2021/2022

- Kuchař - číšník (ŠVP Kuchař - číšník)
- Kuchař - číšník (ŠVP Kuchař)
- Kuchař - číšník (ŠVP Číšník)
- Prodavač (ŠVP specialista prodeje)
- Zahradník

(denní i dálková forma studia)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a další akce školy
najdete na:

17. listopadu 220 | 506 11 Jičín
tel.: 493 532 515 | fax: 493 535 125
tel.: 702 088 617
sekretariat@moa-jc.cz

facebook

www.moajicin.cz

Masarykova obchodní
akademi, Jičín

Studijní obory
OBCHODNÍ
AKADEMIE

OBCHODNÍ
AKADEMIE

OBCHODNÍ
AKADEMIE

INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE

základní

se zaměřením
na cestovní ruch

se zaměrením
na cizí jazyky

informatika
v ekonomice

• ekonomické úseky
• účetní
• ekonom
• asistent
• soukromé podnikání
• úřady státní správy
a samosprávy
• finanční úřady
•
•daňové poradenství
• finanční služby
• bankovnictví
• pojišťovnictví

• oblast cestovního ruchu
• referent
• delegát cestovní kanceláře
• asistent cestovní kanceláře
• recepční
• provozní pracovník
informačního centra
• průvodce
• ekonomické úseky
• účetní
• ekonom
• asistent
• soukromé podnikání

• ekonomické úseky
• účetní
• ekonom
• asistent
• soukromé podnikání
• úřady státní správy
a samosprávy
• finanční úřady
•daňové poradenství
•
• finanční služby
• bankovnictví
• pojišťovnictví
+uplatnění

ve firmách
se zahraniční
majetkovou účastí

• správce operačních
systémů a aplikací
• administrátor počítačových
sítí
•IT technik
• pracovník uživatelské
podpory
• programátor
• grafik
•odborný prodejce IT
+absolvent

disponuje
všeobecným i odborným
vzděláním z oblasti IT
+ovládá základy
ekonomiky a účetnictví
a dva cizí jazyky

Pro školní rok 2021/2022
můžeme přijmout až 102 studentů
Uchazeči budou přijímání podle bodů
dosažených za přijímací zkoušku
a za prospěch na ZŠ
•
•
•

Jedná se o:
prospěch ve 2. pol. 8. třídy a v 1. pol. 9. třídy
úspěšnost při přijímací zkoušce z českého
jazyka a z matematiky
přijímací zkouška je povinná ze zákona
a koná se formou centrálně zadávaných testů

Uchazeči si mohou vyzkoušet
přijímací zkoušky nanečisto
za poplatek Kč 50,dne 26. ledna 2021 od 13:30 h

Na přihlášce na SŠ
•
•
•

nevyžadujeme lékařské potvrzení
je nutno uvést zaměření oboru
termín podání přihlášky do 1. 3. 2021

Dny otevřených dveří
čtvrtek 10. prosince 2020 a úterý 26. ledna 2021

CHCETE SE HODNĚ NAUČIT?
CHCETE USPĚT NA VŠ?

GYMNÁZIUM
DOBRUŠKA
S MATURITOU V KAPSE TO JE SNADNÉ

ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ STUDIUM
PŘEDNÍ MÍSTA V SOUTĚŽÍCH
VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ
ZÁJEZDY DO ZAHRANIČÍ
CIZINCI VE VÝUCE
LEZECKÁ STĚNA
ŠKOLNÍ JÍDELNA

http://www.gympldka.cz

ACADEMIA MERCURII
soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740, Náchod

ACADEMIA MERCURII je soukromá střední škola v Náchodě, která byla založena v roce
1992. Od svého začátku se zaměřuje na výuku managementu, marketingu, cestovního ruchu
a cizích jazyků - AJ, ŠJ, NJ, RJ, FJ. Její novou specializací je sportovní management.

Cestovní ruch

Chceš:
- poznávat kulturu a historii cizích zemí?
- cestovat?
- pracovat s lidmi?
- umět tvořit propagační materiály?
- naučit se organizovat a realizovat různé
typy aktivit?
- mít možnost širokého uplatnění hned po
škole, nebo dalšího studia na VOŠ či VŠ?
Maturita
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk (AJ, ŠJ, NJ, RJ, FJ – volba)
3. zeměpis
4. technika a ekonomika cestovního ruchu

Sportovní management
Chceš:
- aktivně sportovat na amatérské či
profesionální úrovni?
- skloubit sportovní kariéru se
středoškolským studiem?
- uplatnit se v ekonomickém řízení
sportovních subjektů?
- získat nejnižší trenérskou a
rozhodcovskou licenci?

