


 

Střední škola strojírenská 

a elektrotechnická 
Nová Paka, Kumburská 846, 509 01493 723 727, E-mail: sssenp@sssenp.cz, http://www.sssenp.cz 

IČO: 06 668 151, Tel:        

Čtyřleté studijní obory: 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, zaměření automatizace 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, zaměření počítačové systémy 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, zaměření optoelektronika 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – zaměření na provoz lanovek a vleků 
 

Tříleté učební obory: 

23-52-H/01 Nástrojař 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

26-51-H/01 Elektrikář  

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

23-55-H/02 Karosář 
 

Žákům tříletých učebních oborů bude Královéhradecký kraj poskytovat v průběhu jejich profesní 

přípravy finanční podporu (podrobné informace na http://www.issnp,cz)) 
 

Dálkové nástavbové studium: 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 

23-43-L/51 Provozní technika 
 

Zkrácené jednoroční studium: 

23-52-H/01 Nástrojař 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

26-51-H/01 Elektrikář  

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 
 

Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro 

uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 

 

Prohlídku školy lze sjednat telefonicky. 





 

STUEKEN s.r.o., Hradec Králové

Aby to fungovalo bezproblémově, potřebujeme vás: 

Volné pracovní pozice: 

▪ Seřizovač 

 kovolisů 

 vstřikolisů 

 montážních linek 

 

▪ Kontrola, třídění a ruční montáž 

 

Praxe pro obory: 

▪ Strojní mechanik                       

▪ Mechanik, seřizovač 

▪ Mechanik, elektrotechnik 

 

▪ Nástrojař                                    

▪ Obráběč kovů – obsluha        

a programování CNC strojů 

 

Benefity: 

▪ čisté pracovní prostředí 
▪ 13. plat a měsíční prémie 6000Kč 

▪ příplatky nad rámec zákoníku práce 

▪ flexibilní pracovní doba pro THP 

▪ 5 týdnů dovolené 

▪ příspěvek na penzijní připojištění 
▪ jazykové kurzy 

▪ závodní stravování 
 

Pracovní pozice: 

▪ Seřizovač lisů 

▪ Obsluha lisů 

▪ Seřizovač montážních linek 

 

▪ Nástrojař 

▪ Obráběč kovů 

▪ Brusič 

 

Spolupráce STUEKEN s.r.o. a SPŠ, SOŠ A SOU Hradební 
 

STUEKEN s.r.o., Kladská 1006/61a, 500 03 Hradec Králové 3 

tel.: 493 030 111, www.stueken.cz, email: recepce@stueken.cz 

 

▪ konstrukce a výroba kusových nástrojů 

▪ sériová výroba přesných střižně ohybových a hlubokotažných dílů 

▪ vstřikolisy pro střižně ohybové díly 

▪ montážní linky pro výrobu podsestav 

▪ aktuálně 210 zaměstnanců s předpokladem postupného nárůstu 

STUEKEN s.r.o., Hradec Králové 



   
   

  

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
Tel.: +420 495 831 111, www.fnhk.cz 
IČO: 00179906, DIČ: CZ00179906 

Zaměstnanecké výhody FN HK: 

 jistota a perspektiva stabilního zaměstnavatele, 

 práce ve špičkovém a stabilizovaném zdravotnickém zařízení 
 adaptační proces, příjemné pracovní prostředí a možnost kariérního růstu, 
 možnost zkrácených pracovních úvazků (například při studiu nebo rodičovské dovolené), 
 aktivní podpora dalšího vzdělávání a studia pro odborný rozvoj  
 možnost účastnit se odborných seminářů a konferencí, 
 pomoc se zajištěním ubytování včetně poskytnutí možnosti přechodného ubytování 

mezi směnami pro dojíždějící zaměstnance, 
 25 dní dovolené a 5 sick days,  
 sociální výhody realizované prostřednictvím osobního konta FKSP (příspěvek na 

dovolenou, sport, kulturní programy, penzijní připojištění), 
 široká nabídka stravování za zvýhodněné ceny v areálu FN HK  
  

Volná pracovní místa: 

Všeobecná sestra, dětská sestra, praktická sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, 
radiologický asistent, zdravotní laborant, fyzioterapeut.  

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Největší zdravotnické zařízení v kraji 

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve 
východních Čechách, ale i v celé České republice. Na 39 pracovištích včetně 24 klinik s 1 360 
lůžky je každý rok hospitalizováno přes 41 tisíc pacientů. Ambulantně je v nemocnici 
každý rok ošetřeno více než 700 tisíc pacientů.  
Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používají se moderní technologie v oblasti 
diagnostiky i léčby. Fakultní nemocnice Hradec Králové je také významným výzkumným a 
výukovým pracovištěm úzce spojeným s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. 
Fakultní nemocnice Hradec Králové má více než 5 000 zaměstnanců, nemocnice se může 
pyšnit nadstandardními výdělky nad celorepublikovým průměrem se širokou nabídkou 
zaměstnaneckých výhod. 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU  A VÝUČNÍM L ISTEM

V OBLASTI AUTOOPRAVÁRENSTVÍ, DOPRAVY A STAVEBNICTVÍ

Hlavní areál SOŠ a SOU, Vocelova 1338
GPS 50.2199156N, 15.8158317E

Dílny SOŠ a SOU, Jana Krušinky 1637
GPS 50.2199186N, 15.8175606E

Dílny SOŠ a SOU, Vážní 1098
GPS 50.2238456N, 15.8603931E

 Ve škole připravujeme profesionály v oborech automobilních, dopravních a stavebních již přes padesát let. Reagujeme na potřeby trhu 
práce a sledujeme i vývoj a požadavky odborných firem. Filozofie školy vychází z kombinace moderních a tradičních metod výuky pro 
přípravu odborníků v oborech učebních i maturitních. Zajišťujeme, nejen pro naše absolventy, kurzy a výuku v rámci celoživotního 
vzdělávání dospělých. 
 Vhodným způsobem kombinujeme teore�ckou výuku a prak�cký výcvik, a to také na pracoviš�ch externích firem. Úzce 
spolupracujeme s orgány Královéhradeckého kraje, Magistrátem města Hradec Králové, Úřadem práce ČR, Hospodářskou komorou ČR, 
oborovými cechy, svazy a dalšími odbornými ins�tucemi. Škola disponuje moderním vybavením učeben a dílen. Neustále inovujeme 
všechna zařízení, vznikají nové laboratoře a dílny, např. laboratoř domácí a průmyslové automa�zace, značková diagnos�cká pracoviště 
autoservisu, jedinečný trenažer nákladního automobilu či moderní lakovací boxy.

O ŠKOLE

PROČ STUDOVAT
NA VOCELOVCE?

5 minut od Terminálu ü

HD a nádraží ČD

možnost ubytování na ü

vlastním domově 
mládeže

moderní vybaveníü

WI-FI v celé školeü

interak�vní  výukaü

Office 365 ZDARMAü

FINANČNÍ PODPORA ü

u vybraných oborů

ZDARMA řidičské ü

oprávnění skupin B a C 
u vybraných oborů

možnost získat profesní ü

průkaz řidiče

možnost získat cer�fikát ü

ECDL

možnost praxe ve ü

vybraných zemích EU

uplatnění absolventů na ü

trhu práce

sekretariat@vocelova.cz www.vocelova.czfacebook.com/vocelova/

D N Y OT E V Ř E N ÝC H D V E Ř Í

 8.00-14.00 hodin
 9.00-17.00 hodin
 8.00-14.00 hodin

16. listopadu 2019
6. prosince 2019

18. ledna 2020

sobota
pátek
sobota



CHTÍT VÍC...
...Wikov nová generace!

PROČ WIKOV
• 100 let strojírenství s výhradním českým majitelem Martinem Wichterlem 
• Převodovky pro zajímavé projekty: větrné, přílivové, vodní elektrárny, gumárenský průmysl, ropné plošiny,  
   těžební průmysl, kolejový průmysl, metalurgie

STUDOVAT PRO NAŠI SPOLEČNOST, CHTÍT VÍC A MÍT BUDOUCNOST:
Technolog • Konstruktér • Manažer prodeje • Nákupčí • Kontrolor • Programátor CNC

NABÍZÍME
• Odborné praxe, diplomové práce
• Podporu při studiu ve formě stipendia na SŠ i VŠ 
• Brigády v průběhu celého roku na reálných projektech

Stipendium až 40 - 50 tis. Kč za rok!

 





Stabilita

Profesionalita

Inovace



HLEDÁME VÍC, NEŽ JEN STROJE... HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

CHTÍT VÍC...
...než jen práci. To je Wikov!

NABÍZÍME VÍC...
• moderní pracovní prostředí
• pružná pracovní doba
• nadstandardní mzda
• dovolená 25 dní
• mikrosponzoring
• stravování v areálu
• výběr až ze 6-ti jídel
• podpora sportu
• bavíme se i mimo firmu
• realizace vlastních nápadů
• odborný růst a výuka jazyků (AJ, NJ, RJ)

CHCETE VĚDĚT VÍC?
Mgr. Lucie Kejzlarová Erlebachová
personální ředitelka 

  491 488 111, 604 188 559 

  pracehronov@wikov.com

Více na www.chtitvic.cz 

nebo na www.wikov.com/cs/kariera

         

Květa, technolog

Josef, obráběč kovů

Kamil, soustružník

Michal, konstruktér Michal, servisní technik

David, brusič

• Pracovník montáže    •    Technik kvality    •    Projektový manažer

PROČ WIKOV
• 100 let strojírenství s výhradním českým majitelem Martinem Wichterlem
• Převodovky pro zajímavé projekty: větrné, přílivové, vodní elektrárny, gumárenských průmysl, ropné plošiny,  
   těžební průmysl, kolejový průmysl, metalurgie
• Stabilita, inovace, profesionalita





MARTIN BOROVKA
Předseda představenstva facebook.com/StavebniSkupinaEUROVIACS

linkedin.com/company/eurovia -cs

U Michelského lesa 1581/2

140 00 Praha 4 – Krč

+420 224 951 781

kariera@eurovia.cz

www.eurovia.cz

O společnosti / naše vize
Patříme k  nejvýznamnějším stavebním fi rmám 
v  České republice, a  jsme jedničkou v  oblasti 
dopravně inženýrského stavitelství. Naším po-
sláním je budovat moderní infastrukturu, stát 
za významnými projekty v  oblasti dopravního 
inženýrství a  být neustále Na společné cestě! 
Bude nám potěšením, když se k nám přidáte.

