÍ CESTA KE VZDĚLÁNÍ

Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj a škola je
jedním z jeho nejmodernějších školských zařízení. Nová
bezbariérová budova v centru města odpovídá potřebám
výuky 21. století. Učebny jsou vybaveny dataprojektory,
novým nábytkem a moderní výpočetní technikou. Studenti
mají k dispozici relaxační zóny a bezplatné WiFi připojení
k internetu.
Spolupracujeme s podniky a nabízíme obory vycházející
z jejich potřeb - uplatnění absolventů je tedy maximální.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ČTVRTEK 19. 11. 2015 14 - 18 HOD.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V 17 HOD.

PÁTEK 20. 11. 2015 9 - 14 HOD.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V 10 HOD.

SOBOTA 21. 11. 2015 9 - 11 HOD.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V 10 HOD.

●%3 9 & !  ;  
Tříletý učební obor s uplatněním v textilním průmyslu
v podnicích JUTA, a. s., MILETA, a. s., NYKLÍČEK s. r. o.,
TAKATA - PETRI PARTS, s. r. o. a dalších.
Škola je pokryta WiFi
internetovou sítí, ke které
se mohou studenti zdarma
připojit.

●39 :( 
Tříletý učební obor s uplatněním v gumařském
a plastikářském průmyslu v podnicích SAAR GUMMI
CZECH, s. r. o., RUBENA, a. s. a dalších.
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Maturitní obor připravující absolventy pro práci v oblasti justice
(kanceláře advokátů a notářů), orgánech státní správy a
samosprávy. Absolventi jsou přijímáni do řad Policie ČR, celní a
vězeňské správy a dále své znalosti uplatňují na VŠ zaměřených
na právo a veřejnou správu.

 " (

 

   

Maturitní obor připravující absolventy pro vlastní podnikání, ale také
pro práci v bankovních a pojišťovacích institucích, finančním poradenství
a v cestovních agenturách.
Studenti pracují ve fiktivních firmách školy v rámci centra Fiktivních firem
ČR a v roce 2014 se stali nejlepší fiktivní firmou Královéhradeckého kraje
a získali 3. místo na nejprestižnějším veletrhu v Essenu.

www.ssck
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Umělecký maturitní obor připravující absolventy v oblasti tvorby
návrhů a modelování oděvů, grafická studia, reklamní a
marketingové agentury, módní salony a umělecké VŠ.
Studenti navrhovali šaty pro Miss ČR a s modely soutěží na
přehlídkách Avantgarda v Lysé nad Labem, Mladém módním tvůrci
v Jihlavě a Prostějovské zlaté jehle, kde obsazují čelní místa.

●$% <   (

Škola s nejlepší fiktivní firmou
v kraji pro rok 2014

 #
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Střední škola
obchodu, øemesel a služeb Žamberk

Zámecká 1, 564 01 Žamberk
telefon: 465 614 225
mobil: 774 610 640
e-mail: zamek@zamek.zamberk.cz
www.zamek.zamberk.cz

Š k o l a

s

Škola jmenována CTI ČR
regionálním centrem přípravy
instalatérů Pardubického kraje
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Střední škola
obchodu, øemesel a služeb Žamberk
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. 11. 2015 od 10.00 do 14.00 hod. + Technohrátky
27. 11. 2015 od 13.00 do 16.00 hod., 28. 11. 2015 od 9.00 do 12.00 hod.
15. 1. 2016 od 13.00 do 16.00 hod.
PŘ Í
12. 2. 2016 od 9.00 do 12.00 hod. + Řemeslné hrátky
JĎ

13. 2. 2016 od 9:00 – 12:00 hod.
UČEBNÍ OBORY NA ROK 2015-216
Instalatér
Obráběč kovů
Truhlář

3 LETÉ
UČEBNÍ OBORY

Zedník
Cukrář
Kuchař – číšník (zaměření číšník)
Kuchař – číšník (zaměření kuchař)
Prodavač

4 LETÉ
MATURITNÍ OBORY
2 LETÉ MATURITNÍ
STUDIUM

Obchodník, obchodnice
Gastronomie
Podnikání (nástavbové studium)

TE M

EZI
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ANTOLIN LIBAN s.r.o.
ZÁVOD LIPOVKA U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU
Koncern Grupo Antolin, celosvětový dodavatel komponentů pro automobilový průmysl, v roce 2016
přijme pracovníky a studenty na praxi pro následující pracovní pozice:

Operátor výroby

Mechanik - elektro

Směnový provozní technolog
Seřizovač

Mechanik - strojní

Trainee - Technolog

Nástrojař

Skladník

Nabízíme
Zaměstnání na plný pracovní poměr ve stabilní a prosperující společnosti působící v automobilovém
průmyslu.
Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv.
Dobré platové ohodnocení.
Zaměstnanecké výhody (13. a 14. plat, 5 dnů placeného volna navíc, vzdělávání, stravování, masáže)
Možnost profesního rozvoje a kariérního postupu.
Dle pozice práce ve směnném provozu nebo pružná pracovní doba.
Pracovní poměr na dobu určitou, v případě dobrých výsledků změna na dobu neurčitou.

Více informací naleznete na www.grupoantolin.com. V případě Vašeho zájmu můžete zaslat Váš
životopis na adresu Tereza.Kucerova@grupoantolin.com nebo nás kontaktovat na telefonním čísle
+420 778 722 513.

Zdravotnický asistent
(denní i dálkové studium)

Střední zdravotnická škola
Zdravotnické lyceum
Vyšší odborná škola zdravotnická
Diplomovaná všeobecná sestra
(vyšší odborné vzdělání pro absolventy
středních škol s maturitou)

www.szst rutn o v.c z

VOŠZ A SZŠ
TRUTNOV

VOŠZ a SZŠ Trutnov
Procházkova 303 | 541 01 Trutnov

Přehled nabízených oborů 2016/17
Polygrafické obory
Polygrafie
Tiskař na polygrafických strojích – studijní obor
moderní tiskové technologie, příprava a funkce
tiskových strojů, zpracování a zušlechťování
tiskovin

Vlasová tvorba

Kadeřník – učební obor
dámský a pánský střih,
účesová tvorba

Tiskové technologie
Tiskař na polygrafických strojích – učební obor
tisk na ofsetových, digitálních, tamponových
a sítotiskových strojích
Reprodukční grafik pro média – studijní obor
předtisková grafická příprava, webdesign,
multimediální prezentace

Výtvarně řemeslné obory

Umělecký obor – talentové zkoušky

Interiérový a propagační design
Aranžér – učební obor
dekorační práce pro propagaci
a bytové interiéry

Propagační design
Grafický design – studijní obor
kresba, malba, typografie, fotografie,
užitá grafika, výstavnictví

Obory zkráceného studia pro absolventy učebních a maturitních oborů
Komerční grafika a fotografie
Reprodukční grafik – jednoleté studium
fotografie, výtvarná příprava, písmo, integrace obrazu a textu
Moderní tiskové technologie
Tiskař na polygrafických strojích – jednoleté studium
tisk na ofsetových, digitálních a sítotiskových strojích
Dny otevřených dveří:
pátek 20. 11. 2015 od 9 do 17 hodin
sobota 21. 11. 2015 od 8 do 17 hodin
středa 9. 12. 2015 od 14 do 17 hodin
středa 13. 01. 2016 od 14 do 17 hodin
středa 3. 02. 2016 od 14 do 17 hodin

Kontakt: SŠPTP Velké Poříčí, Náchodská 285
telefon: 491 485 041
e-mail: ssptp@ssptp.cz
web: www.ssptp.cz
https://www.facebook.com/sspt.velkeporici
GPS: 50°27‘48.849“N, 16°11‘1.855“E
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Střední škola
Antala Staška 213
Lomnice nad Popelkou
tříleté učební obory zakončené výučním listem
29-54-H/01

Cukrář (3-leté denní studium)

65-51-H/01

Kuchař – číšník (3-leté denní studium)

studijní obory zakončené maturitou
65-42-M/02

Cestovní ruch (4-leté denní studium)

65-41-L/01

Gastronomie (4-leté denní studium)

64-41-L/51

Podnikání (3-letá dálková nástavba)

obory pro absolventy základních škol praktických
zakončené výučním listem
29-51-E/01

Potravinářská výroba (3-leté denní studium)
zaměření Cukrářská výroba

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby (3-leté denní studium)
zaměření Kuchařská výroba
Potravinářské práce (2-leté denní studium)
zaměření Pekařská výroba

29-51-E/02

Dny otevřených dveří
4. 11. 2015 (8 – 15 hod.), 10. 12. 2015 (8 – 15 hod.)
nebo pro organizované skupiny i jednotlivce – každý čtvrtek po
telefonické dohodě (tel.: 481 671 262 Mgr. Václav Šimůnek)

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ,

TEPLICE NAD METUJÍ

www.zajimavaskola.cz

Jsme státní škola s dlouholetou tradicí, jejíž působnost přesahuje hranice náchodského
regionu. Poskytujeme komplexní přípravu v čistě gastronomických oborech zakončených
jak výučním listem, tak i maturitní zkouškou.
Střední vzdělání s výučním listem:
ŠVP GASTRONOMIE PRO ŽIVOT – Kuchař
ŠVP GASTRONOMIE PRO ŽIVOT – Číšník, barman
ŠVP GASTRONOMIE PRO ŽIVOT – Kuchař, číšník
Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
ŠVP HOTELNICTVÍ PRO ŽIVOT * čtyřletý obor
ŠVP GASTRONOMICKÉ SLUŽBY * nástavba 2 roky

v pátek 20. 11. 2015, GASTRODEN

Dny otevřených dveří:

Dále kterýkoliv pracovní den 8 - 14 hodin, možnost prohlídky školy nabízíme i mimo tuto dobu pokud si
s námi sjednáte schůzku.

PROČ JÍT PRÁVĚ K NÁM?
 Čistě gastronomické obory
 Moderně vybavené učebny
 Kvalifikovaný učitelský sbor
 Nabídka zahraničních stáží
 První profesní oblečení ZDARMA
 Odměna za produktivní práci
na odborném výcviku
 Přátelské prostředí se všemi službami
 Krásná příroda Teplických skal
 Možnost účastnit se celorepublikových soutěží
 Zahraniční stáže

Telefon: 491 581 279, E-mail: skola@sshssteplicenm.cz

Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110

www.ssp-smirice.cz
Výukové centrum Smiřice

Výukové centrum Černožice



POTRAVINÁŘSKÉ A GASTRONOMICKÉ OBORY (tříletý učební obor s výučním listem)
 29-53-H/01
PEKAŘ
 29-54-H/01
CUKRÁŘ
 65-51-H/01
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
 65-51-H/01
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, zaměření Kuchař



NÁSTAVBOVÉ STUDIUM ukončené maturitou pro absolventy libovolného oboru s výučním listem
 64-41-L/51
PODNIKÁNÍ (denní a dálková forma)

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?













Rodinné prostředí, přátelská atmosféra a individuální přístup
s ohledem na potřeby a možnosti žáků
Moderně vybavené učebny i pracoviště, Wi-Fi
Prostupnost mezi učebními obory bez nutnosti opakování ročníku
Rozšiřující vzdělávací kurzy pro žáky (např. barmanský, baristický)
Europass pro uznání dosaženého vzdělání v zahraničí
Studijní pobyty v zahraničí, účast na celorepublikových soutěžích
Dobré uplatnění absolventů na trhu práce
Odměna za produktivní práci na odborném výcviku
Dlouholetá tradice a kvalifikovaný učitelský sbor
Členství a spolupráce s oborovými svazy, institucemi a firmami
Vzdělávání dospělých, rekvalifikace a profesní kvalifikace

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:


Každý pátek od listopadu do konce ledna (po telefonické dohodě)



4. a 5. prosince 2015 - tradiční PREZENTAČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA (na téma Staročeské Vánoce)

Přijďte, podívejte se, ptejte se, volejte. Jen ten, kdo má dostatek kvalitních informací, se může dobře rozhodnout!
KONTAKTY:
Tel.: 495 421 058

e-mail: sekretariat@ssp-smirice.cz

web stránky: www. ssp-smirice.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, HRADEC KRÁLOVÉ
Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové

Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a
obnovitelných zdrojích energie

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOLY
Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
18-20-M/01
23-45-L/01
23-44-L/01
26-41-L/01
26-41-L/01
16-02-M/01
72-41-M/01
23-41-M/01
23-41-M/01
23-41-M/01
26-41-M/01
26-41-M/01

Informační technologie – elektronické počítačové systémy
Mechanik seřizovač – mechanik a programátor CNC strojů
Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na nástrojařské technologie
Mechanik elektrotechnik – elektronik
Mechanik elektrotechnik – silnoproud
Průmyslová ekologie – obnovitelné zdroje energie
Obory vhodné
Informační služby – zpracování informací
i pro dívky
Strojírenství – automatizace
Strojírenství – aplikace výpočetní techniky
Strojírenství – požární ochrana
Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy
Elektrotechnika se zaměřením na automatizované systémy

Tříletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem:
23-56-H/01
Obráběč kovů – obsluha a programování CNC strojů
23-51-H/01
Strojní mechanik
23-52-H/01
Nástrojař
23-55-H/02
Karosář – klempíř, strojírenská výroba
26-51-H/01
Elektrikář (denní, dálkové studium)
26-51-H/02
Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje – elektronik
(mechanik elektronických zařízení)
82-51-H/01
Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Nástavbový vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
23-43-L/51
26-41-L/52

Provozní technika (denní, dálkové studium)
Provozní elektrotechnika (denní, dálkové studium)

Hlavní budova školy se nachází na pravém břehu řeky Orlice, před Moravským mostem, mezi Letním kinem a Městským domem
mládeže, na adrese Hradební 1029.
Výuka některých oborů a odborný výcvik probíhají na odloučených pracovištích v centru města v Hradecké ulici 647, Dlouhé
ulici 190 a U Koruny 217.

Dny otevřených dveří:
7. listopadu a 5. prosince 2015 a 16. ledna 2016. Vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. v hlavní budově školy v Hradební ulici i
v odloučených pracovištích.
Dále 15. ledna 2016 od 13:00 hod. do 17:00 hod., po telefonické dohodě s vedením školy také každé pondělí od 13:00 hod. do
16:00 hod.

Prezentační výstavy:
9. a 10. října 2015
16. a 17. října 2015
23. a 24. října 2015
4. a 5. listopadu 2015
6. a 7. listopadu 2015
13. a 14. listopadu 2015

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Jičín
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Rychnov n. K.
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Náchod
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Trutnov
SCHOLA BOHEMIA, IDEON Pardubice
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, ALDIS HK

( 495 513 391-392 ústředna
E-mail: sossou@hradebni.cz

Fax: 495 511 518
http://www.hradebni.cz/

Spolupracující firmy se školou:
HC electronics s.r.o., HAKEL TRADE s.r.o., MTS /Media Technical Servis, Signal Mont s.r.o., REMO Elektra spol. s r.o., VEBA,
textilní závody a.s., ZVU POTEZ a.s., ELTIM s.r.o., Bühler Motor s.r.o., Transform a.s., T.F.A.alfa s.r.o., Metrodis s.r.o., ZVU Servis
a.s. , COLOR SET, zámeč. Výroba, JIPA-CZ s.r.o., Farmet a.s., ALMET a.s.,Erwin Junker Grinding Technologi, a.s. , GUMOTEX a.s.
STÜKEN s.r.o. ,AXIS s.r.o., NATURA DK, a.s.,Třebechovická slévárna a strojírna, GLATT – PHARMA, spol. s r.o., Hořické strojírny
spol. s r.o., MSV výtahy a.s., ČEZ a.s., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

KBA – Grafitec s. r. o. Dobruška,
výrobce tiskařských strojů

Moderní strojírenská firma zaměřená na výrobu tiskařských strojů a přesné
strojírenství.
KBA- Grafitec je vybavena nejmodernější technologií v oblasti návrhu výrobků, tvorby
programů pro NC stroje, obrábění a měření.
Společnost v současnosti zaměstnává 250 zaměstnanců s cílem rozšířit počet
zaměstnanců v následujících dvou letech na 300.
Uplatnění ve společnosti najdou absolventi technických škol v oborech :
Obráběč, Obsluha NC strojů, Mechanik, Svářeč, Technolog, Programátor
Konstruktér.
.
Všem zaměstnancům poskytujeme :
- kvalifikovanou a perspektivní práci v prosperující a stabilní firmě
- dobré platové podmínky a zaměstnanecké benefity
- jazykové kurzy a odborné vzdělávání
- firemní pracovní oděv a dotované stravování
Studentům škol umožníme praxe a stáže.