- mít možnost pokračovat ve studiu na
VŠ?
- uplatnit se i po skončení své sportovní
kariéry?
Maturita
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
4. odborný předmět
5. volitelný předmět (individuální volba)

Ekonomické lyceum

Chceš:
- mít široký rozhled ve
společenskovědním, matematickém a
přírodovědném vzdělávání?
- znát právní úpravu podnikání, podnikové
činnosti, finanční trh či daňovou soustavu?
- umět efektivně pracovat s prostředky
informační a komunikační technologie?
- naučit se samostatně zpracovávat
odborné práce a následně je obhajovat?
- domluvit se dvěma světovými jazyky?
- připravit se na studium na VŠ?
Maturita
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
4. ekonomika nebo účetnictví (volba)
5. volitelný předmět (volba)

Škola nabízí
 výuku bez odpoledního vyučování
 možnost ubytování a stravování
 kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, včetně maturit nanečisto
 individuální přístup ke každému studentovi
Školné na 1 školní rok: 18 000,- Kč (placeno měsíčně 1 500,- Kč)

www.amnachod.cz

www.sposka.cz
Maturitní studium
Studujte denně, dálkově nebo s individuálním studijním plánem obor:

 Ekonomika a podnikání pro uchazeče po ZŠ
 Podnikání pro absolventy SOU - nástavba
Specializace:
 Právní management  Firemní management
 Finanční management  Management cestovního ruchu

Pomaturitní studium (se statutem studenta)
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.
Na Tobolce 389, 506 01 Jičín, kancelar@sposka.cz, 493 535 618

Bezpečnostně právní akademie
s.r.o., střední škola
Malé Svatoňovice

Bezpečnostně právní akademie je jednooborová střední
škola, která vzdělává budoucí policisty, vojáky, hasiče a
záchranáře. Důraz klademe zejména na praktickou výuku
pro využití v praxi.
Bezpečnostně právní činnost – volných míst 60
Tento obor vyučujeme již více než 25 let. Jedná se o 4leté denní studium s maturitou.
Absolventi oboru splňují požadavky kladené na budoucí zaměstnance u Policie České
republiky, Hasičského záchranného sboru, Armády České republiky, obecní policie, a složek,
které se zabývají ochranou osob a majetku.
Návazné studium: Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany v Brně, právnické a
tělovýchovné fakulty, vysoká škola kriminalistiky a kriminologie Ambis, UHK sociální
patologie apod.
Dny otevřených dveří:
sobota – 21. listopadu 2020 od 9:00 do 12:00 hod.
sobota – 5. prosince 2020 od 9:00 do 12:00 hod.
sobota – 9. ledna 2021 od 13:00 do 16:00 hod.
sobota – 6. února 2021 od 9:00 do 12:00 hod.
Kontakty:
web: www.bpa-svatonovice.cz

email: svatonovice@bpakademie.cz

Facebook: BPA Malé Svatoňovice

tel. č.: 725 387 198; 725 387 199

Proč studovat právě u nás?
• kvalitní výuka v příjemném a klidném prostředí
• nový školní vzdělávací program – vyšší počet volitelných př.
• 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 (např. kulturně vzdělávací v Praze)
• vynikající podmínky pro sport (atletický stadion, dvě velké
sportovní haly, bazén), výdejna obědů v budově školy
• oblíbené celoškolní akce – Múzování, sportovní turnaje …

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

středa 2. 12. 2020 a úterý 9. 2. 2021 od 15 do 17:30 h.
Další informace:
www.goajaro.cz
zastupce@goajaro.cz
tel. 491 812 498

Studium na Gymnáziu v Trutnově - Vaše správná volba
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.

Co nabízíme?













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

Podmínky přijetí



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

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

www.gymnaziumtu.cz
tel.: 499 840 093
gtu@gymnaziumtu.cz
Využijte Den otevřených dveří (podle epidemiologické situace)
v pondělí 7. 12. 2020 v čase od 14:00 do 17:30 hodin a přijďte školu navštívit!

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

Střední škola
a Základní škola
Sluneční
Mládežnická 329,
Hostinné 543 71

IČO: 60154021
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 2021-2022
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
Stravování
Doprava

- internát v areálu školy, 650,- Kč za měsíc
- celodenní stravné pro ubytované 95,- Kč za 1 den
(snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)
- oběd 31,- Kč
- autobusové nádraží 50 m od areálu školy
- vlakové nádraží přibližně 1 km
- vlaková zastávka 0.5 km

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.
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.

Profesní kariéra po ukončení studia:
Po maturitní zkoušce (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,…).

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.

Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
Průmyslová 138
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: +420 494 771 315
E-Mail: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
Fax: +420 494 771 320
Internet: https://www.pepperl-fuchs.com/czech_republic/cs/26.htm

www.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
Průmyslová 138
541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: +420 494 771 315
E-Mail: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
Fax: +420 494 771 320
Internet: https://www.pepperl-fuchs.com/czech_republic/cs/26.htm

www.pepperl-fuchs.com

Střední škola strojírenská
a elektrotechnická
Nová Paka, Kumburská 846, 509 01, E-mail: sssenp@sssenp.cz, http://www.sssenp.cz
IČO: 06 668 151, Tel: 493 723 727
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.
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu
O B O RY ST Ř E D N Í H O V Z D Ě L Á N Í S M AT U R I T N Í Z KO U Š KO U A V Ý U Č N Í M L I S T E M
V O B L A ST I AU TO O P R AVÁ R E N ST V Í, D O P R AV Y A STAV E B N I C T V Í

O ŠKOLE
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 teoretickou výuku a praktický výcvik, a to také na
pracovištích externích ﬁrem. Úzce spolupracujeme s orgány Královéhradeckého kraje,
Magistrátem města Hradec Králové, Úřadem práce ČR, Hospodářskou komorou ČR,
oborovými cechy, svazy a dalšími odbornými institucemi. Škola disponuje moderním
vybavením učeben a dílen. Neustále inovujeme všechna zařízení, vznikají nové laboratoře
a dílny, např. laboratoř domácí a průmyslové automatizace, značková diagnostická
pracoviště autoservisu, jedinečný trenažer nákladního automobilu či moderní lakovací
boxy.

