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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 4-5
O tom, na jaké dvě střední školy se bude
váš potomek hlásit, byste měli už mít
pomalu jasno. Této volbě pak můžete při-
způsobit i přípravu, na kterou vám zbývají
necelé čtyři měsíce.

CHYBÍ KUCHAŘI 6
„Připravujeme kampaň pro zvýšení zájmu
žáků o gastro obory. Jsme region, který se
o turismus či hotelnictví opírá," říká v roz-
hovoru náměstek jihočeského hejtmana
pro školství Pavel Klíma.

BURZA ŠKOL POMŮŽE 7
Vybrat si tu správnou školu a obor, když se
blíží konec v 9. třídě, to bývá do té doby
v životě žáka jedno z nejtěžších rozhodnutí
v životě. Kdo si není jistý, a takových je
opravdu dost, může mu pomoci burza škol
Jihočeské hospodářské komory.

PODNIKAVOST JE DŮLEŽITÁ 10
Jihočeská hospodářská komora se věnuje

i poradenství na školách a vloni se zaměřila
i na podnikavost, kreativitu či kritické myš-
lení žáků. Pomáhají workshopy pro pedago-
gy i nové materiály, ty jsou zdarma na
webu Impulsprokarieru.cz.

JAKÝ OBOR ZAJISTÍ PRÁCI? 16
Absolventi vysokých škol obecně patří
mezi ty, kteří mají po ukončení školy vel-
kou šanci na získání práce v co nejkratší
době. Jde především o lékařské fakulty,
školy zaměřené na informační a komunikač-
ní technologie (ICT), velmi snadno se uplat-
ní absolventi technických, zejména strojí-
renských a elektro oborů.

STUDIUM AŽ V OSTRAVĚ 22
Vychovává více než 11 000 studentů na
bakalářském, navazujícím magisterském
a doktorském stupni studia a už více než
170 let se podílí na technickém, přírodověd-
ném, ekonomickém i uměleckém vzdělává-
ní nejen v Moravskoslezském kraji. To je
VŠB – Technická univerzita Ostrava.
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V
první řadě se důkladně

a podrobně informujte o poža-
davcích přijímacího řízení.
Všechny střední školy a učební
obory s maturitou sice musí

používat jednotné přijímací testy z české-
ho jazyka a matematiky, které připravuje
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělá-
vání (CZVV) neboli Cermat, ale řada z
nich si připojuje ještě svou školní zkouš-
ku a ta může být velmi různorodá. Napří-
klad střední pedagogické školy obvykle
testují hudební, pohybové a výtvarné
schopnosti a vyžadují bezchybnou
mluvu bez vad ve výslovnosti a řeči, jinde
se testuje tělesná zdatnost a pohybové
schopnosti. Svou školní část mají také
některá gymnázia – často jde o test vše-
obecných studijních předpokladů či
zkoušku z cizího jazyka.
„Úspěch ve školní části přijímacích

zkoušek může být na některých školách
rozhodující, proto není radno ji podceňo-
vat,“ připomíná Marcela Fatrová, zástup-
kyně ředitele osmiletého Mensa gymná-
zia, a dodává, že ještě před podáním při-
hlášky je dobré zvážit, zdali dítě má v této
části šanci uspět. „Zatímco na testy z čes-
kého jazyka či matematiky se lze cíleně v
relativně krátkém čase několika měsíců
dobře připravit, hudební sluch se ,nena-
šprtá‘. Stejně tak se lze jen obtížně připra-
vovat na IQ testy, které používáme na
naší škole,“ říká.

JAK NA PŘÍPRAVU

Podle Cermatu vycházejí úlohy obsažené
v testech z běžného učiva základních škol
stanoveného Rámcovým vzdělávacím pro-
gramem, a proto není nutná žádná speciální
příprava. „Žák či student se musí připravo-
vat na každou zkoušku a testy Cermat
nejsou výjimkou,“ míní Fatrová a pokračuje:
„Osobně bych doporučila začít tím, že si
vyzkouším testy v reálném čase. Tak zjistíte,
jak na tom dítě je v porovnání s konkurencí.“
Žáci, potažmo rodiče totiž mnohdy mívají
zkreslené představy o svých znalostech či
schopnostech čelit stresu.
Takovou simulaci reálných přijímaček

organizují třeba Scio nebo společnost Zkouš-
ky nanečisto, a to pro žáky z 5., 7. a 9. tříd.
„Zkoušky nanečisto pořádáme v pražském
gymnáziu Na Zatlance a jejich průběh a pra-
vidla pravidelně konzultujeme s hygienic-
kou službou. Vyučující i asistenti jsou z drti-
vé většiny očkovaní a mimo učebny máme
všude roušku. Zkoušky nabízíme i v online
režimu,“ říká Petr Husar, který za tímto pro-
jektem stojí už od roku 1990.
Stejně tak Scio nabízí Přijímačky nanečis-

to v prezenční i online formě. „Online Přijí-
mačky nanečisto mají tu výhodu, že je žák
může absolvovat kdykoli v průběhu jednoho
víkendu a v pohodlí domova. Průběžné
výsledky se dozví okamžitě, finální výsledky
poté, co testy absolvují všichni přihlášení,“
popisuje Bohuslav Bohuněk ze společnosti
Scio. Nejbližší prezenční termín je 29. ledna.

ANKETA
CO SE NÁM OSVĚDČILO?

Lenka Brdková
Editorka MF DNES

Přijímací zkoušky jsme absolvovali 2x,
se synem na osmileté gymnázium a s
dcerou na čtyřletou střední školu. Se
synem to bylo v době, kdy ještě neby-
ly jednotné přijímací zkoušky. Učili
jsme se doma, od ledna do března
navštěvoval syn přípravu v předmě-
tech matematika, český a anglický
jazyk, kterou organizovalo jeho prefe-
rované gymnázium. Šlo o jazykovou
školu, kde byl i test z angličtiny. Dva-
krát si také vyzkoušel zkoušky v reál-
ném čase připravené společností
SCIO, což se nám velmi osvědčilo, pro-
tože s některými typy testových úloh
se do té doby na základní škole nese-
tkal. Dcera dělala jednotnou přijímací
zkoušku připravenou Cermatem,
naštěstí v předcovidovém roce. Na
základní škole měli po celou devátou
třídu dobrovolný přípravný kurz
každý týden dvouhodinovku češtiny
nebo matematiky. Doma jsme k nácvi-
ku používali testy z předchozích let,
stejně jako syn navštěvovala příprav-
né kurzy, a to na „synově“ gymnáziu,
kde jsme byli s přípravou spokojeni.
Součástí těchto kurzů byly i přijímač-
ky nanečisto v reálném čase.

Šárka Sládková
Asistentka šéfredak-
ce MF DNES

Dcera se na přijímací zkoušky na čtyřle-
tou střední školu nijak zvlášť intenziv-
ně nepřipravovala, ve škole měla
výborné známky, ale vyzkoušela si pár-
krát testy nanečisto, které pořádala
vzdělávací agentura, aby se naučila
pracovat s časem a stylem pracovních
listů. Těsně před přijímacími zkouška-
mi chodila na intenzivní kurz matemati-
ky, cca pětkrát dvě hodiny. Na škole,
kterou si zvolila, byly kromě jednot-
ných přijímacích zkoušek z českého
jazyka a matematiky ještě zkoušky
z angličtiny a zeměpisu a ani na toto
se nijak zvlášť nepřipravovala. S učite-
lem angličtiny měla jednu přípravnou
hodinu na pohovor.

Do 31. ledna 2022 – ředitelé středních škol
bez talentových zkoušek vyhlásí 1. kolo při-
jímacího řízení.
1. března 2022 – odevzdání přihlášek na
obory bez talentové zkoušky.
12. a 13. dubna 2022 – jednotné zkoušky
pro čtyřleté obory vzdělání, pokud škola
vypíše svou vlastní zkoušku, bude se nej-
spíše konat ve stejném termínu.
19. a 20. dubna 2022 – jednotné zkoušky
pro obory šestiletých a osmiletých gymná-
zií, pokud škola vypíše svou vlastní zkoušku,
bude se nejspíše konat ve stejném termínu.
28. dubna 2022 – do tohoto data zpřístup-

ní Cermat výsledky jednotné zkoušky střed-
ním školám. Do dvou pracovní dnů (tedy v
pondělí 2. května) musí ředitel školy zveřej-
nit hodnocení celého přijímacího řízení a
seznam přijatých uchazečů.
10. a 11. května 2022 – náhradní termíny
jednotné zkoušky pro všechny obory vzdě-
lání.
Květen, červen – některé školy mohou
vypsat ještě další kola přijímacího řízení.

Pozn.: Přijímací řízení na obory s talento-
vou zkouškou je již v běhu. V tomto škol-
ním roce ho už nestihnete.
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O tom, na jaké dvě střední školy se bude váš
potomek hlásit, byste měli už mít pomalu jasno.
Této volbě pak můžete přizpůsobit i přípravu, na
kterou vám zbývají necelé čtyři měsíce.
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Této volbě pak můžete přizpůsobit i přípravu, na
kterou vám zbývají necelé čtyři měsíce.
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Přijímací zkoušky už



ANKETA
CO SE NÁM OSVĚDČILO

Kamila Hudečková
Vedoucí oddělení
mimořádných příloh

Dcera se na zkouš-
ky připravovala v době lockdownu,
kdy byly děti na distanční výuce.
Sehnali jsme studenta VŠ, který s ní od
ledna alespoň na dálku přes Skype pro-
cvičoval hlavně matematiku. Také
pomáhaly učitelky ZŠ, které s dětmi,
jež se na přijímačky připravovaly, pro-
bíraly konkrétní testy z předchozích let
a výsledky s nimi pak rozebíraly. Jinak
byla dcera odkázána sama na sebe,
dělala si zkušební testy, které jsou k
dispozici na webu, a nakonec se úspěš-
ně dostala na obě školy, na které si
podala přihlášku.

Řada žáků absolvuje simulaciminimál-
ně dvakrát. „První termín zpravidla využí-
vají k tomu, aby zjistili, jak jsou na tom ve
srovnání s ostatními, druhý pak pro ově-
ření toho, jak se v rámci příprav zlepšili
a kam se posunuli,“ popisuje Bohuněk.
Obě zmiňované společnosti pak nabí-

zejí i přípravné kurzy – rovněž v prezenč-
ní i distanční formě. „Letos nám proti
minulým rokům chodí do dlouhodobých
kurzů výrazně více dětí. Kurz čítá dvacet
výukových týdnů a je možné v něm kom-
binovat prezenční a distanční výuku. V
databázi máme tisíce hodin výuk, v nichž
vysvětlujeme všechna požadovaná téma-
ta. Jiná videa zase slouží k procvičování,“
uvádí Petr Husar.