KBA-Grafitec s. r. o.
Opočenská 83, 518 19 Dobruška
Telefon 494 672 120, 602155202 e-mail: office@kba-grafitec.cz ,www.kba-grafitec.cz

SV metal nabízí řešení v oblasti výroby z tenkých plechů v malých
a středních sériích a ve výrobě strojů.
Firma SV metal spol. s r.o. je na trhu od roku 1996, je ryze česká, má dva majitele.
Oba v ní aktivně pracují a své práci rozumí. To je velmi důležité pro chod a rozvoj firmy.
Dnes je SV metal na pomezí mezi inženýrskou a výrobní výrobní firmou, protože nabízí
zákazníkům nejen výrobu, ale i konstrukční a technologické služby. Má téměř 500 zaměstnanců.
Vyrábíme sady plechových dílů, krytování, svařence, rámy strojů, montážní celky a celé stroje.
Naše služby využívají zákazníci z rozličných oborů z České republiky, zemí EU (vyvážíme přes polovinu naší
produkce do následujících zemí - Německo, Francie, Nizozemí, Polsko, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Švédsko,
Slovensko) a USA.
Strategií je pracovat pro různé segmenty trhu v různých zemích, tak aby nás neohrožovaly případné výkyvy
trhu a národních ekonomik.
Významnou roli ve firmě hraje divize Vývoje a montáže strojů pro určitá průmyslová odvětví, kde vyvíjíme,
vyrábíme a následně prodáváme do celého světa naše produkty.
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Nabízíme příležitost profesního růstu

na strojírenských pozicích v zakázkové výrobě pro
převážně zahraniční zákazníky z různých segmentů trhu.

Přijímáme:

• svářeče,
• brusiče,
• zámečníky,
• obsluhy CNC ohraňovacích lisů a obráběcích strojů,
• technology,
• konstruktéry.
Absolventům umožníme zaučení.

SV metal spol. s r.o.

Divec 99 • 500 03 Divec • Česká republika • tel.: +420 495 433 189 • fax: +420 495 433 151
e-mail: jobs@svmetal.cz

www.svmetal.cz

Ohýbání plechů na CNC ohraňovacích lisech

Dělení - Vysekávání na CNC :: Řezání laserem :: Kombinace vysekávání a laseru

Hotelová škola Hradec Králové
Československé armády 274/55, Hradec Králové

Možnosti studia

ve školním roce 2016/2017

Hotelnictví a cestovní ruch
Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

Multimediální a propagační tvorba
Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

Kadeřník
Tříletý učební obor s výučním listem

www.hotelovka.cz

Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice
U Josefa 118, 530 09 Pardubice
tel.: 466 412 832, scr@pce.cz
NABÍZÍME TYTO OBORY
CESTOVNÍ RUCH
 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
 pětileté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou
GRAFICKÝ DESIGN
 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
ROZŠÍŘENÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ – MOŽNÝ VÝBĚR JAZYKA





anglického
 francouzského
německého
 ruského
španělského
k dispozici rodilí mluvčí

 italského
 arabského

MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT
 osvědčení o zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici
 osvědčení o odborné způsobilosti pro průvodcovskou činnost
v oblasti cestovního ruchu
 certifikát mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds
ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ EU A PROJEKTU ERASMUS+
STÁŽE V ZAHRANIČÍ
 Itálie
 Slovinsko

 Německo
 Španělsko
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ST 21.10.2015
ČT 05.11.2015
SO 21.11.2015
PÁ 15.01.2016

9.00 – 14.00
9.00 – 14.00
9.00 – 12.00
9.00 – 14.00

www.skola-cestovnihoruchu.cz

Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s. r. o. Jičín
Denní čtyřleté studium 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Zaměření:

 řízení firem
 cestovní ruch

 právní management
 kapitálový trh a bankovnictví
Denní nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání
 řízení firem

Zaměření:

 cestovní ruch

Kontakty:


Na Tobolce 389
506 01 Jičín

Tříleté dálkové nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání
Zaměření:

 řízení firem

Jednoleté denní pomaturitní studium 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Zaměření:

 493 535 618

 řízení firem
 cestovní ruch
 právní management
 kapitálový trh a bankovnictví

Proč studovat u nás?









plně kvalifikovaný pedagogický sbor
skupinová výuka
individuální přístup k žákům
zkouškové období
interaktivní výuka
daňové slevy pro Vás i Vaše rodiče
možnost získat kartu ISIC
získání jazykových a odborných certifikátů

www.sposka.cz
sposka@centrum.cz
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ŐƌĂĮŬĂ͕ƌĞŬůĂŵĂ͕ƉƌŽƉĂŐĂĐĞ͕ŽďĐŚŽĚ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞƉƌŽĚĞũĞĂƉŽĚŽďŶĢ͘
:ĞĚŶĄƐĞŽŬŽŵƉůĞǆŶşǌĂŵĢƎĞŶşŶĂďƌĂŶĚŝŶŐĂƉŽĚƉŽƌƵƉƌŽĚĞũĞͲǀǇƵǎŝơ ƉƎşƌŽĚŶşĐŚ ŝ ĚŽƉůŸŬŽǀǉĐŚ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ ƉƎŝ ƌĞĂůŝǌĂĐŝ ƵŵĢůĞĐŬǉĐŚ ŝŶƐƚĂůĂĐşĂƵǎŝơƵŵĢůĞĐŬǉĐŚŇŽƌĄůŶşĐŚŵŽƟǀƽǀŐƌĂĮĐŬĠƉƌĄĐŝƉƎŝƚǀŽƌďĢ
ǀŝǌŝƚĞŬ͕ůĞƚĄŬƽ͕ƉŽƵƚĂēƽ͕ƉůĂŬĄƚƽ͕ŬĂƚĂůŽŐƽ͕ďƌŽǎƵƌ͕ďĂŶŶĞƌƽĂĚĂůƓşĐŚ
ŐƌĂĮĐŬǉĐŚƉƌĂĐşǀŽďůĂƐƟŇŽƌĂůďƌĂŶĚŝŶŐƵ͘
ZE/E'^/'EʹǌĂŵĢƎƵũĞƐĞŶĂǀǇƵǎŝơĞƐƚĞƟĐŬĠƉƎşƉƌĂǀǇ͕ƵŵĢůĞĐŬĠ ƚǀŽƌďǇ͕ ƉŽēşƚĂēŽǀĠ ŐƌĂĮŬǇ͕ ĨŽƚŽŐƌĂĮĞ͕ ƉşƐŵĂ͕ ŬƌĞƐďǇ Ă ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ ǀ ŽďůĂƐƟ ǀŝǌƵĄůŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ ŵŽĚĞƌŶşĐŚ ůŽŐŽƚǇƉƽ͕ ǌŶĂēĞŬ͕
ƉƌŽƉĂŐĂĐĞ͕ŵĂƌŬĞƟŶŐƵ͕ƉƵďůŝĐƌĞůĂƟŽŶƐ͕ƌĞŬůĂŵǇĂƉƌŽĚĞũĞ͘ƌĂŶĚŝŶŐ
ĚĞƐŝŐŶƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƵŵĢůĞĐŬĠŐƌĂĮĐŬĠƚǀŽƌďǇƌŽǌƓŝƎƵũĞƵǌĄŬĂǌŶşŬƽ
ƉŽĐŚŽƉĞŶşĂƉŽƌŽǌƵŵĢŶşƉƌŽǌŶĂēŬƵͲďƌĂŶĚǀĐĞůĠŵƐƉĞŬƚƌƵƚƌŚƵ͘
sŽďŽƵasWƐƚƵĚĞŶƟƚǀŽƎşƵŵĢůĞĐŬĠƉƌŽũĞŬƚǇĂŶĂũĞũŝĐŚǌĄŬůĂĚĢƐĞƐƚĂǀƵũşƵŵĢůĞĐŬĠŝŶƐƚĂůĂĐĞĂŐƌĂĮĐŬĠƉƌĄĐĞ͘
szsE1
ϯƟƐŬĄƌŶǇ͕ƚƎŝWƵēĞďŶǇ
ĂƚĂƉƌŽũĞŬƚŽƌǇ͕ƐŵĂƌƚďŽĂƌĚǇ
sĞůŬŽĨŽƌŵĄƚŽǀĠƟƐŬĄƌŶǇ
&ŽƚŽĂƉĂƌĄƚǇ͕ŐƌĂĮĐŬĠƚĂďůĞƚǇ
EĞŽŵĞǌĞŶǉtŝ&ŝŝŶƚĞƌŶĞƚ
WƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşŐƌĂĮĐŬĠƉƌŽŐƌĂŵǇ
aŬŽůŶşƉƐǇĐŚŽůŽŐ

EzKds\E|,s\1͗
ϭϵ͘ϵ͘ϮϬϭϱ͕ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ͕ϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱ͕
Ϯϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱ͕Ϯϯ͘ϭ͘ϮϬϭϲ͕ϮϬ͘Ϯ͘ϮϬϭϲ͕
ϭϮ͘ϯ͘ϮϬϭϲ͕ ϭϲ͘ϰ͘ϮϬϭϲ͕ ϭϰ͘ϱ͘ϮϬϭϲ͕
ũŝŶĂŬ ŬĚǇŬŽůŝ ƉŽ ĚŽŚŽĚĢ ŶĞďŽ ŶĂ
ǀǉƐƚĂǀĄĐŚĂƐĞŵŝŶĄƎşĐŚ͘
WƎŝŚůĄƓŬǇƐĞƉŽĚĄǀĂũşĚŽ
30.11.2016.

dǇƉƓŬŽůǇ͗ƐŽƵŬƌŽŵĄ
:ĂǌǇŬǇ͗ũ͕Eũ
hďǇƚŽǀĄŶş͗ϭϮϱϬ͕Ͳ<ēͬŵĢƐşĐ
^ƚƌĂǀŽǀĄŶş͗ĚůĞŽďũĞĚŶĂŶĠŚŽũşĚůĂ

^^dhEdz^d>s</

,ZE/E1^ds&/ZD,ͲŬĂǎĚŽƌŽēŶĢƐĞƐƚƵĚĞŶƟƷēĂƐƚŶşƐƚĄǎĞǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘şŬǇƉƌŽŐƌĂŵƵƌĂƐŵƵƐнŵĂũşƐƚƵĚĞŶƟƐƚĄǎǌĐĞůĂǌĚĂƌŵĂ͕ǌĂƉůĂơŵĞƵďǇƚŽǀĄŶş͕ĚŽƉƌĂǀƵ͕ƉŽũŝƓƚĢŶşŝƐƚƌĂǀƵ͘WƌĂĐŽǀĂůŝǀEĢŵĞĐŬƵǀƌĠŵĄĐŚ͕ǀŵŝŶƵůŽƐƟǀƌĄǎěĂŶĞĐŚ͕,ŽůĂŶĚƐŬƵĂǀĞ&ƌĂŶĐŝŝ͘
,ZE/E1y<hZͲƉƌĂǀŝĚĞůŶĢũĞǌĚşŵĞƐĞƐƚƵĚĞŶƚǇŶĂǌĂŚƌĂŶŝēŶş
ĞǆŬƵƌǌĞͲƉƌŽĨĞƐŶşǀǉƐƚĂǀǇs/^KDǀĞ&ƌĂŶŬĨƵƌƚƵŶĂĚDŽŚĂŶĞŵĂWĂƎşǎŝ͕/WDǀƐƐĞŶƵ͕ƵƚŽƐůĂŶƵǀĞŶĞǀĢ͕ĞƵƚƐĐŚĞŶDĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĚĞƌ
&ůŽƌŝƐƚĞŶǀĞƌůşŶĢ͕ƌĞĂƟǀĂǀŽƌƚŵƵŶĚƵ͕tŽŬƌƐŚŽƉƵ'ƌĞŐŽƌĂ>ĞƌƐĐŚĞǀĂĚEĞƵĞŶĂŚƌĂĚĂůƓş͘
y<hZWZys&/ZD,sZͲƉƌŽƉŽũĞŶşǀǉƵŬǇƐƉƌĂǆşũĞŶĂƓş
ǀǉǌŶĂŵŶŽƵ ƉƌŝŽƌŝƚŽƵ͘ ^Ğ ƐƚƵĚĞŶƚǇ ũƐŵĞ ƐĞ ƐĞǌŶĄŵŝůŝ Ɛ ƉƌĂĐş Ă ƉƌŽƐƚƎĞĚşŵ ƟƐŬĄƌŶǇ ƵƌŽƉƌŝŶƚ ǀ WƌĂǌĞ͕ ƉƌŽĨĞƐŶşĐŚ ǀĞůŬŽŽďĐŚŽĚƽ ^ƚŽƌŐĞ
ĂĂŶĞĂ͘ĄůĞũƐŵĞďǇůŝǀĞĮƌŵĄĐŚ<ŽĚĂŬ͕^ŬŽƌŝ͕ƵŬĂƐĞ͕&ŝŌǇ&ŝŌǇǀ
,ƌĂĚĐŝ <ƌĄůŽǀĠ͕ dŝƐŬƐ ǀ :ĂƌŽŵĢƎŝ Ă ŵŶŽŚŽ ĚĂůƓşĐŚ͘ sĞƓŬĞƌĠ ŶĄŬůĂĚǇ
ŶĂĞǆŬƵƌǌĞ͕ǀēĞƚŶĢĚŽƉƌĂǀǇ͕ƉůĂơƓŬŽůĂ͘sŵŶŽŚĂŐƌĂĮĐŬǉĐŚƐƚƵĚŝşĐŚ͕
ƌĞŬůĂŵŶşĐŚĂŬƌĞĂƟǀŶşĐŚĂŐĞŶƚƵƌĄĐŚēŝŇŽƌŝƐƟĐŬǉĐŚƐƚƵĚŝşĐŚƐƚƵĚĞŶƟ
ŬŽŶĂũşŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉƌĂǆŝ͘
^<hdEZ>/WZK&/ZDz/E^d/dhͲďĢŚĞŵǀǉƵŬǇƐĞƐƚƵĚĞŶƚǇƌĞĂůŝǌƵũĞŵĞĚĞŬŽƌĂĐĞ͕ŝŶƐƚĂůĂĐĞ͕ŐƌĂĮĐŬĠŶĄǀƌŚǇ͕ƟƐŬǇ͕ƌŽůůͲƵƉǇ
ĂŵŶŽŚŽĚĂůƓşĐŚƐŬƵƚĞēŶǉĐŚƉƌĂĐş͘dǀŽƎşŵĞǀǉǌĚŽďǇĂƟƐŬǇŶĂƉůĞƐǇ͕
ǀǉǌĚŽďǇ ŝŶƚĞƌŝĠƌƵ͕ ŐƌĂĮĐŬĠ ƟƐŬǇ ŶĂ ǀǉƐƚĂǀǇ͕ ŬǇƟĐĞ ƉƌŽ ƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠ
ĂŬĐĞ͕ŶĄǀƌŚǇŶĂƉŽůĞƉǇĂƵƚ͕ŶĄǀƌŚǇŶĂďĂŶŶĞƌǇ͕ĂŬĐŝĚĞŶēŶşƟƐŬŽǀŝŶǇ
ĂůŽŐŽŵĂŶƵĄůǇĮƌĞŵ͘

678',-1Ë2%25<
/KϬϭϮϵϵϲϬϱϬ
EĄǌĞǀŽďŽƌƵ

<ſĚŽďŽƌƵ

ĠůŬĂ
ƐƚƵĚŝĂ

hŬŽŶēĞŶş &ŽƌŵĂ ƌƵŚƐƚƵĚŝĂ WƌŽ ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ WƎŝũşŵĂĐş
ƐƚƵĚŝĂ
ƐƚƵĚŝĂ
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ƉƎŝũŵŽƵ
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Technistone.