Naše fi remní kultura
Svým zaměstnancům nabízíme zázemí silné 
nadnárodní společnosti a  všem zákazníkům 
naopak regionální řešení. Stavíme na všestran-
ných zkušenostech, špičkovém technologic-
kém zázemí a  na zodpovědném přístupu svých 
zaměstnanců, kteří jsou naším největším bo-
hatstvím.

Naše hodnoty
Spokojenost zákazníka. Kvalitně odvedené dílo. 
Odpovědnost za výsledky. Inovace – nové cesty 
a  metody pro každý malý i  velký projekt. Pre-

vence  – zdraví a  bezpečnost zaměstnanců. Tý-
mový duch – pracovat společně.

Možnosti profesního rozvoje
Díky své velikosti jsme schopni nabídnout na-
šim zaměstnancům odborný a  profesní rozvoj. 
Máme vlastní školící středisko, které zajišťuje 
po praktické i  teoretické stránce vzdělávání na-
šich zaměstnanců.

Příležitosti pro studenty
Nabízíme spolupráci studentům vysokých 
i středních škol a odborných učilišť. Studenti mají 
možnost s  námi realizovat absolventské prá-
ce, nabízíme jim praxe, částečné úvazky během 
roku, letní brigády i  stipendijní program. Pořádá-
me rovněž různá setkání a odborné přednášky.

Šance pro absolventy
Skupina EUROVIA CS je otevřená zájemcům 
z řad absolventů, kterým nabízí příležitost k na-
startování kariéry. Pravidelně jsme se studenty 
v  kontaktu na pracovních veletrzích, pořádáme 
přednášky na SOŠ a VŠ.

Stavíme 
na všestranných 
zkušenostech 
a špičkovém 
technologickém 
zázemí.

Eurovia_inz_2019_148x210_duch_Technodays.indd   1 21.03.19   17:35



www.vos-sps-jicin.cz 

posta@vos-sps-jicin.cz 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 

Jičín, Pod Koželuhy 100 

 

VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 otevírá ve školním roce 2019-20 

 

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., Siemens Praha, 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, LPM s.r.o. Jičín, Ronal ČR s.r.o. Jičín, Swell a.s., Hořice, ENGIE 

Services a.s, Jičín aj.) 
 disponuje technickým vybavením na vysoké úrovni 
 je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento 

kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené 
mezinárodním certifikátem  

 je členem IQRF Alliance – škola zajistí žákům certifikaci znalostí IQRF z oblasti 

bezdrátové komunikace prostřednictvím IQRF technologie 

 umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy 

 funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens 

pro ShopTurn a ShopMill 

 organizuje adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce  
 zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (FESTO, SQS, Microrisc, MSV Brno), 

odborné a jazykové zahraniční stáže a exkurze (Anglie, Slovensko, Německo, 
Holandsko) 

 umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, 
programování, šachový i elektrotechnický kroužek, kroužek závodění na automobilovém 
simulátoru, fotografování a                     tvorby videa, 3D tisku, aj.  

 disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou 

Dny otevřených dveří: 
29. 11. 2019 od 9.30 do 14.30 hod., 30. 11. 2019 od 9.00 do 12.00 hod. 

12. 2. 2020 od 9.30 do 16.00 hod. 

http://www.vos-sps-jicin.cz/


 





www.pepperl-fuchs.com 

Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
Tovární 10
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: +420 494 771 315 E-Mail: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
Fax: +420 494 771 320 Internet: www.pftrutnov.cz

www.pepperl-fuchs.com
http://career.pepperl-fuchs.com

Přínos ze SPŠ Trutnov:
Studium na SPŠ Trutnov mě obdařilo mnoha technickými znalostmi – funkce
elektronických snímačů, výroba a funkce všech součástek, se kterými se v praxi
setkávám, technické kreslení v programu AutoCAD, základní výpočetní programy
jako například MS Office. Všechny tyto znalosti mě byly ku prospěchu při profesním
růstu. Z předmětů, které jsem měl možnost studovat na SPŠ Trutnov bych rád
vyzdvihnul mikroprocesorovou techniku, automatizaci, elektronické měření a
v neposlední řadě elektroniku, znalosti které mi předal Ing. Jaroslav Beran, využívám
a rozvíjím každým dnem. Práce v Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. mě baví a
doufám, že současní studenti SPŠ Trutnov využijí možnosti praxe a popřípadě
budoucí kariéry u nás.

Jakub Vohnoutka, v. r.

Přínos ze SPŠ Trutnov:
Při výběru střední školy byla SPŠ Trutnov jasnou volbou. Když se zpětně ohlédnu,
rozhodně nelituji ani výběru oboru Elektronické počítačové systémy, který mně dal
základy programování, návrhy správy PC sítí a spousty dalších věcí, které využívám v
běžném životě dodnes. Po maturitě jsem se rozhodl rovnou zařadit do pracovního
procesu. Postupně jsem získával praxi a postupem času se dostal až na místo
produktového inženýra ve firmě Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o. I když jsem se po
střední škole nerozhodl jít na VŠ, myslím, že mi SPŠ v Trutnově dala kvalitní základy
pro start do profesního života.

Daniel Kvíčala, v. r.                 

Profesní kariéra po ukončení studia:
Hned po úspěšném dokončení maturitní
zkoušky v oboru Slaboproudá
elektrotechnika v roce 2016 jsem nastoupil
do liberecké firmy, která se specializovala
na výrobu rozvodů medicinálních a
technických plynů a jejich ukončovacích
prvků, kde jsem pracoval jako
elektromontér, dále na pozici plánovač
výroby/technolog. Na jaře roku 2018 jsem
se rozhodl změnit pracovní pozici a
nastoupil jsem do firmy Pepperl+Fuchs
Manufacturing s.r.o., která se specializuje
na výrobu průmyslových senzorů. Zde
pracuji jako technolog výrobního procesu.
Mým úkolem je zajistit hladký průběh
procesu výroby, optimalizovat výrobní
procesy, starat se a duplikovat různé měřící
a nastavovací přípravky a do budoucna se
starat o nastavovací lasery.

Profesní kariéra po ukončení studia:
Po maturitní zkoušce v roce 2014 jsem
pracoval jako grafik. Náplní práce byla
úprava fotografií, tvorba 2D/3D výkresů a
virtuálních prohlídek, správa webových
stránek. Dalším zaměstnáním pro mě byla
práce seřizovače a technologa v německé
firmě, na výrobě turbodmychadel.
V létě 2018 jsem se rozhodl pro změnu a
nastoupil jsem na pozici produktový inženýr
ve firmě Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
Hlavní pracovní náplní je zajišťování
technických podkladů pro výrobu senzorů,
tvorba technologických postupů, plánování a
zadávání výroby prototypů. Denně využívám
anglický jazyk v komunikaci s kolegy z
ostatních poboček naší společnosti po
celém světě (Singapur, Vietnam, Indie,
Německo, USA, Maďarsko,…).



www.pepperl-fuchs.com 

Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
Tovární 10
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: +420 494 771 315 E-Mail: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
Fax: +420 494 771 320 Internet: www.pftrutnov.cz

www.pepperl-fuchs.com
http://career.pepperl-fuchs.com



KOENIG & BAUER GRAFITEC s.r.o.

Strojírenská firma z Dobrušky 

s dlouholetou tradicí

Jsme jediný výrobce tiskových 

ofsetových strojů v ČR

Vyrábíme s přesností na tisíciny 

milimetru

Jsme součástí německého 

koncernu Koenig & Bauer

Vyvíjíme nová řešení tak, aby 

naše stroje splnily i ta 

nejpřísnější kritéria našich 

zákazníků

Spolupracujeme s partnerskými 

středními školami

Uplatnění nabízíme oborům: 

Obráběč kovů, Strojní mechanik, 

Elektrotechnik, Mechanik 

seřizovač, Programátor CNC 

strojů, Strojírenství



GYMNÁZIUM
DOBRUŠKA

CHCETE SE HODNĚ NAUČIT?
CHCETE USPĚT NA VŠ?

S MATURITOU V KAPSE TO JE SNADNÉ

http://www.gympldka.cz/

ZÁJEZDY DO ZAHRANIČÍ

ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ STUDIUM

PŘEDNÍ MÍSTA V SOUTĚŽÍCH

CIZINCI VE VÝUCE

ŠKOLNÍ JÍDELNA

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ

LEZECKÁ STĚNA

Dny otevřených dveří: 29. 11. a 30. 11. 2019
V pátek možnost zúčastnit se dopolední výuky od 8.00 do 13.00 hodin.

Od 13.30 do 16.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin prohlídka školy a získání dalších informací.