ŠKOLNÍ KURZY A DALŠÍ MOŽNOSTI
Přípravné kurzy často nabízejí i samot-
né střední školy, i ony se v nich soustře-
ďují na testy připravované Cermatem,
případně na svou školní zkoušku. Jejich
výhodou je, že uchazeči při nich záro-

veň poznávají prostředí školy, kde
budou v dubnu dělat ostré přijímačky, a
potkají se i s učiteli, kteří jim testy
budou zadávat. Pro mnoho dětí může
být právě toto velmi důležité třeba k
odbourání obav z neznámého. K domá-
cí přípravě pak lze využít testy použité v
předchozích letech, které jsou k dispozi-
ci na www.cermat.cz.
„Příprava nejsou jen diktáty, větné roz-

bory či matematické úlohy. Je dobré,
když si děti – zvláště ty z pátých tříd –
natrénují strategii testu, tedy jak se test
vyplňuje. Protože pokud podobný typ tes-
tových otázek dosud nepoznaly, může
jim trvat mnohem déle pochopit, co mají
dělat,“ vysvětluje Marcela Fatrová a při-
pomíná, že děti by se také měly naučit
hospodařit s časem, neboť zkoušky mají
svou časovou dotaci.
Nezbytná je podle ní i „organizační“

příprava – zjistit si potřebné informace
třeba o tom, jak na škole, na niž se hlá-
sím, vypadaly zkoušky minulý rok.
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TEXT: MICHAL BĚLSKÝ

N
áměstek jihočeského hejtma-
na pro školství Pavel Klíma
hodnotí proměny výuky na
jihočeských školách.

Poslední dva roky byly silně
poznamenané covidem. Očekáváte, že se
situace postupně uklidní?
To si netroufnu předpovídat, musíme se
se s tím zkrátka naučit žít. Mít jasná pravi-
dla pro řešení covidových situací v ředi-
telně, sborovně, třídě. Školství muselo
princip fungování absolutně změnit, vyu-
čování bylo založené na osobním kontak-
tu. Musíme si v hlavě nastavit, že pande-
mie tu může být roky, že třeba opakování
ročníku nic neřeší, protože nic nekončí.

Kdo na aktuální situaci nejvíce doplácí?
Samozřejmě žáci a studenti, prezenční

výuka je nenahraditelná. Všichni už vidí-
me, že škola není pouze o vzorečcích
a poučkách, ale o sociálních kontaktech,
vazbách, modelech chování. Proto pod-
poruji řešení, která omezí třídní karanté-
ny. A nezapomínejme na učitele, většina
těch lidí jsou extroverti s bytostní potře-
bou kontaktu. Sám jsem učil 25 let, tohle
nesmíme podceňovat.

Nezasloužili by si učitelé v tuto chvíli
odměny za jejich úsilí?
Malé učitelské platy už naštěstí nejsou
téma, pokud někde odměňování vázne,
je to problém vedení školy. Věřte mi, že
o peníze často ani nejde, mnozí jsou na
hraně svých kapacit. Musím poděkovat
i ředitelům, kteří nyní řeší nové výzvy: od
zajištění online výuky, kterou snad všich-
ni zvládáme, problémy s hybridní výu-
kou nebo testování a následné trasování.
Takový je denní chléb ředitelů škol.

Hodně se v této souvislosti zvýšil zájem
o zdravotnické obory. Ukazuje se, že jsou
kapacity těchto škol nedostatečné?
S řediteli jihočeských zdravotních škol
jsme to konzultovali. Shodli jsme se, že
není důležité kapacity navyšovat, reálně
jde do praxe malá část absolventů. Větši-
na odchází studovat vysokou školu nebo
mimo obor. Profil absolventa totiž ne
úplně odpovídá požadavkům z nemoc-
nic.

Jaké obory naopak chybí?
Rádi bychom zvýšili zájem o gastro
obory. Současná kapacita není úplně vyu-
žitá, připravujeme proto kampaň pro zvý-
šení zájmu žáků devátých ročníků. Jsme
region, který se o turismus, hotelnictví
a gastronomii opírá, má to tedy logiku.
Dále chceme pomoci školám, které při-
pravují výuku oborů pracujících s kyber-
bezpečností.

„Připravujeme kampaň pro zvýšení zájmu žáků o gastro obory. Jsme region, který se o turismus či
hotelnictví opírá," říká náměstek jihočeského hejtmana pro školství Pavel Klíma.

„Gastro oborům chybí žáci“
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TEXT: LUKÁŠ MAREK
FOTO: PETR LUNDÁK, MAFRA

V
ybrat si tu správnou školu
a obor, když se blíží konec
v 9. třídě, to bývá do té doby
v životě žáka jedno z nejtěž-
ších rozhodnutí v životě. Kdo

si není jistý, a takových je opravdu dost,
může mu pomoci burza škol Jihočeské
hospodářské komory.

Ta letošní první je naplánovaná už za
pár dní a bude od 11. do 13. ledna online.
Podrobnosti naleznou zájemci na
burzyskol.cz. Součástí akce budou přede-
vším hodinová setkání se zástupci škol,
každý výstavní den vždy v plánovaných
blocích.

Zájem o ně mají o rodiče, a to dokonce
větší než v předchozích letech. „Vloni
jsme na burzách zaznamenali jejich vyšší
zájem. Nejen my jako organizátoři, ale
i školy to vnímají jako pozitivum, mimo
jiné i z důvodu, že právě rodiče jsou ve
většině případů ti, kteří žákům s rozhodo-
váním o dalším vzdělávání pomáhají,“
uvedl Luděk Keist, ředitel Jihočeské hos-
podářské komory (Jhk).

Burzy Jhk připravuje s místními akční-
mi skupinami či partnerskými městy,
vloni je navštívilo na 4 800 návštěvníků.
Největší zájem ze strany rodičů byl patr-
ný v Táboře a Písku. „V Táboře je navštívi-
lo 1 450 zájemců, z toho téměř 1 100
účastníků byli právě žáci s rodiči. V minu-
lých letech tomu bylo naopak a převažo-

valy spíše skupiny tříd z jednotlivých
základních škol z okolí,“ potvrdila ředitel-
ka oblastní kanceláře Jhk v Táboře Marce-
la Kužníková.

Přestože některé návštěvníky mohla
odradit preventivní opatření v podobě
povinných respirátorů nebo prokázání
bezinfekčnosti, návštěvníků neubylo.

INZERCE

NA VÝSTAVIŠTIMEZI DEVÁŤÁKY JE HODNĚ
OBLÍBENÝ VELETRH VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO,
KTERÝ SE ODEHRÁVÁ NA VÝSTAVIŠTI
V BUDĚJOVICÍCH. POMÁHÁ S VÝBĚREM ŠKOLY.

Burzy škol jsou určené nejen žákům 7. až 9. tříd, letos je ta
první jihočeská online od 11. do 13. ledna.

Burzy lákají
rodiče i školy
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Všechny nabízené obory denní formy studia lze na naší
škole studovat dle stanoveného individuálního plánu. Vý-
uka probíhá v menších třídních kolektivech. Pedagogové
se tak mohou věnovat jednotlivým studentům např. v rám-
ci podpůrných opatření a IVP.
Neustále se pedagogové snaží podněcovat zájmy studentů
a připravit je tak na jejich profesní dráhu.
V naší škole panuje rodinná atmosféra se snahou o efek-
tivní výuku všech oborů.

Denní forma studia pro absolventy základních
škol a absolventy středních odborných učilišť:

Gymnázium čtyřleté studium zakončené maturitní zkouš-
kou, skladba předmětů je všeobecně zaměřena, individuální
přístup ke studentům, možnost studovat dle IVP. Studium je
skvělou přípravou na vysokoškolské studium

Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní
zkouškou. Zaměření si student vybírá od třetího ročníku.
Toto studium má tato zaměření:

Cestovní ruch, toto studium je zaměřeno na zvládnutí od-
borných kompetencí a dovedností z oblasti domácího i za-
hraničního cestovního ruchu. Absolvent zvládá profesionální
přístup k řešení problémů v oblasti cestoního ruchu.

Veřejná správa a právo, toto studium je dalším prestiž-
ním zaměřením. Absolvent zvládá specializované činnosti
právního a sociálního charakteru na úřadech státní správy,
obecních úřadech, na úřadech obcí s rozšířenou působnos-
tí, ale také na soudech a v advokátních kancelářích. U tohoto
oboru je rozšířena výuka předmětů právo a administrativa.

Provoz diplomatických služeb, jedná se o velice zajímavé
zaměření, které představuje určitou prestiž. Absolvent vy-

konává specializované obslužné a organizační činnosti na
zastupitelských úřadech, úřadech EU a na úřadech státní
správy. Výuka je rozšířena o předměty diplomatický proto-
kol, rétorika a třetí cizí jazyk.

Počítačová grafika, studium je zaměřeno na aplikaci dnes
čím dál více využívaného oboru IT a je vhodné pro zájemce,
kteří rádi pracují s výpočetní technikou.

Kominík, tříleté denní studium. Absolvent zvládá odborné
dovednosti, například kominické práce, technické kreslení
a výpočty. Teoretické vyučování probíhá ve škole, odborný
výcvik na smluvně zajištěných pracovištích. Studium je za-
končeno záverečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Podnikání dvouleté nástavbové studium zakončené matu-
ritní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých
učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii vý-
učního listu z tříletého oboru. Probíhá výuka všeobecných
i odborných, zvláště ekonomických předmětů.

Dálková forma studia v rámci dalšího vzdělávání
dospělých: výuka probíhá zásadně o sobotách.

Obchodní akademie čtyřleté studium zakončené maturitní
zkouškou jednotlivá zaměření:

Cestovní ruch výuka dle shora uvedených informací.

Veřejná správa a právo dle shora uvedených informací

Podnikání tříleté dálkové nástavbové studium zakončené
maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříle-
tých učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii
výučního listu z tříletého oboru.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor lze studovat
formou čtyřletého dálkového studia nebo zkráceného 2 le-
tého dálkového studia. Uchazeč o zkrácené studium musí
předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
U čtyřletého studia probíhá výuka všeobecně-vzdělávacích
předmětů a odborných pedagogických předmětů.
U dvouletého studia probíha výuka odborných pedago-
gických předmětů. Studium je vždy zakončeno maturitní
zkouškou.

Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2022/2023:
Aktuální novinka: přijetí ke studiu pro školní rok 2022/2023

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat u všech oborů pouze bude-li zájem o studium vyšší, než je stanovený počet žáků pro příjetí ke studiu.

Pozor novinka - studenti denního studia mají možnost získat prospěchové stipendium!

Soukromá Střední odborná škola
a Gymnázium BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov,
Kontakty:www.beanstankov.cz,
bastlova@bean.cz, tel. 773 971 313

Ing. Marie Bastlová
ředitelka školy

www.ssst.cz
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Školní rok 2022/23
Přijímáme jednu třídu osmiletého studia

a jednu třídu čtyřletého studia.