Dáváme příležitost šikovným, zodpovědným
a pracovitým lidem růst s námi.

Kdo jsme?
Česká ﬁrma z Hradce Králové.
20 let vyrábíme tvrzený kámen.
Vyrábíme ojedinělý produkt italskou technologií Breton.
Plně automatizovaný výrobní proces.
90 % naší produkce je pro export, vyvážíme do 75 zemí světa.
Zaměstnáváme více než 200 lidí.

Koho hledáme?
Technicky orientované a vzdělané lidi.
Nejčastěji obsazujeme pozice: operátor výrobní linky, strojní zámečník,
technolog, skladník, pracovník výstupní kontroly, kameník, montážní
pracovník a mnoho dalších pozic mimo výrobu.

Zaujali jsme vás?
Pro více informací navštivte www.technistone.cz, případně nám zašlete
svůj životopis na kubicova@technistone.cz.

www.technistone.cz

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Dlouhodobě stabilní oblastní nemocnice v krásném prostředí Českého ráje
hledá nové kolegy a kolegyně na pozice:
LÉKAŘ /LÉKAŘKA
FYZIOTERAPEUT, ERGOTERAPEUT
VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA
ZDRAVOTNÍ LABORANT, RADIOLOGICKÝ ASISTENT
Nabízíme perspektivní pracovní místo s prostorem pro seberealizaci,
práci s moderními přístroji za pomoci moderních postupů na akreditovaných pracovištích,
podporu kariérního růstu, motivaci služebně starších kolegů a vedení
a v neposlední řadě také benefity jako týden dovolené navíc, příspěvek na stravování
anebo možnost ubytování.

VZBUDILI JSME VE VÁS ZÁJEM?
Volejte personální oddělení - 493 582 222/227,
pište na email: nemjc@nemjc.cz; hana. penickova@nemjc.cz
nebo si s námi přijďte osobně popovídat na personální oddělení: Jičín, Bolzanova 522

www.nemjc.cz

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

ComGate, a.s.
Sídlo:
Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Pobočky:
Praha, Hradec Králové, Trutnov, Opočínek u Pardubic
Obchodní jednotky společnosti:
1. Platební řešení
2. Marketing
3. Call centrum
4. Logistika
5. IT systémy
Počet zaměstnanců:
300 – 350
Web:
www.comgate.cz

Nejčastěji obsazovaná pozice ve firmě:

PRACOVNÍK CALL CENTRA (HRADEC KRÁLOVÉ A TRUTNOV)
Rozpětí finančního ohodnocení na pozici pracovník CC: 11.000,- až 30.000,- Kč
Zaměstnanecké benefity:

Stravenky

Zdravotní volno

Zvýhodněné volání

Ocenění při pracovním a životním jubileu

Firemní akce

Časté motivační soutěže o věcné ceny
Co můžeme našim zaměstnancům krom benefitů dále nabídnout?

Stabilní práci na HPP (máme zájem výhradně o dlouhodobou spolupráci)

Získání velmi žádané praxe pro čerstvé absolventy jakéhokoli oboru studia (dovednosti jsou pro nás
důležitější než stupeň nebo obor vzdělání)

Jistotu v rozvoji Vašich komunikačních a vyjednávacích schopností, které později využijete v jakékoli
oblasti života

Práci v moderním prostředí a přímo v centru města

Neformální pracovní atmosféru a maximální podporu v tom, abyste byli úspěšní a spokojení

Velmi pěkné finanční ohodnocení (jistota fixní mzdy + možnost vysoké variabilní složky mzdy v závislosti
na výkonu)

Pravidelnou pracovní dobu v jednosměnném provozu pouze Po – Pá (odpoledne a víkendy volné)

Prostor pro růst (osobní i kariérní – 70% našich manažerů začínalo na pozici operátora)

Plný úvazek, ale jsme schopni vyjít zaměstnancům vstříc i s kratšími úvazky

Práci na projektech silných a úspěšných značek (UPC, Skylink, HBO, ČEZ, NN pojišťovna, AIG)
Co od uchazečů očekáváme?

komunikační schopnosti

tah na branku

prozákaznický přístup

základní PC znalosti a dovednosti

odolnost
Kontaktní údaje pro uchazeče o zaměstnání:
Tel.: 778 745 746
E-mail: uchazeči do HK – prace@comgate.cz
uchazeči do TU – trutnov@comgate.cz
Web speciálně pro uchazeče o zaměstnání v CC:

www.volamamamse.cz
© ComGate
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Bezpe nostn právní akademie, s.r.o,
st ední škola
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svato ovice,
e-mail : svatonovice@bpakademie.cz ,
www.bpa-svatonovice.cz, www.bpakademie.cz,
tel. : 499829729, 739613669
D íve St ední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svato ovice
Bezpe nostn právní akademie, s.r.o. st ední škola ( dále jen BPA) je soukromou st ední
školou schválenou MŠMT R a po odborné stránce výuky i MV R a spole n se školami
v Ostrav , Brn a Plzni máme již 20-ti letou tradici.
Denní studium je ur eno žák m 9.t íd. Je ty leté a je zakon eno maturitní zkouškou.
Škola poskytuje student m úplné st ední odborné vzd lání.
Všichni žáci on-line p ipojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici veškeré
u ební materiály a komunikace s pedagogy on-line
Škola se nachází v p ekrásném prost edí Jest ebích hor v Podkrkonoší se všestranným
sportovn -rekrea ním areálem. V oboru Ochrana osob a majetku jsou absolventi p ipraveni
pro práci v bezpe nostních agenturách, celní správ , v ze ské služb , armád i policii. Na
základ dohody uzav ené s Ministerstvem vnitra R spolupracuje se st ední policejní školou v
Holešov . V areálu je k dispozici žák m neomezen t locvi na, sportovní hala, posilovna,
lezecká st na, sauna a venkovní sportovišt s tenisovým kurtem
V areálu školy je možnost ubytování na DM a stravování ve školní jídeln .

Nabízíme maturitní studijní programy
68–42–M/01

Bezpe nostn právní innost
ŠVP Ochrana osob a majetku
- denní ty leté (výuka sebeobrany)

68–43–M/01

Ve ejnosprávní innost
ŠVP Právní administrativa
- denní ty leté

78–42–M/01

Technické lyceum – ŠVP vojenské zam ení
- denní ty leté (výuka sebeobrany)

78-42-M/01

Technické lyceum – ŠVP hasi ské zam ení
- denní ty leté (výuka sebeobrany)

68 – 42 – L/51

Bezpe nostní služby
- t íleté dálkové a distan ní -sebeobrana

P ihlášky nutno podat na školu do 15.3.2016
Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluv
Dny otev ených dve í:
12.12.2015, 9.1.2016, 23.1.2016 a 6.2.2016 vždy od 8:00 do 12:00 hodin



Spoleþnost nkt cables je pĜedním svČtovým dodavatelem do energetického
sektoru. Vyvíjí, vyrábí a dodává vysoce kvalitní kabely a kabelová Ĝešení pro
pĜenosové a distribuþní soustavy, stavební prĤmysl, železnice a automobilový
prĤmysl.
nkt cables má více než 3 500 zamČstnancĤ a je vlastnČna skupinou NKT
Holding A/S, která je uvedena na Dánské burze. NKT Holding vlastní nČkolik
spoleþností, které jsou aktivní v rĤzných prĤmyslových odvČtvích a jež mají výrobní
závody na þtyĜech kontinentech.
V ýeské republice má nkt cables více než 900 zamČstnancĤ
ve tĜech výrobních závodech:
Kladno

Vrchlabí

Velké MeziĜíþí

NejþastČji obsazovanou pozicí v nkt cables je „Operátor ve výrobČ – kabeláĜ“.

Nejen zamČstnanci na této pozici mají možnost využívat velmi zajímavých
zamČstnaneckých benefitĤ. Budoucím potenciálním zamČstnancĤm z Ĝad
studentĤ StĜedních škol a uþilišĢ nabízíme a umožĖujeme velmi zajímavou praxi.
nkt cables s.r.o.
PrĤmyslová 1130, 272 01 KLADNO
tel.: +420 312 607 111; info.cz@nktcables.com; www.nktcables.cz


Střední škola gastronomie a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.
Žákům devátých tříd nabízíme čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a turismus.
Studium je určeno těm, kteří rádi poznávají nové věci, jsou komunikativní, mají
organizační schopnosti a jsou připraveni vyjet do zahraničí.
Nabízíme:










Rodinné prostředí, přátelskou atmosféru a individuální přístup
Výuka několika světových jazyků
Jazykové kurzy s rodilým mluvčím
Příprava na mezinárodní jazykové certifikáty Cambridge English a ÖSD
Certifikované odborné kurzy
Praxe ve špičkových hotelích v Praze
Praxe a stáže v zahraničí
Finanční bonusy za praxi a dobrý prospěch
Odměna za produktivní práci

Uplatnění absolventů:
 Pracovník v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu
 Podnikatel v oblasti hotelnictví a turismu
Dále nabízíme:
 Jednoleté pomaturitní studium
 Dálkové studium (dvouleté maturitní nástavbové studium oboru Podnikání
a tříleté studium oboru kuchař – číšník).

Den otevřených dveří s ukázkami prací žáků: 12.

11. 2015

facebook.com/ssgastronomiemb
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 739 662 684, 604 700 431

www.ssgastronomiemb.cz

e-mail: info@ssgastronomiemb.cz

ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA s.r.o.

Společnost ASSA ABLOY (vlastník značky FAB) je největší světový výrobce a dodavatel komplexního řešení
uzamykacích dveřních systémů. Výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou vyrábí cylindrické vložky, visací,
přídavné, nábytkové a průmyslové zámky, elektromechanické zámky, klíče včetně polotovarů, bezpečnostní
závory a systémy generálního a hlavního klíče (BGHK). V rychnovském závodě, který dnes patří mezi největší
výrobní závody v Evropě, se nevyrábí pouze výrobky značky FAB, ale je hlavním centrem pro výrobu dalších 15
významných evropských značek, které dodává zákazníkům po celé Evropě.

nabízíme

požadujeme

Uplatnění u nás najdou jak zkušení odborníci,
tak i čerství absolventi technicky zaměřených
středních, VOŠ a vysokých škol. Preferujeme
vzdělání v oblastech strojírenství,
elektrotechniky, IT, logistiky a kvality.
Studentům rovněž nabízíme možnosti exkurzí,
praxí, trainee programy, odborné stáže a
spolupráci na bakalářských a diplomových
pracích.

Očekáváme schopnost týmové spolupráce,
vnitřní motivaci, kreativitu, flexibilitu a
schopnost adaptovat se v prostředí
mezinárodní společnosti. Vítáme také aktivní
přístup k práci, ochotu učit se nové věci,
samostatnost a odpovědnost.

Máte zájem získat více informací o možnostech uplatnění u nás, hledáte praxi nebo potřebujete
pomoc při zpracování závěrečné práce? Neváhejte nás kontaktovat:
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hana Kučerová, personální specialista, + 420 494 511 125, Hana.Kucerova@assaabloy.com

Společnost SanSwiss s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny RONAL .V roce 1999 započal zkušební
provoz montáže sprchových koutů z dovezených dílů z pobočky v Bitche ve Francii.
Majitelé vytvořili plán na výstavbu závodu na zelené louce. Dne 29.11.2001 se mohlo začít s výrobou
v novém závodě. Rozšířil se obchodní tým a domácí trh si začal zvykat na jiné výrobky než byly v té
době tradiční a zaběhlé. Při prosazování tehdy značky RONAL se sázelo na standardní švýcarské
vlastnosti. Preciznost, pečlivost, technicky dokonalé zpracování a mnohočetnost nabízených variant.
V roce 2009 se ze společnosti RONAL vyčlenila divize sprchové kouty a od té doby doposud nese
název SanSwiss.
Tyto předpoklady by nestačily, pokud bychom neměli spolehlivé dodavatele na všechny potřebné
komponenty. V našich vztazích klademe důraz na dlouhodobé smluvní vztahy, které nám dávají
určitou jistotu, že dodávané materiály budou kvalitní, umožní nám držet krok s konkurencí a budou
mít příznivý ohlas u našich odběratelů při koupi našich výrobků.
Další naší devízou jsou všichni pracovníci závodu. Současný stav je 123 zaměstnanců.
Do našeho závodu přijímáme pracovníky ze všech oborů.
Výroba- montáž sprchových koutů ,dělnická profese ve které klademe důraz na manuální zručnost,
pečlivost, samostatnost.
Technické oddělení – vytváření technické dokumentace, zpracování atypických zakázek, uplatní se
absolvent střední, popř. vysoké školy technicky zaměřené.
Oddělení přípravy práce, prodeje, nákupu – zpracování zakázek, komunikace se zákazníkem,
dodavatelem, vyžadujeme min. středoškolské vzdělání.
Ekonomické oddělení – podmínkou práce na těchto odděleních je absolvování školy s ekonomickým
zaměřením, komplexní vnímání souvislostí jednotlivých procesů , zručnost pracovat s informacemi.
Nejčastěji jsou přijímáni pracovníci na pozici – montážní pracovník.
Finanční ohodnocení se odvíjí od pracovní pozice a doby trvání pracovního poměru.
Benefity:
 závodní stravování
 13. mzda
 5 týdnů dovolené
 sociální fond( kulturní a sportovní akce)
 jazykové kurzy
V našem závodě je důležitá znalost cizích jazyků – německého, anglického, z důvodu komunikace
napříč Evropou, kde má skupina SanSwiss zastoupení.
Klademe důraz na jedince, jeho seberealizaci. Naše společnost podporuje další vzdělávání, osobní a
profesní růst.
S velkou nadsázkou můžeme říci, že se všichni známe , jsme schopni přijmout na všech postech
náročné úkoly a s přehledem je plnit.
Jičínský závod je vlajkovou lodí holdingu SanSwiss. Svoje vedoucí postavení si chce udržet i nadále.
Vede k tomu ale trpělivá a koncepční práce opírající se o kvalitní práci každého jedince. Výsledkem je
pak rostoucí zájem o naše výrobky na náročných evropských trzích. K udržení konkurenceschopnosti
vede náročná cesta, ve které je potřeba sledovat současné trendy, konkurenci, potřeby zákazníků a
hledat způsoby , jak se na trzích prosadit.
Společnost SanSwiss má všechny předpoklady, aby se stala trvalou součástí evropské scény sanitární
techniky.
Kontakt:
SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, Jičín 506 01
Web: www.sanswiss.cz
Tel.: 493 587 411

tradiční výrobce textilu z Podkrkonoší

Produkty: Košiloviny
Batisty
Damašky
Kapesníky

Cílové trhy: 48 států světa
92% produkce jde na
vývoz

Obrat:

Výrobní závody:

700 mil. Kč

Zaměstnanců: 420

Hořice
Černý Důl
Dvůr Králové n/L

Dlouhodobě nabízíme stabilní zaměstnání na pozicích:






Seřizovač tkalcovských stavů
Tkadlena
Zakladač osnovních válů
Barvíř příze
Úpravář tkanin

Našim zaměstnancům nabízíme širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,
jako například:
25 dnů dovolené
Zvýhodněné závodní stravování
1.000 Kč prémii nečerpáte-li v daném měsíci nemocenskou
Možnost využití zvýhodněného (korporátního) tarifu na vlastní
mobilní telefon
 Svoz zaměstnanců na noční a víkendové směny





www.mileta.cz

SOMA
Pozice

Kontaktujte nás

Mechanik montáže

Mgr. Klára Rybková

Elektromechanik

rybkova@soma.cz
tel: +420 465 350 824
www.soma-eng.com

Instalatér
Lakýrník

Jsme ryze česká společnost s 20letou historií a zabýváme se vývojem a výrobou vysoce
sofistikovaných technologií pro obalářský průmysl, které instalujeme po celém světě.
Kontaktuj nás.