       

 

 

 
   
  

PRACOVIŠTĚ VRCHLABÍ      PRACOVIŠTĚ HOSTINNÉ 

www.gymvr.cz        www.gymhost.cz 
   

 

GYMNÁZIUM 

osmileté a čtyřleté studium  

široká skladba volitelných předmětů 

výuka jazyků – AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ   

výměnné pobyty do zahraničí 
aktivní účast v projektech 

plavecký bazén a venkovní hřiště 

robotický a přírodovědný kroužek 

podpora sportovně nadaných žáků 

Na obou pracovištích nabízíme: 
kvalitní a zkušené týmy pedagogů, 
doučování a kluby zdarma, výstavní 
galerie, odborné a jazykové učebny, 

knihovny, laboratoře, předmětové a 
sportovní soutěže, společenské akce, 
exkurze, zájezdy, majálesy, besedy, 

moderní sportovní zázemí a kurzy,  
Wi-Fi zóny, studentské parlamenty, 

dobrou dopravní dostupnost         

GYMNÁZIUM 
osmileté studium 

aktivní studentský parlament 

výuka jazyků – AJ, NJ, RJ, ŠJ 

moderní jídelna a sportovní areál 

posílení výuky přírodovědných 
předmětů a cizích jazyků, kroužky 
 

SOCIÁLNÍ ČINNOST 
čtyřletý maturitní obor  

okamžité uplatnění v oboru 

perspektivní studium pro vysoce 

uplatnitelnou profesi 

praxe u dětí, dospělých i seniorů  
 

OŠETŘOVATEL 
tříletý učební obor 

bez přijímací zkoušky 

odborné stáže v nemocnicích 

studijní stipendia  

možnost ubytování v internátu 

prostupnost s maturitním oborem 

 

Dny otevřených dveří 
Vrchlabí 21. listopadu 14:30 – 17:00 

Hostinné 26. listopadu 14:00 – 17:00 
 

        







 

 

 

 

Proč studovat právě u nás? 

• kvalitní výuka v příjemném a klidném prostředí 
• praktické zaměření přírodovědných předmětů                      

(nové laboratoře – biologická, chemická a fyzikální) 
• moderní výuka cizích jazyků doplněná zahraničními výjezdy  

• 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 den otevřených dveří 

středa 27. 11. 2019 a úterý 4. 2. 2020 od 15 do 17:30 h. 

 

Další informace: 

www.goajaro.cz 

zastupce@goajaro.cz 

tel. 491 812 498 





 

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. 

                                                                   ASSA – ABLOY Czech &Slovakia s. r. o. 
 

 

 

 
 

 

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou: 
 

23 - 41 - M/01 STROJÍRENSTVÍ   
39 - 41 - L/01 AUTOTRONIK   
 

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  
23 - 55 - H/02 KAROSÁŘ  
36 - 56 - H/01 KOMINÍK 

65 - 51 - H/01 KUCHAŘ 

33 - 56 - H/01 TRUHLÁŘ 

66 - 53 - H/01       OPERÁTOR LOGISTIKY 
 

Nástavbové studium zakončené maturitou: 
 

23 - 43 - L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 
 

 

Dny otevřených dveří: 
  

 4. 10. 2019 od 12.00 do 17.00 hod  

 5. 10. 2019 od 8.00 do 12.00 hod  

 6. 12. 2019 od 9.00 do 16.00 hod  

 25. 1. 2020 od 8.00 do 12.00 hod   nebo po telefonické domluvě kdykoli …  

 

 

 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

OBORY  VZDĚLÁNÍ  ve šk. roce   2020/2021 



 
 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové                                                   Tel: +420 495 766 111  

Pospíšilova tř. 787                                                     E-mail : a@spsstavhk.cz 

500 03 Hradec Králové                                     www.spsstavhk.cz 

 

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY 

Stavebnictví                                                                                                                
Zaměření:       

Stavby a konstrukce  
BIM projektování 

Geodézie 

 

 

Technická zařízení  budov              
Teplo, voda, 

vzduch 
  

 

 

 

Technické lyceum 
Zaměření              

na architekturu  

 

 

 

            

DVOULETÉ POMATURITNÍ OBORY 
Technická zařízení budov 

Geodézie 
 

JEDNOTLIVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Zdravotní technika 

Geodézie 
Přípravné kurzy k jednotlivým maturitním 

zkouškám 

 
                                                                                                 

Obor je určen pro žáky se zájmem o stavitelství, architekturu a 

moderní informační technologie. Od 3. ročníku probíhá výuka dle 

odborného zaměření. Využíváme nejmodernější programové 

vybavení stavebního zaměření. Připravujeme pro povolání v oblasti 

přípravy a realizace staveb: stavební technik, mistr, stavbyvedoucí, 

stavební dozor, stavební projektant, technik výroby a prodeje 

stavebních hmot a materiálů, technik správy objektů, referent státní 

správy, geodet, referent katastrálního a stavebního úřadu. 

Připravujeme také k studiu na vysokých školách technického směru.  

 

Obor je určený pro žáky se zájmem o techniku a stavitelství se 

zaměřením na rozvody a zařízení staveb, tj. vytápění, 

vzduchotechniku, rozvody vody, kanalizace a plynu. Využíváme 

nejmodernější programové vybavení v oblasti technických zařízení. 

Připravujeme pro povolání v oblasti přípravy a realizace staveb: 

stavební technik, mistr, technolog, projektant, technik výroby a 

technickohospodářský pracovník technických zařízení budov, technik 

správy objektů, referent státní správy, prodeje stavebních materiálů. 

Připravujeme také ke studiu na vysokých školách technického směru. 
 

 

Čtyřletý je určený žákům s velmi dobrými studijními výsledky a 

zájmem o architekturu, stavitelství, techniku, matematiku a 

informatiku. Využíváme nejmodernější programové vybavení  

v 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 stavitelství.  Připravujeme pro povolání projektového manažera, 

referenta státní správy a především na studium vysoké školy se 

zaměřením na architekturu a stavitelství.   

                

 

Dny otevřených dveří 

23. 11. 2019            8.30 – 12.00 

10. 12. 2019            8.30 – 17.00 

09. 01. 2020          14.00 – 17.00 

        



 

C.S.CARGO a.s. | Sídlo: Hradecká 1116 | 506 01 Jičín 
T: +420 493 506 111 | F: +420 493 506 100 | E: cscargo@cscargo.cz | www.cscargo.cz 

 
 
  Nabídka pracovních pozic ve společnosti C. S. CARGO 

 
       TRANSPORT 

Disponent 
Dispečer 
Technik 

Mechanik 
Řidič 
 

        LOGISTIKA 
Expedient logistiky 

Vedoucí směny 
Provozní logistik 

 

        AIR SEA  

     Disponent 

 

          ŘÍZENÍ A KONTROLA KVALITY 
Operátor kvality 

Teamleader 
 

        

         CHRÁNĚNÉ DÍLNY 
Zdravotně znevýhodnění zaměstnanci 

 

 

 

 

 

  



 



Technika obsluhy,
příprava pokrmů, hotelový provoz,

průvodcovství, cestovní ruch

Stříhání, česání, holení

HOTELNICTVÍ

A CESTOVNÍ RUCH

Fotografie, video, postprocessing,
reklama, propagace, web

MULTIMEDIÁLNÍ

A PROPAGAČNÍ

TVORBA

KADEŘNÍK

Hotelová škola Hradec Králové
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Gymnázium Trutnov je školou s dlouholetou tradicí, která byla založena v roce 1920. Historická budova 
z roku 1927 se nachází na Jiráskově náměstí.  
Zájemcům o studium nabízíme kvalitní přípravu pro vysokoškolské studium i pro pracovní uplatnění, 
vysokou úroveň výuky, individuální přístup a kvalitní zázemí. 
Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu. Možnost volby jazyka vždy navazuje na zájem 
studentů. Ve vyšších ročnících nabízíme široký výběr volitelných předmětů.  
 

 

 kvalitní všeobecné vzdělání 
 kvalifikované učitele 

 moderní multimediální učebny 

 wi-fi 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 přímo v budově školy 

 

  

 úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (pro osmiletý obor také 
všeobecný přehled) 

 body se přidělují rovněž za prospěch na ZŠ a úspěchy v soutěžích uvedených v kritériích pro 

přijímací řízení 
 

 

 

 79-41-K/81 – Gymnázium – studium denní, osmileté 

 79-41-K/41 – Gymnázium – studium denní, čtyřleté 
 

 

Studium na Gymnáziu v Trutnově - Vaše správná volba 

Co nabízíme? 

Podmínky přijetí 

www.gymnaziumtu.cz         tel.: 499 840 093          gtu@gymnaziumtu.cz 

 Využijte Den otevřených dveří  
v pondělí 9. 12. 2019 v čase od 14:00 do 17:30 hodin a přijďte školu navštívit! 

 

Studijní obory 



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 (2/1 - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena) 

Předmět I II III IV 1 2 3 4 

Jazyková a komunikační výchova 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 

Literární a slohová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)1) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)2) - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Občanská výchova 1,5 2 2 2 - - - - 

Základy společenských věd - - - - 1,5 2 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 - 

Matematika 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1 

Fyzika - - 2 2 2 2 2 2 

Chemie - - 2 2 2 2 2 2 

Biologie - - - - 3 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 1 - - - - 

Základy přírodních věd 2/0,5 2/0,5 - - - - - - 

Informatika a výp. technika - - 2/2 2/2 2/2 2/2 - - 

Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - - 

Tělesná výchova 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

První pomoc 0,5/0,5 - - - 0,5/0,5 - - - 

Využití digitálních technolog. - 1/1 - - - - - - 

Volitelný předmět 1 2/23) 2/23) - - - - 2/2 2/2 

Volitelný předmět 2 - - - - - - 2/2 2/2 

Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2/2 

Volitelný předmět 4 - - - - - - - 2/2 

Laboratorní práce - - - - 1/1 1/1 1/1 - 

CELKEM 29/10 30/10,5 32/11 31/11 33/13,5 33/13 33/15 33/18 
1) Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ. 
2) Žák si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. 
3) 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 a sekunda 
Hrátky s matematikou 

Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou 

Dramatická výchova 

Cvičení z anglického jaz. 
Výtvarná odpoledne 

Mediální výchova 

3. ročník (dvouletý předmět) 
Konverzace v cizím jazyce 

Seminář z anglického jaz. 