DOD 12. 1. 2022 15:00 - 18:00 hod.
www.crg.cz, tel. 723 184 174

Sociální činnost Mechanik strojů a zařízení

Obory s výučním listem - bez přijímací zkoušky

Strojní mechanik Opravář zemědělských strojů Truhlář

Stravovací a ubytovací služby
Opravářské práce

Nástavbové obory - dálková forma studia

Podnikání Provozní technika

Den otevřených dveří:

Opravář zemědělských strojů - malá mechanizace

www.issou-milevsko.cz

Telefon: 382 521 439

VZDĚLÁNÍ PRO KAŽDÉHO

Čs. armády 777, 399 01 Milevsko

Studijní obory - přijímací zkoušky

SoŠ A SOU MILEVSKO

Truhlářská a čalounická výroba

Po telefonické dohodě

Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 720 162 336 - ředitel

OSMILETÝ STUDIJNÍ
CYKLUS ZAKONČENÝ
MATURITNÍ ZKOUŠKOU

www.gtnv.cz

MALÁ ŠKOLA = INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Den otevřených dveří 3. 2. 2022

SOŠ a SOU, Hněvkovice 865, 375 01Týn nadVltavou

Nabídka učebních a studijních oborů:

tříleté učební obory:
Truhlá Cř ukrář
Opravář zemědělských strojů Zemědělec - Farmář
Podkovář a zemědělský kovář Zahradník - Krajinář
Zedník
Prodava Zač hradnické práce
Kuchař-číšník Stravovací a ubytovací služby

nástavbové studium:
Podnikání - denní (dvouleté), Podnikání - dálkové (tříleté)

Po telefonické domluvě
lze naši školu navštívit
kdykoliv.

Při škole lze absolvovat výcvik v řízení motorových vozidel
skupin B, C, T a svařovací výcvik včetně prodlužování svářecích průkazů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sobota 29. 1. 2022 (8:00 - 13:00 hodin)

Ing. Josef Liška, ředitel školy, tel.: 385 778 111
email: info@isshnevkovice.cz, internet: www.isshnevkovice.cz

Žákům i veřejnosti nabízíme rovněž stravování a ubytování.

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, tel.: 383 412 211

Čtyřleté maturitní obory, vlastní domov mládeže, jídelna,
tělocvična, nové PC učebny, elektro učebny atd.,odpočin-
ková místnost pro studenty s kulečníkem a připojením k wifi.
Obchodní akademie
63-41-M/02
Moderní informační technologie
18-20-M/01
Elektronické počítače
26-41-M/01

ekonomický obor - posíleno účetnictví a uživatelská
výpočetní technika, marketing, management, e-shop

informatický obor - grafika, video, počítače,
programování PC i mobilní zařízení,
virtuální realita, operační systémy

elektrotechnický obor - hardware, software, PC,
mobilní zařízení, CNC, grafika, počítače, robotika

skola@blek.cz

web školy: www.blek.cz

Den otevřených dveří: pá 14. 01. 2022 (8:00 – 16:00),
nebo individuální dle domluvy.

Více informací nawww.gymtrhovesviny.cz
Tel.: 386 322 846 E-mail: gts@gymtrhovesviny.cz

Přijato bude 30 uchazečů podle pořadí.

GymnáziumTrhové Sviny
přijímá pro školní rok 2022-2023
žáky do I. ročníku osmiletého studia.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2022.
Přijímací zkouška se koná 19. a 20. dubna 2022.

MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
Agropodnikání 41-41-M/01 se zaměřením: Chov koní, Agroekologie

a Zemědělský provoz
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 se zaměřením: Obnova

krajiny a Ochrana živočichů a rostlin

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
ŠKOLA PÍSEK
www.szespisek.cz, skola@szespisek.cz , tel. 382 271 256,
Čelakovského 200, 397 01 Písek

Zemědělské obory mají obrovskou perspektivu. Ke studiu na zemědělské škole patří špičková technika,
vzdělaní odborníci. Škola připravuje žáky jak na vstup do praxe, tak na studium na VŠ. Nezbytnou
součástí praktické výuky je moderní Školní statek Dobešice. Odborně zaměřené praxe probíhají
v renomovaných podnicích. Součástí výuky je účast na odborných programech v ČR i zahraničí. Škola
je vybavena multimediální technikou, moderními laboratořemi a odbornými učebnami (učebna
biologie, chemie, učebny chovu zvířat a pěstování rostlin, učebna pro výuku ekologických předmětů,

atd.) Anglický a německý jazyk se žáci učí v multimediální učebně cizích jazyků.

8. ledna 2022

den otevřených dveří

vždy 9 - 12.00

Školní rok 2022/23
Přijímáme jednu třídu osmiletého studia

a jednu třídu čtyřletého studia.

DOD 12. 1. 2022 15:00 - 18:00 hod.
www.crg.cz, tel. 723 184 174

Sociální činnost Mechanik strojů a zařízení

Obory s výučním listem - bez přijímací zkoušky

Strojní mechanik Opravář zemědělských strojů Truhlář

Stravovací a ubytovací služby
Opravářské práce

Nástavbové obory - dálková forma studia

Podnikání Provozní technika

Den otevřených dveří:

Opravář zemědělských strojů - malá mechanizace

www.issou-milevsko.cz

Telefon: 382 521 439

VZDĚLÁNÍ PRO KAŽDÉHO

Čs. armády 777, 399 01 Milevsko

Studijní obory - přijímací zkoušky

SoŠ A SOU MILEVSKO

Truhlářská a čalounická výroba

Po telefonické dohodě

Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 720 162 336 - ředitel

OSMILETÝ STUDIJNÍ
CYKLUS ZAKONČENÝ
MATURITNÍ ZKOUŠKOU

www.gtnv.cz

MALÁ ŠKOLA = INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Den otevřených dveří 3. 2. 2022

SOŠ a SOU, Hněvkovice 865, 375 01Týn nadVltavou

Nabídka učebních a studijních oborů:

tříleté učební obory:
Truhlá Cř ukrář
Opravář zemědělských strojů Zemědělec - Farmář
Podkovář a zemědělský kovář Zahradník - Krajinář
Zedník
Prodava Zač hradnické práce
Kuchař-číšník Stravovací a ubytovací služby

nástavbové studium:
Podnikání - denní (dvouleté), Podnikání - dálkové (tříleté)

Po telefonické domluvě
lze naši školu navštívit
kdykoliv.

Při škole lze absolvovat výcvik v řízení motorových vozidel
skupin B, C, T a svařovací výcvik včetně prodlužování svářecích průkazů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sobota 29. 1. 2022 (8:00 - 13:00 hodin)

Ing. Josef Liška, ředitel školy, tel.: 385 778 111
email: info@isshnevkovice.cz, internet: www.isshnevkovice.cz

Žákům i veřejnosti nabízíme rovněž stravování a ubytování.

Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná, tel.: 383 412 211

Čtyřleté maturitní obory, vlastní domov mládeže, jídelna,
tělocvična, nové PC učebny, elektro učebny atd.,odpočin-
ková místnost pro studenty s kulečníkem a připojením k wifi.
Obchodní akademie
63-41-M/02
Moderní informační technologie
18-20-M/01
Elektronické počítače
26-41-M/01

ekonomický obor - posíleno účetnictví a uživatelská
výpočetní technika, marketing, management, e-shop

informatický obor - grafika, video, počítače,
programování PC i mobilní zařízení,
virtuální realita, operační systémy

elektrotechnický obor - hardware, software, PC,
mobilní zařízení, CNC, grafika, počítače, robotika

skola@blek.cz

web školy: www.blek.cz

Den otevřených dveří: pá 14. 01. 2022 (8:00 – 16:00),
nebo individuální dle domluvy.

Více informací nawww.gymtrhovesviny.cz
Tel.: 386 322 846 E-mail: gts@gymtrhovesviny.cz

Přijato bude 30 uchazečů podle pořadí.

GymnáziumTrhové Sviny
přijímá pro školní rok 2022-2023
žáky do I. ročníku osmiletého studia.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2022.
Přijímací zkouška se koná 19. a 20. dubna 2022.

MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
Agropodnikání 41-41-M/01 se zaměřením: Chov koní, Agroekologie

a Zemědělský provoz
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 se zaměřením: Obnova

krajiny a Ochrana živočichů a rostlin

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
ŠKOLA PÍSEK
www.szespisek.cz, skola@szespisek.cz , tel. 382 271 256,
Čelakovského 200, 397 01 Písek

Zemědělské obory mají obrovskou perspektivu. Ke studiu na zemědělské škole patří špičková technika,
vzdělaní odborníci. Škola připravuje žáky jak na vstup do praxe, tak na studium na VŠ. Nezbytnou
součástí praktické výuky je moderní Školní statek Dobešice. Odborně zaměřené praxe probíhají
v renomovaných podnicích. Součástí výuky je účast na odborných programech v ČR i zahraničí. Škola
je vybavena multimediální technikou, moderními laboratořemi a odbornými učebnami (učebna
biologie, chemie, učebny chovu zvířat a pěstování rostlin, učebna pro výuku ekologických předmětů,

atd.) Anglický a německý jazyk se žáci učí v multimediální učebně cizích jazyků.

