E-veletrh vzdělávání v Rakovníku
2020
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Milí žáci, vážení rodiče a učitelé,
Vzhledem k aktuální situaci v ČR a epidemiologických opatření není bohužel možné
uspořádat tradiční Veletrh vzdělávání 2020 v Kulturním centru v Rakovníku.
V této brožuře naleznete školy, které se každoročně zúčastňují našeho Veletrhu Vzdělávání.
Tímto materiálem Vám chceme nahradit možnost zúčastnit se osobně pravidelné přehlídky
studijních oborů. Brožura má pomoci při vašem rozhodování o možnostech dalšího
vzdělávání.

IPS ÚP ČR nabízí:
➢ Přímé poradenství k volbě povolání
➢ Testy a dotazníky struktury zájmů
Poskytujeme informace:
➢ O síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborů
v regionu a v celé ČR
➢ O podmínkách a průběhu přijímacího řízení
➢ O možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi
➢ O situaci na trhu práce v regionu
➢ O možnostech rekvalifikace
Využijte služby poradenství k volbě povolání a v případě potřeby nás neváhejte navštívit
osobně.

Pavla Kindlová, DiS.

Ing. Jitka Ludačková
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Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník
příspěvková organizace
Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník

Gymnázium nabízí dva studijní obory
•
•

Gymnázium – osmiletý obor
Gymnázium – čtyřletý obor

Gymnázium Zikmunda Wintra je všeobecně vzdělávací škola, která připravuje žáky především ke
studiu na vysoké škole. Úspěšnost přijetí na VŠ se každoročně pohybuje kolem 85%absolventi GZWR
jsou přijímáni na prestižní vysoké školy nejen v ČR.
Škola získala nejvyšší možné ocenění v oblasti environmentální výchovy Škola udržitelného rozvoje 1.
stupně.
Jsme fakultní školou FEL ČVUT Praha a partnerem VŠCHT Praha, úzce spolupracujeme s dalšími
vysokými školami. Velmi aktivní jsme také v oblasti mezinárodní spolupráce.
Škola se může pochlubit množstvím úspěchů svých studentů v předmětových soutěžích, zaujímáme
každoročně přední místa v programu Excelence středních škol - hodnocení škol podle výsledků
v soutěžích.
Na škole vyučujeme tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština a latina.
Od třetího ročníku se žáci profilují výběrem volitelných předmětů formou seminářů.
Pořádáme adaptační, lyžařský, cykloturistický a environmentální kurz. Studenti mají možnost realizace
v mnoha zájmových kroužcích či se mohou zapojit do Klubu mladých diváků.
Výuka je doplňována školními exkurzemi a každoročně pořádáme jednodenní i vícedenní zahraniční
zájezdy.

Dny otevřených dveří

www.gzw.cz

25. listopadu 2020
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Masarykova obchodní akademie,
Rakovník, Pražská 1222

Přátelská škola s tradicí
Studijní obory
Obchodní akademie
63-41-M/02 (60 žáků)
▪
▪
▪

Ekonomické lyceum
78-42-M/02 (30 žáků)

všeobecně vzdělávací předměty s výběrem dvou jazyků včetně ANJ (NEJ, RUJ),
odborné ekonomické předměty - ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická
komunikace, semináře mikro a makroekonomie, mezinárodního obchodu, financí a daní,
další rozšiřující předměty - právo, sportovní hry, zdravotní tělesná výchova, seminář ITE.

Uplatnění absolventů- asistentská a sekretářská činnost, bankovnictví, personalistika, informační
technologie, služby, veřejná správa, vlastní podnikatelské aktivity, studium na VOŠ a VŠ.
Služby pro žáky-využívání učeben obchodní korespondence, informační technologie, studovny
s knihovnou, posilovny školy,
- kariérové a výchovné poradenství,
- stravování ve školní jídelně, možnost zázemí pro ohřev stravy, nápojový automat, wififree,
- žákovské karty ISIC, možnost objednání učebnic ve škole nebo odkoupení
od starších spolužáků.
Další akce pro žáky- vodácký a lyžařský kurz, celoroční mezitřídní sportovní soutěž, adaptační
kurz pro 1. ročníky, kulturní a sportovní akce,
- projektové dny, besedy, exkurze, olympiády, poznávací a výměnné pobyty (Hilpoltstein),
spolupráce s Domovem Ráček, Pečovatelským Domem na Zátiší, MŠ
Průběžná Rakovník,
- spolupráce s partnerskými školami - VŠE v Praze, ZČU v Plzni,
Metropolitní univerzitou v Praze.
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří
ve středu 9. 12. 2020, 8.00 - 16.00,
pro vážné zájemce o studium na MOA Rakovník pořádáme dne 13. 1. 2021 přijímací zkoušky
nanečisto.