Budova ve Vocelově ulici

Dílny v ulici Vážní

V hlavním areálu školy ve
Vocelově ulici se nachází učebny pro
teoretickou výuku, elektrotechnické
dílny, školní jídelna, tělocvična a domov
mládeže. Také je zde ředitelství
a studijní oddělení, autoškola a školicí
středisko.
Te o r e t i c k á v ý u k a p r o b í h á
v učebnách a laboratořích s digitální
technikou, interaktivními tabulemi
a odbornými učebními pomůckami.
Školní jídelna zajišťuje celodenní
stravování. Žáci mohou také využít
možnost ubytování na domově mládeže
ve dvoulůžkových pokojích. V autoškole
probíhá výuka a výcvik k získání
řidičského oprávnění skupin B, C a E.
Pro účely profesní způsobilosti zajišťuje
autoškola vstupní i pravidelná školení
řidičů, vč. profesního průkazu řidiče.
Školicí středisko realizuje
vzdělávání dospělých formou odborných školení a kurzů, rekvaliﬁkacemi
a profesními kvaliﬁkacemi.

Dílny se využívají pro výuku všech
automobilových oborů, oboru instalatér
a oboru mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení. Areál
dílen je doplněn odbornými a počítačovými učebnami, diagnostickými pracovišti, stanicí měření emisí, karosárnou,
lakovacími boxy a školní jídelnou.
Přístroje a pomůcky jsou neustále
inovovány a přizpůsobovány požadavkům moderní doby. K výuce se využívají
automobily světových značek.
Instalatérské dílny s funkčními
modely vnitřního vybavení budov využívají žáci učebních i maturitních oborů.

sekretariat@vocelova.cz

' 495 212 861

Dílny v ulici J. Krušinky
Probíhá zde odborný výcvik žáků
stavebních oborů a zámečnický výcvik.
Součástí je vlastní svářečská škola
a prostory pro odborná školení a rekvaliﬁkace v oblasti moderních stavebních
metod.

www.vocelova.cz

facebook.com/vocelova/

Centrum odborného vzdělávání
pro automobilový průmysl a dopravu
Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
a výučním listem v oblasti autoopravárenství
dopravy a stavebnictví

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-M/01
37-41-M/01
39-41-L/01
39-41-L/02

Dopravní prostředky
Provoz a ekonomika dopravy
Autotronik
Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení

Obory středního vzdělání s výučním listem
23-68-H/01

26-57-H/01
23-55-H/02
23-61-H/01
36-67-H/01
36-64-H/01
36-52-H/01
23-55-H/01

Mechanik opravář motorových
vozidel
zaměření automechanik opravář, diagnostik
zaměření automechanik
pro silniční dopravu
Autoelektrikář
Karosář
Autolakýrník
Zedník
Tesař
Instalatér
Klempíř

Zkrácené obory středního vzdělání s výučním
listem
23-68-H/01
36-67-H/01
36-52-H/01

Mechanik opravář motorových
vozidel
Zedník
Instalatér

Nástavbové obory stř. vzdělání s maturitní zk.
39-41-L/51
36-44-L/51

Autotronik
Stavební provoz

•
•

Tříleté učební
obory

Maturitní
obor
s
výučním
listem

Maturitní obory

Přehled oborů pro školní rok 2021/2022

Chceš být uznávaným strojařem?
Robotika a automatizace ve strojírenství
Počítačová podpora strojírenské výroby
Administrativa a dokumentace
Chceš být skvělým ajťákem?
Aplikace počítačů v technice a robotice
Počítačový design a reklama
Chceš ovládat programování i obsluhu CNC stroje?
Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů
Chceš umět řemeslo?
Obráběč kovů
Strojní mechanik
Jemný mechanik
Karosář

Kadeřník

Dny otevřených dveří:
Aktuálně: návštěvu školy si můžete domluvit
telefonicky nebo emailem
Po zlepšení epidemické situace: 22.01.2021 (14:00 - 18:00 hod.)

www.skolynome.cz

MYJSMEPRUMKA

Přehled oborů pro školní rok 2021/2022

Odborná škola
Nové Město nad Metují

Odborná škola
Broumov

Tříleté učební obory
Cukrář
Kuchař – číšník
Pečovatel

Tříleté učební obory
Kuchař - číšník
Prodavač

Dvouleté učební obory
Rodinka
Pekař
Příprava pro život – praktická škola

Dvouleté učební obory
Pekař

Odborná škola Opočno
Tříleté učební obory
Kuchař – číšník
Květinář – aranžér
Opravář zemědělských strojů
Prodavač

Autoopravář
Zámečník - údržbář
Pečovatel

Dny otevřených dveří:
Aktuálně: návštěvu školy si můžete domluvit
telefonicky nebo emailem
Po zlepšení epidemické situace: 22.01.2021 (14:00 - 18:00 hod.)

www.skolynome.cz

Gymnázium a SOŠPg Nová Paka

Uspořádejte s naší pomocí projektový den.