8. ledna 2022

den otevřených dveří

vždy 9 - 12.00



Dobré řemeslo ocení každý již 125 let! OBORY VZDĚLÁVÁNÍ 2022/2023

14. 1. 2022

INZERCE

10

J
ihočeská hospodářská komora
(Jhk) se věnuje i poradenství na
školách a vloni se zaměřila také
na podnikavost, kreativitu či kritic-
ké myšlení žáků. „Podnikavost by

měla být součástí každé střední školy. Je
proto třeba přizpůsobit tomu i vzděláva-
cí plány a výukové metody. Nezbytné je
ale zajistit dostatek pedagogů, kteří umí
v žácích kreativitu probudit,“ upozornila
Jitka Lejsková, učitelka odborných před-

mětů ze SOŠ a SOU v Kaplici na Česko-
krumlovsku. „Na Jhk vnímáme potřebu
těchto dovedností nejen kvůli podnikání,
ale i pro budoucí zaměstnání. Umět rea-
govat na vzniklou situaci, přicházet
s nápady nebo kriticky myslet, to stále
více v dnešní době nabývá na významu,“
sdělil Luděk Keist, ředitel Jhk.
Díky projektu Jihočeského kraje vznika-

ly v prvním pololetí roku 2021metodické
materiály pro učitele středních škol. Ty

připravila s týmem odborníků Jhk, která
je do projektu zapojená. Materiály
mohou používat učitelé ve výuce na
svých školách a vést tak žáky k podnika-
vosti a kreativitě. Jak pracovat s materiá-
ly, ale i to, jak žáky zaujmout a vést k pod-
nikavosti, se mohou učitelé naučit při
workshopech nově pořádaných Jhk.
„Možnost vyzkoušet si jednotlivé aktivity
přímo v praxi je to nejcennější, co může-
me získat, a cesta, jak vše snadno dostat
do výuky,“ reagovala Lejsková, která
absolvovala praktický workshop.
Metodické materiály jsou k dispozici

zdarma na webu Impulsprokarieru.cz.
Michaela Fouňová, která je pomáhala
sestavovat a podílí se i na přípravě
workshopů pro učitele, však doporučuje
začít nejdříve právě se vzděláváním.
„Na workshopech se snažíme nejen

o podnikavosti mluvit a vyměňovat si
zkušenosti, ale řadu aktivit si mohou
účastníci rovnou vyzkoušet, a to přímo
se žáky. Ti se totiž našich workshopů
účastní a dávají učitelůmokamžitou zpět-
nou vazbu. K dispozici budou učitelům
také zkušenímentoři, kteří jim se zavede-
ním nových prvků do výuky pomohou,“
vysvětlila Fouňová. (mrk)

Nástavbobé studium − denní
dvouleté a dálkové tříleté:
Gastronomie 65-41-I/51:
Společné stravování

Vyšší odborná škola − tříleté
denní a dálkové studium
Cestovní ruch 65-43-N/01

Třílete učební obory zakončené
výučním listem:
Kuchař číšník 65-51-H/01:
Kuchař-číšník ... Kuchař
Číšník, servírka

Čtyřleté studijní obory
zakončenématuritní zkouškou:
Hotelnictví 65-42-M/01:
Hotelnictví a turismus
Gastronomie 65-41-L/01:
Gastronomie (Model L+H)

Střední škola aVyšší odborná
škola cestovního ruchu
Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice nabízí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
13. 1. 2022 a 10. 2. 2022 v době od 9 do 17 hodin

Kontakt: SOŠ 389 139 320 | VOŠ 387 788 117
info@skolacrcb.cz | www.skolacrcb.cz

Zvýšení podnikavosti na středních školách pomáhají workshopy pro pedagogy i nové
materiály Jihočeské hospodářské komory. Jsou zdarma na webu Impulsprokarieru.cz.

Podnikavost už ve škole
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• mechatronika, programování řídicích systémů
• zabezpečovací, kamerové a řídicí systémy

• rozvody elektrické energie a jejich projektování

• hardware

• operační systémy

• počítačové sítě
• kybernetická bezpečnost

• servis a správa serverů a pracovních stanic

• programování a vývoj aplikací

• počítačová grafika a animace (2D i 3D)

• elektrické rozvody

• zapojování elektrických spotřebičů
• opravy elektrických zařízení

• inteligentní elektroinstalace

• sdělovací a zabezpečovací technika

• měřicí a regulační technika

• průmyslová automatizace

• sdělovací a zabezpečovací technika

• chladírenská a klimatizační zařízení

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem

a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb. opravňující absolventy

k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. Určeno

pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů
elektro, zakončeno maturitní zkouškou.

Roční kurz zakončený zkouškami z profesních kvalifikací, závěrečnou

zkouškou s výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78 Sb.

opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických

zařízeních. Vzdělávací kurz je určen pro ženy i muže s ukončeným

alespoň základním vzděláním. Podmínkou je dobrý zdravotní stav

doložený lékařským potvrzením.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
Centrum odborné přípravy,

Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

MATURITNÍ OBORY

MECHANIK ELEKTROTECHNIK
Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 26-41-L/01

možnost získaní výučního listu již ve třetím ročníku v oborech 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ
a 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
Od 2. ročníku pro nejlepší žáky možnost stipendia od společnosti E.ON

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Čtyřletý studijní obor s maturitou, číslo oboru 18-20-M/01

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM pro absolventy učebních oborů elektro

PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
Číslo oboru 26-41-L/52 denní (dvouleté)

dálkové (tříleté)

UČEBNÍ OBORY
ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
Číslo oboru 26-51-H/02

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE
Číslo oboru 26-52-H/01

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.
Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

ZKRÁCENÉ STUDIUM - ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01, 26-51-H/02 silnoproud

KURZ – PROFESNÍ KVALIFIKACE - ELEKTRIKÁŘ
Číslo oboru 26-51-H/01

Dny otevřených dveří
10. až 13. ledna 2022 od 9:00 do 17:00 hod.

(proběhne dle epidemické situace)
Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Tel.: 387 924 225 e-mail: info@sosehl.cz www.sosehl.cz fb.com/sosehl

Dny otevřených dveří:
V těchto uvedených termínech nabízíme možnost ověření znalostí

14. 1. 2022 a 4. 2. 2022 - vždy od 13:00 do 16:00 hodin,
15. 1. 2022 a 4. 2. 2022 - vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Návštěva školy v ostatních pracovních dnech je možná v době
od 8:00 do 15:00 hodin, vždy po předchozí telefonické domluvě.

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ – denní forma (jednotné přijímací zkoušky)
Cestovní ruch
Aplikovaná chemie – ŠVP: Farmaceutická technologie
Ekonomika a podnikání – ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost

(+ 5letá dálková forma)
Obchodník
Fotograf
Kosmetické služby – ŠVP: Kosmetička
TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ – denní forma (bez přijímacích zkoušek)
Prodavač – denní i dálková forma

– smíšené zboží (+ roční zkrácené studium)
– elektrotechnické zboží, – drogistické zboží, – textil, oděvy a obuv
– nábytek a bytové zařízení (+ roční zkrácené studium)

Aranžér
Cukrář
Kadeřník (+ roční zkrácené studium)
Pekař (+ roční zkrácené studium)
Výrobce potravin – ŠVP: Pivovarník-sladovník
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PODNIKÁNÍ – (jednotné přijímací zkoušky)
– určeno pro absolventy tříletých oborů – 2letá denní forma

– 3letá dálková forma

Nabízíme kurzy z českého jazyka a matematiky (více na www.sso.cz)

Chcete být úspěšní ve své profesi?
Zajímáte se o podnikání, obchod a služby? Máte zájem pracovat
v cestovním ruchu? Baví vás chemie? Chcete obstát v konkurenci?

Studium na naší škole = úspěšný start do života

Vzdělávací nabídka
České Budějovice, Husova 9
Střední škola obchodní

www.sso.cz I sekretariat@sso.cz I benyskova@sso.cz I tel.: 387 023 711, 13, 39

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY
JE MOŽNÁ PO DOMLUVĚ S VEDENÍM ŠKOLY

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (v jednání)

Střední odborné učiliště,
Lišov, tř. 5. května 3
tel.: 387 994 243
e-mail: sekret@sou-lisov.cz

www.sou-lisov.cz

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:
33-59-H/01 ČALOUNÍK i jednoleté zkrácené studium
33-56-H/01 TRUHLÁŘ

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:
33-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE
ŠVP: Práce v autoservisu
33-56-E/01 TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁVÝROBA
75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE
29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁVÝROBA
ŠVP: Cukrářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
ŠVP: Kuchařské práce
36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE
41-52-E/02 ZAHRADNICKÁVÝROBA

Všechny obory jsou ukončené závěrečnou zkouškou se získáním
výučního listu. Možnost ubytování na internátě a v domově mlá-
deže, celodenní stravování, tělocvična s posilovnou, tenisová hři-
ště, zájmová činnost a internet pro žáky, WI-FI připojení, možnost
autoškoly se sníženou cenou, lyžařské a turistické kurzy.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
21. 1. 2022 od 13 do 17 h a 22. 1. 2022 od 9 do 13 h
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INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY
JE MOŽNÁ PO DOMLUVĚ S VEDENÍM ŠKOLY

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (v jednání)

Střední odborné učiliště,
Lišov, tř. 5. května 3
tel.: 387 994 243
e-mail: sekret@sou-lisov.cz

www.sou-lisov.cz

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:
33-59-H/01 ČALOUNÍK i jednoleté zkrácené studium
33-56-H/01 TRUHLÁŘ

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:
33-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE
ŠVP: Práce v autoservisu
33-56-E/01 TRUHLÁŘSKÁ A ČALOUNICKÁVÝROBA
75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE
29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁVÝROBA
ŠVP: Cukrářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
ŠVP: Kuchařské práce
36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE
41-52-E/02 ZAHRADNICKÁVÝROBA

Všechny obory jsou ukončené závěrečnou zkouškou se získáním
výučního listu. Možnost ubytování na internátě a v domově mlá-
deže, celodenní stravování, tělocvična s posilovnou, tenisová hři-
ště, zájmová činnost a internet pro žáky, WI-FI připojení, možnost
autoškoly se sníženou cenou, lyžařské a turistické kurzy.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
21. 1. 2022 od 13 do 17 h a 22. 1. 2022 od 9 do 13 h



Den otevřených dveří:
• 13. 1. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin •

https://www.sostrebon.cz • www.facebook.com/sostrebon

Instalatér, *Malíř, Montér suchých staveb, Truhlář, Kominík,
*Tesař, *Zámečník, *Zedník - *obory podporované pendiem

Tříleté obory zakončené výučním listem:

Technologie a materiály ve stavebnictví,
Technická zařízení budov, Požární ochrana, Finanční služby

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

Podnikání
Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

WWW.SSPCB.CZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7. - 8. 1. 2022

od 8:00 do 17:00 hod. - pátek
od 8:30 do 11:30 hod. - sobota

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA , SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

www.ssrsobeslav .cz

Zednické práce Truhlářská
a čalounická výroba – Truhlářské
práce Zahradnické práce –

Květinářské a aranžérské práce
Zahradnické práce Stravovací a
ubytovací služby – Kuchařské práce

Potravinářská výroba
– Cukrářské práce Pečovatelské
služby Strojírenské práce

DNY
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

Rekondiční a sportovní masér Truhlář
Zahradník Elektrikář – silnoproud

Instalatér – topenář Opravář zemědělských strojů
Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Strojní mechanik (zámečník - zaměření
na svařování) Obráběč kovů Elektromechanik
pro zařízení a přístroje - mechanik pro chladící
a klimatizační zařízení Montér vodovodů
a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