PROFIT MAKING TECHNOLOGY

Spole nost CHOVSERVIS a.s. ve svých divizích nabízí:
komplexní služby chovatel m hospodá ských zví at, obchodní innost se zví aty,
prodej pot eb pro chovatele hospodá ských zví at a prodej jezdeckých pot eb,
produkci z masokombinátu TORO® Hlave ník a maloobchodní prodej potravin.

expedice masa
jatka
expedice masných výrobk
masná výroba
bourárna
!"

#$ %

kurz angli tiny,
zajišt né závodní stravování,
p ísp vek na stravování,
odm ny p i pracovním a životním jubileu,
p ísp vek na penzijní nebo životní pojišt ní,
dlouhodobou stabilní práci na HPP,
práci v moderním provozu,
motiva ní mzdové hodnocení dle výkonu
a pravidelnou pracovní dobu v jednosm nném provozu.

&
www.chovservis.cz
tel. 495404155
weisserova@chovservis.cz

CHOVSERVIS a.s.
Zem d lská 897
Hradec Králové




TŘEBECHOVICKÁ
SLÉVÁRNA A STROJÍRNA

Strojírna

Slévárna

Modelárna
Info:

Nabízíme:

• držitel certifikátu ISO 9001
• nejlépe vybavená modelárna v ČR
• 13 CNC strojů
• 180 zaměstnanců
• více jak 20 let na trhu

• 13. plat
• dovolenou nad rámec zákona
• stravenky 55%
• firemní akce
• prémie, odměny; věrnostní premie a
jubilea

Máme zájem o tyto obory:
• Modelář - h.m. 20 000 - 30 000,• Slévař - h. m. 20 000 - 25 000,• Tavič - h.m. 20 000 - 25 000,• Obsluha CNC - h.m. 25 000 - 35 000,• Programátor - h.m. 25 000 - 35 000,• Kontrolor - h.m. 25 000 - 35 000,-

TSS spol s r. o.

+ 420 495 540 339

www.tsssro.cz

info@tsssro.cz
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Jak se v budoucnu stát na trhu práce konkurence schopným?

Stačí: ■ rozumět ekonomice českého a zahraničního obchodu
s důrazem na marketing a management,
■ umět účtovat v programu Pohoda,
■ mít teoretické znalosti ověřené v našich fiktivních firmách,
■ zvládat slovem i písmem dva cizí jazyky včetně obchodní korespondence,
■ umět vytvářet webové stránky a počítačové animace.

Proto vám pro školní rok 2016/17 nabízíme čtyřleté studium s maturitou v oborech:

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením
■

podnikání

náplň studia: ekonomika, účetnictví, účetnictví na PC v programu Pohoda, právo, dva cizí jazyky, marketing,
management;

■

informační technologie

náplň studia: tvorba webových stránek, počítačové animace a grafika, správa počítačových sítí, znalost
operačních systémů, programování, základy ekonomiky a účetnictví;

■

NOVINKA

zahraniční obchod a cestovní ruch

náplň studia: ekonomika českého a zahraničního obchodu, zahraniční management, hospodářský zeměpis,
multikulturní přehled v evropském i světovém kontextu, cizí jazyky

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
náplň studia: výuka se specializuje kromě ekonomických předmětů a cizích jazyků především na hardware
a aplikační software. Studenti získají znalosti v oblasti programování, zvládnou úpravy a tvorbu grafických
objektů, prezentací a webových stránek. Naučí se připravit návrhy sítí, jejich realizaci i administraci a získají
znalosti z daňové problematiky a evidence, účetnictví a základů podnikání.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem
v Praze - 2. místo

Účast v celostátní olympiádě
v německém jazyce

Finále ČR středních škol
v odbíjené - 5. místo

Naši absolventi mají dobré předpoklady pro další studium na vysoké škole nebo pro bezproblémové
zařazení do praktického života.

Dny otevřených dveří a přijímací zkoušky z ČJ a MAT nanečisto
pátek 4. prosince 2015 od 1000 do 1800 hod.
čtvrtek 21. ledna 2016 od 1000 do 1800 hod.
Podrobnější informace na www.oanachod.cz

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
79-41-K/41 Gymnázium - denní studium - čtyřleté
79-41-K/81 Gymnázium - denní studium – osmileté
Tel.: +420 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
http://www.gymnachod.cz
Jednotný učební plán pro uchazeče o čtyřleté a osmileté studium
Předmět
I
II
III
IV
Jazyková a komunikační výchova
Literární a slohová výchova
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)1)
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)2)
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Přírodopis
Základy přírodních věd
Informatika a výp. technika
Estetická výchova
Tělesná výchova
První pomoc
Využití digitálních technolog.
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Laboratorní práce
CELKEM
1)
2)
3)

2
2
2/1
2/1
3/3
3/3
1,5
2
2
2
2
2
4/1
4/1
2
2
2/0,5
2/0,5
3
3
3/3
3/3
0,5/0,5
1/1
2/23)
2/23)
29/10 30/10,5

2
2/1
3/3
3/3
2
2
2
4/1
2
2
2
2/2
2
2/2
32/11

2
2/1
3/3
3/3
2
2
2
4/1
2
2
1
2/2
2
2/2
31/11

1

2

3

4

1/1
2
3/3
3/3
1,5
2
2
4/1
2
2
3
2/2
2
2/2
0,5/0,5
1/1
33/13,5

2/1
2
3/3
3/3
2
2
2
4/1
2
2
2
2/2
2
2/2
1/1
33/13

2/1
2
3/3
3/3
2
2
2
4/1
2
2
2
2/2
2/2
2/2
1/1
33/15

2/1
2
3/3
3/3
2
2
3/1
2
2
2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
33/18

Vysvětlivky: 2/1 - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena.
Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ.
Žák si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy.
Žák může mít jeden předmět a využívat celou hodinovou dotaci nebo více předmětů s menší dotací.

Volitelné předměty - každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy
Prima
Hrátky s matematikou
Sportovní hry
Dramatická výchova
Přírodovědné praktikum
Hrátky s robotikou
Sekunda
Hrátky s matematikou
Sportovní hry
Dramatická výchova
Přírodovědné praktikum
Hrátky s robotikou
Cvičení z anglického jaz.
3. ročník (dvouletý předmět)
Seminář z anglického jaz.
Společenskovědní sem.
Seminář z fyziky
Konverz. v anglickém jaz. Seminář z dějepisu
Seminář a cv. z chemie
Anglická gramatika
Seminář z matematiky
Seminář z biologie
4. ročník (jednoletý předmět)
Anglická literatura
Infinitezimální počet
Seminář z biologie
Konverz. v anglickém jaz. Cvičení z matematiky
Programování v C#
Konv. v německém jaz.
Seminář z fyziky
Základy psychologie
Seminář z dějepisu
Seminář z chemie
Základy ekonomie

Zájmové kroužky
dva pěvecké sbory, divadelní
soubor, kroužky historickodramatický, tvůrčího psaní,
robotiky,
elektrotechniky
a praktické fyziky, šachový,
filmový klub, házená, frisbee,
školní časopis, školní televize,
posilovna, tělocvična…

Programování
Základy práva

Den otevřených dveří bude 14. 1. 2016. Podrobnosti na www.gymnachod.cz

Proč studovat právě u nás?
 kvalitní výuka v příjemném a klidném prostředí
 praktické zaměření přírodovědných předmětů
(laboratoře Bi, Ch, Fy)
 moderní výuka cizích jazyků doplněná zahraničními pobyty
 úspěšnost našich absolventů na prestižních VŠ
 dopravní dostupnost – vlak, autobus až ke škole
 tradiční vícedenní exkurze
(kulturně vzdělávací v Praze, přírodovědná na Pálavě)
 vynikající podmínky pro sport
(atletický stadion, dvě velké sportovní haly, bazén)
 oblíbené celoškolní akce – Múzování, sportovní turnaje …

Přijímáme studenty do osmiletého a čtyřletého gymnázia
Přijďte se podívat do naší školy na dny otevřených dveří:

středa 25. 11. 2015 a úterý 12. 1. 2016 vždy od 15 do 17:30 h
Další informace:
www.goajaro.cz
zastupce@goajaro.cz
tel. 491 812 498

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

Absolventům základních škol nabízíme:
4leté maturitní studium


obor 36-47-M/01 Stavebnictví,
zaměření Pozemní stavitelství
3leté učební obory






23-55-H/01 Stavební klempíř*
36-64-H/01 Tesař*
36-67-H/01 Zedník*
36-69-H/01 Pokrývač*
39-41-H/01 Malíř, lakýrník*

* možná finanční podpora studia formou stipendia

Všem žákům poskytujeme možnost ubytování
a stravování ve vlastních zařízeních školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
více informací o studiu:

web

8.30 – 13.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.

7. LISTOPAD 2015
20. LEDEN 2016

WWW.VOSS-NA.CZ

nebo

telefonicky 491 426 243

Náchodská Stavebka, to není jenom škola s jednou hlavní budovou, ale také…
Školní dílny
Pro žáky se šikovnýma rukama jsou u nás k dispozici prostory vybavené strojním zařízením, nářadím,
maketami střech a dalšími pomůckami, které jsou pro kvalitní řemeslo potřebné.
Učebna virtuální reality
Vizualizace žákovských prací ve stylu „3D kino“ je možné zhlédnout ve speciální školní laboratoři se stereometrickou 3D projekcí.
Školní jídelna
Za kvalitním stravováním míří po dopoledním vyučování vyhladovělí žáci a zaměstnanci (nejen z naší školy)
do školní jídelny v Raisově ulici. Kuchařský personál chystá denně menu sestavené ze tří jídel, z nichž bývá
většinou jedno sladké nebo bezmasé. Každý měsíc je navíc obohacen neobvyklým kulinářským výletem.
Domovy mládeže
Ubytování studujících je situováno nedaleko od hlavní školní budovy
do dvou nebo třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením.
Každý pokoj je vybaven chladničkou a nechybí zde ani přípojka
k internetu. Ubytovaní mají dále k dispozici společnou klubovnu, hernu,
knihovnu, popř. i kuchyňku.
Školní tělocvičny
Prostory školních tělocvičen hostí žákovské sportovní turnaje v sálové
kopané, odbíjené, nohejbalu, vybíjené, badmintonu, florbalu, košíkové
a stolním tenisu. Pozornost je věnována i gymnastice a k dispozici jsou
i lezecká stěna a posilovna.
Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví
K náchodské Stavebce patří také budova COV s novými odbornými
učebnami – laboratoří materiálového inženýrství, učebnou stavební
fyziky a přednáškovým sálem, kde se naši žáci a studenti setkávají
se zástupci nejrůznějších stavebních firem a s odborníky z praxe.

Speciální střední škola a základní škola Žamberk
Tyršova 214, 56401 Žamberk

Speciální střední škola a základní škola
Žamberk
poskytuje
základní a střední vzdělávání žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Předmětem činnosti školy je poskytování
výchovy a vzdělávání v základní škole
praktické a speciální, v odborném učilišti a
praktické škole dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších
předpisů.

Vzdělávací nabídka
Tříleté obory vzdělávání
- bez prospěchového stipendia
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
ŠVP KUCHAŘSKÉ PRÁCE
75-41-E/01 Pečovatelské služby
ŠVP PEČOVATELSKÉ PRÁCE

Tříleté obory vzdělávání
- s prospěchovým stipendiem
29-51-E/01 Potravinářská výroba
ŠVP ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
23-51-E /01 Strojírenské práce
ŠVP ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
36-67-E/01 Zednické práce
ŠVP ZEDNICKÉ PRÁCE

Dvouleté obory vzdělávání

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj a
speciálnímu školství slouží již 35 let, během
kterých prošla škola mnoha změnami,
modernizací a také sloučením se Speciální
základní školou v Žamberku v roce 2012.
Žákům a žákyním nabízíme:
moderně vybavené učebny s výpočetní
technikou zaměřené na jednotlivé obory
vzdělávání
specializované cvičné učebny pro odborný
výcvik
tělocvičnu
s bohatým
sportovním
vybavením pro sporty sálové i venkovní
specializovanou
učebnu
s výpočetní
technikou
ubytování na internátu s celodenní stravou
ve školní jídelně
přilehlou zahradu s hřištěm a běžeckou
dráhou s umělým povrchem, altán pro
výuku na čerstvém vzduchu
bezbariérový přístup do školy a pohyb po
škole, osobní výtah

65-51-E/02 Práce ve stravování
ŠVP PROVOZ SPOLEČNÉHO
STRAVOVÁNÍ
69-54-E/01 Provozní služby – ŠVP
PROVOZ SLUŽEB A
DOMÁCNOSTI

Praktická škola
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
ŠVP PROVÁZKY
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
ŠVP SRDCE A RUCE
Nově přijímáme žáky bez
speciálních vzdělávacích potřeb:
bez doporučení ze školského
poradenského zařízení.

Podrobné informace získáte na:
Adrese: SSŠ a ZŠ Žamberk, Tyršova 214,
564 01 Žamberk
Mgr. Věra Říčařová, ředitelka školy;
Mgr. Eva Kopecká – zást. ředitele
Tel. č.: 465 614 472
E-mailu: oups@oupszamberk.cz
Webu: http://www.oupszamberk.cz/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26. 11. 2015
spojený s
ADVENTNÍM JARMARKEM

Vyšší odborná škola a Střední škola technická
Česká Třebová

VOŠ a SŠT Česká Třebová je zaměřená na odborné vzdělávání v oblastech dopravy,
elektrotechniky, informačních technologií, logistiky, nábytkářství, sociální práce a
strojírenství.
Nabízíme kvalitní technické vybavení učeben výpočetní techniky, odborných laboratoří, dílen
praktické výuky. V obou areálech (Habrmanova a Skalka) jsou vybudovány moderní datové sítě
s pokrytím WIFI pro přístup k internetu. Při přípravě absolventů spolupracujeme s významnými
firmami v regionu a jsme aktivními členy v různých profesních organizacích. Žáci mají možnost
absolvovat CISCO akademii (studium síťových technologií za podpory firmy Cisco) v rámci studia.

STUDIJNÍ NABÍDKA
H - střední vzdělání s výučním listem, tříleté obory

■ 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - elektromechanik
■ 33-56-H/01 TRUHLÁŘ - nábytkář
■ 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - zámečník
L, M - střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté obory

■
■
■
■

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK
33-41-L/01 NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
•
•

Výkonové a trakční systémy
Zabezpečovací a elektronické systémy

■ 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
•
•

Ekonomika v dopravě
Logistika v dopravě

N - vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem, titul DiS.