Učte se zdravě ve venkovní třídě.

Oslavte s námi tradiční majáles.

Seznamte se na adaptačním kurzu.

Ubytujte se v našem domově mládeže.

Dejte si oběd v moderní škol ní kuchyni.

Máte volno? Studentský klub je pro vás.

Zpívejte v úspěšném pěveckém sboru.

Naučte se lyžovat, či jezdit na snowboardu.

Rádi soutěžíte? Stačí si jen vybrat...

Rádi soutěžíte? Stačí si jen vybrat...
Jazykové soutěže a olympiády
Přírodovědná liga
pIšQvorky

Matematický klokan

Sportovní hry

Dny otevřerných dveří
ÚTERÝ
SOBOTA

12. 1. 2021
23. 1. 2021

8,00 – 16,00 hodin
8,00 – 12,00 hodin

STUDIJNÍ OBORY
GYMNÁZIUM (osmileté, po 5. ročníku ZŠ)
GYMNÁZIUM (čtyřleté, pro absolventy ZŠ)

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (čtyřleté denní studium s maturitou pro absolventy ZŠ)
Gymnázium a střední odborná škola pedagogická , Nová Paka , Kumburská 740

Tel.: +420 734 490 939, 493 721 320 e-mail: skola@gymnp.cz Web: www.gymnp.cz

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: 12. 4. a 13. 4. 2021
Dny otevřených dveří:

 1. 10. 2020 (Den zvířat – Čt 9.00-15.00)
 11. 11. 2020 (St 9.00-15.00)
 13. 1. 2021 (St 9.00-15.00) – dle epidemiologické situace
 13. 2. 2021 (So 9.00 – 15.00) – dle epidemiologické situace
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.

Gymnázium,
Střední odborná škola a Vyšší odborná škola,
Nový Bydžov
„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

JAKÉ OBORY MŮŽETE STUDOVAT?

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou
centrálně zadávaných testů z předmětů
matematika a český jazyk a literatura,
které dodá společnost CERMAT (www.cermat.cz).
Aktuální informace o přijímacím řízení
jsou k dispozici na webových stránkách školy.

„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

ZA JAK DLOUHO JSTE U NÁS?

„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

CO NABÍZÍME?

– Vysoká úspěšnost při dalším studiu na vysokých
školách v ČR i na zahraničních univerzitách
– Motivující prostředí pro vzdělávání a rozvoj
schopností

– Podpora talentů a individuální přístup
– Pravidelné exkurze do zahraničí
– Široké studijní zázemí (tělocvična, venkovní hřiště,
knihovna, laboratoře, domov mládeže)
– Příprava k mezinárodním zkouškám Cambridge FCE
„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

CO NABÍZÍME?

– Od 2. ročníku oborová specializace:
Management sportu
Ekonomika a finanční služby
– Předpoklad pro profesní uplatnění ve všech
odvětvích státní i soukromé sféry

– Státní zkouška z psaní na klávesnici
– Odborná praxe na pracovištích různého zaměření
– Široké studijní zázemí (tělocvična, sportovní areál,
posilovna, knihovna, studovna, domov mládeže)
„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

Den otevřených dveří
SOBOTA

12. PROSINEC 2020

9:00 – 11:30
budova v ulici Jana Maláta (SOŠ)
budova v ulici Komenského (gymnázium)
v případě uzavření škol online
ČTVRTEK

14. LEDEN 2021

13:00 – 17:00
budova v ulici Jana Maláta (SOŠ)

ČTVRTEK

21. LEDEN 2021

13:00 – 17:00
budova v ulici Komenského (gymnázium)
„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

CHCETE VĚDĚT VÍCE? KONTAKTUJTE NÁS

Adresa

Komenského 77,
504 01 Nový Bydžov
Telefon

E-mail

+420 495 490 377

gym@gnb.cz

Datová schránka

x9ypeby

Webové stránky

www.gnb.cz
Ředitel školy

Mgr. Lukáš Rosůlek

„ K VA L I T N Í V Z D Ě L Á N Í V N O V É M BY D Ž O V Ě “

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 převážně zahraniční zákazníky z různých segmentů trhu.