Anglická gramatika 

Společenskovědní sem. 

Seminář z dějepisu 

Seminář z matematiky 

Seminář z fyziky 

Seminář a cv. z chemie 

Seminář z biologie 

Seminář ze zeměpisu 

Počítačová grafika 

Programování 
4. ročník (jednoletý předmět) 
Konverzace v cizím jazyce 

Anglická literatura 

Anglická gramatika 

Společenskovědní sem. 
Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

Cvičení z matematiky 

Infinitezimální počet 
Seminář z fyziky 

Seminář z chemie 

Seminář z biologie 

Programování v C# 

Základy psychologie 

Základy ekonomie 

Základy práva 

Základy politologie 

Seminář z výtvarné výchovy 

Seminář z hudební výchovy 

Tvorba internetových str. 

Zájmové kroužky 
dva pěvecké sbory, dva divadelní soubory, loutky, stínové divadlo, kroužky historicko-dramatický, tvůrčího psaní, 
robotiky, 3D tisku, modelářský, elektrotechniky, Arduina, chemický, šachový, filmový klub, latina, házená, frisbee, 

školní časopis, školní televize, posilovna, tělocvična… 

Den otevřených dveří bude 16. 1. 2020. Podrobnosti na www.gymnachod.cz 

mailto:sekretariat@gymnachod.cz


 



ACADEMIA MERCURII  

 
[ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Smiřických 740, 547 01  Náchod] 

 
 

 

 

Nabídka studia pro školní rok 2019/2020 
 

 Cestovní ruch 
 

 Sportovní management 
 

 Ekonomické lyceum 
 
 
 

Pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám! 
 

20 výukových bloků – 800,-Kč   Info: www.amnachod.cz 

+ přijímací zkoušky nanečisto (simulace) + rozbor chyb 
 
 

Dny otevřených dveří:  
pátek 25. října 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin 
sobota 26. října 9:00-12:00 
 

pátek 22. listopadu 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin 
sobota 23. listopadu 9:00-12:00 
 

úterý 10. prosince 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin 
 

pátek 10. ledna 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin 
sobota 11. ledna 9:00-12:00 
 

úterý 4. února 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin 

    
 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT……BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT! 
 
 

 
 

www.amnachod.cz  
Smiřických 740, 547 01 Náchod - tel: 724 170 055 - e-mail: info@amnachod.cz 

http://www.amnachod.cz/
mailto:info@amnachod.cz


 

 
 

GYMNÁZIUM  
FRANTIŠKA MARTINA PELCLA  

 
 

Dny otevřených dveří 
se vstupem do výuky 

 

PONDĚLÍ 2. 12. 2019 pro žáky 5. tříd ZŠ 

PONDĚLÍ 9. 12. 2019 pro žáky 9. tříd ZŠ 

 

Dny otevřených dveří pro veřejnost 
 

PÁTEK A SOBOTA 14. a 15. 2. 2020   

 

 Studijní obory 

 osmileté studium – 79-41-K/81 

 čtyřleté studium – 79-41-K/41 

 zaměření v obou studijních oborech je všeobecné 
 

 Přijímací řízení 
 pro školní rok 2020/2021 bude přijato 60 žáků do čtyřletého studia a 30 žáků do osmiletého studia 

 přijímací zkoušky budou konat všichni uchazeči 
 podrobnosti o obsahu a organizaci přijímacích zkoušek budou uvedeny na webových stránkách 

gymnázia www.grk.cz 
 

 Studium cizích jazyků 

 pestrá nabídka cizích jazyků: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, kroužek čínštiny 

 ve čtyřletém studiu se od 1. ročníku studují dva cizí jazyky 

 v osmiletém studiu se v 1. roce studuje jeden cizí jazyk, v dalších sedmi letech dva jazyky 

 příprava k jazykovým zkouškám FCE, CAE, TOEFL, SAT… 

 
 Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy 

 v posledních dvou letech studia si student může zvolit 3 až 4 volitelné předměty podle svého 
budoucího zaměření 

 v nabídce je mnoho různých předmětů jak z humanitní, tak přírodovědné oblasti (např. cizí jazyky, 
historie, psychologie, matematika, fyzika, chemie, biologie, výpočetní technika). 

 

 Zahraniční projekty 

 gymnázium udržuje kontakty s gymnáziem v německém Magdeburku, se střední školou v belgickém 
Kortrijku a se slovenskou školou v Oravské Polhoře 

 gymnázium se také účastní tříletého evropského projektu Erasmus+, na projektu se podílejí další školy 
– z Islandu, Finska, Itálie, Francie, Rumunska, Guadeloupe… 

 součástí studia jsou nejrůznější poznávací exkurze do dalších států Evropy, např. Francie, Anglie, Itálie, 
Polska nebo Rakouska 

 
 Kontakt 

Adresa: Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Telefon: +420 733 124 931, email: gymrk@grk.cz  
Web: www.grk.cz, facebook: https://www.facebook.com/gymrk 

http://www.grk.cz/
mailto:gymrk@grk.cz
http://www.grk.cz/
https://www.facebook.com/gymrk


PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA MEZI UČITELI A STUDENTY. 

 

Připravuje studenty ve 3 studijních maturitních oborech 

Spolupráce se zahraničními školami – Velká Británie, Dánsko, Itálie, Polsko. 
Spolupráce s firmami regionu a jazykovou školou P.A.R.K. 

Digitalizované výukové materiály a moderní vybavení školy pro interaktivní výuku. 
3D tiskárna a dron k využití ve výuce IT. 

Fiktivní firma, Kroužek robotiky a Klub mediální komunikace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód 63-41-M/02 – Obchodní akademie přijímáme 30 žáků do 1. ročníku 

Obor je kvalitní přípravou jak pro praxi, tak pro další studium na vyšších odborných a vysokých školách.  

Kód 78-42-M/02 - Ekonomické lyceum přijímáme 30 žáků do 1. ročníku 

Koresponduje s cílem gymnaziálního studia – připravuje studenty pro studium na vyšších a vysokých odborných 
školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě.  

Kód 18-20-M/01 – Informační technologie přijímáme 30 žáků do 1. ročníku 

Studenti tohoto oboru pracují s moderní technikou, jsou připravováni pro činnost kvalifikovaných odborníků. Získávají 
technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, programování, databází, 2D a 3D 

grafiky, tvorby webu a počítačových sítí.  

Přijímací řízení bude upřesněno na www.oakostelec.cz do konce ledna 2020. 

Vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy, i při uplatnění se na trhu práce. 

Možnost složení Státní zkoušky z psaní na klávesnici, německé zkoušky Goethe Zertifikat, Evropské 
zkoušky ECDL, anglické zkoušky Cambridge a zkoušky z obchodní angličtiny English for Business. 

Výuka cizích jazyků – anglický, německý, francouzský, ruský a španělský jazyk. 

Spolupráce s partnerskými školami v zahraničí včetně výměnných pobytů a praxí. 
Účast studentů a učitelů na zahraničních kurzech z projektů Erasmus+.  

Fiktivní firma simuluje činnost skutečné firmy či podniku včetně účasti na mezinárodních veletrzích. 
Využití výpočetní techniky a bezdrátového připojení k internetu studenty i ve volném čase. 

Přednášky k aktuální problematice. 
Kostelecký lev – slavnostní ocenění úspěšných studentů. 

Úspěchy našich studentů v řadě regionálních a celostátních soutěží. 

Den otevřených dveří:  
zahájení v 16.00 hodin ve školní jídelně. 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, 
Kostelec nad Orlicí, Komenského 522, PSČ: 517 41 
tel.: 494 942 400, e-mail: skola@oakostelec.cz, http://www.oakostelec.cz 

 15. listopadu 2019 
 10. ledna 2020 

http://www.oakostelec.cz/
mailto:skola@oakostelec.cz


 

SZeŠ 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: 
sobota 30. 11. 2019 (8-12 hod.) a pátek 10. 01. 2020 (12-16 hod.) 

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 přijetí do vyššího ročníku maturitního oboru AGROPODNIKÁNÍ 

 prospěchové stipendium pro žáky od KÚ Hradec 

Technické obory (chladicí a klimatizační technika a tepelná čerpadla) 
3) ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (26-52-H/01) 

 je nutné lékařské potvrzení 
 tříletý učební obor se zaměřením na montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel 
 kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.,  
 s možností přijetí do vyššího ročníku maturitního oboru MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

 prospěchové stipendium pro žáky od KÚ Hradec 

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (26-41-L/01) 

 čtyřletý maturitní obor se zaměřením na montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel 
 

Součástí školy jsou internáty, tělocvična a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.  
Pestré  využití volného času po vyučování umožňuje cca 11 zájmových kroužků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací na www.szeskostelec.cz 

 

http://www.szeskostelec.cz/
http://www.szeskostelec.cz/




0

5

25

75

95

100

ssgs_predstaveni

11. října 2019 14:22:27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE  
se zaměřením na: 

■ podnikání 

 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ  
se zaměřením na: 

■ pozemní stavitelství 

■ zahraniční obchod a cestovní ruch 

■ rozpočtování a kalkulace staveb 

 23-55-H/01 KLEMPÍŘ  

 

Ve školním roce 2020/2021 otevřeme: 

 čtyřleté denní studium s maturitou ve studijních oborech: 

■ navrhování interiérů (design) 

www.soanachod.cz 

Dny otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto 
 

pátek 29. listopadu 2019 od 1000 do 1800  hodin  

sobota 30. listopadu 2019 od 800  do 1200  hodin 

čtvrtek 16. ledna 2020 od 1000 do 1800 hodin 
 

 

 
 

 tříleté učební obory: 

Střední průmyslová škola stavební  
a Obchodní akademie arch. Jana Letzela,  

Náchod, příspěvková organizace 

 36-64-H/01 TESAŘ  

 36-67-H/01 ZEDNÍK  

Absolventi naší školy  
nekončí na úřadu práce, ale 

začínají na vysokých školách 
nebo v prosperujících firmách. 