Kontakty: telefon: 3131 521 061e-mail: moa@moarako.cz

internet: www.moarako.cz
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Střední zemědělská škola Rakovník
Pražská 1222, 269 01 Rakovník

Studijní obory s maturitou
•
•
•

Agropodnikání
Ekologie a životní prostředí
Chovatelství

Škola se zaměřením na přírodu, zvířata, zemědělství
a vše co s ním souvisí.
Střední zemědělská škola má několik cílů. Všechny mají jedno společné téma –
vybavit absolventy potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro život tak, aby se
uplatnili v oblastech souvisejících se studijním oborem, který si zvolili. Případně aby
se mohli prosadit i mimo svoji odbornost, a tak obstáli na trhu práce.
Škola si dosud ponechává název „zemědělská“, vyučované obory se však
nezaměřují jen na zemědělství. Již tradičním oborem, vyučovaným od roku 1995, je
obor Ekologie a životní prostředí. Jeho úkolem je vychovat odborníky se širokým
rozsahem uplatnění v organizacích zaměřených na ochranu a tvorbu životního
prostředí. (např. chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, skládkové provozy,
rekultivace, péče o veřejnou zeleň, atd.). Studenti tohoto oboru absolvují v průběhu
studia celou řadu zajímavých praxí v organizacích jako je CHKO Křivoklátsko, CHKO
Český kras, Státní zámek Veltrusy, Odbor životního prostředí MěÚ Rakovník,
Ekologie Lány, Městské muzeum Rakovník, botanická zahrada, apod.

Dny otevřených dveří

www.szesrak.cz

5. 12. 2020
14. 1. 2021
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Integrovaná střední škola Rakovník
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Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 269 01 Rakovník

Studijní obory s maturitou
•
•
•

Strojírenství
Elektrotechnika
Informační tchnologie

Učební obory
•
•
•

Obráběč kovů
Strojní technik
Elektrikář silnoproud

Během Dnů otevřených dveří Vám opět nabízíme prohlídku učeben a laboratoří školy
a konzultace s vedením školy a vyučujícími. Sobotním termínem vycházíme vstříc
více zaneprázdněným rodičům. Ve všech termínech budou moci návštěvníci vyhrát
hodnotné ceny.
V souvislosti s možným prodloužením nouzového stavu očekáváme posunutí níže
uvedených termínů.
Nabízíme také možnost individuální prohlídky školy, kterou si můžete sjednat na
telefonním čísle 606 096 613. Prohlídky budou moci probíhat po uvolnění
restriktivních opatření nařízených vládou.
Veletrh práce a vzdělávání se v tomto roce neuskuteční. Novinky a akce, které
chystáme, představíme školám v letácích a prezentacích, které na školy zašleme a
podle možností také přímo v základních školách představíme.

Dny otevřených dveří
sobota 28. listopadu 2020 od 9 do 12 hodin

www.spsrakovnik.cz

pondělí 30. listopadu od 8 do 17 hodin
středa 3.února od 13 do 18 hodin
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Učební obory
•
•
•

Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
Opravář zemědělských strojů
Zahradník

www.souzns.cz
10

11

Integrovaná střední škola, Jesenice
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1.KŠPA Kladno, s.r.o.
Studijní obory s maturitou
•

Grafický design

•

Informační technologie

•

Cestovní ruch

•

Ekonomika a podnikání

•

Veřejnosprávní činnost

•

Podnikání

Škola vznikla v roce 1992 v Kladně a byla téhož roku zařazena MŠMT ČR do sítě škol. Žáci
naší školy mají stejná práva a stejné výhody jako žáci státních škol. V roce 1993 vznikly
pobočky školy v Praze a Litoměřicích, které mají od roku 1997 samostatnou právní
subjektivitu. V roce 2005 byla zřízena pobočka v Černovicích u Tábora. Školy velice úzce
spolupracují, dodržují stejnou koncepci a principy.