10. 1. 2022
až 15. 1. 2022

od 8:00 do 13:00 hodin

VOŠ, SPŠ automobilní a technická
Skuherského 3, České Budějovice

Tříleté vzdělávací programy Vyšší odborné školy pro maturanty
(denní a kombinované studium):
23-45-N/03 - Diagnostika a servis silničních vozidel
37-41-N/03 - Provoz a ekonomika dopravy
23-41-N/06 - Strojírenská výroba – Počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
26-41-N/06 - Elektrotechnika – elektromechanické systémy
Výuka studijních oborů VOŠ je zabezpečována ve spolupráci s JČU v Českých Budějovicích. Technické obory VOŠ
jsou prostupné s bakalářským studiem na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni a Zemědělské fakultě JČU,
dopravní obory na Ekonomické fakultě JČU.
Čtyřleté studijní obory pro absolventy základních škol (denní studium):
23-45-M/01 - Diagnostika motorových vozidel - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
23-45-M/01 - Konstrukce a design vozidel – řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
39-41-L/01 - Autotronik - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení+ vyhl. č.50/1978 Sb.
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Provoz a ekonomika dopravy - řidičské opráv. sk.B
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Management sportu a dopravy - řidičské opráv. sk.B
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač – údržba a programování CNC strojů - tři zaměření: Mechanik seřizovač

+ Mechatronik + Mechanik seřizovač – zaměření na slévárenství
78-42-M/01 - Technické lyceum – zaměření na 3D technologie, 3D tisk, virtuální realitu - v jednání
Tříleté učební obory pro žáky absolventy základních škol (denní studium):
23-68-H/01 - Automechanik - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
23-68-H/01 - Automechanik - Opravář motocyklů - řidičské oprávnění sk.C
26-57-H/01 - Autoelektrikář - řidičské oprávnění skupiny C + vyhl. č.50/1978 Sb
23-55-H/02 - Karosář - Autokarosář - řidičské oprávnění sk.B + dva svářečské kurzy
23-61-H/01 - Autolakýrník - řidičské oprávnění sk.B (stipendium)
66-51-H/01 - Prodavač(ka) motorových vozidel + možnost získání řidič. oprávnění sk.B
23-51-H/01 - Strojní mechanik- ŠVP Zámečník - svářečský kurz (stipendium)
23-52-H/01 - Nástrojař (stipendium)
23-56-H/01 - Obráběč kovů (stipendium)
21-55-H/01 - Slévač (stipendium)
21-53-H/01 - Modelář - řidičské oprávnění sk.B
26-52-H/01 - Elektromechanik - řidičské oprávnění sk.B
Pro žáky školy možnost získání řidičského oprávnění sk.B a sk.C a sk. T, svářecích kurzů za režijní náklady školy.
Výuka vybraných oborů probíhá ve spolupráci s Motor Jikov Group a.s., Robert Bosch spol. s r.o. a Kern-Liebers CR
spol. s r.o., kde mají žáci možnost získat firemní stipendium.
Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů:
26-46-L/51 - Autotronik - denní studium
23-43-L/51 - Provozní technika - denní, večerní nebo dálkové studium
64-41-L/51 - Podnikání - denní nebo dálkové studium
64-41-L/51 - Dopravní provoz - denní studium
Den otevřených dveří: 8. 1. 2022 zahájení programu vždy od 9:00 hod. a 10:00 hod. v budově školy
Skuherského 3, České Budějovice. Ukončení programu ve 13:00 hodin.
Poslední Den otevřených dveří: 13. 1. 2022 od 10:00 hod. do 16:00 hod. ve všech budovách školy.
Adresy budov na www.spsautocb.cz. Kritéria přijímacího řízení studijních oborů pro školní rok 2022/23 budou
zveřejněna na webových stránkách školy.
Kontakty: VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice; tel. 387 901 411,
www.spsautocb.cz e-mail: bockova@spsautocb.cz

Den otevřených dveří:
• 13. 1. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin •

https://www.sostrebon.cz • www.facebook.com/sostrebon

Instalatér, *Malíř, Montér suchých staveb, Truhlář, Kominík,
*Tesař, *Zámečník, *Zedník - *obory podporované pendiem

Tříleté obory zakončené výučním listem:

Technologie a materiály ve stavebnictví,
Technická zařízení budov, Požární ochrana, Finanční služby

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

Podnikání
Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou:

WWW.SSPCB.CZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7. - 8. 1. 2022

od 8:00 do 17:00 hod. - pátek
od 8:30 do 11:30 hod. - sobota

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA , SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

www.ssrsobeslav .cz

Zednické práce Truhlářská
a čalounická výroba – Truhlářské
práce Zahradnické práce –

Květinářské a aranžérské práce
Zahradnické práce Stravovací a
ubytovací služby – Kuchařské práce

Potravinářská výroba
– Cukrářské práce Pečovatelské
služby Strojírenské práce

DNY
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

Rekondiční a sportovní masér Truhlář
Zahradník Elektrikář – silnoproud

Instalatér – topenář Opravář zemědělských strojů
Kadeřník Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Strojní mechanik (zámečník - zaměření
na svařování) Obráběč kovů Elektromechanik
pro zařízení a přístroje - mechanik pro chladící
a klimatizační zařízení Montér vodovodů
a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

10. 1. 2022
až 15. 1. 2022

od 8:00 do 13:00 hodin

VOŠ, SPŠ automobilní a technická
Skuherského 3, České Budějovice

Tříleté vzdělávací programy Vyšší odborné školy pro maturanty
(denní a kombinované studium):
23-45-N/03 - Diagnostika a servis silničních vozidel
37-41-N/03 - Provoz a ekonomika dopravy
23-41-N/06 - Strojírenská výroba – Počítačová podpora konstruování a programování NC strojů
26-41-N/06 - Elektrotechnika – elektromechanické systémy
Výuka studijních oborů VOŠ je zabezpečována ve spolupráci s JČU v Českých Budějovicích. Technické obory VOŠ
jsou prostupné s bakalářským studiem na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni a Zemědělské fakultě JČU,
dopravní obory na Ekonomické fakultě JČU.
Čtyřleté studijní obory pro absolventy základních škol (denní studium):
23-45-M/01 - Diagnostika motorových vozidel - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
23-45-M/01 - Konstrukce a design vozidel – řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
39-41-L/01 - Autotronik - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení+ vyhl. č.50/1978 Sb.
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Provoz a ekonomika dopravy - řidičské opráv. sk.B
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP Management sportu a dopravy - řidičské opráv. sk.B
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač – údržba a programování CNC strojů - tři zaměření: Mechanik seřizovač

+ Mechatronik + Mechanik seřizovač – zaměření na slévárenství
78-42-M/01 - Technické lyceum – zaměření na 3D technologie, 3D tisk, virtuální realitu - v jednání
Tříleté učební obory pro žáky absolventy základních škol (denní studium):
23-68-H/01 - Automechanik - řidičské oprávnění sk.C + prof. osvědčení
23-68-H/01 - Automechanik - Opravář motocyklů - řidičské oprávnění sk.C
26-57-H/01 - Autoelektrikář - řidičské oprávnění skupiny C + vyhl. č.50/1978 Sb
23-55-H/02 - Karosář - Autokarosář - řidičské oprávnění sk.B + dva svářečské kurzy
23-61-H/01 - Autolakýrník - řidičské oprávnění sk.B (stipendium)
66-51-H/01 - Prodavač(ka) motorových vozidel + možnost získání řidič. oprávnění sk.B
23-51-H/01 - Strojní mechanik- ŠVP Zámečník - svářečský kurz (stipendium)
23-52-H/01 - Nástrojař (stipendium)
23-56-H/01 - Obráběč kovů (stipendium)
21-55-H/01 - Slévač (stipendium)
21-53-H/01 - Modelář - řidičské oprávnění sk.B
26-52-H/01 - Elektromechanik - řidičské oprávnění sk.B
Pro žáky školy možnost získání řidičského oprávnění sk.B a sk.C a sk. T, svářecích kurzů za režijní náklady školy.
Výuka vybraných oborů probíhá ve spolupráci s Motor Jikov Group a.s., Robert Bosch spol. s r.o. a Kern-Liebers CR
spol. s r.o., kde mají žáci možnost získat firemní stipendium.
Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů:
26-46-L/51 - Autotronik - denní studium
23-43-L/51 - Provozní technika - denní, večerní nebo dálkové studium
64-41-L/51 - Podnikání - denní nebo dálkové studium
64-41-L/51 - Dopravní provoz - denní studium
Den otevřených dveří: 8. 1. 2022 zahájení programu vždy od 9:00 hod. a 10:00 hod. v budově školy
Skuherského 3, České Budějovice. Ukončení programu ve 13:00 hodin.
Poslední Den otevřených dveří: 13. 1. 2022 od 10:00 hod. do 16:00 hod. ve všech budovách školy.
Adresy budov na www.spsautocb.cz. Kritéria přijímacího řízení studijních oborů pro školní rok 2022/23 budou
zveřejněna na webových stránkách školy.
Kontakty: VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice; tel. 387 901 411,
www.spsautocb.cz e-mail: bockova@spsautocb.cz



INZERCE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec

nabízí žákům studium perspektivních oborů:

Maturitní obory:
Informační technologie kód oboru: 18-20-M/01
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch kód oboru: 63-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy – logistika kód oboru: 37-41-M/01
Mechanik strojů a zařízení kód oboru: 23-44-L/01
– možnost získání výučního listu z oboru
Nástrojař ve 3. ročníku studia

www.sos-jh.cz

Učební obory:
Zedník - odbor podpořen krajským stipendiem kód oboru: 36-67-H/01
Nástrojař - odbor podpořen krajským stipendiem kód oboru: 23-52-H/01
Prodavač kód oboru: 66-51-H/01
Elektrikář – silnoproud kód oboru: 26-51-H/02
Kuchař – číšník kód oboru: 65-51-H/01
Klempíř - odbor podpořen krajským stipendiem kód oboru: 23-55-H/01

Zkrácená forma studia v trvání jednoho roku pro všechny učební obory.
Další informace pro žáky a rodiče:
V posledních pěti letech prošla většina budov školy rekonstrukcemi včetně domova mládeže. Nabídka oborů je vhodná pro dívky
i chlapce a odpovídá aktuálním potřebám trhu práce a těší se vysoké poptávce. Převážně technicky zaměřená nabídka oborů
koordinovaná s regionálními firmami je vysokou zárukou úspěšné budoucnosti absolventů na trhu práce. Škola dále nabízí žákům
stipendijní program ve spolupráci s firmami, bezbariérový přístup, domov mládeže, tělocvičnu, přístup k internetu v celém areálu
školy, velkou knihovnu, celodenní stravování, tělocvičnu, posilovnu, možnost získání řidičského oprávnění v rámci autoškoly a činnosti v rámci Auto-Moto-Academy,
partnerské školy v Rakousku, zájezdy do zahraničí. Škola má program na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, moderně vybavené středisko odborného
výcviku, poradenské centrum, odborný výcvik a praxe je vykonávaná i u partnerských firem.

Naši školu mužete navštívit on-line zde: https://www.sos-jh.cz/Dny-otevrenych-dveri
nebo kdykoliv ve všední dny – po dohode predem - kontakt:
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S
tudenti sklářských oborů
Obchodní akademie, Střední
odborné školy a Středního
odborného učiliště v Třeboni po
absenci praxe a distanční výuce

kvůli covidové pandemii dohání zameš-
kané učivo.