 39-41-H/01 MALÍŘ A LAKÝRNÍK  

 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
se zaměřením na: 

■ podnikání 



Střední odborná škola veterinární, 
Hradec Králové-Kukleny,  
Pražská 68 

Telefon: 495 535 386 Fax: 495 535 400 
Internet: www.sosvet.cz 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:     14. 4. a 15. 4. 2020 

Dny otevřených dveří: 

� 3. 10. 2019 (Den zvířat – Čt 9.00-15.00) 

� 20. 11. 2019 (St 9.00-15.00) 

� 15. 1. 2020 (St 9.00-15.00) 

� 15. 2. 2020 (So 9.00 – 15.00) 

Uplatnění absolventů: 

� asistent veterinárního lékaře,  

� chov hospodářských a laboratorních zvířat, plemenářství, 

� výživový poradce,  

� zaměstnanec ZOO, útulků pro zvířata, 

� laborant ve veterinárním a potravinářském provozu, 

� studium na vysokých školách.  
 



 

 

 

Bezpečnostně právní akademie 

s.r.o., střední škola 

Malé Svatoňovice  
 

BPA Malé Svatoňovice je soukromá střední odborná škola 

bezpečnostně právního a sportovního charakteru nabízející 

obory zakončené maturitní zkouškou. Učební plán a náplň 

jednotlivých předmětů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly 

požadavkům oborových profesí. 

Nabízené obory: 

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 - 4leté denní studium s maturitou 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 - 4leté denní studium s maturitou 

Technické lyceum – hasičské zaměření 78-42-M/01 - 4leté denní studium s maturitou 

Dny otevřených dveří: 

sobota – 8. prosince 2018 od 9:00 do 12:00 hod.   

sobota – 12. ledna 2019 od 9:00 do 12:00 hod. 

středa – 23. ledna 2019 od 15:00 do 18:00 hod. 

sobota – 16. února 2019 od 9:00 do 12:00 hod. 

Kontakty: 

web: www.bpa-svatonovice.cz 

Facebook: BPA Malé Svatoňovice 

email: svatonovice@bpakademie.cz 

tel. č.: 725 387 198; 725 387 199 



Velká 3

Hradec Králové

Tel.: 495 703 334

        

INFORMACE :  
TEL.: 495 703 334, 495 212 860

www.sssoghk.cz

1) ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

2)  TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÝ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU 
      A VÝUČNÍM LISTEM

3)  DVOULETÝ DENNÍ  A TŘÍLETÝ DÁLKOVÝ NÁSTAVBOVÝ OBOR 
     ZAKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

- Ekonomika a podnikání (ŠVP - Sportovní management)
                                         (ŠVP - Obchodní management)
- Fotograf 
- Hotelnictví a cestovní ruch
- Kosmetické služby (Kosmetička)    

63 - 41 - M/01
63 - 41 - M/01
34 - 56 - L /01
65 - 42 - M/01
69 - 41 - L /01

- Aranžér
- Cukrář
- Kadeřník
- Kuchař - číšník (ŠVP Kuchař - číšník)
- Kuchař - číšník (ŠVP Kuchař)
- Kuchař - číšník (ŠVP Číšník)
- Pekař
- Prodavač (Asistent prodeje)
- Zahradník

66 - 52 - H/01
29 - 54 - H/01
69 - 51 - H/01
65 - 51 - H/01
65 - 51 - H/01
65 - 51 - H/01
29 - 53 - H/01
66 - 51 - H/01
41 - 52 - H/01

- Podnikání 64 - 41 - L /51



Střední škola vizuální tvorby
Poskytujeme čtyřleté maturitní studium podle vlastních škol-
ních vzdělávacích programů BRANDING FLORISTIKY a 
BRANDING DESIGN v maturitním oboru GRAFICKÝ DE-
SIGN jako jediná škola v ČR.
BRANDING FLORISTIKY - obsahem je umělecká návrhová 
a realizační tvorba v interiéru a exteriéru na základě estetických 
principů, sestavování uměleckých instalací, tvorba expozic, kres-
lení, písmo, počítačová grafi ka, reklama, propagace, obchod, psy-
chologie prodeje. Jedná se o komplexní zaměření na branding a 
podporu v oblasti fl oral brandingu.
BRANDING DESIGN se zaměřuje na využití estetické přípravy, 
umělecké tvorby, počítačové grafi ky, fotografi e, písma, kresby a 
psychologie v oblasti vizuální komunikace, moderních logotypů, 
značek, propagace, marketingu, public relations, reklamy a pro-
deje. Branding design prostřednictvím umělecké grafi cké tvorby 
rozšiřuje u zákazníků pochopení a porozumění pro značku - brand 
v celém spektru trhu.
V obou ŠVP studenti tvoří umělecké projekty a sestavují umělec-
ké instalace a grafi cké práce.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 14.9.2019, 12.10.2019, 
5.11.2019, 23.11.2019, 15.2.2020, 28.3.2020, 25.4.2020, 
16.5.2020, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách (29. 11. - 
1. 12. 2019, 3.4.-5.4. 2020 a 12.6.-14.6.2020) a seminářích.
Přihlášky se podávají do 30.11.2020.

SE STUDENTY STÁLE V AKCI 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE VE FIRMÁCH - každoročně se 
studenti účastní stáže v zahraničí - Německo, Holandsko, 
Francie.
ZAHRANIČNÍ EXKURZE - pravidelně jezdíme se stu-
denty na zahraniční exkurze - Paříž, Frankfurt, Kolín n.R., 
Vídeň, Essen, Berlín, Dortmund a další.
EXKURZE A PRAXE VE FIRMÁCH V ČR - propojení 
výuky s praxí je naší významnou prioritou. V grafi ckých stu-
diích, reklamních a kreativních agenturách či fl oristických 
studiích studenti konají individuální praxi.
SKUTEČNÉ REALIZACE PRO FIRMY A INSTITUCE
- během výuky se studenty realizujeme skutečné práce a 
instalace, výzdoby interiérů, grafi cké návrhy, tisky, rollu-
py, kytice pro společenské akce, polepy aut, bannery, ak-
cidenční tiskoviny i grafi cké manuály. Černilovská 7, 500 
03 Hradec Králové
tel.: 495 221 811, e-mail: info@vizualskola.cz

2009 a 2019    
M

edaile ministra školství

www.vizualskola.cz



Střední škola 

a Základní škola 
Sluneční 

Mládežnická 329, 
Hostinné 543 71 

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

 

Střední škola v Hostinném je zaměřena na profesní řemeslnou 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 poradenského zařízení. 
 

Nabídka oborů pro školní rok 2020-2021 
 

Tříleté 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 obory s výučním listem: 
  69-54-E/01    provozní služby  

Jednoleté obory 

  78-62-C/01    praktická škola jednoletá 

 

Stipendium !: 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. Část budov je bezbariérová. 

 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, soutěže, základní vodácký výcvik.  

 K výbavě školy patří lodě, horská kola, lyže, náčiní pro florbal a ostatní sportovní vybavení.  
 

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

Stravování  - celodenní stravné pro ubytované 85,- Kč za 1 den 

(snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) 
         - oběd 26,- Kč 

Doprava  - autobusové nádraží 50 m od areálu školy 

                          - vlakové nádraží přibližně 1 km 

                          - vlaková zastávka 0.5 km 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

OBORY VYUČOVANÉ NA ŠKOLE 

• Pekař – 3 roky 

• Cukrář – 3 roky 

• Zedník – 3 roky 

• Instalatér – 3 roky 

• Tesař – 3 roky 

• Truhlář – 3 roky 

 Hotelnictví 4 roky 

• Gastronomie 2 roky 

• Kuchař – číšník 3 roky 

• Kuchař – 3 roky 

• Číšník – 3 roky 

• Kuchař – cukrář – 3 roky 

 v Teplicích nad Metují 

 v Trutnově  v Teplicích nad Metují 

 v Trutnově 

GASTRODEN 29. 11. 2019 DEN ŘEMESEL 22. 11. 2019 



 

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky 

 
 

Předměstí 427, 561 69 Králíky  *  Tel.: 465 631 106 

e-mail: souo.kraliky@orlicko.cz  *  www.souokraliky.cz 

https://www.facebook.com/souokraliky 

 

 Opravář zemědělských strojů (kód oboru: 41-55-H/01) 

 bezplatná řidičská oprávnění skupin B, T, C 

 bezplatná svářečská oprávnění v rozsahu ZK 111 1.1 a ZK 311 1.1 

 Strojní mechanik (kód oboru: 23-51-H/01) 

 bezplatná svářečská oprávnění v rozsahu ZK 111 1.1 a ZK 311 1.1 
 

 

 Mechanizace a služby (kód oboru: 41-45-M/01) 

 bezplatná řidičská oprávnění skupin B, T, C 

 Podnikání (kód oboru: 64-41-L/51) 

 dvouleté nástavbové studium – denní forma 

 tříleté nástavbové studium – dálková forma 
 

 Pro š.r. 2020/2021 přijímáme přihlášky ke studiu do 1. 3. 2020. 
 Prospěchová stipendia u obou učebních oborů až 600,-Kč/měsíc. 
 Stipendijní a materiální podpora od partnerských firem školy. 
 Možnost ubytování na domově mládeže a celodenního stravování. 
 Individuální prohlídky školy i bez ohlášení v pracovní dny od 7 do 14 hodin. 