Přijímáme:

svářeče
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

www.svmetal.cz

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

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ VE SKUPINĚ KRPA

elektrotechnické profese

technologické profese

pro absolventy
oborů počítačových systémů
a elektroniky

pro absolventy
studijních oborů chemických a
technologií materiálů

technické profese

obchodní a správní profese

pro absolventy
učebních oborů strojírenství
a strojní mechaniky

pro absolventy
provozně ekonomických
studijních oborů

NASTARTUJTE SVOJI PROFESNÍ DRÁHU U NÁS
www.krpa.cz/kariera
kariera@krpa.cz
499 990 208

Výrobce speciálních papírů pro balení
potravin. Export do 60 zemí celého světa.
Sídlo v Hostinném.
www.krpa-paper.cz

Zpracovatel papíru, tiskárna, výrobce
papírových sáčků a pokladních kotoučků.
Sídlo v Dolní Branné.
www.krpa-form.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

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

ZDRÁVKA
Uvažuješ o studiu na zdrávce?
Přijď se k nám podívat.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
letos proběhne 3. prosince online,
nebo se na tebe budeme těšit
20. ledna 2021 – snad už přímo ve škole.
Připoj se ke Dni otevřených dveří na www.zshk.cz
Otázky o škole, studijních oborech i životu na intru ti zodpoví naši
pedagogové a vedoucí Domova mládeže i školní jídelny.

Přemýšlíš o budoucnosti?
STAŇ SE HRDINOU!
Přihlas se na hradeckou zdrávku a objev, co v tobě je.

Uzávěrka přihlášek na SŠ je 1. března 2021.

* OTEVŘENO
ONLINE
Ve školním roce 2021/22 otevíráme:
PRAKTICKÁ SESTRA
péče o zdraví a každodenní pomoc při uzdravení.
Tvou budoucí prací bude starost o pacienty a jejich ošetřování. Jako praktická
sestra nebo bratr můžeš pracovat v nemocnici nebo v ordinaci. Po studiu
na střední škole tě čeká buď pokračování na VOŠ nebo uplatnění v praxi.

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
první schůdek ke studiu medicíny.
Chceš studovat vysokou školu zdravotnického zaměření, a ještě ses nerozhodl, jaký
obor si vybereš? Pokud uvažuješ o medicíně nebo farmacii, přihlas se na Zdravotnické
lyceum. První dva roky se budeš více věnovat biologii, somatologii, fyzice a chemii.
Ve 3. ročníku si vybereš specializaci, která tě nasměruje k tvému vysněnému oboru.

LABORATORNÍ ASISTENT
zodpovědná práce v laboratoři a podpora při stanovení diagnózy.
Miluješ chemii a baví tě objevovat svět pod mikroskopem? Jako laboratorní
asistent budeš pracovat se vzorky biologického materiálu a pomáhat s určením
diagnózy pacienta. A po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na VOŠ.

www.zshk.cz

Střední škola vizuální tvorby
Poskytujeme čtyřleté maturitní studium podle vlastních školních vzdělávacích programů BRANDING FLORISTIKY a
BRANDING DESIGN v maturitním oboru GRAFICKÝ DESIGN 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, kreslení, písmo, počítačová graﬁka, reklama, propagace, obchod, psychologie prodeje. Jedná se o komplexní zaměření na branding a
podporu v oblasti ﬂoral brandingu.
BRANDING DESIGN se zaměřuje na využití estetické přípravy,
umělecké tvorby, počítačové graﬁky, fotograﬁe, písma, kresby a
psychologie v oblasti vizuální komunikace, moderních logotypů,
značek, propagace, marketingu, public relations, reklamy a prodeje. Branding design prostřednictvím umělecké graﬁcké tvorby
rozšiřuje u zákazníků pochopení a porozumění pro značku - brand
v celém spektru trhu.
V obou ŠVP studenti tvoří umělecké projekty a sestavují umělecké instalace a graﬁcké práce.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 5.9.2020, 17.10.2020, 3.11.2020,
21.11.2020, 6.2.2021, 20.3.2021, 24.4.2021 a 15.5.2021, jinak
kdykoli po dohodě nebo na výstavách (27.11. - 29.11.2020, 26.3.
- 28.3.2021 a 11.6. -13.6.2021) a seminářích.
Přihlášky se podávají do 30.11.2020.
SE STUDENTY STÁLE V AKCI
EXKURZE A PRAXE VE FIRMÁCH V ČR - propojení
výuky s praxí je naší významnou prioritou. V graﬁckých
studiích, reklamních a kreativních agenturách či ﬂoristických studiích studenti konají individuální praxi.
SKUTEČNÉ REALIZACE PRO FIRMY A INSTITUCE
- během výuky se studenty realizujeme skutečné práce a
instalace, výzdoby interiérů, graﬁcké návrhy, tisky, rollupy, kytice pro společenské akce, polepy aut, bannery,
akcidenční tiskoviny i graﬁcké manuály.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE VE FIRMÁCH - každoročně
se studenti účastní stáže v zahraničí - Německo, Holandsko, Francie.
ZAHRANIČNÍ EXKURZE - pravidelně jezdíme se
studenty na zahraniční exkurze - Paříž, Frankfurt, Kolín
n.R., Vídeň, Essen, Berlín, Dortmund a další.
Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 221 811, e-mail: info@vizualskola.cz

info@vizualskola.cz
www.vizualskola.cz
495 221 811

www.vizualskola.cz

Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika
Siemens – spolehlivost spjatá s kvalitou