Dny otevřených dveří

26. 11. 2020 / 10. 12. 2020
21. 1. 2021 / 18. 2. 2021

Vždy od 15:00 do 16:00
Tel.: 733 123 587
Po předchozí domluvě je možné si naši školu prohlédnout a navštívit jednotlivé
hodiny.

www.1kspa.cz
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Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště
Kladno, Dubská
Studijní obory s maturitou

Učební obory

•

Požární ochrana (strojník požární
techniky)

•

•

Mechanik opravář motorových vozidel
(Automechanik)

Mechanik elektrotechnik

•

Elektrikář

•

Dopravní prostředky

•

Autoelektrikář

•

Bezpečně právní činnost

•

Instalatér

•

Obráběč kovů

•

Strojní mechanik (Zámečník)

•

Karosář

Dny otevřených dveří

Sobota 28.11.2020 9:00 – 13:00 hod
Čtvrtek 14.1.2021 14:00 – 18:00 hod

www.sou-dubská.cz
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Učební obory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strojírenské práce
Stravovací a ubytovací služby
Zednické práce
Truhlářská a čalounická výroba
Malířské a natěračské práce
Elektrotechnické a strojně montážní práce
Zahradnické práce
Pečovatelské služby
Prodavačské práce
Praktická škola dvouletá

Jsme součástí VIRTUÁLNÍHO VELETRHU středních škol Středočeského kraje.
Na portále se nyní prezentuje 45 středních škol Středočeského kraje.
http://www.khkstrednicechy.cz/

Dny otevřených dveří
.

12. 11. 2020 od 8:00 – 17:00 hodin
a
7. 1. 2021 od 8:00 – 17:00 hodin
– prohlídka prostor naší školy
– konzultace s vyučujícími
– praktické ukázky z našich oborů
Srdečně zveme všechny, které naše škola zajímá.

www.souvrapice.cz
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Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila
Boudy 2954

Studujteekonomické obory
Obchodní akademie
Číslo oboru: 63-41-M/02
Zaměření:

Stavebnictví

Cestovní ruch

Číslo oboru: 36-47-M/01

Marketingový specialista

Zaměření:

Pozemní stavitelství
Stavební obnova
BIM projektování

Ekonomické lyceum
Číslo oboru: 78-42-M/02
Zaměření:

Cestovní ruch
Výpočetní technika
Marketingový specialista

Kurzy k přijímacím
zkouškám

Studujte technické obory

Otevíráme kurzy
„Matematika“ a „Český jazyk“
Kurz říjen-prosinec 2020 – 8
hodin
Kurz leden-duben 2021 – 12
hodin
Bližší informace na webových
stránkách.

Technické lyceum
Číslo oboru: 78-42-M/01
Zaměření:

Výpočetní technika
Dny otevřených dveří

Architektura a umění
Ve výuce pracují naši studenti s účetním
softwarem Pohoda, s programy
MS Office – Word, Excel, Access
a PowerPoint, s programem pro právní
nauku ASPI a s programem pro psaní
na klávesnici ZAV.
Studenti využívají nadstandardně
vybavené učebny přírodních věd a
chemické laboratoře.

Stavebnictví
Nabízíme projektování na PC
v programech AutoCAD, ArchiCAD,
Artlantis a Lumiona praktickou
výuku v modelové laboratoři, na
stavebním dvoře.
Studenti využívají nadstandardně
vybavené učebny přírodních věd a
chemické laboratoře.

➢
➢
➢
➢
➢

22. října 2020, 15-18 h
21. listopadu 2020, 8-12 h
7. prosince 2020, 15-18 h
26. ledna 2021, 15-18 h
17. února 2020, 15-18 h

Kontakty:
webové stránky:
www.sosik.cz
e-mail:
skola@spssoa.cz
telefon:
312 247 170
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Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Kladno, Jana Palacha 1840

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
➢ 26-41-M/01

➢ 26-41-M/01
➢ 18-20-M/01
➢ 23-41-M/01

Elektrotechnika – ŠVP Aplikace elektrotechniky
Zaměření: Automatizační technika
Zaměření: Elektroenergetika
Elektrotechnika – ŠVP Elektronické počítačové systémy
Informační technologie
Zaměření: Aplikace osobních počítačů
Strojírenství
Zaměření: Strojírenství s počítačovou podporou