 

 

 

  

 

 

mailto:souo.kraliky@orlicko.cz
http://www.souokraliky.cz/
https://www.facebook.com/souokraliky
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

BUDOVA TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ:
Obránců míru 1025, Přelouč

PREZENTACE ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ
V KAŽDOU CELOU HODINU

BUDOVA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
A DOMOVA MLÁDEŽE:

Jaselská ulice 1499 a 1507, Přelouč

POZVÁNKA 
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. 11. 2019 14:00 - 18.00
23. 11. 2019  8:00 - 12:00
17. 1. 2020 14:00 - 18:00

MULTIMEDIÁLNÍ DESIGN PRO REKLAMU
A PROPAGACI

Reprodukční grafik pro média
34-53-L/01

• Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou
• Obor je zaměřený na grafické a technické zpracování vizuálních 
 informací pro různé formy publikování s důrazem na tisk. 
• Žák pracuje s programy používanými v oblasti počítačové grafiky.
• Získá rozsáhlé znalosti z celé oblasti polygrafické i reklamní výroby 
   a grafického designu.
• Uplatní se v náročnějších pozicích, např. v tiskárnách, reklamních 
 agenturách, nakladatelstvích a vydavatelstvích.

OPERÁTOR TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Tiskař na polygrafických strojích

34-52-H/01

• Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou 
• Obor je zaměřen na realizaci tištěných výrobků, obsluhu a údržbu 
 tiskových strojů a zhotovení tiskových forem. Žák získá znalosti 
 z celé oblasti polygrafické výroby.
• Uplatní se v tiskárnách a kopírovacích centrech.

GRAFICKÝ DESIGN 
PRO TIŠTĚNOU PRODUKCI

Reprodukční grafik 
34-53-H/01

• Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou 
• Obor je zaměřen na zpracování tiskovin, reklamy, fotografie 
   a tvorbu www stránek.
• Žák pracuje s programy používanými v oblasti počítačové grafiky.
• Získá rozsáhlé znalosti z celé oblasti polygrafické i reklamní výroby 
   a grafického designu.
• Uplatní se např. v tiskárnách, reklamních agenturách, 
   nakladatelstvích a vydavatelstvích. 

AUTOMECHANIK
Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

• Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou 
• Žáci získávají všeobecné a odborného vzdělání a mají možnost 
 získat svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře 
 ZK 135.
• Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění 
   skupiny B a C. 

www.gyasos-prelouc.cz



 

 

 

 

                     www.ohsturnov.cz 

 

         Obchodní akademie, Hotelová škola a 

                   Střední odborná škola, 
 Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 
 

Maturitní obory   Učební obory 

Obchodní akademie   Optik - jemný mechanik (stipendijní program) 
Hotelnictví     Nástrojař (stipendijní program) 
Cestovní ruch    Strojní mechanik (stipendijní program) 
Strojírenství     Obráběč kovů (stipendijní program)  

      Kuchař – číšník 

      Pivovarník - Sladovník 
 

Proč OHS Turnov  

 u studijních oborů od 3. ročníku výběr jazyků (německý jazyk, ruský jazyk, 
francouzský jazyk) 

 u studijních oborů od 3. ročníku výběr mezi jazyky nebo matematikou 

 praxe v Anglii a Irsku – projekt  Erasmus+ 

 praxe ve firmách 

 kurzy (barmanský, cukrářský, studené kuchyně, carvingový, kávy) 

 státní zkouška z anglického jazyka 

 státní zkouška z grafických disciplín … psaní všemi deseti 
 nové Centrum odborného vzdělávání, CNC stroje, 3D tiskárna, 3D skenner 

 práce s programy SolidWorks, HSMWorks, ProgeCAD 

 pro učební obory pracovní oblečení zdarma 

 

Vybavení školy 

 dataprojektory a velkoformátové televize v učebnách 

 6 počítačových učeben 

 9 jazykových učeben 

 2 knihovny 

 odborné učebny - moderně vybavené odborné učebny, roboti VEX 

  kuchyně, restaurace, školní jídelna 

 domov mládeže s celodenním stravováním 

 

 

Den otevřených dveří  4. 12. 2019 od 12:00, 15. 1. 2020 od 14:00 

http://www.ohsturnov.cz/


Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.

º 33-56-H/01 Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství

º 33-56-H/01 Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství

º 33-59-H/01 Realizace bytových a veřejných interiérů

º 66-52-H/01 Propagace a reklama

º 68-42-M/01 Záchranářství a bezpečnost obyvatel

º 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

º 62-42-L/51 Propagace

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.

º 82-41-M/11 Architektura design interiéru

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o.

º 82-41-M/07 Fashion Design

www.skolakaterinky.cz

Adresa: Horská 167, 460 14 Liberec, Tel.: 482 360 661; 482 725 090, E-mail: info@skolakaterinky.cz



Střední škola  
Antala Staška 213 

Lomnice nad Popelkou 

 
 

studijní obory zakončené maturitní zkouškou 

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) 

 

učební obory zakončené výučním listem  
29-54-H/01 Cukrář (3-leté denní studium) 

65-51-H/01 Kuchař – číšník (3-leté denní studium) 

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 

29-51-E/02 Potravinářské práce (2-leté denní studium) 
   zaměření Pekařská výroba 

 

Dny otevřených dveří 
6. 11. 2019 (8 – 17 hod.) a 4. 12. 2019 (8 – 17 hod.)  

18. 1. 2020 (SOBOTA) 

nebo pro organizované skupiny i jednotlivce kdykoli po telefonické 
dohodě (tel.: 778 703 185, Mgr. Jakub Rajm) 



Střední škola a základní škola Žamberk 

Tyršova 214, 564 01 Žamberk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj, naše střední škola je zařazena do sítě středních škol v ČR. Obory 

vzdělání jsou určeny pro žáky všech typů základních škol, včetně vycházejících žáků z nižších ročníků 
základních škol. 

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

Tříleté obory vzdělání - bez prospěchového stipendia  
29-51-E/01 Potravinářská výroba/ CUKRÁŘ   

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby/ KUCHAŘ  

75-41-E/01 Pečovatelské služby/ PEČOVATELKA 

Tříleté obory vzdělání - s prospěchovým stipendiem  
29-51-E/01 Potravinářská výroba/ ŘEZNÍK A UZENÁŘ   
36-67-E/01 Zednické práce/ ZEDNÍK  

Dvouleté obory vzdělání  
65-51-E/02 Práce ve stravování/ PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ  
69-54-E/01 Provozní služby/ RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ  

69-54-E/01 Provozní služby/ PROVOZ SLUŽEB A DOMÁCNOSTI  
69-54-E/01 Provozní služby/ PROVOZ PRÁDELEN  

.Praktická škola  
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá  
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá  
 

Žákům 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 v domově mládeže 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 

 

Podrobné informace získáte na adrese: SŠ a ZŠ Žamberk, Tyršova 214, 564 01 Žamberk, 
Mgr. Věra Říčařová, ředitelka školy; Mgr. Eva Kopecká, zástupce ředitelky školy.  

Tel. č.: 465 614 472  
E-mail: oups@oupszamberk.cz  

Web: http://www.oupszamberk.cz/ 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pořádá škola dne 28. listopadu 2019, v době od 9.00 – 17.00 hod. 

http://www.oupszamberk.cz/


sekretariat@souplyn.cz   www.souplyn.cz
tel.: 466 798 641, 731 169 705

Poděbradská 93, 530 09 Pardubice 

Mechanik plynových zařízení (M)
– tříletý obor vzdělání s výučním listem

Zahrnuje veškeré činnosti související s plynárenstvím, počínaje těžbou a 
úpravou zemního plynu, přes jeho přepravu a distribuci, až po využití plynu v 
domácích i průmyslových spotřebičích. Součástí výuky je absolvování kurzů 
svařování kovů plamenem a elektrickým obloukem, svařování plastových 
potrubí a pájení měděných trubek pro rozvody plynu a vody a získání 
příslušných svářečských průkazů.

Instalatér (I) 
– tříletý obor vzdělání s výučním listem

Absolvent získá znalosti a dovednosti pro veškeré práce v oboru 
VODA – TOPENÍ – PLYN. Součástí výuky je absolvování kurzů 
svařování kovů plamenem, pájení mědi a svařování plastových potrubí.

 Kominík  (K)
  – tříletý obor vzdělání s výučním listem

Obor širokého rozsahu činností, od stavebně - montážních prací při stavbách 
a rekonstrukcích komínů, přes připojování tepelných spotřebičů na všechny 
druhy paliv, až po oblast služeb zákazníkům při čištění, údržbě a kontrole 
spalinových cest.

   Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
     zařízení (MIEZ - I) – čtyřletý maturitní obor 

Obor vzdělání, který zahrnuje technická zařízení budov - rozvody vody, 
kanalizace, topení, plynu a rozvody a zařízení elektroinstalace. 
Žáci mají možnost získat ve třetím ročníku výuční list v oboru INSTALATÉR. 
Úspěšný absolvent pak získá maturitní vysvědčení a osvědčení 
dle vyhlášky  50 /1978 Sb., § 5. 

Dny otevřených dveří    22. 11. 2019   23. 11. 2019   10. 1. 2020   11. 1. 2020

                       Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
        zařízení (MIEZ - TČ) – čtyřletý maturitní obor
Ve školním roce 2020/2021 zahajujeme výuku v maturitním oboru vzdělání 
MIEZ se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku. 
Budoucnost patří novým trendům tepelného hospodářství. Tepelná čerpadla a 
klimatizace jsou jedním z nich! Úspěšný absolvent získá maturitní vysvědčení a 
osvědčení dle vyhlášky  50 /1978 Sb., § 5.

!!!N
OVINKA!!!

Technik plynových zařízení a tepelných soustav (TE)
– denní dvouletý obor s maturitou (nástavba)

Absolvent je připraven projektovat rozvody plynu, vytápění budov, řídit 
montážní a údržbářské práce plynových zařízení a tepelných soustav a řídit 
provoz plynárenských zařízení. Jeho teoretické a odborné znalosti jsou
podloženy řemeslnými dovednostmi, které zkvalitňují rozhodování v 
provozních funkcích, případně v podnikání.