Unrestricted
Unrestricted
Unrestricted
Unrestricted
Unrestricted
Unrestricted
Unrestricted

Tradice ruku v ruce s inovacemi

jeden z největších
zaměstnavatelů v
Královéhradeckém kraji
900 zaměstnanců
pobočky Trutnov, Vrchlabí

Od 1993 výroba
elektronických a elektromech.
zařízení v závodě pod
značkou Siemens
17 let existence oddělení
výzkumu a vývoje
Nová výrobní hala –
7 422 m2

Výzkum a vývoj
návrhy elektrického schématu
a osazeného plošného spoje
návrhy mechanické stavby
výrobků a definice výrobních
technologií
modelování v CAD programech,
simulace
vývojové a typové testy
a certifikace produktů

V našem závodě osazujeme plošné spoje technologií SMT a THT pro následnou výrobu spínacích přístrojů a relé, signalizačních prvků a komunikačních modulů pro průmyslovou automatizaci.
Hledáme pracovníky s technickým vzděláním, nejlépe elektrotechnického, případně strojírenského zaměření.
Mezi profese, které u nás nejčastěji nalézají uplatnění, patří:
•
•
•
•
•

dělník v elektrotechnice
elektromechanik
elektronik strojů a zařízení
seřizovač
technolog

•
•
•
•
•

specialista pro oblast automatizace a digitalizace
pracovník dodavatelské kvality
pracovník výrobní a zákaznické kvality
výzkumný a vývojový pracovník
konstruktér

Kontakt:
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika
Volanovská 516, 541 01 Trutnov
tel.: +420 499 903 111 e-mail: info.snst@siemens.com
www.siemens.cz/snst

SOŠ sociální a zdravotnická – Evangelická akademie
Kladská 335, Náchod 547 01
tel. 491 427 850
sekretariat@socea.cz
www.socea.cz
IDS: szgma6n
IČO: 00189391
číslo účtu: 35 41 43 551/0100

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – 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 oborech Praktická sestra 53-41-M/03 a Sociální činnost
75-41-M/01 a střední vzdělání ukončené výučním listem v oboru Ošetřovatel 53-41-H/01.
OBORY, CÍLE ŠKOLY A PROFIL ABSOLVENTA
Obor Praktická sestra - (přijímáme 30 uchazečů)
V tomto oboru se žáci připravují na práci zdravotnického pracovníka, který pod
odborným dohledem poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty.
Uplatnění absolventi nacházejí ve všech zdravotnických zařízeních a v ambulancích.
Obor Sociální činnost - sociální vychovatelství - (přijímáme 23 uchazečů)
V tomto oboru se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních
sociálních, pedagogických a zdravotnických zařízeních a ve státní správě. Zaměřují se na
speciální pedagogickou a výchovnou práci zaměřenou pro potřebné klienty. Obor je plně
akreditovaný pro práci v sociálních službách!
Obor Ošetřovatelství - (přijímáme 16 uchazečů)
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.
Č ÍM 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. Účastní se provozůmnoha zdravotnických, sociálních,
výchovných, vzdělávacích a jiných zařízení, zapojuje se do veřejných sbírek a humanitárních
vnitrostátních i mezinárodních akcí. Hlavním sociálním partnerem školy je Oblastní nemocnice
Náchod a.s.

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

DNY OTEVŘ ENÝCH DVEŘ Í
Plánovaný termín

Středa 20. 1. 2021 (14:00 - 17:00 hodin)

Aplikovaná chemie

Forenzní analýza

Výroba a zpracování polymerů
Farmaceutický asistent
Informační technologie

Kybernetická bezpečnost
Cestovní ruch

Bezpečnostně právní
činnost

Masér sportovní a rekondiční

Masáže a wellness

Kosmetické služby

Kosmetika a vizážistika

Kadeřník-vizážista

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. 11. 2020 8–12 hod.  10. 12. 2020 12–17 hod.
26. 1. 2021 10–16 hod.  10. 2. 2021 12–17 hod.
www.sposdk.cz

info@sposdk.cz

INFORMAČNÍ PORTÁLY SŠTŘ NOVÝ BYDŽOV
NABÍDKA OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Struktura oborů: http://skolabydzov.mozello.cz/denni/
a) Technické maturitní obory: Technik silniční dopravy, Operátor silniční dopravy;
b) Technické učební obory: Elektrikář – silnoproud, Autoelektrikář, Automechanik, Řidič, Opravář zemědělské techniky;
c) Potravinářské učební obory: Kuchař – číšník, Cukrář, Řezník – uzenář;



Sociální sítě školy:
a) web: http://www.sstrnb.cz/
b) facebook: https://cs-cz.facebook.com/sstrnb/
c) instagram: https://www.instagram.com/sstrnb/
d) youtube: https://www.youtube.com/sstrnb