■ 64-31-N/14 LOGISTIKA A MANAGEMENT
■ 75-32-N/01 SOCIÁLNÍ PRÁCE

Dny otevřených dveří
DATUM

HODINA

Pátek

4.12.2015

13:00 – 17:00

Sobota

5.12.2015

08:00 – 12:00

Sobota

16.1.2016

08:00 – 12:00

Areál Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová, T: 465 568 111
Areál Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová, T: 465 508 420

E-mail: vda@vda.cz

www.vda.cz

Průmyslová střední škola Letohrad
Komenského 472, Letohrad
Průmyslová střední škola Letohrad je centrem technického vzdělávání v malebném podhůří
Orlických hor. Nabízené obory vycházejí z více než 60leté tradice školy. Díky mnohaletým
zkušenostem, soustavné spolupráci s praxí a jednotnosti oborů, je školou s velmi dobrými
výsledky ve vzdělávání svých
vých žáků a jejich kvalitní přípravě jak na výkon budoucího povolání,
tak pro další studium, zejména VŠ technického směru.
Nabízené obory:
ČČttyyřřlleettéé m
maattuurriittnníí
− 36-47-M/01
− 36-46-M/01
− 23-41-M/01
TTřříílleettéé uuččeebbnníí
− 23-52-H/01
− 23-51-H/01
− 26-51-H/01
− 26-51-H/02
− 26-52-H/01

STAVEBNICTVÍ
o zaměření pozemní stavitelství
o zaměření dopravní stavitelství
GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ
N
STROJÍRENSTVÍ - strojírenský technik

NÁSTROJAŘ (s rozšířenou výukou obrábění a CNC)
STROJNÍ MECHANIK (zámečník)
ELEKTRIKÁŘ - slaboproud
ELEKTRIKÁŘ - silnoproud
ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Ve všech vyučovaných učebních oborech na naší škole můžete získat firemní prospěchová
stipendia až do výše 2000,- Kč měsíčně. Učni oboru strojní mechanik (zámečník) a nástrojař
mohou obdržet ve všech třech ročnících také stipendium poskytované Pardubickým krajem ve výši
až 600 Kč měsíčně.

Dny otevřených dveří

17. října 2015
8.00 – 13.00
28. listopadu 2015
8.00 – 13.00
16. ledna 2016
8.00 – 13.00
více informací na www.pssletohrad.cz
www.ps
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Roztáčíme
velké věci

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE PROFESIONALITA SPOLEHLIVOST
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I vy můžete!

Naše ﬁrma se zabývá tvářením kovů za tepla, jejich zušlechtěním a následným
obráběním. Pracujeme se špičkovými stroji a nástroji. Využíváme nejnovějších poznatků
v technologiích bezešvého válcování mezikruží za tepla, následného tepelného
zpracování a třískového obrábění…
Přední světoví výrobci a dodavatelé u nás testují a vyvíjejí své nové výrobky.
Do našich řad průběžně přijímáme:
·
Obráběče kovů pro konvenční a CNC karusely
·
Pracovníky kontroly
·
Pracovníky kovárny
·
Elektromechaniky a mechaniky pro údržbu
strojů a zařízení

Našim zaměstnancům nabízíme:
·
zajímavé ﬁnanční ohodnocení
·
perspektivní zaměstnání v prosperující ﬁrmě
·
motivující ﬁnanční odměny
·
hrazené ubytování pro zaměstnance

Spolupracujeme se školami:
STŘEDNÍ ŠKOLA
UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

®

LEPŠÍ

www.brueck.cz

SPOJENÍ

Společnost Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je
předním světovým výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení nejen pro textilní průmysl.

Rieter CZ s.r.o.
Přemýšlíte o své budoucnosti? Zvolte dobře!

Studentům technických oborů nabízíme možnost získání stipendií.
Absolventům technických oborů nabízíme perspektivní uplatnění:
Pro učňovské obory:
• Zámečník
• Obráběč kovů
• Elektromechanik
• Servisní technik (znalost AJ)
Aktuální nabídka volných míst:
http://rieter.jobs.cz

Pro studijní obory:
• Technolog
• Projektový manažer pro elektrovýrobu
• Konstruktér
• Plánovač
• Technik kvality
• Technický nákupčí

Našim zaměstnancům nabízíme:
• Možnost podílet se na projektové práci v mezinárodních týmech
• Širokou škálu benefitů jako např. roční odměny, penzijní připojištění,
program pro výhodné telefonování, dovolenou navíc atd.

Studium technických oborů má perspektivu. Zvolte dobře!

V případě Vašeho zájmu navštívit naši firmu, nás kontaktujte:
Rieter CZ s.r.o., Moravská 519, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 557 131, 602 492 755, e-mail: richard.bednar@rieter.com
Rieter – The comfort of Competence.
www.rieter.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Jičín, Pod Koželuhy 100
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 otevírá ve školním roce 2016-17
čtyřleté maturitní obory:
18-20-M/01 Informační technologie (zaměření: Informační technologie)
26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření: Automatizace a aplikovaná elektrotechnika)
23-41-M/01 Strojírenství (zaměření: Mechatronika a programování CNC strojů)
tříleté učební obory:
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
tříleté pomaturitní studium na vyšší odborné škole:
23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM

Škola:


úzce spolupracuje s řadou firem, které nabízejí praxe a zaměstnání našim studentům
a absolventům (Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Jičín, Sklopísek
Střeleč, a.s., Seco GROUP a.s. Jičín, DEPRAG CZ a.s. Lázně Bělohrad, EMUGE
Lomnice nad Popelkou, MICRORISC s.r.o. Jičín, ŠKODA AUTO a.s. Mladá
Boleslav, TM ELITEX Lomnice nad Popelkou, Ronal ČR s.r.o. Jičín, KARBOX
Hořice, 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Praha, VYRTYCH a.s. Židněves aj.)
 disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni
 umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy
 po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení
o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb. §5
 funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens
pro ShopTurn a ShopMill
 je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program
 se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Napájeni Sluncem,
Matematická soutěž, AV ENGINEERING AWARDS, KYBER ROBOT)
 organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní
a kulturní akce
 zajišťuje jazykové exkurze v zahraničí odborné a jazykové stáže (Slovensko, Anglie,
Německo, Holandsko)
 poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia
 umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu,
programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém
simulátoru aj.
 umožňuje výhodně získat řidičský průkaz
Dny otevřených dveří:
4. 11. 2015 od 14.30 do 17.00 hod., 28. 11. 2015 od 9.00 do 12.00 hod., 19. 1. 2016 od 14.30
do 17.00 hod.
www.vos-sps-jicin.cz
posta@vos-sps-jicin.cz

Gymnázium, střední odborná škola,
střední odborné učiliště
a vyšší odborná škola, Hořice
www.gozhorice.cz
e-mail: info@gozhorice.cz
tel.: 493 623 021

Na naší škole nabízíme moderní vzdělávání s individuálním přístupem v příjemném prostředí
v těchto studijních oborech:
Agropodnikání
Přírodovědné lyceum
Obchodní akademie
Gymnázium
Sociální činnosti

41-41-M/01
78-42-M/05
63-41-M/02
79-41-K/81
75-41-M/01

a dále v tříletém učebním oboru:
Prodavač

66-51-H/01

a na vyšší odborné škole v oboru:
Veřejnosprávní činnost

68-43-N/02

 Součástí studia na všech oborech (kromě gymnázia a lycea) je odborná praxe.
 Studenti se účastní mezinárodních jazykových projektů (ERASMUS), řady odborných
soutěží, výstav, veletrhů, exkurzí a výměnných pobytů.
 Během studia mají možnost absolvovat sportovní kurzy (lyžařský, vodácký,
cykloturistický, plavecký).
 V rámci výuky navštěvují filmová či divadelní představení, pořádají se besedy
se známými umělci, připravuje se řada projektových dnů s různým zaměřením.
Každoročně se spolupodílíme na organizaci akce „Jičín – město pohádky“.
 Škola úzce spolupracuje s Ústavem sociální péče Hořice, s Výzkumným
a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy.
 Atmosféru školy skvěle doplňují studentské akce – maturitní plesy, Zobácký bál,
Pestrý zábavný večer či výtvarné dílny.
 Součástí areálu školy je moderní sportovní hala s horolezeckou stěnou a školní
statek.
 Škola má možnost ubytování ve dvou domovech mládeže, stravování ve školní
jídelně v Riegrově ulici a v jídelně v Šalounově ulici.

Dny otevřených dveří:
27. 11. 2015 (pátek): 8.00 – 17.00 hodin
28. 11. 2015 (sobota): 9.00 – 12.00 hodin

Studium na Gymnáziu v Trutnově - Vaše správná volba
Gymnázium Trutnov je škola s dlouholetou tradicí, která byla založena v roce 1920. Historická budova
z roku 1927 se nachází na Jiráskově náměstí.
Nabízíme zájemcům o studium kvalitní přípravu pro vysokoškolské studium i pro pracovní uplatnění,
vysokou úroveň výuky, individuální přístup a kvalitní zázemí.
Vyučujeme angličtinu, němčinu a francouzštinu v základní nabídce předmětů a ruštinu v nabídce
nepovinných předmětů. Studenti vyšších ročníků mají široký výběr volitelných předmětů.

Co nabízíme?













kvalitní všeobecné vzdělání
kvalifikované učitele
moderní multimediální učebny
wifi zóny pro studenty
praktickou přírodovědnou výuku
v moderních laboratořích
výměnné jazykové pobyty do Velké Británie
(Liverpool) a Německa (Jever)
poznávací zájezdy do zahraničí
možnost studia v zahraničí
možnost složení mezinárodních jazykových
zkoušek
výtvarnou a hudební výchovu
prezentaci výtvarných děl ve školní
Galerii Dračí ulička
školní pěvecký sbor

 kvalitní podmínky pro sport a tělesnou
výchovu
(v areálu školy: tělocvična, sportovní hala
a víceúčelové venkovní hřiště s umělým
povrchem)
 možnost reprezentace školy ve sportovních
soutěžích AŠSK ČR
 nejrůznější sportovní aktivity v rámci studia
(lyžařské, vodácké, tábornické, cyklistické
a pobytové kurzy)
 pro zájemce výběrové lyžařské, cyklistické
a vodácké kurzy do zahraničí
 pobyty na školní chatě Děvín v Modrém dole
v Krkonoších
 moderní školní jídelnu v budově školy

Podmínky přijetí




úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
body se přidělují také za prospěch na ZŠ a úspěchy ve vědomostních soutěžích
Studijní obory:
 79-41-K/81 – Gymnázium – studium denní, osmileté
 79-41-K/41 – Gymnázium – studium denní, čtyřleté

Den otevřených dveří – pondělí 30. 11. 2015, 1400 - 1730
www.gymnaziumtu.cz

tel.: 499 840 093

gtu@gymnaziumtu.cz

Možnosti uplatnění:
41-46-M/01 Lesnictví

Formy vzdělávání:
Obor ukončený absolutoriem:


41-32-N/01 Lesnictví

Obory ukončené maturitní zkouškou:




41-46-M/01 Lesnictví
41-45-M/01 Mechanizace a služby
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Obory ukončené závěrečnou zkouškou:


41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Dny otevřených dveří:
Dny otevřených dveří se konají ve všední dny vždy od
1300 do 1500 hodin. Po předchozí telefonické dohodě
lze navštívit školu přímo.




sobota 14. 11. 2015 od 1000 do 1400 hodin
pátek 4. 12. 2015 od 1300 do 1500 hodin
pátek 15. 1. 2016 od 1300 do 1500 hodin

Kontakt:





název: Česká lesnická akademie Trutnov –
střední škola a vyšší odborná škola
webové stránky: www.clatrutnov.cz
e-mail: cla@clatrutnov.cz
adresa: Lesnická 9, 541 11 Trutnov

Středisko 1 - Trutnov



vedoucí střediska: RNDr. Petr Kejklíček
telefon: +420 499 811 413

Středisko 2 - Svoboda nad Úpou



vedoucí střediska: Ing. Jaromír Hout
telefon: +420 499 871 106

Zájmové kroužky:









kynologický kroužek
sokolnický kroužek
trubačský kroužek
kroužek vábičů
akvaristický kroužek
kroužek florbalu
včelařský kroužek
hokejový kroužek

V denním čtyřletém studiu, zakončeném maturitou, obor
lesnictví se studenti připravují na veškeré odborné práce
spojené s prací lesního a mysliveckého hospodáře.
Absolventi nacházejí uplatnění u všech lesnických subjektů,
orgánů ochrany životního prostředí, státní správy,
myslivosti apod. Dále získávají oprávnění pro práci s
motorovou pilou, křovinořezem, zbrojní průkaz, řidičský
průkaz na motocykl, osobní automobil (možnost rozšíření
na traktor a nákladní automobil). Předpokládaný počet
přijatých 60.

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Absolventi získávají úplnou kvalifikaci středoškolsky
vzdělaných odborníků v oblasti ochrany přírody a životního
prostředí. Mají možnost získat oprávnění k řízení osobního
automobilu, osvědčení pro práci s motorovou pilou a
adaptéry. Získanou kvalifikaci uplatňují v oblasti státní
správy nebo ve sféře výroby a služeb. Obor připravuje
nejen úzce specializované pracovníky pro ochranu přírody
a zejména lesa, ale odborníky, kteří jsou schopni odborné
ekologické poznatky uplatňovat v různých oblastech
(chráněné krajinné oblasti, národní parky, referáty
životního prostředí, obcí, měst a okresů, inspekční činnost
v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady.
Předpokládaný počet přijatých 30.

41-45-M/01 Mechanizace a služby
Jedná se o klasický čtyřletý studijní obor, který je zaveden
pouze v denní formě studia. Poskytuje střední odborné
vzdělání s maturitou. Absolventi se uplatní jako operátoři
harvestorů, řidiči vyvážecích traktorů, specialisti pro
provoz lesních lanovek a ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v činnostech, které souvisejí s
využíváním techniky, zajišťováním její provozní
spolehlivosti. Uplatnění získají i jako výrobní mistři a
technici výrobních organizací, technici v dopravě,
stavebních, servisních a obchodně ekonomických službách.
Součástí studia je získání řidičského oprávnění na osobní a
nákladní automobil. Předpokládaný počet přijatých 30.

41-56-H/01 Lesní mechanizátor
V denním tříletém studiu, zakončeném závěrečnou
zkouškou se absolventi uplatní zejména při vykonávání
odborných prací školkařských, při zakládání a obnově lesa,
ochraně lesa, při těžbě, druhování, manipulaci a
soustřeďování dříví, sběru semen z vysokých stromů, při
kvalifikovaných pracích na manipulačních skladech, v
pilařských provozech, v dopravě dříví a okrajově při
ošetřování mimolesní zeleně. Dále jako strojníci lesních
lanovek, řidiči vyvážecích traktorů a operátoři harvestorů.
Obory nabízejí přípravu pro všechny práce konané v lesním
hospodářství s různou specializací a kvalifikací. V rámci ČR
a SR jako škola jediná provádíme výuku operátorů těžebně
dopravních strojů na výukovém simulátoru. Předpokládaný
počet přijatých 30.