 

 

Adresa: U Josefa 118, 530 09  Pardubice 

GPS:   50°03'02.8"N 

15°46'11.1"E 

Telefon: +420 466 412 832 

+420 466 413 263 

Email: skola@sscg.cz 

Web:  www.sscg.cz 

Facebook: facebook.com/soscr.pce 

 

Cestovní ruch 
čtyřleté denní studium 

pětileté dálkové studium 

 

Technika cestovního ruchu Průvodcovství 
Podnikatelský projekt Praxe 

Ekonomika Účetnictví 
Zeměpis cestovního ruchu Dějiny kultury 

Marketing  Management 

     

Grafický design 
čtyřleté denní studium 

 
Dějiny výtvarné kultury Design a navrhování 
Základy typografie Písmo 

Výtvarná příprava Technologie grafiky 

Technické kreslení Figurální kresba 

Praktická cvičení v grafice Fotografie 

Počítačová grafika WEB design 

 
Studium cizích jazyků   

 anglický, francouzský, Italský, německý, ruský, španělský 

 k dispozici rodilý mluvčí 
Tematické zájezdy  E-learningový portál Grafické dílny 

Projekt Erasmus+ Soutěže Grafické workshopy 

Projekt Edison Výstavy Plenér 

 

mailto:skola@soscr.cz
http://www.soscr.cz/
facebook.com/soscr.pce
facebook.com/soscr.pce
facebook.com/soscr.pce


 

 

  

Argotech a.s.  www.argotech.cz 

Náchodská 529  tel.: +420 778 437 750 

Trutnov   541 01  e-mail: info@argotech.cz 

Optoelektronika, mikroelektronika a ultra přesná mechanika jsou 
hlavními činnostmi společnosti Argotech a.s. 

 

 

 

 

Zákazníkům po celém světě poskytujeme služby v oblasti výzkumu a 
vývoje produktů a procesů, inženýrských služeb, řízení projektů, výroby 

a poradenství.  
Argotech a.s. je mladá česká společnost založená v roce 2006, která se 

nachází ve městě Trutnov v podhůří Krkonoš. 
 
V roce 2010 jsme zřídili nové čisté ESD výrobní prostory s čistotou třídy 10K a 100K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Od roku 2011 je společnost Argotech a.s. certifikována dle normy ISO9001. 

 

 

 

Společnost Argotech a.s. působí v řadě Evropských dotačních projektů  
pro vývoj – hlavními jsou projekt ADDAPT a PIXAPP.  

Cílem ADDAPTu je vyvinout a navrhnout systém 
schopný přenášet data přes paralelní optické 
vazby s rychlostí přenosu dat 56 Gb každého 
jednotlivého kanálu.  

Cílem PIXAPPu je vytvoření prvotní výrobní linky 
pro přesné osazování optických komponentů 
přímo na wafery (křemíkové, fused silica apod.) 
obsahující optické cesty a komponenty (Silicon photonic packaging).  



MECHANIK 
SEŘIZOVAČ 

MECHATRONIK

AUTOMONTÁŽNÍ 
PRÁCE

OPERÁTOR
LOGISTIKY

KLEMPÍŘ-KAROSÁŘ

AUTOMECHANIK 
DIAGNOSTIK

AUTOLAKÝRNÍK

 IT MECHATRONIK

Moderní technické zázemí

Jistota zaměstnání ve firmě
ŠKODA AUTO a.s.

Zajímavé finanční ohodnocení
za studijní výsledky a praxi

Pracovní pomůcky zdarma

Zahraniční stáže

7. 12. 2019
8:00 - 12:00

18. 1. 2020
8:00 - 12:00

13. 2. 2020
12:00 - 16:00

DNY
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

NAŠE BENEFITY

STŘEDNÍ,
CO TĚ PŘIPRAVÍ
NA BUDOUCNOST

Líbí se ti auta? Baví tě technika,
roboti a moderní stroje?

Studuj na jednom z nejmodernějších 
odborných učilišť v České republice.

Nabízíme tříleté obory s výučním listem
a čtyřleté obory s maturitou. 

+420 326 817 457 sou@skoda-auto.cz Třída Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 293 01

sou.skoda skodaautoSOUS  Kompletní seznam oborů najdeš na www.sou-skoda.cz

ŠKODA AUTO a. s.
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ
MLADÁ BOLESLAV



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POTRAVINÁŘSTVÍ A SLUŽEB PARDUBICE 

 
STÁTNÍ ŠKOLA 
ZŘIZOVATEL: PARDUBICKÝ KRAJ 
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních 
odborných škol svou skladbou oborů vzdělání a dlouholetou tradicí jedinou školou tohoto typu v České 
republice. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i s výučním listem.Škola připravuje žáky na 
budoucí profesní uplatnění v oblasti potravinářství a služeb a absolventům díky kvalitnímu odbornému 
a ekonomickému základu umožňuje založit a vést svou vlastní firmu. 
  

• Obory vzdělání s maturitní zkouškou  - čtyřleté denní studium: 

29-42-M/01 Analýza potravin – hodnocení kvality 

29-42-M/01 Analýza potravin - výživový poradce 

29-41-M/01 Technologie potravin – management potravinářských výrob 

29-41-M/01 Technologie potravin – mlynářství a výroba krmiv 

-  dvouleté denní nástavbové studium: 

29-41-L/51 Technologie potravin  

(pro vyučené v oborech Cukrář, Pekař, Kuchař-číšník, Výrobce potravin - Mlynář, Perníkář, 
Cukrovinkář, Pečivář) 
 

• Obory vzdělání s výučním listem   - tříleté denní studium: 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 

65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření číšník 

65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař 

29-54-H/01 Cukrář 

29-53-H/01 Pekař 

66-51-H/01 Prodavač 

 

Další informace o škole 

• Sídlo školy v centru města a skvělá dopravní dostupnost 

• Možnost ubytování na domově mládeže 

• Možnost změny oboru vzdělání během studia 

• Rychlé občerstvení ve školní prodejně 

• Účast na republikových a mezinárodních odborných soutěžích 

• Nabídka zájmových kroužků  
• Poznávací zájezdy do zahraničí 
• Spolupráce se zahraničními školami 
• Zvýhodněný kurz autoškoly 

• Spolupráce s potravinářskými firmami v celé ČR 

• Nabídka pracovních míst pro absolventy v potravinářských firmách po celé ČR 

• Spolupráce se Společností pro výživu 

• Dobrá připravenost absolventů pro navazující studium na VŠ  a VOŠ  
• Účast v projektech 

• Výuka v nově zrekonstruovaných odborných učebnách (laboratoře, cukrářské a pekařské 
dílny, cvičné kuchyně a bary) 

KONTAKT 

Adresa školy: SPŠPaS, náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice 

Telefon: 466 530 545   sekretariat@spspas.cz       www.spspas.cz 

          

mailto:sekretariat@spspas.cz




T. G. Masaryka 100, 565 01 Choceň 
oachocen@oa-chocen.cz 

tel: 465 471 338, 739 048 111 
www.oa-chocen.cz 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
22.11.2019 (pátek) 13:30–17:00 
23.11.2019 (sobota) 09:00–12:00 
17.01.2020 (pátek) 13:30–17:00 
18.01.2020 (sobota) 09:00–12:00 

 
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu je stabilní a perspektivní škola, která 
navazuje na téměř stoletou tradici ekonomického vzdělávání v Chocni. Škola nabízí svým žákům co 
nejširší spektrum kvalitního uplatnění ve světě podnikání, financí, cestovního ruchu, ve veřejné 
správě a v oblastech gastronomie. Škola zajišťuje ubytování a stravování ve vlastním domově mládeže 
v Chocni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci mají možnost získat řadu dalších osvědčení a kvalifikací:  

 státní zkouška z psaní na klávesnici a státní zkouška z úpravy textu na PC 
 certifikát z obchodní angličtiny English for Business a Angličtiny v cestovním ruchu 
 certifikát počítačové gramotnosti ECDL 
 kurz a certifikovaná zkouška z českého znakového jazyka 
 certifikované kurzy první pomoci, masérský kurz, kurz instruktora fitness 
 barmanský kurz, baristický kurz či carvingový kurz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

web
    



Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou 

Dr. Farského 300 

512 11 Vysoké nad Jizerou 

tel.: 481 593 900 

www.iss-vysokenj.cz                                    

 ŠKOLNÍ ROK  2020/21 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

***  VYSOKÉ NAD JIZEROU  *** 

08. 11. 2019 – pátek 8 – 16 hodin 

09. 11. 2019 – sobota 8 – 13 hodin 

(po oba dva dny soutěž „Technikem v autobranži“) 
17. 01. 2020 – pátek 8 – 16 hodin 

18. 01. 2020 – sobota 8 – 13 hodin 

     15. 02. 2020 – sobota   8 – 13 hodin  
 

Škola zajišťuje výuku v těchto oborech: 
I. Studijní obory - maturitní zkouška 

AUTOTRONIK              39-41-L/01 

- s možností získat v průběhu studia i výuční list 
AUTOTRONIK- zkrácené studium   39-41-L/01 

- určeno pro absolventy opravárenských učebních oborů    

LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY    37-42-L/51 

- nástavbové studium v denní i dálkové formě 

 

II. Učební obory - závěrečná zkouška 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOR. VOZIDEL  23-68-H/01 

- se zaměřením na vícestopá, jednostopá vozidla  a jízdní kola 

OPERÁTOR – LOGISTIK    66-53-h/01 

AUTOLAKÝRNÍK         23-61-H/01 

KAROSÁŘ (autoklempíř)          23-55-H/02 

OPRAVÁŘ LESNICKÝCH STROJŮ   41-56-H/02 

http://www.iss-vysokenj.cz/




Více informací na www.saint-gobain.cz

Skupina Saint-Gobain v České 

republice opět úspěšně prošla 

mezinárodní certifi kací 

Top Employers Institute, a to 

zejména díky výjimečné péči 

o zaměstnance a poskytovaným 

zaměstnaneckým benefi tům.