Učitel Petr Jánský, který má na starosti
praktickou výuku sklářských oborů, hod-
notí přístup svých svěřenců velmi pozitiv-
ně. „Asi nejvíce covidová opatření odnes-
li nynější druháci, v minulém školním

roce studenti prvních ročníků. Ti se měli
učit základy techniky broušení a malová-
ní skla. A v podstatě tyto základy sklářské-
ho řemesla po celý školní rok zanedbali.
Takže v druhém ročníku začínají v pod-
statě od začátku. Nicméně musím ocenit
jejich velikou snahu zpoždění dohnat.
Jsou velmi pilní a dokonce u nich klesla
i absence,“ upřesnil Jánský.

Pracovní nasazení studentů je tak
podle něj obdivuhodné. Snaží se vše
dohnat, pokračovat v rozdělaných projek-

tech a účastnit se nových. Povedlo se
díky tomu opět uspořádat tradiční
adventní výstavu Skleněné Vánoce v tře-
boňské Zámecké galerii, která představu-
je výrobky studentů sklářských oborů.
Výstava byla rozdělená na dvě části, umě-
leckou, kde mohli návštěvníci vidět obra-
zy, plastiky a kresby, a řemeslnou. „V ní
lidé viděli prezentaci dovedností našich
studentů, jejich díla z broušeného a malo-
vaného skla, poháry, mísy, skleničky
a další,“ dodal učitel. (mrk)

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY
A PRÁVNÍCH STUDIÍ, z. ú.

Žižkova tř. 250/4
370 01 České Budějovice

tel.: 386 116 819, mobil: 724 757 613, e-mail: stredniskola@stredniskola.cz,
web: www.stredniskola.cz

Čtyřletý maturitní obor

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
Výuka moderních předmětů pro skvělé uplatnění na trhu práce :
• právo • kriminalistika • bezpečnostní činnost • ochrana obyvatelstva
• sebeobrana • dva cizí jazyky. Ideální pro studium na VŠ i praxi

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do 16. 2. 2022 každou středu od 14:30 do 17:00 hod

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH
A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z. ú.
Žižkova tř. 251/6
370 01 České Budějovice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 11. 11. 2021, viz https://vsers.cz

tel.: 386 116 811, mobil: 724 757 605, e-mail: info@vsers.cz, web: www.vsers.cz

Profesně orientovaný bakalářský studijní program

Bezpečnostně právní činnost ISCED kód B1032P020003

Individuální přístup, kvalitní vzdělání, rodinné prostředí!
• prezenční i kombinované studium v Českých Budějovicích a Příbrami
• standardní doba studia 3 roky, školné od 21 300 Kč za semestr
Ideální pro uplatnění nejen ve složkách IZS a veřejné správě.

Budoucí skláři dohání praxi

INZERCE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec

nabízí žákům studium perspektivních oborů:

Maturitní obory:
Informační technologie kód oboru: 18-20-M/01
Ekonomika a podnikání – cestovní ruch kód oboru: 63-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy – logistika kód oboru: 37-41-M/01
Mechanik strojů a zařízení kód oboru: 23-44-L/01
– možnost získání výučního listu z oboru
Nástrojař ve 3. ročníku studia

www.sos-jh.cz

Učební obory:
Zedník - odbor podpořen krajským stipendiem kód oboru: 36-67-H/01
Nástrojař - odbor podpořen krajským stipendiem kód oboru: 23-52-H/01
Prodavač kód oboru: 66-51-H/01
Elektrikář – silnoproud kód oboru: 26-51-H/02
Kuchař – číšník kód oboru: 65-51-H/01
Klempíř - odbor podpořen krajským stipendiem kód oboru: 23-55-H/01

Zkrácená forma studia v trvání jednoho roku pro všechny učební obory.
Další informace pro žáky a rodiče:
V posledních pěti letech prošla většina budov školy rekonstrukcemi včetně domova mládeže. Nabídka oborů je vhodná pro dívky
i chlapce a odpovídá aktuálním potřebám trhu práce a těší se vysoké poptávce. Převážně technicky zaměřená nabídka oborů
koordinovaná s regionálními firmami je vysokou zárukou úspěšné budoucnosti absolventů na trhu práce. Škola dále nabízí žákům
stipendijní program ve spolupráci s firmami, bezbariérový přístup, domov mládeže, tělocvičnu, přístup k internetu v celém areálu
školy, velkou knihovnu, celodenní stravování, tělocvičnu, posilovnu, možnost získání řidičského oprávnění v rámci autoškoly a činnosti v rámci Auto-Moto-Academy,
partnerské školy v Rakousku, zájezdy do zahraničí. Škola má program na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, moderně vybavené středisko odborného
výcviku, poradenské centrum, odborný výcvik a praxe je vykonávaná i u partnerských firem.

Naši školu mužete navštívit on-line zde: https://www.sos-jh.cz/Dny-otevrenych-dveri
nebo kdykoliv ve všední dny – po dohode predem - kontakt:
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S
tudenti sklářských oborů
Obchodní akademie, Střední
odborné školy a Středního
odborného učiliště v Třeboni po
absenci praxe a distanční výuce

kvůli covidové pandemii dohání zameš-
kané učivo.

Učitel Petr Jánský, který má na starosti
praktickou výuku sklářských oborů, hod-
notí přístup svých svěřenců velmi pozitiv-
ně. „Asi nejvíce covidová opatření odnes-
li nynější druháci, v minulém školním

roce studenti prvních ročníků. Ti se měli
učit základy techniky broušení a malová-
ní skla. A v podstatě tyto základy sklářské-
ho řemesla po celý školní rok zanedbali.
Takže v druhém ročníku začínají v pod-
statě od začátku. Nicméně musím ocenit
jejich velikou snahu zpoždění dohnat.
Jsou velmi pilní a dokonce u nich klesla
i absence,“ upřesnil Jánský.

Pracovní nasazení studentů je tak
podle něj obdivuhodné. Snaží se vše
dohnat, pokračovat v rozdělaných projek-

tech a účastnit se nových. Povedlo se
díky tomu opět uspořádat tradiční
adventní výstavu Skleněné Vánoce v tře-
boňské Zámecké galerii, která představu-
je výrobky studentů sklářských oborů.
Výstava byla rozdělená na dvě části, umě-
leckou, kde mohli návštěvníci vidět obra-
zy, plastiky a kresby, a řemeslnou. „V ní
lidé viděli prezentaci dovedností našich
studentů, jejich díla z broušeného a malo-
vaného skla, poháry, mísy, skleničky
a další,“ dodal učitel. (mrk)

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY
A PRÁVNÍCH STUDIÍ, z. ú.

Žižkova tř. 250/4
370 01 České Budějovice

tel.: 386 116 819, mobil: 724 757 613, e-mail: stredniskola@stredniskola.cz,
web: www.stredniskola.cz

Čtyřletý maturitní obor

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
Výuka moderních předmětů pro skvělé uplatnění na trhu práce :
• právo • kriminalistika • bezpečnostní činnost • ochrana obyvatelstva
• sebeobrana • dva cizí jazyky. Ideální pro studium na VŠ i praxi

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do 16. 2. 2022 každou středu od 14:30 do 17:00 hod

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH
A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z. ú.
Žižkova tř. 251/6
370 01 České Budějovice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 11. 11. 2021, viz https://vsers.cz

tel.: 386 116 811, mobil: 724 757 605, e-mail: info@vsers.cz, web: www.vsers.cz

Profesně orientovaný bakalářský studijní program

Bezpečnostně právní činnost ISCED kód B1032P020003

Individuální přístup, kvalitní vzdělání, rodinné prostředí!
• prezenční i kombinované studium v Českých Budějovicích a Příbrami
• standardní doba studia 3 roky, školné od 21 300 Kč za semestr
Ideální pro uplatnění nejen ve složkách IZS a veřejné správě.

Budoucí skláři dohání praxi





Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí

NABÍZÍ MOŽNOST STUDIA ČTYŘLETÝCH OBORŮ ZAKONČENÝCHMATURITNÍ ZKOUŠKOU

➧ Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)
školní vzdělávací program: Ekologie a životní prostředí

➧ Technologie potravin (29-41-M/01)
školní vzdělávací program: Potraviny a biotechnologie

Fakultní škola Univerzity Karlovy Přírodovědecké fakulty

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
14. 1. 2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Školu je takémožné navštívit po tel. domluvě,
vždy v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.

Školní minipivovar, ubytování v domově mládeže, celodenní stravování,
dobré dopravní spojení, informace na tel.: 381 500 512 (ředitel), 381 500 514,

381 500 511, e-mail: info@sos-veseli.cz , http://www.sos-veseli.cz.

➧Analýza potravin (29-42-M/01)
školní vzdělávací program: Analýza potravin

➧ Přírodovědné lyceum ( 78-42-M/05)
školní vzdělávací program: Přírodovědné lyceum

Kam po
maturitě

INZERCE
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TEXT: BLANKA DRAHOŠOVÁ

A
bsolventi vysokých škol obec-
ně patří mezi ty, kteří mají po
ukončení školy velkou šanci
na získání práce v co nejkratší
době. „Jde především o lékař-

ské fakulty, školy zaměřené na informač-
ní a komunikační technologie (ICT),
velmi snadno se uplatní absolventi tech-
nických, zejména strojírenských a elek-
tro oborů nebo třeba oborů zdravotnictví
a farmaceutické vědy,“ říká Kateřina
Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.
O nedostatek práce se tak nemusí bát

lékaři obecně, ale zkuste se ve svém okolí
poptat někoho, kdo hledá pediatra nebo
dětského zubaře, tam je situace až kritic-
ká. Ani technicky zaměření absolventi si
nemohou stěžovat. Podle Jiřího Kadlece,
ředitele a šéfredaktora AMOS – KamPo-
Maturite.cz je český trh práce hladový a

chybějí mu pracovníci na všech pozicích.
„Lze tedy říci, že kdokoliv vystuduje vyso-
kou, zvyšuje svou cenu na trhu práce a
najde uplatnění. Firmy se naučily zaško-
lovat své zaměstnance i bez patřičné kva-
lifikace. Dlouhodobě postrádají stovky
absolventů hlavně z oborů informačních
a komunikačních technologií a technic-
kých oborů,“ vysvětluje Kadlec. „Obecně
doporučujeme studentům, aby si vybrali
obor, který mají rádi, mají k němu vztah
a dovedou si představit, že v něm budou
pracovat dalších deset, dvacet let,“ dopl-
ňuje. Navíc současný trend bude, že se
budou všichni neustále školit, firmy
budou zaměstnance dále vzdělávat.
A zatímco u oborů pedagogických

fakult má zájemce o studium jasno, o co
jde, třeba u rekreologie si člověk těžko
představuje, čím se absolvent bude živit.
„Často se nás někdo ptá, proč potřebuje-
me tolik oborů, co s těmi humanitně

vzdělanými vysokoškoláky a co vlastně
umějí a dělají. Na to vždy uvádím příklad
z vlastního studia sociologie na FF UK,
kde nás v ročníku bylo dvacet. Pět zůsta-
lo v oboru a dělají „sociologii“ ve firmách
nebo na akademické či vědecké půdě.
Zbytek se uplatnil na pracovním trhu
v různorodých profesích. Spolužáci ze
sociologie dělají novináře, řídí IT firmy,
provozují mlýn nebo velkoobchod
s koly,“ uklidňuje Jiří Kadlec.
Před výběrem vysoké by mělo být

samozřejmostí prozkoumání webových
stránek školy, která vás láká, její prezenta-
ce na sociálních sítích, zkuste se podívat
i na to, co o studiu a následném uplatně-
ní píšou absolventi. Ideálně se jděte do
školy podívat a vyptat se na to, co vás zají-
má. Třeba na stránkách Pedagogické
fakulty UK najdete odkaz Chci učit, kde
jsou kromě jiného nabídky různých škol,
kde hledají učitele.