Gymnázium a SOŠ Hostinné
Individuální přístup
v moderním prostředí

CO NABÍZÍME?
PERSPEKTIVNÍ OBORY
OSMILETÉ GYMNÁZIUM
SOCIÁLNÍ ČINNOST
MODERNÍ PROSTŘEDÍ
UČEBNY VYBAVENÉ VÝPOČETNÍ
A MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKOU,
ŠKOLNÍ JÍDELNA, KNIHOVNA,
LABORATOŘE, INTERAKTIVNÍ
TABULE, INTERNET, WI-FI
PROJEKTY A AKCE
ZAHRANIČNÍ PRAXE, MAJÁLES,
PROJEKTOVÉ DNY, ODBORNÉ
EXKURZE, VÝMĚNNÉ POBYTY,
SPOLEČENSKÉ AKCE A PLESY
SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ
TĚLOCVIČNY, GYMNASTICKÝ SÁL,
POSILOVNA, HOROLEZECKÁ
STĚNA, SPORTOVNÍ KURZY
VÝHODNÁ POLOHA ŠKOLY
AUTOBUS V MÍSTĚ, VLAK 150M
INTERNÁT 100M

GYMNÁZIUM A SOCIÁLNÍ ČINNOST
CHCETE BÝT PŘIPRAVENI PRO STUDIUM VYSOKÉ
ŠKOLY NEBO MÍT VZDĚLÁNÍ PRO VYSOCE
UPLATNITELNOU PROFESI? POKUD ANO, TAK
NEVÁHEJTE A POJĎTE STUDOVAT K NÁM!
PŘIHLÁŠKU NA GYMNÁZIUM A SOŠ V HOSTINNÉM
PODEJTE DO 15. BŘEZNA 2016. NABÍZÍME MODERNĚ
KONCIPOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ, VLASTNÍ PŘIJÍMAČKY,
RODINNÉ PROSTŘEDÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.
Z ABSOLVENTŮ 9. TŘÍD DOPLŇUJEME TAKÉ KVINTU.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. LISTOPADU 2015 A 12. LEDNA 2016

www.gymhost.cz
Horská 309, 543 71 Hostinné, tel: 499 441 442, info@gymhost.cz
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STUDIUM
OBCHODNÍ
AKEDEMIE
S MOŽNOSTÍ
VOLBY
ZAMĚŘENÍ NA
EKONOMIKU
CESTOVNÍHO
RUCHU A NA
INFORMATIKU

P
O
Z
O
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Obchodní akademie v Trutnově
Malé náměstí 158, 541 01 Trutnov

NOVINKA PRO
ABSOLVENTY
SŠ:
ZKRÁCENÉ
JEDNOLETÉ
STUDIUM
ZAKONČENÉ
MATURITOU
Z EKONOMIKY
A ÚČETNÍCTVÍ

Čtyřletý studijní obor s maturitou 63-41-M/02 Obchodní akademie.
Státní škola s dlouholetou tradicí výuky ekonomických oborů
nabízí žákům následující možnosti:
 Komplexní příprava na budoucí praxi v ekonomických, obchodních, správních
a administrativních činnostech a povoláních.
Odborně vedená a profesionální výuka ekonomických odborných předmětů.
 Specializace v rámci studia:
 Příprava na studium na vysoké škole:
Matematika a cvičení, dva až tři cizí jazyky včetně konverzace, společenské vědy.

Příprava na podnikatelskou či zaměstnaneckou činnost:
Praxe a činnost ve fiktivní firmě, volitelná příprava na činnost v cestovním ruchu a v oblasti
informačních technologií.
 Dlouholetá vynikající úspěšnost při maturitních zkouškách a při přijímacích zkouškách na
vysoké školy.
 Zvyšování osobní finanční gramotnosti.
 Příprava na složení státních zkoušek z kancelářského psaní a ze zpracování textu.
 Získání PC gramotnosti potvrzené ECDL certifikátem.
 Individuální přístup ke studentům, kteří spojí studium na škole se sportovní či
jinou činností ve významných oddílech a organizacích, které působí v regionu.
 Studium v moderní budově s učebnami vybavenými potřebnou interaktivní technikou,
vlastní knihovnou a studovnou, kantýnou, posilovnou a se školou spojenou tělocvičnou.
 Vodácké, lyžařské a cyklistické kurzy. Spolupráce se zahraničními školami.
Bohatá doplňková kulturní a sportovní činnost.
 Osvojení právních norem, obchodní etiky, slušného chování, odpovědnosti, spolehlivosti a
přesnosti a zároveň navázání přátelství a kontaktů na celý život.

Škola je svým zaměřením vhodná pro chlapce i dívky!
Dny otevřených dveří: pátek 27 11. 2015 a pondělí 25. 1. 2016 vždy od 14 do 17 h.

Tel.: 499599300, e-mail: oatu@oatrutnov.cz, www.oatrutnov.cz,
https://www.facebook.com/OATrutnov

Odborné učiliště a
Základní škola Sluneční
Mládežnická 329,
Hostinné 543 71

tel.: 499 524 139
IČO: 60154021
e-mail: ou.hostinne@worldonline.cz
www.ouhostinne.cz

Odborné učiliště v Hostinném je střední školou pro profesní přípravu mládeže se
speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je určena žákům ze speciálních škol a tříd,
a dále žákům vycházejícím ze základní školy z nižšího než 9. ročníku nebo s neúspěšně
ukončeným 9. ročníkem po doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Nabídka oborů pro školní rok 2016-2017
Tříleté učební obory s výučním listem:
36-67-E/01 zednické práce
65-51-E/01 stravovací a ubytovací služby (dříve kuchařské práce)
34-57-E/01 knihařské práce
33-57-E/01 dřevařské práce
33-56-E/01 truhlářské práce
Dvouleté učební obory s výučním listem:
69-54-E/01 provozní služby
Stipendium !: Učební obor zednické práce je zařazen do programu „Podpora středního
vzdělávání s výučním listem“. Královéhradecký kraj poskytuje žákům od 1.ročníku finanční
podporu 300-500 Kč/měsíc a na konci školního roku za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 2 žák obdrží jednorázovou odměnu 500-3000 Kč.
 Škola, dílny, internát, školní jídelna i tělocvična tvoří komplex umístěný v příjemném
lesoparkovém prostředí. Odborný výcvik probíhá v moderně vybavených dílnách. K teoretické
výuce slouží počítačové učebny a učebny s projekcí a interaktivní tabulí. Internát je po
rekonstrukci sociálních zařízení a společných prostor, pokoje pro žáky jsou postupně vybavovány
novým nábytkem.
 Tělocvična školy je v odpoledních hodinách k dispozici ubytovaným žákům. Dále mohou
využívat hřiště (volejbal, nohejbal, kopaná), posilovnu a hernu stolního tenisu, vše je součástí
školy a internátu.
 Škola pořádá lyžařské, sportovně-turistické kurzy, sportovní soutěže, základní vodácký
výcvik.
 K výbavě školy patří lodě, horská kola, lyže, brusle, náčiní pro florbal a ostatní sportovní
vybavení.

Ubytování
Stravování

- internát v areálu školy, 650,- Kč za měsíc

Doprava

- autobusové nádraží 50m od areálu školy
- vlakové nádraží přibližně 1km
- vlaková zastávka 0.5 km

- celodenní stravné pro ubytované 69,- Kč za 1 den
(snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)
- oběd 27,- Kč

Seco GROUP a.s.,
Šaldova 408/30, 186 00 Praha 8
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 2333,
IČ: 601 93 450
DIČ: CZ60193450
Závod Jičín
Jungmannova 11, 506 48 Jičín
tel: 493 500 151, 493 500 705
fax: 493 524 900
e-mail: secogroup@secogroup.cz
web: www.secogroup.cz
Jsme dominantní výrobce žacích traktorů v České republice a významný dodavatel této
techniky zejména do zemí EU, ale také například do Austrálie, na Nový Zéland, do USA, Číny,
Ruska, Běloruska, Turecka nebo Jižní Koreje. Sečením se nepřetržitě zabýváme již od roku
1895.
Patříme k vedoucím slévárnám v ČR v oblasti menších přesnějších odlitků z tvárné litiny
zejména pro evropské výrobce osobních a nákladních automobilů, traktorů a stavebních strojů.
Jsme dominantní výrobce vložených válců do dieselových motorů v České republice a
významný dodavatel renomovaných výrobců motorů zejména v EU.
SLÉVÁRNA
 Výroba odlitků z tvárné litiny do 3 kg.
 Výroba vložených válců do dieselových motorů s vnitřním průměrem 90 až 131 mm.
STROJÍRNA
 Třískové obrábění
 Lisovna a zpracování plechu
 Robotické svařování




Povrchová a před povrchová úprava
Dodatečné služby




konstruktér
pracovník obchodu a nákupu

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2015: 601
Nejčastěji obsazované pozice:
 slévárenský dělník
 strojírenský dělník
Finanční ohodnocení: 15000 – 30000,- Kč
Zaměstnanecké benefity:
 Příspěvek na stravování
 Příspěvek při narození dítěte
 Příspěvek na dětské tábory
 Příspěvek na penzijní připojištění
 Odměny při životním jubileu






Příspěvek na koupaliště a bruslení
Příspěvek na ozdravný pobyt na
odborářských chatách
Příspěvek na masáže
Příspěvek na vzdělávání (výuka jazyků)

Spolupráce se středními školami a učilišti:
 odborná praxe studentů a učňů strojírenských a příbuzných oborů
 školení mistrů odborného výcviku
 zapůjčení traktorů

SŠZE a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
tel. 494 323 711 - PSČ 517 41
E-mail: szes@szeskostelec.cz ; www.szeskostelec.cz
Den otevřených dveří:

120 let zemědělského
země
ci nad Orlicí
a přírodovědného vzdělávání v Kostelci
sobota 10. 10. 2015 od 10,00 hod.
sobota
sob 28. 11. 2015 (8-12 hod.) a pátek 15. 01. 2016 (12-16 hod.)
od.)
nabízíme ke studiu:
Přírodovědné obory: 1) maturitní a 2) učební
1) AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) - nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci a) nebo b)
a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
2) ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)
tříletý učební obor s možností pokračovat ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu
PODNIKÁNÍ nebo přijetím do vyššího ročníku maturitního oboru AGROPODNIKÁNÍ
Technické obory (chladicí a klimatizační technika a tepelná čerpadla)
3) ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
(26-52-H01) - tříletý učební obor s finanční podporou žáků od KÚ HK se zaměřením na
montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb., lékařské potvrzení
4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (26-41-L51)
- dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na montáže a servis
chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel
- denní i dálkové studium, do kterého budou přijímáni žáci jednou za 2 roky každý sudý
kalendářní rok, nejbližší školní rok 2016/17
Ekonomický obor
5) PODNIKÁNÍ (64-41-L51)
- dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů
- denní studium, do kterého budou přijímáni žáci jednou za dva roky každý lichý kalendářní
rok, nejbližší školní rok 2017/18
Součástí areálu školy jsou DM pro dívky i chlapce a stravovací zařízení (celodenní strava).

Více informací na www.szeskostelec.cz

Tradice trvající již 300 let

Gymnázium Františka Martina Pelcla
Rychnov nad Kněžnou
tel.: 733 124 931

e-mail: gymrk@grk.cz

www.grk.cz

Studijní obor : 79-41-K/81 osmileté
studium
Studijní obor : 79-41-K/41 čtyřleté
studium
Zaměření v obou studijních oborech je všeobecné

Přijímací řízení
· Pro školní rok 2016/2017 bude přijato 30 žáků do osmiletého a 60 žáků do čtyřletého studia.
· Přijímací zkoušky budou konat všichni uchazeči.
· Podrobnosti o obsahu a organizaci přijímacích zkoušek budou uvedeny na webových stránkách
gymnázia.

Studium cizích jazyků
Na gymnáziu je možno studovat anglický, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk. Nastupující
studenti zpravidla pokračují ve studiu toho jazyka, který se začali učit na základní škole. K němu si pak
volí druhý cizí jazyk podle vlastní volby. V plánu osmiletého studia je v prvním roce jeden cizí jazyk,
v dalších sedmi letech dva jazyky. Ve čtyřletém studiu se studují od prvního ročníku dva cizí jazyky.
Díky volitelným předmětům v posledních dvou letech studia může mít student až 7 hodin cizího jazyka
týdně.
Příprava k vykonání státních jazykových zkoušek (Ag, Nj), případně k mezinárodním zkouškám
z anglického jazyka (Cambridge FCE, City&Guilds – Pitman exams).

Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy
V posledních dvou letech studia si student může zvolit až 3-4 volitelné předměty podle svého budoucího
zaměření. V nabídce je mnoho různých předmětů jak z humanitní, tak přírodovědné oblasti (cizí jazyky,
historie, psychologie, matematika, fyzika, chemie, biologie, výpočetní technika a další podle zájmu
studentů).

Zahraniční kontakty
Gymnázium udržuje kontakty s gymnázii v Magdeburgu a Braunschweigu v SRN, dále s gymnáziem
v holandském městě Gouda a také se střední školou v ukrajinském Dubně. V týdenních výměnných
pobytech si studenti nejen zlepšují své jazykové znalosti a dovednosti, ale také poznávají běžný život
v hostitelských rodinách. Kromě toho jsou konány poznávací zájezdy do Polska, Itálie, Francie či Anglie
a lyžařský zájezd do rakouských Alp.

Dny otevřených dveří se budou konat v únoru 2016
Bližší informace najdete na internetových stránkách : www.grk.cz

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí,
Komenského 522
Obory:
1. Obchodní akademie
pro absolventy základních škol, kteří se chtějí
naučit základy ekonomiky, daňovou evidenci a
účetnictví, efektivně obsluhovat počítač nebo
se připravit na studium na vysoké škole.
2. Ekonomické lyceum
pro žáky, kteří chtějí získat všeobecné vzdělání
s ekonomickým zaměřením, znát základy
ekonomiky, účetnictví a práva a být připraveni
na vysokoškolské studium.
3. Informační technologie
pro ty, které baví počítače, chtějí jim skutečně rozumět a získat technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového
hardwaru, softwaru, počítačových sítí a technických přenosů dat; naučí se základům programování a databázových
systémů.
Žáci všech oborů si osvojí psaní na klávesnici, dva cizí
jazyky včetně ekonomické angličtiny (kromě
anglického jazyka si vybírají německý, francouzský,
španělský nebo ruský jazyk), získají ucelené
vědomosti z oblasti všeobecně vzdělávacích
předmětů a mohou za zvýhodněných podmínek složit
mezinárodní certifikáty English for Business, Goethe
Zertifikat a ECDL, pracovat v Klubu mediální
komunikace a účastnit se společenského života školy.
Pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu v Rychnově nad Kněžnou vyučujeme obor VOŠ Firemní
ekonomika. Studenti jsou připravováni tak, aby po absolvování školy dokázali vykonávat manažerské a náročné
specializované činnosti ve výrobní sféře, v oblasti obchodu, služeb, státní správy a samosprávy.
Projektová činnost:
Na vybavení školy, profesní rozvoj zaměstnanců a mimoškolní vzdělávání žáků čerpáme prostředky z Evropské unie.
Příklady realizovaných projektů:
1. Interaktivní testování v Moodle – tvorba a využívání e-learningových nástrojů
2. Interaktivní výuka průřezového předmětu (zaměřeno na mediální výchovu a ICT)
3. Erasmus+: Vzdělávání pedagogů v zahraničí
4. UNIV2 KRAJE – rozšíření působnosti školy udělením certifikátu Centrum celoživotního učení
5. Leonardo da Vinci: Provozní praxe nadaných žáků v zahraničí
6. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka Kostelec
nad Orlicí – vybavení školy počítači, tvorba inovativních výukových materiálů, vzdělávání pedagogů
Doplňková činnost:
1. Organizace a realizace vzdělávacích kurzů pro veřejnost a podniky v regionu – dlouhodobé jazykové
vzdělávání, kurzy výpočetní techniky a účetnictví
2. Podpora tělovýchovy a sportu pronájmem školní tělocvičny a haly Jungmannova jiným subjektům
3. Certifikáty English for Business a Goethe Zertifikat pro širokou veřejnost, ECDL pro školy

STUEKEN s.r.o., Hradec Králové
•
•
•
•

konstrukce
k
k a výroba
ý b kusových
k
ý h nástrojů
á
ů
sériová výroba přesných střižně ohybových dílů
vstřikolisy pro střižně ohybové díly
aktuálně 150 zaměstnanců s předpokladem
počet zdvojnásobit do roku 2018

Spolupráce STUEKEN s.r.o. a SPŠ, SOŠ a SOU Hradební
ní
Praxe pro obory:

Další spolupráce:

• mechanik seřizovač
• nástrojař
• obráběč kovů – obsluha a
programování CNC strojů
• mechanik elektrotechnik
• strojní mechanik

• exkurze žáků ZŠ ve firmě
• podpora na přehlídce SŠ
• finanční podpora při oborových
soutěžích
• hlavní pracovní poměr
pro absolventy

Nabídka STUEKEN s.r.o.
o.
Hlavní pracovní poměr:
•
•
•
•
•
•

práce v prosperující společnosti
zaučení v oboru strojírenství
odpovídající finanční ohodnocení
měsíční výkonnostní prémie
13. plat dle vývoje obchodu
5 týdnů dovolené ročně