Důležité odkazy na webu školy:
a) Uchazeči o studium: http://skolabydzov.mozello.cz/uchazeci/
b) Studijní obory: http://skolabydzov.mozello.cz/denni/
c) Instruktážní videa jednotlivých oborů: http://skolabydzov.mozello.cz/httpskolabydzovmozellocz-1/informacni-video-o-skole/
d) Prezentace školy pro veřejnost: http://skolabydzov.mozello.cz/httpskolabydzovmozellocz-1/prezentace-skoly-20182019/



Den otevřených dveří školy on-line pro školní rok 2021/2022:
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=qfFsMF478aA&feature=youtu.be



Kontakty školy:
a) adresa: Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov 504 01
b) sekretariát a studijní oddělení školy: Pokorná Alena, telefon: 495 490 328, mobil: 602 548 635
c) kontaktní osoby: 1) ředitel školy – Mgr. Vladimír Blažej, mobil: 604 251 209
2) první zástupce školy – Ing. Karel Průcha, mobil: 601 091 020
3) zástupce ředitele teorie – Mgr. Petr Motyčka, mobil: 725 399 157

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

nabízí absolventům základních škol pro školní rok 2021-2022 ve výukových centrech
Nový Bydžov a Hlušice

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem:











23-68-H/01 Automechanik
23-68-H/01 Škoda Auto - automechanik
23-68-H/01 Řidič nákladní a osobní dopravy
23-68-H/01 Operátor silničních a stavebních strojů
26-57-H/01 Autoelektrikář (ŠVP Diagnostik motorových vozidel)
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař - číšník
29-56-H/01 Řezník - uzenář
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělské techniky)
Možnost ubytování na domově mládeže.

Přesné informace získáte na adrese:
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

Dny otevřených dveří pro veřejnost a zájemce o studium budou probíhat
v centrech Nový Bydžov, Hlušice a v Chlumci nad Cidlinou v termínech:
dle epidemiologické situace – sledujte WWW stránky

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

nabízí absolventům základních škol ve výukových centrech
Nový Bydžov a Hlušice
Čtyřleté studijní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
23-45-M/01 Dopravní prostředky (ŠVP – Technik silniční dopravy)
Obor se zaměřením na silniční dopravu připravuje komplexně žáky pro oblast diagnostiky, údržby a
oprav silničních motorových vozidel. Součástí profilu absolventa je řidičské oprávnění skupiny B a C.

23-45-M/01 Dopravní prostředky (ŠVP – Operátorka / Operátor silniční dopravy)
Obor je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti realizace organizace dopravních
systémů, komunikace se zákazníky v tuzemské i mezinárodní dopravě, v oblasti logistiky dopravy,
ekonomiky dopravy, kalkulací, cenotvorby a realizace dopravy jako součásti technologického procesu.
Obor dává výraznější uplatnění zejména pro dívky právě díky součinnosti odborné a ekonomické
složky studia.

Absolventům oborů středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2021-2022 !!!
Dvouletá nástavbová studia středního vzdělání s maturitní zkouškou:
23 – 43 – L/51 Provozní technika (ŠVP - Dopravní technika, ŠVP - Dopravní a letecká
technika
a ŠVP - Operátor zemědělské techniky)
29 – 41 – L/51 Technologie potravin (ŠVP – Technologie potravin)
Obory zaměřené na další rozvoj odborného studia navazujícího na předcházející obor vzdělání
s výučním listem, dále zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností v oblastech techniky, podnikání,
ekonomiky a práva.

Možnost ubytování v domově mládeže!

Dny otevřených dveří pro veřejnost a zájemce o studium budou probíhat
v centrech Nový Bydžov, Hlušice a v Chlumci nad Cidlinou v termínech:
dle epidemiologické situace – sledujte WWW stránky

Přesné informace získáte na adrese:

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

.

Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie arch. Jana Letzela,
Náchod, příspěvková organizace
je státní školou, která:
výuku odborných stavebních a ekonomických předmětů a výuku
informačních technologií.
 připravuje žáky na studium na vysoké škole.
 dává předpoklady pro dobré uplatnění v praxi.
 nabízí

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme:
 čtyřleté denní studium s maturitou ve studijních oborech:

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

se zaměřením na:

■

podnikání

■

zahraniční obchod a cestovní ruch

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

se zaměřením na:

■

podnikání

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

se zaměřením na:

■

pozemní stavitelství

■

rozpočtování a kalkulace staveb

■

navrhování interiérů (design)

Absolventi naší školy
nekončí na úřadu práce, ale
začínají na vysokých školách
nebo v prosperujících firmách.

 tříleté učební obory:

23-55-H/01 KLEMPÍŘ
36-64-H/01 TESAŘ
36-67-H/01 ZEDNÍK
39-41-H/01 MALÍŘ A LAKÝRNÍK
Škola dále nabízí:
■ školní jídelnu,
■ domov mládeže (2 lůžkové pokoje se soc. zařízením),
■ tělocvičnu s lezeckou stěnou a posilovnu.