16

To, že je studijní obor vysoké školy atraktivní pro studenty, ještě neznamená, že ho stejně
vidí i potenciální zaměstnavatelé. Přesto vybírejte nejen rozumem, ale i srdcem.

Jaký obor vám zajistí práci?

INZERCE
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Proč studovat
UČITELSTVÍ
na odborné
fakultě?
Získáte kontakt se světovou
vědou, oborové didaktiky
zajišťují učitelé ze středních
škol, můžete využít průchodnost
mezi učitelskými a odbornými
programy.

Studenti učitelství pro SŠ na Přírodovědecké
fakultě Jihočeské univerzity mají možnost se-
známit se s vědeckým zázemím fakulty, mohou se
podílet na odborných projektech v profesionálně vy-
bavených laboratořích v mnohdy mezinárodních vě-
deckých týmech. Velkou výhodou je také meziobo-

rová průchodnost mezi programy pro vzdělávání
a programy odbornými. Absolvent studia učitel-
ství na PřF JU získá prvotřídní odborné vzdělání.
Didaktická příprava je na PřF JU silně orientována
na užitečné a praktické znalosti budoucích středo-
školských učitelů. Studenti učitelství jsou v kon-

taktu se zkušenými středoškolskými učiteli, mají
dlouholeté praktické zkušenosti s výukou a jsou na
vynikající odborné úrovni. Studenti se tak během
svého studia setkají s uznávanými a inspirativní-
mi učiteli, kteří provedli středoškolským studiem
stovky studentů.

Zachraň ohrožený
druh... a staň se
středoškolským
UČITELEM!
Získáš tak společensky důležité a zajímavé za-
městnání. Navíc povolání učitel se v publikova-
ných průzkumech o prestiži povolání umisťuje
tradičně na předních místech. Učitel má kreativ-
ní práci, velkou svobodu, je stále mezi mladými
lidmi a má prázdniny.

Studuj učitelství:
✔ Biologie
✔ Chemie
✔ Fyziky
✔ IT
✔ Matematiky
✔ Geografie

Učitelské studium na Přírodovědecké fakultě
JU je dvouoborové, uchazeč tedy volí kombina-
ci dvou aprobačních předmětů. Nabízíme také
studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou
a s Teologickou fakultou.

Více na www.prf.jcu.cz

Navštivte Den otevřených dveří 21. ledna 2022.

Přihlášky podávejte do 31. března 2022.
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V
první řadě musí každý zvážit,

jaké jsou jeho silné stránky,
protože jedna věc je vystudo-
vat a druhá „být lepší než ti
ostatní“, tedy být úspěšný.

Dělat v lepším případě to, co ho baví a
stane se jeho koníčkem. Tedy vybírat si
pro sebe správný studijní program.

Zadruhé vybírám vysokou školu, na
kterou půjdu vybraný program studovat.
Většinou existuje několik škol, které nabí-
zejí podobný obor. Volba té „pravé“ by
měla být spojena s hlubším seznámení
se s ní. Je to poněkud časově náročné, ale
vyplatí se to. Nutno zjistit, jací akademič-
tí pracovníci na škole vyučují. Vybírám
tu, kde jsou ti nejlepší, kteří nemají vědo-
mosti vyčtené jen z učebnic, ale i bohaté
praktické zkušenosti.

Zatřetí se dívám, jaké je na škole klima.
K tomu dobře poslouží i informace od
kamarádů a známých, kteří již na ní stu-
dují nebo ji vystudovali. Nestačí web
nebo inzeráty a články PR, ve kterých
všechny školy píší, jak jsou skvělé. Někdy
může lákat nízké nebo nulové školné,
což ale nemusí být výraz kvality. Hlavní
je, jít se sám přesvědčit, jak to ve škole
vypadá.

Vhodným momentem jsou dny otevře-
ných dveří nebo jen tak ad hoc návštěva.
Nezájem, nadřazené až arogantní chování
akademických i neakademických pracov-
níků byste neměli akceptovat. Naopak –
škola musí být k zájemcům přívětivá a se
svými studenty aktivně komunikovat, zají-
mat se o jejich problémy a pomáhat jim je
řešit. Nejen to. Systém spolupráce s absol-
venty, doplňování dalších znalostí v rámci
kurzů celoživotního vzdělávání, tak aby

byli úspěšní po celý svůj profesní život,
svědčí o vysoké kvalitě a profesionalitě.
Tomu nebrání ani momentální restrikce
spojené s covidem.

Bonusem velmi důležitým je meziná-
rodní prostředí na vysoké škole, možnost
zapojení do různých projektů a zahranič-
ních stáží. Samozřejmostí pak bohatě
vybavená knihovna, moderní materiál-
ně-technické vybavení učeben a také
podpora mimoškolních aktivit studentů.

UČÍCÍ SE UNIVERZITA
Pokud chcete být ve svém profesním živo-
tě úspěšní, toto všechno byste měli od
vysoké školy požadovat. Naše univerzita
vám to nabízí. Pokusíme se vás o tom pře-
svědčit nejen na těchto stránkách, ale i
při vaší osobní návštěvě na Vysoké škole
finanční a správní v Praze, Mostě a Karlo-
vých Varech. Podívejte se na náš web a
seznamte se podrobněji s obsahovým
zaměřením studijních programů, s perso-
nálním obsazením vedení univerzity,
fakult i kateder. Seznamte se s moderním
zázemím naší univerzity – studentským
klubem s menzou a hernou i malým tele-
vizním studiem. Seznamte se s typy sti-
pendií, na které můžete dosáhnout.

Staňte se součástí společenství studen-
tů, absolventů, akademických pracovní-
ků i ostatních zaměstnanců a partnerů
školy, kteří tvoří přátelský, mezinárodní
a tvořivý organismus. Jsme vzájemně pro-
pojeni – naši absolventi se stávají našimi
zaměstnanci a naši zaměstnanci si zvyšu-
jí své vzdělání akreditovaným studiem i
odbornými kurzy. Jsme učící se univerzi-
ta. Přijďte se přesvědčit. Jsme univerzita
k vašim službám!

JAKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
NABÍZÍ VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

V PRAZE

Studijní program Titul
Aplikovaná informatika Bc., Mgr.
Finance Bc.; Ing.; Ph.D.
Finance [EN] Ph.D.
Ekonomika
a management Bc.; Ing.
Economics
and Management [EN] Bc.; Ing.
Marketingová
komunikace Bc.; Mgr.
Marketing
Communication [EN] Bc.; Mgr.
Bezpečnostně
právní studia Bc.; Mgr. – profesní
Kriminalistika
a forenzní disciplíny Bc., Mgr. –

profesní (v procesu akreditace)
Právo v podnikání Bc.; Mgr.
Regionální rozvoj
a veřejná správa Bc., Ing. -

profesní

Více informací naleznete na
www.vsfs.cz.

HLAVNÍ SÍDLO VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ MÁ NĚKOLIK POBOČEK. JEJÍ HLAVNÍ SÍDLO
JE V PRAŽSKÝCH VRŠOVICÍCH. FOTO: 2X ARCHIV VŠFS

Univerzita
přesně pro vás

Je statisticky dokázáno,
že čím má člověk vyšší
vzdělání, tím
pravděpodobněji najde
lepší uplatnění. Dnes to
platí víc než kdy jindy.
Na trhu je řada vysokých
škol s ohromnou nabídkou
studijních programů. Jak
vybrat správnou školu a na
ní obor, který mě připraví
do praxe tak, abych byl
úspěšný? Toť nelehký úkol.
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Z našich studijních programů si zaručeně vybereš
Bc. | Mgr. | Ing. | Ph.D.

Ekonomické
• Finance
• Ekonomika a management
• Regionální rozvoj a veřejná správa Právně – ekonomické

• Právo v podnikání

Mediálně – ekonomické
• Marketingová komunikace

Bezpečnostně – právní
• Bezpečnostně právní studia
• Kriminalistika a forenzní disciplíny

Informatické
• Aplikovaná informatika
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T
ímto krokem UNYP podporuje neu-
stálou snahu přinášet do vzdělávání
moderní inovativní technologie
a nová praktická řešení.

Vysokoškolský diplom digitálně
„vystavený“ v blockchainu zahrnuje všechny
výhody, které technologie nabízí. V porovná-
ní s naskenovanou kopií papírového diplo-
mu nemůže být padělán, je pro kohokoli
lehce dohledatelný a ověřitelný a po celou
dobu bezpečně uložený. Ve světě bez centrál-
ní autority ověřující pravost dokumentů jde
o skvělý nástroj na zvýšení a podporu stu-
dentské a pracovní mobility. Dalším benefi-
tem je fakt, že blockchainové diplomy, které
vydáváme na platformě BCdiploma jsou
v podstatě jen hyperlinkem. Zatímco papíro-
vé diplomy jsou stále záležitostí prestiže a tra-

dice, mladá generace potřebuje ve stále více
digitalizovaném světě praktičtější řešení.
Hyperlink se dá velmi jednoduše sdílet na
sociálních a profesních sítích, diplom lze
snadno uložit jako soubor obsahující QR kód,
který může jakákoli univerzita nebo zaměst-

navatel stáhnout a velmi rychle ověřit jeho
pravost. Pro všechny držitele digitálních
diplomů je velmi jednoduché s tímto formá-
tem pracovat – je rychle ověřitelný, bezpečně
uložený a nelze jej ztratit.