Benefity:
• příspěvek na penzijní připojištění
• čisté a udržované pracovní
prostředí
• jazykové kurzy
• závodní stravování

STUEKEN s.r.o., Kladská 1006/61a, 500 03 Hradec Králové 3
tel.: 493 030 111, www.stueken.cz, email: info@stueken.cz

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Jsme Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod Trutnov, jeden z předních
dodavatelů v automobilovém průmyslu. Jako vedoucí partner mezinárodního automobilového
průmyslu celosvětově přispíváme k bezpečnější a pohodlnější mobilitě každého z nás. Díky naší
kvalifikaci, výrobkům a službám zlepšujeme bezpečnost, pohodlí a požitek z jízdy. Kombinace
technologických, ekologických, ekonomických a personálních aspektů naší práce je to, čím se
odlišujeme – výkon je naší vášní.
Závod Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Trutnov se ve svých výrobních divizích
zabývá výrobou turbodmychadel, dieselových a benzínových vysokotlakých čerpadel, senzorů, ventilů
pro recirkulaci výfukových plynů a elektromechanických akčních členů. S našimi téměř tisíci
zaměstnanci patříme k významným zaměstnavatelům Královéhradeckého kraje.
Spojte svou kariéru s perspektivou automobilového průmyslu a přidejte se k nám. Hledáme
motivované mladé studenty, absolventy, ale i odborníky seniory. Nabízíme zajímavé pracovní pozice
v nadnárodní společnosti s možností rozvoje, a to v oblastech výrobní technologie, projektového
managementu, konstrukce a vývoje, kvality, logistiky, controllingu a dalších.
Co nabízíme našim zaměstnancům?
•

Zázemí úspěšné nadnárodní společnosti

•

Stabilitu a jistotu

•

Moderní pracovní prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi

•

Motivující systém odměňování a benefitů

•

Možnost osobního i kariérního růstu

Studentům středních škol nabízíme možnost získat cenné zkušenosti v rámci studentských
praxí. Účastněte se aktivit pořádaných naší společností v rámci exkurzí, přednášek nebo prezentací a
staňte se součástí naší společnosti. Těm z Vás, kteří pokračují ve studiu na vysokých školách,
nabízíme uplatnění v úspěšném Trainee Programu. Všechny formy spolupráce napomáhají studentům
najít budoucí uplatnění.
Staňte se i Vy členem našeho týmu! Kontaktujte naše personální oddělení.
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
Volanovská 518
54101 Trutnov
personalni.trutnov@continental-corporation.com
www.continental-kariera.cz

Střední škola

ACADEMIA MERCURII
Náchod

Studijní obory s maturitou:


Cestovní ruch



Propagace a marketing



Jazykové lyceum



Personální management



Gymnázium - humanitně zaměřené, možnost studia online
Tel.: 724 170 055
info@academiamercurii.cz

V ČEM JSME JINÍ?
Učební plán přizpůsobený každému studentovi na míru, příjemné prostředí malé školy,
přátelská atmosféra, kvalitní tým pedagogů, rodilí mluvčí, velké množství mimoškolních
aktivit… jsme škola, která vás připraví do života.
Dny otevřených dveří vždy od 8:00 - 17:00 (soboty 9:00-17:00):
pondělí 26. října
pátek a sobota 6. a 7. listopadu
pátek a sobota 11. a 12. prosince
čtvrtek a pátek 28. a 29. ledna

ACADEMIA MERCURII

www.academiamercurii.cz

dáme ti křídla …… pro život
JSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA

PETROF, spol. s r. o.
Společnost PETROF je stabilní česká rodinná firma s dlouholetou tradicí. Již více než 150 let
vyrábí v Hradci Králové klavíry a pianina, které vyváží do více než 60 zemí celého světa.
V současné době je největším evropským výrobcem pian, nástroje PETROF dosahují světové
kvality a popularity. Od roku 1954 má své vlastní oddělení výzkumu a vývoje.
Sídlo:

Na Brně 1955, 500 06 Hradec Králové

Počet zaměstnanců:

221

Zaměstnanecké benefity:
týden dovolené navíc
stravenky
penzijní připojištění
možnost zvyšování a prohlubování kvalifikace
Nabízíme:
stabilní práci v prestižním oboru
perspektivní zaměstnání na plný úvazek
v jednosměnném provozu
motivační finanční ohodnocení
příjemnou pracovní atmosféru
získání praxe pro učně a absolventy – spolupráce
se SUPŠ HNN
další profesní rozvoj pod vedením zkušených mistrů
Nejčastěji obsazované pozice ve firmě:

mechanik klávesových hudebních nástrojů a truhlář

„Přijďte mezi nás a seznamte se s piany, na která je radost hrát.“
KONTAKT
tel.: 495 712 160
e-mail: kapitolova@petrof.com
www.petrof.com

36-47-M/01 Stavebnictví
BIM projektování
Stavby a konstrukce
Geodézie
Čtyřletý maturitní obor je určený pro technicky zaměřené žáky se zájmem o
stavitelství, architekturu a moderní informační technologie. Od 3.ročníku
probíhá výuka dle odborného zaměření. Využíváme odborné učebny výpočetní
techniky s nejmodernějším programovým vybavením stavebního zaměření.
Absolventi jsou připraveni pro - povolání v oblasti přípravy, realizace a správy staveb, stavební technik, stavební mistr, stavbyvedoucí,
stavební dozor, stavební projektant, koordinátor projektu, technik výroby stavebních hmot, referent státní správy, geodet, referent
katastrálního a stavebního úřadu, pro prodej stavebních materiálů, ale také pro vysokou školu technického směru.

36-45-M/01 Technická zařízení budov
Teplo, voda, vzduch
Čtyřletý maturitní obor je určený pro technicky zaměřené žáky se zájmem o techniku a
stavitelství, kteří se chtějí specializovat na rozvody a zařízení staveb tj. vytápěn,
vzduchotechniku, rozvody vody, kanalizace a plynu. Využíváme odborné učebny výpočetní
techniky s nejmodernějším programovým vybavením pro oblast technických zařízení.
Absolventi jsou připraveni pro - povolání v oblasti přípravy, realizace a správy staveb,
stavební technik, mistr, technolog, projektant, koordinátor projektů technických zařízení,
technik výroby a technickohospodářský pracovník technických zařízení budov, referent státní správy, pro prodej stavebních materiálů, ale
také pro vysokou školu technického směru.

78-42-M/01 Technické lyceum
Lyceum se zaměřením na architekturu
Čtyřletý obor zakončený maturitou je určený žákům s velmi dobrými studijními
výsledky a zájmem o architekturu, stavitelství, techniku, matematiku a informatiku.
Při výuce využíváme odborné učebny výpočetní techniky s nejmodernějším
programovým vybavením oblasti architektury a stavebnictví. Výuka je zaměřena na
kreativní tvorbu návrhů budov a interiérů. Příprava žáků je směřována ke studiu
technického směru se zaměřením na architekturu a stavebnictví.
Absolventi jsou připraveni pro - povolání projektový manažer, referent státní správy a především na studium technické vysoké školy se
zaměřením na architekturu a stavitelství.

Dny otevřených dveří
21. listopadu 2015

8:30 – 12:00

8. prosince 2015

8:30 – 17:00

14. ledna 2015

14:00 – 17:00

Tel: +420 776 111
E-mail : a@spsstavhk.cz
www.spstavhk.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Nový Bydžov, Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov
Obor: Obchodní akademie (63-41-M/02)
ŠVP – Obchodní akademie
Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně
podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích.

Obor: Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)
ŠVP - Ekonomika a finanční služby
Absolvent se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených zvláště na výkon finančních služeb. Praktické
uplatnění je obdobné jako u Obchodní akademie, větší důraz je však kladen na práce ve finančních
institucích.

ŠVP - Management sportu
Absolvent se uplatní v zařízeních pro volnočasové aktivity zaměřené na sportovní činnost. Uplatní se na trhu
práce jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce v oblasti
managementu a marketingu a to nejen sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot. Bude
schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a
prezentovat výrobek nebo službu odběratelům s důrazem na sportovní a rekreační aktivity.

Vybavení školy:
Budova školy se sportovním areálem, jídelna, domov mládeže, tělocvična, moderní odborné
učebny, studovna, knihovna, mini IQ centrum,

Aktivity školy:
Vyučují se dva cizí jazyky, organizují se zahraniční pobyty, praxe, kroužky, kurzy, úspěšně se
účastníme středoškolské odborné činnosti a soutěží v grafických disciplínách, organizujeme
a účastníme se sportovních a jazykových soutěží, spolupracujeme se zahraniční školou ve
Staranzanu v Itálii a Coburku v Německu.

Tel.: 495 490 353
Fax: 495 493 347
E-mail: reditel@sosnb.cz
www.sosnb.cz

Den otevřených dveří:

25. 11. 2015
16. 1. 2016
Školu je možné navštívit kdykoliv po
telefonické domluvě

GYMNÁZIUM Nový Bydžov

Název: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
Adresa: Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
Telefon: 495 490 377
Prezentace: www.gnb.cz
Obory vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/61 Gymnázium

Přijímací řízení:

30 žáků do 1. ročníku čtyřletého studia
30 žáků do 1. ročníku šestiletého studia

Charakteristika školy:
 zaměření všech tříd je všeobecné s možností
diferenciace v posledních dvou letech studia
výběrem volitelných seminářů a cvičení

 multikulturní postoje žáků a jejich mobilitu
podporuje partnerství se zahraničními gymnázii
na Slovensku a v Německu

 veškerá výuka probíhá v jedné budově, kde
se nachází prostorné kmenové učebny, dále
laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie
a biologie, dvě učebny výpočetní techniky a
tělocvična

 žáci se pravidelně zúčastňují vědomostních
i sportovních soutěží, ve kterých trvale dosahují
velmi dobrých výsledků

 učebny jsou vybaveny moderními učebními
pomůckami, k dispozici jsou bohaté sbírky
názorných učebních pomůcek
 gymnázium je partnerskou školou Univerzity
Hradec Králové a Evropského vzdělávacího
centra

 mimoškolní činnost je organizována ve spolupráci
s Klubem rodičů a přátel školy při Gymnáziu
Nový Bydžov
 žáci absolvují lyžařský a turistický kurz
 ve škole funguje žákovský samosprávný orgán
(žákovský parlament)
 WIFI je pro žáky volně k dispozici po celé budově
školy

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ve školním roce 2016/2017 přijímáme:
denní forma studia

počet studentů

63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (s rozšířenou výukou anglického jazyka)
68-43-M/01 Veřejnoprávní činnost
75-41-M/01 Sociální činnost (zaměření: Výchovná a humanitární činnost)

60
30
30
30

Dny otevřených dveří
Hradec Králové, V Lipkách 692
Hradec Králové – Rudolfinum, Pospíšilova třída 365

25. 11. 2015, 6. 1. 2016 (15:00 -17:00 hod.)
24. 2. 2016 (15:00 -17:00 hod.)

Charakteristika školy
-

škola regionálního významu
výuka probíhá v nově zrekonstruované budově v centru Hradce Králové
široká nabídka „druhého“ cizího jazyka (ruština, němčina, španělština, francouzština, italština)
vysoká odborná kvalifikovanost učitelů, výuka v počítačových a jazykových učebnách
použití dataprojektorů, interaktivních tabulí, podpora nadaných žáků
zohlednění individuálních potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
moderní metody výuky, zajímavé odborné praxe a exkurze
možnost studovat na jazykové škole
možnost složit mezinárodní a státní jazykové zkoušky

Přijímací zkoušky nanečisto a kurzy pro uchazeče
-

přípravný kurz k přijímacím zkouškám z MAT a ČEJ
přijímací zkoušky nanečisto MAT a ČEJ
kurz anglického jazyka
kurz anglického jazyka v Janských lázních

V únoru 2016 se stěhujeme do nové budovy
Rudolfinum, Pospíšilova třída 365,
Hradec Králové
Kontakty
www.oahk.cz
e-mail: oahk.skola@oahk.cz
telefon: 495 453 206

24. 2. 2016 - 7. 4. 2016
březen 2016
11. 5. 2016 - 22. 6. 2016
14. 8. 2016 - 19. 8. 2016

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68
Telefon: 495 535 386
Internet: www.sosvet.cz

Fax: 495 535 400
E-mail: kontakt@sosvet.cz

Obor vzdělání:

 43-41-M/01 Veterinářství
Zaměření:

 Veterinární technik
 Veterinární technik - laborant
Forma a délka studia: denní,
čtyřleté
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Stravování a ubytování: ano
Přijímací zkoušky: 15. 4. 2016
Dny otevřených dveří:

 1. 10. 2015 (Den zvířat – Čt 9.00-15.00)
 25. 11. 2015 (St 9.00-15.00)
 13. 1. 2016 (St 9.00-15.00)
 6. 2. 2016 (So 10.00-15.00)
Uplatnění absolventů:

 asistent veterinárního lékaře,
 pracovník veterinárního ústavu,
 pracovník zemědělské organizace,
 zaměstnanec zoologické zahrady,
 laborant ve veterinárním nebo humánním zdravotnickém zařízení,
 laborant v potravinářském provozu,
 majitel a pracovník psího salonu,
 studium na vysokých školách.

Èeský výrobce zdravotnického vybavení
Spoleènost PROMA REHA je pøedním výrobcem zdravotnického vybavení a nábytku. Jedná se
o rodinnou firmu, jejíž historie sahá až do roku 1990. Sídlo spoleènosti se nachází v Èeské
Skalici a výrobní závod v Mezimìstí u Broumova.
V souèasnosti spoleènost zamìstnává pøes 200 pracovníkù a své výrobky dodává do více než
50 zemí svìta. Hlavní skupinu výrobkù tvoøí nemocnièní a peèovatelská lùžka, dìtské postýlky,
vyšetøovací a sprchovací lehátka, noèní a jídelní stolky, transportní vozíky a mnoho dalšího.

Výrobní závod je schopen využít velkého potenciálu vývojového oddìlení, vèetnì silného
zázemí konstrukèního týmu. Je vybaven vyspìlými strojírenskými technologiemi schopnými
velmi pøesných výrobních procesù. Disponuje napøíklad øezacími stroji, stroji na broušení
a vrtání hutního materiálu, CNC obrábìcím zaøízením, CNC ohýbacím centrem èi svaøovacím
robotem. Základní segment zdravotnické techniky a zdravotnického vybavení je zatížen velmi
pøísnými mìøítky co do kvality a spolehlivosti. Produkce výrobního závodu tak splòuje
nejpøísnìjší kritéria srovnatelná s požadavky automobilového prùmyslu.