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:
➢ Úspěšně ukončené základní vzdělání
➢ Jednotné přijímací zkoušky
➢ Průměrný prospěch z 1. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. základní školy a body za účast
v technických kroužcích a soutěžích
Kontakty:
➢ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840, 272 01
Kladno
➢ Telefon: 312 248 752
Email: info@spskladno.cz Web: www.spskladno.cz
➢ Další informace na internetu:
www.facebook.com/spskladno
www.instagram.com/spskladno
https://twitter.com/spskladno
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nám. E. Beneše

Vážení rodiče a žáci,
zveme Vás na dny otevřených dveří SOŠ a SOU Kladno, které se konají
19. 11. 2020, 10. 12. 2020 a 21. 1. 2021 od 13:30 do 18:00 hodin.
Pokud Vám výše zmíněné termíny nevyhovují, je možné se domluvit s
vedením na individuální prohlídce školy.

www.sosasoukladno.cz
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Střední škola služeb a řemesel
Stochov
Studijní obor s maturitou
•
•
•

Logistické a finanční služby
Hotelnictví
Kosmetické služby

Učební obor
•
•
•
•
•
•

Klempíř
Instalatér
Zedník
Kuchař – číšník
Operátor skladování
Kadeřník

Naším hlavním cílem, který se nám velmi úspěšně daří naplňovat, je poskytovat
kvalitní vzdělání propojené s praxí a širokou možností uplatnění na trhu práce. Z
tohoto důvodu jsme rozšířili portfolio učebních oborů o maturitní obor logistické a
finanční služby a do vzdělávací nabídky jsme zařadili i zkrácené studium oboru
Kosmetické služby a Kuchař číšník pro maturanty.
Žáci se učí v moderně vybavených učebnách pod vedením kvalifikovaných učitelů s
partnerským přístupem. V rámci vyučování reagujeme pružně na změny a potřeby
trhu práce, aplikujeme nové přístupy tak, aby se žáci byli schopni co nejlépe uplatnit
v praxi. Od zaměstnavatelů a smluvních pracovišť máme velice kladné ohlasy na
přípravu, spolehlivost a přístup našich žáků k plnění zadaných úkolů. Vzhledem k
našim zahraničním partnerům jako jedna z mála škol nabízíme i výuku cizích jazyků
pro odbornou praxi.

www.ssars.cz
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Manažerská akademie
soukromá střední škola

Dny otevřených dveří
datum

od

do

forma

25. 11. 2020
26. 11. 2020
3. 12. 2020
10. 12. 2020
17. 12. 2020
12. 1. 2021
13. 1. 2021

10:00
10:00
15:00
15:00
15:00
10:00
10:00

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

ve škole nebo online
ve škole nebo online
online
online
online
ve škole nebo online
ve škole nebo online

Čekají na Vás
studenti i učitelé:
ANJ, MAT, PRA
ANJ, MAT, PRA
MAT, ANJ, ČJL
MAT, ANJ, INT
MAT, ANJ, ČJL, INT
ANJ, MAT, PRA
ANJ, MAT, PRA

www.maberoun.cz
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Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Jazyková škola s p. s. j. z, Beroun
311653011, SPgŠ: 311653001informace@oaspgsberoun.cz

Studijní obor s maturitou
•
•

Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Pedagogické lyceum

Studijní obor s maturitou
•
•

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

www.oaspgsberoun.cz
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
Studijní obory s maturitou
•
•

Zdravotnické lyceum
Praktická sestra

Burza škol online 2020
Tak to letos vypadá, že kvůli COVIDu nebude možné uspořádat výstavy středních škol v
klasické prezenční podobě, kde jsme naší školu prezentovali. S velkou pravděpodobností na
škole neproběhne prezenční formou ani den otevřených dveří. Myslíme si však, že přímá
komunikace žáka a rodičů se zástupci škol je pro dobrou volbu školy nepostradatelná.
Chceme vám pomoci s výběrem střední školy aspoň pomocí technologií a výstavy se
účastnit online. Velká většina z vás zažila letos na jaře nějakou formu on-line výuky. Pojďte
si pomocí stejných technologií prohlédnout své budoucí školy a on-line si popovídat s
jejich zástupci.
Naše škola se bude prezentovat v rámci těchto výstav vždy
v časech 8,00- 12,00 hodin a od 18,00 – 21,00 hodin vám budeme k dispozici online pro
zodpovězení všech dotazů. (za pomoci Google Meet)

www.szsberoun.cz
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SOŠ a SOU Hořovice
Studijní obor s maturitou