Jednou z největších výhod je transparent-
nost blockchainového systému, což může
v některých případech řešit problémy s nostri-
fikací pro studenty, kteří se rozhodnou studo-
vat nebo pracovat v zahraničí. Budoucnost
této technologie se zdá být příznivá hlavně
pro transparentnost její minulosti. Všechny
předešlé transakce uložené v blockchainu
jsou z principu zabezpečené, lehce ověřitel-
né a nezávislé na jakékoli centrální autoritě.
Jde o zcela unikátní koncept, který skvěle
reflektuje trendy v rychle se vyvíjejícím digi-
tálním světě.

20

University of New York in Prague vydává pro všechny studijní programy akreditované MŠMT
kromě tradičních papírových diplomů i digitální diplomy v rámci blockchain technologie.

UNYP dává diplomy i v rámci
blockchain technologie

studuj
ostravskou.czza každou přihlášku

zasadíme strom

■ Přírodovědecká fakulta 5. 1. 2022
■ Lékařská fakulta 6. 1. 2022
■ Filozofická fakulta 7. 1. 2022
■ Fakulta umění 10. 1. 2022
■ Pedagogická fakulta 11. 1. 2022
■ Fakulta sociálních studií 12. 1. 2022

Dny
otevřených
dveří online
5.–12. 1. 2022

Tady začíná tvůj příběh.
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CHCEŠ VÍC?
POZNEJ ZČU
PRINCIP

Co je ZČU princip?
Podívej se na předmět svého studia z různých
úhlů pohledu. Na Západočeské univerzitě
v Plzni můžeš svůj studijní plán profilovat podle
toho, co tě zajímá. Vybírej volitelné předměty
napříč celou univerzitou.

PŘIJĎ NA DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 26. 1. 2022.

Pro udržitelnou budoucnost jsou potřeba
i odborníci s přesahem.

www.zcu.cz
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N
a sedmi fakultách tak vyrůsta-
jí například budoucí ekologo-
vé, materiáloví technici, kon-
struktéři, energetici, projekto-
ví manažeři, analytici, vývojá-

ři, elektronici, architekti nebo třeba hasi-
či. Studijní programy univerzity reagují
na požadavky zaměstnavatelů a na škole
vyučují lidé z praxe, kteří se tak sami na
rozvoji VŠB–TUO podílejí. Studenti spo-
lupracují s firmami už během studia –
absolvují v nich stáže a projekty nebo
společně připravují své závěrečné práce.

I přesto je v České republice technicky
vzdělaných pracovníků stálý nedostatek.
„Přitom jedním z významných benefitů
technického vzdělání je uplatnitelnost.
Právě po absolventech technických oborů
je na trhu práce největší poptávka,“ vysvět-
luje prorektor pro komercionalizaci a spo-
lupráci s průmyslem Igor Ivan. Absolventi
VŠB–TUO tak mají jistou, a hlavně dobře
ohodnocenou práci a stávají se hybateli
vývoje v prestižních firmách a institucích
nejen v Česku, ale i ve světě.

K moderním technologiím, které jsou
důležité pro následnou praxi, se studenti
VŠB–TUO dostanou už během studia.
„Naši studenti jsou často už od druhého
ročníku zapojeni do práce na projektech
a ve firmách působících v daném oboru.
VŠB-TUO se tak může pochlubit třetí nej-
nižší nezaměstnaností absolventů mezi
technickými univerzitami a pravidelně
se umisťuje na předních příčkách v anke-
tě Škola doporučená zaměstnavateli,
letos jsme skončili na pěkném druhém
místě,“ usmívá se Igor Ivan. Zájem podle
něj firmy mají především o studenty IT,
materiálového inženýrství, strojírenství
nebo automotive. „Reagujeme na poptáv-
ku na trhu práce a nabízíme studijní pro-
gramy, o které je zájem ze strany zaměst-
navatelů. Cítíme v této rovině zodpověd-
nost vůči průmyslové tradici i dalšímu
vývoji regionu,“ dodává prorektor.

Škola vede studenty také k vlastnímu
podnikání. S rozvojem tzv. měkkých
dovedností, mezi které se řadí například
komunikativnost, organizační dovednosti,
vedení týmu nebo empatie, může studen-
tům pomoci Kariérní centrum, které je
výhodné navštívit už v prvním ročníku.
„Naše kariérní centrum pořádá worksho-
py, webináře a semináře, koučink nebo
konzultace. Od října 2020 funguje také k+
portál, což je kariérní portál naší univerzi-

ty. Studenti v něm najdou témata bakalář-
ských a diplomových prací, trainee progra-
my a nabídky pracovních příležitostí,“
vysvětluje prorektor Ivan. Velmi důležitou
roli podle něj hraje také znalost cizího jazy-
ka, angličtiny na prvním místě. „Velkou při-
danou hodnotou studia na VŠB–TUO je i
téměř jistá šance na výjezd za studiem či
praktickou stáží do zahraničí, které
mohou studenti opakovaně využít už od 2.
ročníku bakalářského studia,“ říká.

Celou škálu benefitů, studijní progra-
my, jednotlivé fakulty i samotnou univer-
zitu můžete poznat na dnech otevřených

dveří, které jsou pláno-
vány na třetí týden
v lednu. „A kdyby-
chom se nemohli vidět
fyzicky, chystáme zají-
mavý a zábavný pro-
gram v online podobě.
Virtuálně proběhnou
dny otevřených dveří
od čtvrtka 20. do sobo-
ty 22. ledna. Přijďte si
vybrat z oborů s
budoucností,“ uzavírá
prorektor Igor Ivan.
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Víte, která vysoká škola zaručuje, že neukončíte
studium s prázdným životopisem? Řeč je o sou-
kromé vysoké škole Unicorn University, která to
dělá trošku jinak. V Česku působí od roku 2007
a od té doby už vychovala řadu IT specialistů,
úspěšných podnikatelů a manažerů. Unicorn
University se zaměřuje na IT, datovou analýzu
a business, a to jak v bakalářském, tak v magist-
erském programu.
Škola je unikátní především v tom, že vznikla pod
hlavičkou softwarové společnosti Unicorn. Díky
tomu se v ní drží firemní kultura. „Jsme oprav-
du hodně proklientští a snažíme se se studenty
jednat jako se svými spolupracovníky,” říká Ma-
rek Beránek, ředitel Unicorn University. A právě
tento přístup kvitují nejen současní studenti, ale
i absolventi.

Nebyla to oneman show
Jedním z nich je i Patrik Jankovský, IT ředitel
ve společnosti Alza, který na Unicorn University
vzpomíná velmi pozitivně. Vyzdvihuje přede-
vším kvalitní vyučující, kteří zde působí. „Nikdy
tam nebyli typičtí profesoři, ale především mladí
lidé z praxe. Ať už ze samotného Unicornu, nebo
z jiných firem,” chválí. Dodává, že předměty byly
stavěny tak, aby člověk pochopil podstatu a záro-
veň si rozvinul kritické myšlení, naučil se univer-
zálně přemýšlet a daný problém analyzovat.„Byla
to ideální kombinace soft a hard skills. Výuka ne-
byla one man show, ale naopak se zaměřovala
na týmovou spolupráci,“ vysvětluje Jankovský.
Oceňuje také to, že na škole získal velmi široký
rozhled od ekonomie přes účetnictví až po pro-
gramování, algoritmizaci nebo projektový man-
agement.
Unicorn University, jako jedna z mála vysokých

Škola, která reaguje
na současné trendy a umožňuje
vzdělávat se odkudkoliv
Nové technologie pomalu, ale jis-

tě mění pracovní trh. Většina lidí
usedá každý den k počítačům a není
náhodou, že mezi nejvýdělečněj-
ší firmy světa patří Google, Micro-
soft a Apple. Zkrátka dobrý ajťák se
ve světě neztratí. A s tím samozřejmě
souvisí výběr té správné školy, kte-
rá vás nejen dostatečně připraví, ale
rovnouvámukáže, copráce v IT vůbec
obnáší.

škol v Česku, má navíc i povinnou půlroční pra-
xi. Tu studenti mohou absolvovat v partnerských
společnostech, jako je Unicorn, Microsoft, KPMG
nebo třeba Pojišťovna Allianz. Dost často se tak
stává, že studenti získají uplatnění již během stu-
dia. To je právě případ absolventa Františka Raszy-
ka, který získal praxi v Microsoftu, kde momentál-
ně pracuje. Přiznává, že je jeho vysněnou firmou
od chvíle, kdy dostal svůj první počítač. „Unicorn
University vám nezaručí, že se uchytíte, že se
uplatníte, že budete vést lidi nebo rovnou celou
firmu. Dá vám k tomu ale potřebné vzdělání, ná-
stroje, kontakty a pomocnou ruku,“ říká Raszyk.
Díky kvalitním vyučujícím a praktickému přístu-
pu je uplatnění absolventů stoprocentní. Většina
studentů si navíc nachází uplatnění již během
studia, jiní si zase zakládají vlastní úspěšné firmy.
Jedním z nich je třeba Vratislav Kalenda, který
vybudoval prosperující firmu Applifting, jež dnes
čítá 130 zaměstnanců. Letos dokonce otevřela
pobočku v Londýně. „Tam, kde jsem, bych bez
Unicorn University nebyl,“ říká.

Škola reaguje na současné trendy
ve vzdělávání
Také samotný způsob výuky je ve škole odlišný.
Je to dáno především tím, že Unicorn University
reaguje na současné trendy a do výuky zařadila

třeba mikrovzdělávání a gamifikaci. Mikrovzdě-
lávání slouží zejména k rozdělení učiva na krátké
sekvence, a to prostřednictvím mobilu či jiného
chytrého zařízení. Mohou se tak vypíchnout dů-
ležitá fakta a studenti si učivo lépe zapamatují.
Pravidelným mikrovzděláváním se pak vytvo-
ří návyk a studenti se neučí jen na zkoušky, ale
průběžně. „Je to, jako když člověk chodí pravi-
delně běhat, a používá na to různé chytré apli-
kace, které zaznamenávají jeho výsledky. Nejdřív
uběhnete třeba dva kilometry a za nějaký čas už
pět. Gamifikace pak uživatele motivuje k lepším
výsledkům, a to pomocí herních principů. Jsem
přesvědčený, že stejným způsobem to funguje
i ve vzdělávání,“ popisuje Beránek.

Studium odkudkoliv
Škola je unikátní také v tom, že jako první vysoká
škola v České republice získala akreditaci od Ná-
rodního akreditačního úřadu na vzdělávání plně
online, a to v programech Softwarový vývoj a Bu-
siness Management. Tím umožňuje studovat
prakticky kdekoliv, kde je připojení k internetu.
„Naším cílem je být mezinárodní školou, na kte-
ré budou studovat lidé z celého světa. Chceme
všem umožnit vzdělávat se odkudkoliv a kdy-
koliv a jsem rád, že se nám tento cíl daří plnit,“
zakončuje Beránek.
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