Spoleènost hledá kvalifikované zamìstnance s odbornými znalostmi a zkušenostmi
z oblasti strojírenství. Nejèastìji obsazovanými pozicemi ve firmì jsou: sváøeè, brusiè, lakýrník,
skladník a montážní dìlník.
Spoleènost svým zamìstnancùm nabízí dlouhodobé a stabilní zamìstnání, zaškolení, profesní
rùst, pøíspìvek na stravování a další zamìstnanecké výhody.
PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Èeská Skalice
info@promareha.cz, tel.: 491 112 233, www.promareha.cz

PROMA REHA
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Budčeves 26, 507 32 Kopidlno
Telefon: +420 493 551 111, Fax: +420 493 551 112
Internetový obchod: obchod.aveflor.cz

www.aveflor.cz

Společnost AVEFLOR je rodinná firma a byla založena v roce 1995. Od svého založení jde výhradně
o českou firmu bez přítomnosti zahraničního kapitálu. Společnost byla založena za účelem výroby
sprejových přípravků ve vysoké kvalitě. Cílem bylo především vyrábět veterinární, zdravotnické i
kosmetické výrobky. V roce 1997 společnost přestavěla objekt bývalé školy v obci Budčeves na
výrobní závod. Do toho objektu umístila jak tzv. čisté prostory, tak i sídlo společnosti. Jakožto držitel
certifikátu SVP (GMP) může společnost vyrábět i farmaceutické výrobky v nesterilním prostředí.
Hlavní prioritou společnosti je výroba kvalitních přípravků, a to jak pod vlastními značkami, tak i pro
smluvní partnery. Mezi velice známé a dobře etablované značky na českém trhu, patří vlasová
kosmetika AVEFLOR, veterinární přípravky ARPALIT ® a Kubatol, zdravotnické prostředky AKUTOL ™ a
ochranná kosmetika proti slunci TRIODERM ®.
Výrobky jsou vyvíjeny ve vlastních laboratořích s důrazem na kvalitu a moderní poznatky. Snahou
společnosti je rovněž ve svých výrobcích využívat blahodárného účinku přírodních látek a bylin.
Tam, kde je to možné, dáváme přednost přírodním látkám před uměle vyrobenými.
Společnost AVEFLOR používá unikátní švýcarskou technologii výroby sprejů. Hlavní předností
technologie nazývané jako BOV (bag-on-valve) je oddělení produktu od hnacího plynu. Tím je
zabráněno smíšení hnacího plynu a produktu.
V roce 2014 provedla společnost výstavbu nového výrobního a administrativního objektu, v kterém
jsou umístěny i nové vývojové a analytické laboratoře.
V současné době má společnost AVEFLOR 91 zaměstnanců a pracuje se zde na třísměnný provoz.

Střední škola zahradnická,
Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
tel.: 493 552 121, fax: 493 552 122
e−mail:info@zahradnicka-skola-kopidlno.cz
www.zahradnicka−skola−kopidlno.cz, www.facebook.com/zahrskola

Škola se zaměřením na výuku zahradnických a rybářských oborů
založená roku 1948
Vzdělávací nabídka pro absolventy základních i
středních škol
Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:
•

41-44-M/01 Zahradnictví
Specializace: Zahradní architektura,
Floristika,
Zpracování
zahradnické
produkce,
Management a marketing zahradnictví,
Tropické a subtropické zahradnictví

•

41-43-M/01 Rybářství
Zaměření i na akvaristiku, myslivost a vodohospodářství

Tříleté obory s výučním listem:
•

41-52-H/01 Zahradník
Specializace: Zahradní architektura, Floristika

•

41-52-E/01 Zahradnické práce
Specializace: Zakládání a ošetřování parků a
zahrad,
Prodavač květin - aranžér,
Produkční zahradnictví

Dvouletý nástavbový obor s maturitní zkouškou:
•

41-44-L/51 Zahradnictví
Specializace: Zahradní architektura, Floristika

Stipendia na všechny obory!
Dny otevřených dveří: 27. - 28. 11. 2015,

15. 1. 2016,

5. – 6. 2. 2016

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s. r. o.
Gorkého 867, 530 02 Pardubice
NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
I. Pro absolventy základních škol
denní studium (čtyřleté) v oborech vzdělání
■ Gymnázium 79-41-K/41, ŠVP Gymnázium – živé jazyky
Gymnázium s rozšířenou výukou angličtiny. V angličtině také probíhá
výuka dalších pěti pedmětů. Perfektní znalost jazyka otevírá studentům bránu do světa.
■ Obchodní akademie 63-41-M/02, ŠVP Public Relations, média
a marketingová komunikace
Studium rozvíjí kreativitu, tvořivost a fantazii a zároveň poskytuje ekonomické vzdělání.
Ideální kombinace pro současnou firmu. Možnost studia na vysokých školách stejného zaměření.

■ Masér sportovní a rekondiční, ŠVP Specialista na wellness a lázeňství
Atraktivní čtyřletý maturitní obor zaměřený na poskytování masérských služeb. Praxi
vykonávají studenti přímo v lázních nebo wellness hotelech.
■ Ekonomické lyceum 78-42-M/02, ŠVP Ekonomické lyceum
Spojení gymnázia a odborné školy s ekonomickým zaměřením. Možnost
pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole a vysokých školách

II. Pro absolventy středních škol
denní studium (tříleté) Vyšší odborné školy v oboru
■ Finance a daně 63-43-N/09
MOŽNOSTI PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
■ Škola je členem Asociace Cambridgeských škol
■ Nabídka cizích jazyků (ANJ, NEJ, FRA, SPA, RUJ, ITA )
■ Na výuce se podílejí zahraniční učitelé nebo vyučující, kteří dlouhodobě vyučovali v zahraničí
■ Od 2. ročníku je možné studovat 3. cizí jazyk
■ V ŠVP Gymnázium - živé jazyky se některé předměty vyučují v angličtině
■ Nejtalentovanějším studentům nabízíme přípravu na vykonání mezinárodních zkoušek
z cizích jazyků
■ Spolupráce s Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové, Metropolitní univerzitou Praha
a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
PARTNERSKÉ ŠKOLY, STÁŽE V ZAHRANIČÍ
■ Vzájemné kontakty se školami v Německu a Itálii
■ Výměnné stáže
■ Mezinárodní granty financované z prostředků EU
INFORMACE, NÁVŠTĚVNÍ DNY
■ Osobní návštěva denně po ohlášení od 8.00 - 15.30 hod. (v případě zájmu je možné domluvit i jiný
čas
■ Dny otevřených dveří: 5. 11. 2015 (od 8.00 hodin v budově školy)
10. 12. 2015 a 14. 1. 2016 (od 15.30 hodin v budově školy)
Velmi rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, ukážeme prostory a vybavení školy, umožníme dle Vašich
požadavků i možnost návštěvy výuky předmětů a seznámíme Vás s prostředím a atmosférou školy.

Tel.: 466 303 105, 466 303 083
E- mail: info@agys.cz

Studuj na AGYS !
www.jdinaagys.cz
www.agys.cz
facebook.com/agysc
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Vrchlabí, Krkonošská 265

MECHANIK LANOVKÁŘ

ZÁMEČNÍK

AUTOKLEMPÍŘ

KUCHAŘ

ČÍŠNÍK

ASISTENT OBCHODU

www.sossou.cz

Zájemcům

Sídlo školy: Krkonošská 265,
543 11 Vrchlabí
vrchlabi@sossou.cz

informace po telefonické domluvě.

o

studium

umožníme

individuální prohlídku školy a podáme

499 421 195 nebo 499 421 333

Nabídka oborů
otevíraných
ve školním roce

2016-2017
Informační technologie
Správa počítačových sítí
Programování a vývoj aplikací
Správa webů a databází
Počítačová grafika a multimedia

Aplikovaná chemie
Výroba a zpracování polymerů
Zušlechťování textilií
Analytika životního prostředí
Farmaceutický asistent

Gastronomie a hotelnictví
Cestovní ruch
Kosmetické služby
Vizážistika
Wellness

Kadeřník-vizážista
Dny otevřených dveří: 10.-11. listopadu 10-18 hod.
21. listopadu 8-12 hod.
12.-13. ledna 10-18 hod.
17. února 10-18 hod.

Informace o vyučovaných oborech, přijímacím řízení i životě
ve škole hledejte na webu školy na adrese www.ssis.cz.

Þ www.spstrutnov.cz

skola@spstrutnov.cz

499 813 071

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101
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Střední škola
Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA BEZ ŠKOLNÉHO*
Tříleté učební obory, které umožňují získání výučního listu:
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů
23-55-H/01 KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře
23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování,
vývoj aplikací a robotiku
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačovou
grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk
23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
+ 3 profesní kvalifikace a výuční list
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ
+ 5 profesních kvalifikací a výuční list
Nástavbové studium pro vyučené:
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ denní studium
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ dálkové studium* - pouze u tohoto jediného
dálkového studia je režijní poplatek.
Rekvalifikační kurzy a osm profesních strojírenských kvalifikací
Svářečské kurzy základní i úřední ze čtyřech metod.
Škola je vlastníkem mezinárodního certifikátu o kvalitě vzdělávání
a výchově při přípravě na povolání v technických studijních
a učebních oborech ČSN EN ISO 9001:2009.
Dny otevřených dveří po telefonické domluvě KDYKOLIV - jsme tu pro vás!!!
Adresa: Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Pulická 695, 518 01 Dobruška
Web: www.sspvc.cz; E-mail: info@sspvc.cz;
Tel.: 491 618 930, Mob.: 605 210 021
Naši absolventi pracovní místa nevyhledávají, ale vybírají!!!

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
570 13 Litomyšl, T. G. Masaryka 659
tel.: +420 775 558 223
e-mail: skola@szat.cz, kontakt web:
www.szat.cz
Maturitní obory:
Obor Zahradnictví (41-44-M/01)
Zaměření: Floristika, Zahradní architektura, Šlechtění sbírkových rostlin
Obor Chovatel cizokrajných zvířat (41-43-L/01)
Obor Lesnictví a ekologie lesa (41-46-M/01)
Obor Mechanizace a služby (41-45-M/01)
Zaměření: Provoz mechanizace a služby, Dopravní a servisní služby, Výpočetní technika
a automatizace, Logistika a administrativa dopravy
Přihlášky je nutné odeslat do 15. 3. 2016.

Umělecké maturitní obory:
Obor Scénická a výstavní tvorba (82-41-M/03)
Zaměření: Výstavní tvorba a floristický design, Výstavní tvorba a zahradnický design
Přihlášky je nutné odeslat do 30. 11. 2015. Talentové zkoušky proběhnou v lednu 2016.

Učební obory:
Obor Zahradník (41-52-H/01)
Zaměření: Zahradník, Krajinář, Chovatel
Obor Opravář lesnických strojů (41-56-H/02)
Obor Zahradnické práce (41-52-E/01)
Zaměření: Vazačské práce, Chovatelské práce, Zahradnické práce, Opravářské práce
Přihlášky je nutné odeslat do 15. 3. 2016.

NEJBLIŽŠÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PREZENTACE ŠKOLY:
PÁ 23. 10.

13.00 -16.30, SO 24. 10.

9.00 - 12.00

PÁ 27. 11.

13.00 -16.30, SO 28. 11.

9.00 - 12.00 Prezentace adventních vazeb

PÁ 18. 12.
8.00 -17.00, SO 19. 12.
9.00 - 17.00, NE 20. 12.
9.00 -15.00
Výstava vánoční floristiky a zemědělské techniky s mezinárodní účastí partnerských škol

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
kontakty:

Alešova 1723, Turnov
tel.: 481 319 111, vedeni@ohsturnov.cz, www.ohsturnov.cz

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
23-41-M/01
65-42-M/02
63-41-M/02
65-42-M/01

Strojírenství
Cestovní ruch
Obchodní akademie
Hotelnictví

Střední vzdělání s výučním listem
23-52-H/01
23-51-H/01
23-56-H/01
23-62-H/01
65-51-H/01

Nástrojař – stipendijní program
Strojní mechanik (zámečník) – stipendijní program
Obráběč kovů – stipendijní program
Jemný mechanik (optik) – stipendijní program
Kuchař – číšník (kuchař, číšník / servírka, kuchař – číšník)

Škola poskytuje žákům širokou nabídku vzdělání. Žáci si mohou vybrat z výše uvedených maturitních
studijních oborů, dále nabízíme obory středního vzdělání s výučním listem. U strojírenských oborů je
samozřejmostí programování, obsluha CNC stroje, běžně se během výuky využívá 3D tiskárna a 3D skenner.
Škola je moderně vybavena, většina učeben je vybavena dataprojektory a velkoformátovými televizemi.
Škola disponuje čtyřmi učebnami ICT, čtyřmi jazykovými učebnami a žáci mohou využívat ke studiu dvě
knihovny. Výuka je obohacena řadou vzdělávacích kurzů, škola se zapojila do projektu
Erasmus+, díky kterému každoročně 25 žáků vycestuje na měsíc do Anglie a Irska
na odborné praxe. Dále je škola zapojena do projektu Škola bez hranic, díky kterému
v letošním školním roce vycestuje 55 žáků na jazykový pobyt do Anglie. Zároveň
žákům umožňujeme složení státních zkoušek z anglického jazyka. Pro kvalitní výuku jsou
učitelé do výuky vybaveny notebooky. Pro žáky nabízíme ubytování v Domově mládeže s možností
celodenního stravování.

Připravované akce školy:
Burza středních škol
Dny otevřených dveří

4. 11. 2015, 8.00 – 16.00 hodin
2. 12. 2015, 13. 1. 2016, vždy 14.00 – 17.00 hodin

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
494539211
e-mail: skola@vosrk.cz www.vosrk.cz
Partner společnosti ŠKODA AUTO a. s.

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou:
23 - 41 - M/01 STROJÍRENSTVÍ (zaměření na CAD/CAM systémy a CNC stroje)
39 - 41 - L/01
AUTOTRONIK
65 - 41 - L/01
GASTRONOMIE
66 - 41 - L/01
OBCHODNÍK
Tříleté učební obory s výučním listem:
23 - 68 - H/01
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (AUTOMECHANIK)
26 - 57 - H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ
23 - 61 - H/01 AUTOLAKÝRNÍK (LAKÝRNÍK)
23 - 55 - H/02 KAROSÁŘ (KLEMPÍŘ)
36 - 56 - H/01 KOMINÍK
65 - 51 - H/01 KUCHAŘ
66 - 51 - H/01 PRODAVAČ
33 - 56 - H/01 TRUHLÁŘ
Nástavbové studium zakončené maturitou:
23 - 43 - L/51
PROVOZNÍ TECHNIKA
64 - 41 - L/51
PODNIKÁNÍ
Akreditované vzdělávací programy vyšší odborné školy:
23 - 45 - N/01 AUTOMOBILOVÁ DIAGNOSTIKA A SERVIS
63 - 41 - N/11 FIREMNÍ EKONOMIKA
Dny otevřených dveří:
• 16. 10. 2015 od 9.00 do 17.00 hod
• 11. 12. 2015 od 13.00 do 17.00 hod
• 26. 2. 2016 od 13.00 do 17.00 hod

17. 10. 2015 od 9.00 do 12.00 hod
22. 1. 2016 od 13.00 do 17.00 hod
nebo po telefonické domluvě kdykoli …

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Výuka v technických oborech probíhá převážně v posluchárnách a laboratořích plně vybavených
audiovizuální technikou. K dispozici je výkonná počítačová síť s optickým páteřním vedením s rychlým
přístupem na internet, Wi-Fi a síťové tiskárny a kopírky. Studenti mohou využívat počítače i v době
mimo vyučování až do večerních hodin. Ve škole jsou autorizovaná školicí střediska moderních
CAD/CAM systémů, diagnostiky motorových vozidel, svářečská škola, autoškola a stanice měření emisí.
Významnou změnu v oblasti technického vybavení školy přinesla v uplynulých letech rozsáhlá
rekonstrukce a modernizace, která byla nákladem 150 mil. Kč zaměřena především na zlepšení
podmínek pro výuku odborných automobilních a strojírenských předmětů.
Těsné styky škola udržuje s mnoha výrobními organizacemi našeho regionu. Zvlášť významná
je partnerská spolupráce s firmou Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav. V oblasti zahraniční spolupráce jsou
udržovány kontakty s partnery v Polsku, Německu, Francii a Irsku.
Studenti v Rychnově n.Kn. mají pro své sportovní vyžití k dispozici školní sportovní halu s
horolezeckou stěnou, v sousedství školy je sportovní areál s hřišti na kopanou a odbíjenou, tenisové
kurty, plavecký bazén, bowling, zimní stadion a kuželna. Součástí výuky jsou i zimní lyžařské kurzy
v Alpách, letní sportovní kurzy a tradiční týdenní pobyty u moře v Chorvatsku. Škola disponuje rovněž
vlastním ubytovacím zařízením s bezplatným přístupem na internet a vlastní školní jídelnou.

Přijďte mezi nás !!!
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