Učební obory

•

Strojírenství

•

Elektromechanik

•

Ekonomika a podnikání

•

Strojní mechanik – zámečník

•

Ekologie a ochrana životního prostředí

•

Nástrojář

•

Veterinářství

•

Analýz potravin

•

Informační technologie

Ať si vybereš jakýkoliv z oborů na naší škole, o uplatnění se bát nemusíš. Z maturitních
oborů můžeš pokračovat na vysokou školu, po závěrečné zkoušce učebních oborů si můžeš
dodělat maturitu nebo jít rovnou do praxe.

Dny otevřených dveří

20.11.2020

9:00 – 12:00 hod

ONLINE

21.11.2020

9:00 – 12:00 hod

ONLINE

16.01.2021

9:00 – 12:00 hod

Dne 20. a 21. 11. 2020 od 9:00 do 12:00 hod se můžete ptát přímo z pohodlí Vašich
domovů!
Nachystali jsme pro Vás VIRTUÁLNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
U počítačů a kamer budou připraveni naši pedagogové a vy se dozvíte vše, co jste
chtěli vědět, ale neměli jste zatím šanci, se zeptat!

www.soshorovice.cz
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HL. m.PRAHA
PRAHA- VÝCHOD
PRAHA- ZÁPAD
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STŘEDNÍ ŠKOLA
A
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ
Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5
příspěvková organizace zřízená usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2.
2011, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005640, zapsaná v RARIS IČ 14891263

OBORY VZDĚLÁNÍ
tříleté obory (ukončené závěrečnou zkouškou) – denní studium
33-56-H/01 Truhlář
- přihlášky do 1. 3. 2021, přijímací řízení – pohovor
33-59-H/01 Čalouník
- přihlášky do 1. 3. 2021, přijímací řízení – pohovor
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, zaměření umělecký řezbář
- přihlášky do 30. 11. 2020, přijímací řízení – pohovor a talentová zkouška
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, zaměření umělecký truhlář
- přihlášky do 30. 11. 2020, přijímací řízení – pohovor a talentová zkouška
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
- přihlášky do 30. 11. 2020, přijímací řízení – pohovor a talentová zkouška
čtyřleté obory (ukončené maturitní zkouškou) – denní studium
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, zaměření práce truhlářské
- přihlášky do 30. 11. 2020, přijímací řízení – pohovor a talentová zkouška
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, zaměření práce řezbářské
- přihlášky do 30. 11. 2020, přijímací řízení – pohovor a talentová zkouška
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů, zaměření práce kovářské a zámečnické
- přihlášky do 30. 11. 2020, přijímací řízení – pohovor a talentová zkouška
33-42-M/01 Konstrukce a tvorba nábytku
- přihlášky do 1. 3. 2021, přijímací řízení – pohovor a státní přijímací zkouška
Po předchozí domluvě na tel. 606 081 818je možná exkurze kovářských, truhlářských a
řezbářských dílen pro žáky a jejich zákonné zástupce nebo pro celý třídní kolektiv.

www.ssuar.cz
29

Studijní obory s maturitou
•
•
•
•

Gymnázium
Obchodní akademie
Sociální činnost
Obchodní škola

Škola vzdělává především žáky se zrakovým postižením, žáky se souběžným
postižením více vadami, žáky s jinou formou zdravotního postižení či znevýhodnění.
Prostřednictvím kvalifikovaného pedagogického sboru, přátelského a blindfriedly
prostředí stejně jako respektu k podpůrným opatřením a individualitě každého žáka
vytváříme optimální podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
( dále jen SVP) tak, aby mohli dosáhnout srovnatelné úrovně vzdělání jako žáci
v běžných školách.