Top Employers Institute hodnotil Saint-Gobain v České republice na úrovni všech 

personálních procesů a standardů, které zahrnují tato kritéria:

• strategie pro rozvoj a hledání talentů,

• plánování pracovní síly,

• přijímání nových zaměstnanců 

a proces jejich zapracování,

• vzdělávání a rozvoj,

• řízení výkonnosti,

• rozvoj managementu,

• možnosti kariérního růstu a rozvoje,

• zaměstnanecké benefi ty,

• fi remní kultura.

JSME TOP 
ZAMĚSTNAVATEL!

SKUPINA SAINT-GOBAIN ČESKÁ REPUBLIKA OPĚT ZÍSKALA 
PRESTIŽNÍ CERTIFIKACI TOP EMPLOYER.

JI
Ž P

O
ČTV

RTÉ





 

P r ů m y s l o v á  s t ř e d n í  š k o l a  L e t o h r a d  

Komenského 472, Letohrad 

Průmyslová střední škola Letohrad je centrem technického vzdělávání v malebném podhůří 
Orlických hor. Nabízené obory vycházejí ze 70leté tradice školy. Díky mnohaletým 
zkušenostem, soustavné spolupráci s praxí a jednotnosti oborů, je školou s velmi dobrými 
výsledky ve vzdělávání svých žáků a jejich kvalitní přípravě jak na výkon budoucího povolání, 
tak pro další studium, zejména VŠ technického směru.  

Nabízené obory: 

ČČČtttyyyřřř llleeetttééé    mmmaaatttuuurrriiitttnnnííí    
 36-47-M/01  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA 

 36-47-M/01  DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ 
 36-46-M/01  GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 
 23-41-M/01  STROJÍRENSTVÍ - strojírenský technik 

TTTřřřííí llleeetttééé    uuučččeeebbbnnn ííí    
 23-52-H/01 NÁSTROJAŘ (s rozšířenou výukou obrábění a CNC) 
 23-51-H/01  STROJNÍ MECHANIK (zámečník)  
 26-51-H/01  ELEKTRIKÁŘ - slaboproud 

 26-51-H/02  ELEKTRIKÁŘ - silnoproud 

Ve všech vyučovaných učebních oborech na naší škole můžete získat firemní prospěchová 
stipendia až do výše 3050,- Kč měsíčně. Učni oboru strojní mechanik (zámečník) a nástrojař 
mohou navíc obdržet ve všech třech ročnících také stipendium poskytované Pardubickým krajem 
ve výši až 600,- Kč měsíčně.  

Dny otevřených dveří   

              pátky 22. listopadu 2019 a 17. ledna 2019  14.00 – 18.00 

           soboty 23. listopadu 2019 a 18. ledna 2019    8.00 – 13.00 

více informací na www.pssletohrad.cz 



Elektroformování - Galvanoplastika - Electroforming

www.electroforming.cz



EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o. 
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví 

Telefon: + 420 466 921 836; + 420 774 704 043; + 

420 777 774 961 

e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz; jitka.sykorova@educapardubice.cz  

Webové stránky: www.educapardubice.cz 

Facebook: www.facebook.com/educanet   Instagram: edupce 

Studijní obory a jejich zaměření: 
Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
FINANCE A BANKOVNICTVÍ 
SPORTOVNÍ MANAGEMENT 

Kód a název oboru: 18-20-M/01 Informační technologie  

POČÍTAGOVÁ GRAFIKA A MULTIMÉDIA 

IT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

 

Staň se na jeden den středoškolákem  (pro žáky ZŠ) 
Přijď si k nám od října do února interaktivně vyzkoušet, jaké to  

je, stát se středoškolákem nanečisto ☺. 

http://stredoskolak.educapardubice.cz  

 

Vyzkoušej si přijímačky nanečisto (pro žáky ZŠ) 
Přijď si k nám 28. ledna 2020 vyzkoušet testy z ČJ a M a zažít 
tak celkovou atmosféru  přijímacích zkoušek ☺. 

 www.educapardubice.cz/pro-uchazece 

 

Neváhej a přijď se k nám podívat! 
Pátek 1. 11. 2019  od 09:00 do 17:00  

Sobota 7. 12. 2019  od 09:00 do 12:00 

Čtvrtek 9. 1. 2020  od 09:00 do 17:00 

Sobota 8. 2. 2020  od 09:00 do 12:00 

 

mailto:skola@educapardubice.cz
mailto:skola@educapardubice.cz
mailto:jitka.sykorova@educapardubice.cz
mailto:jitka.sykorova@educapardubice.cz
http://www.educapardubice.cz/
http://www.educapardubice.cz/
http://www.facebook.com/educanet
http://www.facebook.com/educanet
http://stredoskolak.educapardubice.cz/
http://stredoskolak.educapardubice.cz/
http://www.educapardubice.cz/pro-uchazece
http://www.educapardubice.cz/pro-uchazece


• Společnost ALPHA (FAB) byla založena již v roce 1911. K výrobě 
stavebních, zadlabacích a nábytkových zámků včetně kování, přibyly od 
roku 1958 i zámky pro automobilový průmysl. 

• V roce 1996 se ALPHA (FAB) spojil se skupinou ASSA ABLOY a díky tomuto 
spojení získal příležitost být součástí společnosti s celosvětovou působností  
v oblasti bezpečnostních zamykacích systémů. 

• S cílem zvětšit svůj globální dosah a nabídnout tak zákazníkům globální servis 
založila společnost ALPHA (FAB) pobočky v Číně a v Mexiku. 

• Stále se zvyšující poptávka po zamykacích systémech s vysokým stupněm zabezpečení 
a rovněž s vysokým komfortem pro řidiče, motivuje společnost ALPHA (FAB) zaměřovat 
se na sofistikované elektronické zabezpečovací systémy jako je dálkově ovládané 
zamykání nebo systém pasivního přístupu a startování motoru vozidla. 

• V roce 2016 se společnost ALPHA (FAB) stává součástí japonské firmy ALPHA Corporation, která 
patří k lídrům mezi dodavateli inovativních řešení pro zamykací a zabezpečovací systémy vozidel.

www.kk-alpha.cz

Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.





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 70 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  23-68-H/01   Mechanik opravář - automechanik 

39-41-L/01    Autotronik   26-57-H/01   Autoelektrikář 
16-02-M/01   Průmyslová ekologie  23-61-H/01   Autolakýrník 

      23-55-H/02   Karosář  

       

       

Denní dvouleté nástavbové studiu  23-43-L/51  Provozní technika     
                

 

 
Dny otevřených dveří:                                     Bližší informace lze získat na adrese: 

19.10.  2019   od   9,00 do 13,00                       Střední  škola automobilní Ústí nad Orlicí      
23.11.  2019   od   9,00 do 13,00  Dukelská 313      

18.  1.  2020   od   9,00 do 13,00  562 01   Ústí nad Orlicí                                                                       
   Ing.Petr Vojtěch, ředitel školy    
            

   Tel. č. :  468 002 500, 468 002 558 

http ://www. skola-auto.cz   E-mail : skola@skola-auto.cz 

                             



www.gyholi.cz 

KONTAKT 

STUDIUM 

GYMNÁZIUM 

DR. EMILA HOLUBA 

HOLICE *ZALOŽENO 1954
 

 čtyřleté a osmileté studium, všeobecné vzdělání se zaměřením na předměty                 
humanitního, přírodovědného či technického bloku 

 volitelně / geografické informační systémy, dějiny umění, finanční gramotnost, 
literární seminář, psychologie, programování, semináře z Bi, Fy, M, Ch, D, Z, aj. 

 5 cizích jazyků / Aj, Nj, Rj, Šj, Fj 

 k maturitnímu vysvědčení mezinárodně uznávaný doklad  
o dosaženém vzdělání (součást Europassu) 

INFORMACE O ŠKOLE 

 vzdělávací instituce s šedesátiletou tradicí 

 moderní školní areál otevřený v r. 1999 

 příjemné prostředí, individuální přístup 

 jídelna, buffet, tělocvična,  
posilovna a odborné učebny pod jednou střechou 

 bezbariérové prostory 

mezinárodní projekty / výjezdy do zahraničí 

spolupráce s vysokými školami / adaptační kurz pro 1. ročníky /  
zájmové kroužky / psaní všemi deseti 

Škola je zapojena do projektu  
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. 

 466 682 266 

 gyholi@gyholi.cz 

Gymnázium Dr. Emila Holuba 

Na Mušce 1110, 534 01 Holice 



Výroba 
jízdních kol 
a elektrokol 

v Úpici. 







svářeče

sv metal spol. s r. o.   Divec 99, 500 03 Divec

Nabízíme příležitost profesního růstu v české firmě  

na strojírenských pozicích v zakázkové výrobě pro pře-

vážně zahraniční zákazníky z různých segmentů trhu.

Přijímáme:

brusiče

zámečníky

obsluhy a Programátory CnC ohraňovaCíCh lisů

obsluhy a Programátory CnC obráběCíCh strojů

obsluhy CnC dělíCíCh lisů a laserů

PříPraváře výroby

skladníky

teChnology

konstruktéry

absolventům a nekvalifikovaným umožníme zaučení. 
Info o firmě a nabízených pozicích: www.svmetal.cz, případně telefonicky na 495 433 189

Životopisy zasílejte na e-mail: jobs@svmetal.cz

www.svmetal.cz
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