www.soanachod.cz

„Kvalita a lidskost“

Oblastní nemocnice Jičín hledá
lékaře ● dětské sestry na novorozenecké oddělení
všeobecné sestry ● fyzioterapeuty
zdravotní laboranty ● sanitáře ● uklízečky
Nabízíme

www.nemjc.cz
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
E-mail: nemjc@nemjc.cz
Tel.: +420 493 582 111 Jičín
Tel.: +420 493 582 711 Nový Bydžov



náborové příspěvky 25 000 až 80 000 Kč



odborný růst na akreditovaných pracovištích

Zaujali jsme Vás?



slevy 10 % v nemocniční lékárně



příspěvky na penzijní a životní pojištění

Písemné žádosti s profesním životopisem
posílejte na personální oddělení Oblastní
nemocnice Jičín.



příspěvky na sport, kulturu



dotované stravování, beneﬁtní karty

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512, Jičín



týden dovolené navíc



pomoc s ubytováním

E-mail: personal@nemjc.cz
Tel.: +420 493 582 227
Tel.: +420 493 582 329



moderní postupy, nové přístroje, úhradu vzdělávání

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Firma PROGRESTECH byla založena v roce 2004 jako obchodní
společnost pro prodej nástrojů a CNC obráběcích strojů, čemuž se
věnujeme v rámci druhé divize do dnešního dne.
V rámci nástrojů spolupracujeme s oblíbenými výrobci z celého
světa a nabídnout můžeme také vlastní nástroje značky
Progrestech.
CNC obráběcí stroje nabízíme od Taiwnských
dodavatelů (CC Machinery, Quicktech Machinery,
Manford a Ecoca). Dlouholetá spolupráce s těmito
dodavateli našim zákazníkům zaručuje nejen
perfektní servis, ale i zajímavé cenové podmínky.

OBRÁBĚNÍ NA CNC STROJÍCH
Obráběním na CNC strojích se zabýváme již od roku 2007. Náš strojový park zahrnuje 4
revolverové soustruhy, 4 soustružnicko-frézovací centra a 2 frézovací centra.
Bohaté zkušenosti můžeme nabídnout zejména v oblasti hydrauliky a vzduchotechniky, ale cizí
nám není ani automotive průmysl a další odvětví.

STROJOVÝ PARK
CNC soustruhy
.

ECOCA SJ25MC

ECOCA SJ35MC

max. průměr soustružení

200mm

360mm

max. délka soustružení

420mm

650mm

max. průměr tyče

52mm

78mm

osa X

190mm

235mm

osy Y

520mm

750

4800

3300

4000

4000

pojezdy

vřeteno

max. otáčky vřetene
(ot./ min)
max. otáčky
poháněných nástrojů
(ot./min)

STROJOVÝ PARK
CNC soustruhy
.

ECOCA MT-206

ECOCA MT-208

max. průměr soustružení

525mm

525mm

max. délka soustružení

500mm

500mm

max. průměr tyče

250mm

350mm

osa X

195mm

195mm

osy Z

537mm

537mm

max. otáčky vřetene (ot./
min)

4800

6000

pojezdy

vřeteno

STROJOVÝ PARK
12ti osé CNC soustruhy
.

Hlavní vřeteno

Vedlejší vřeteno

TT-42

I60U

max. průměr tyče

42mm

60mm

max. délka obrábění

150mm

250mm

max. otáčky vřetene
(ot./min.)

4000

5000

max. průměr tyče

42mm

42mm

max. délka obrábění

100mm

100mm

max. otáčky vřetene
(ot./min.)

4000

4000

osa X

140mm

150mm

osy Y

410mm

385mm

Pojezdy

STROJOVÝ PARK
Frézovací centra
.

Pohyb stroje

VMC510

MV1100S

Pojezd os X/X/Z

510/360/250

1100/610/600

Rozměry stolu mm

600 x 360

1250 x 600

Maximální zatížení stolu
kg

200

800

ot./min.

8000

10000

Pracovní stůl

Otáčky vřetene

TECHNOLOGIE
Zakládáme si na profesionálním přístupu a kvalitě našich služeb. Pracujeme s moderními
technologiemi a systémy: Solidworks a Solidcam

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
Naše kontrolní centrum je
vybaveno špičkovými přístroji:
konturograf Mahr
profilprojektor Kyence
mikroskop Mahr
drsnoměr Mitutoyo

CERTIFIKÁT KVALITY
Profesionalitu a kvalitu našich služeb dokazuje náš
certifikát ISO 9001:2016.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Partner společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Partner Assa Abloy Czech & Slovakia s. r. o.
Partner Univerzity Hradec Králové

Tel. ředitelství: 494 539 211, E-mail: skola@vosrk.cz
www.vosrk.cz

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022 – denní studium
Čtyřleté studijní obory zakonČené maturitou:
� Strojírenství � Autotronik
tříleté uČební obory zakonČené výuČním listem:
� Karosář � Autolakýrník
� Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
� Autoelektrikář � Truhlář � Kominík � Kuchař
� Operátor logistiky
studijní obor - nástavba

Studium zakončené maturitou: � Provozní technika

dny otevřenýCH dveří:
vzhledem k hygienické situaci
po telefonické či e-mailové domluvě.

těšíme se na vaši návštěvu!