Specifičnost naší školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

menší počet žáků ve třídě oproti běžné škole
individuální přístup k žákům s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby
vedení výuky vyučujícími s kvalifikací speciálního pedagoga
podpůrná činnost Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, sociální
pracovnice, metodik prevence, výchovný poradce, metodik prostorové orientace)
vybavenost školy moderními kompenzačními pomůckami, speciálně didaktickými
pomůckami a výpočetní technikou
nadstandardní vybavenost kmenových tříd a odborných učeben
spolupráce se speciálními pedagogickými centry a dalšími organizacemi podílejícími se
na procesu vzdělávání žáků se SVP
úzké kontakty s institucemi poskytujícími služby osobám se zrakovým postižením či
jiným postižením
optimalizace školního prostředí ve vztahu k potřebám žáků

www.goapraha.cz
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Studijní obor s maturitou
Aplikovaná chemie
Přehled aktuálních zaměření:

•

Syntéza a výroba léčiv

•

Forenzní analýza

•

Klinická a toxikologická analýza

Den otevřených dveří distančně
•

Vzhledem k epidemiologické situaci není bohužel možné uspořádat Den
otevřených dveří tak, jak jsme zvyklí, minimálně v době prvního plánovaného
termínu (4. 11. 2020). Proto jsme pro Vás připravili alespoň malou náhradu v
podobě Distančního dne otevřených dveří.

•

Doufáme, že Dny otevřených dveří v dalších termínech bude možné realizovat
ve škole v souladu s v tu dobu platnými proti epidemiologickými opatřeními a
budeme se na Vás těšit osobně. Další termíny jsou zatím naplánovány na 1.
prosince 2020 a 7. ledna 2021.

•

Co Vás čeká v rámci Distančního dne otevřených dveří? Pan ředitel si pro Vás
připravil nahrávku s obsahem Informační schůzky, asi nejdůležitější zdroje
informací o přijímacím řízení a informacích o škole. Také Vám dáme k
dispozici použitou prezentaci. V případě doplňujících otázek se na nás obraťte
email na info@mssch.cz.
Následuje video "Procházka (nejen) školou" s fotkami ze školy i akcí mimo
školu, abyste si alespoň trochu mohli udělat představu, jak to u nás vypadá.
Jako Vaši průvodci naší školou při DOD se Vás ujímají naši studenti a
většinou od nich i získáváte další neformální informace o škole. Abychom Vám
alespoň částečně ukázali pohled žáků na školu, uspořádali jsme
telekonferenci, kde se žák prvního ročníků ptá na školu žáků ročníku
maturitního. Rozhovor moderuje Ing. Jan Kužel, jeden z našich učitelů
výpočetní techniky a zároveň absolvent školy.

•

•

Doufáme, že Vám toto bude alespoň malou náplastí za zrušený Den
otevřených dveří.

www.mssch.cz
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Pražská taneční konzervatoř a
střední odborná škola, s.r.o.

Studijní obory a zaměření
•
•
•
•

Taneční konzervatoř
Obchodní akademie
Hotelnictví
Kosmetické služby

Deset důvodů, proč studovat právě na naší škole
•
•

•
•
•

•

•

Jsme škola rodinného typu s tolerantním, přátelským a vstřícným přístupem ke
všem žákům a s pochopením pro jejich individuální potřeby a zvláštnosti.
Úspěšně vzděláváme žáky se specifickými poruchami učení i pozornosti, žáky se
zdravotními omezeními i chronickými zdravotními obtížemi. Podporujeme nadané
žáky - při získání vyznamenání na konci školního roku snižujeme školné o
polovinu.
Jsme úspěšní u státní části maturitní zkoušky. Zdarma nabízíme zahraničním
studentům naší školy nadstandardní výuku češtiny.
U nás se nesetkáte se šikanou, diskriminací ani s nejrůznějšími předsudky.
Vrcholovým sportovcům umožňujeme v rámci oborů s rozšířenou výukou tělesné
výchovy úpravu studijního programu podle jejich individuálních tréninkových
plánů.
V rámci výuky odborných gastronomických předmětů mají studenti možnost
absolvovat certifikovaný barmanský a baristický kurz přímo ve škole. Zkušenosti
získáváme při zahraničních praxích v prestižních hotelových komplexech
(Turecko).
Žákyně oboru kosmetické služby vykonávají praxi v renomovaných kosmetických
salonech, úspěšně se zúčastňují soutěží, získávají certifikáty opravňující k práci
se špičkovou kosmetikou.

www.ptksos.cz
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SOŠ a SOU Stanislava Kubra

Studijní obor s maturitou
•
•

Učební obor
•
•
•

Ekonomika a podnikání
Kombinované lyceum

Zemědělec farmář
Zahradník
Zahradnické práce

Spolek přátel Integrované střední školy Stanislava
Kubra Středokluky
Spolek je dobrovolná, nezávislá organizace, která sdružuje rodiče žáků a přátel školy. Nejvyšším
orgánem spolku je valná hromada.
Posláním spolku je podpora školy nad rámec, který je poskytován státem a to následujícím způsobem:
•

Zabezpečovat spolupráci školy a rodičů žáků studujících na škole i přátel školy za účelem řešení
výchovně vzdělávacích úkolů a hospodářských problémů.

•

Zabezpečovat poskytování prospěchových stipendií.

•

V rámci možností napomáhat k zabezpečování učebních pomůcek ke zkvalitnění studia.

•

V rámci možnosti se podílet na organizování školních iniciativ pro žáky školy.

•

V rámci možností zabezpečovat zdravé, bezpečné prostředí školy.

•

Vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory.

•

Vytváření finančních fondů za účelem výše uvedeného.

Dny otevřených dveří

15.1.2021 10:00 – 18:00
16.1.2021 10:00 – 13:00
12.2.2021 10:00 – 18:00

www.sos-stredokluky.cz

13.2.2021 10:00 – 13:00
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www.souplzen.cz
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Studijní obory s maturitou
•

Sociální činnost

Učební obory
•
•

Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
Opravář zemědělských strojů

www.sskralovice.cz
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Gymnázium nabízí dva studijní obory
Gymnázium – osmiletý obor
Gymnázium – čtyřletý obor

Střední odborná škola nabízí tři studijní obory
Agropodnikání
Veterinářství
Obchodní akademie

www.gsplasy.cz
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Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec,
s.r.o.
Adresa
Hošťálkovo nám. 132
438 01 Žatec
Tel.: 415 710 380
E-mail: skola@sousoszatec.cz
Web: www.sousoszatec.cz
Facebook: facebook.com/sousos.zatec
Číselné označení RVP Název oboru

Obsah

Ukončení studia

65-42-M/01

Hotelnictví

hotelnictví a turismus,
animační činnost

maturitní zkouška

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

management obchodu a
služeb

maturitní zkouška

65-41-L/01

Gastronomie

kuchař, číšník, servírka

maturitní zkouška

Informace

Číselné označení
RVP

Název oboru

Obsah

Ukončení studia

65-51-H/01

Kuchař - číšník

kuchař – číšník

výuční list

kuchař, kuchařka

výuční list

číšník, servírka

výuční list

65-51-H/01

Kuchař – číšník
(se zaměřením Cukrář)

kuchař – cukrář

výuční list

29-51-H/01

Výrobce potravin

sladovník - pivovarník

výuční list

• návštěva školy je možná
kdykoli (nejlépe po telefonické
domluvě
– denně od 7:00 do 15:00
hodin)
• Den otevřených dveří –
9.12.2020 od 10 hodin

Co nabízíme žákům?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

třídy s menším počtem žáků
zdarma učebnice
zmodernizovanou cvičnou kuchyni, tzv. gastrolaboratoř
stravování ve školní jídelně
příspěvek na dojíždění a ubytování
zahraniční stáže v Itálii, Řecku, Německu a na Slovensku
atraktivní tuzemské praxe – OREA RESORT
zapojen
í do sportovní třídy
moderně vybavené odborné učebny
exkurze a poznávací zájezdy u nás i v zahraničí
sportovní a odborné kurzy (lyžařský, sportovně turistický, barmanský, baristický, sommeliérský, vyřezávání ovoce a
zeleniny)
zájmové kroužky – italský a ruský jazyk, sportovní, cukrářský, barmanský
40
doplňující přednášky a semináře s externími odborníky
účast na prestižních odborných akcích a soutěžích
školu v historickém centru města (dobré autobusové a vlakové spojení s širokým regionem)

Gymnázium a střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace

Gymnázium - Osmiletý studijní obor s maturitou
Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující
úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně
koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje
absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně
poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné
vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké
zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

Studijní obor s maturitou
•
•
•
•

Mechanizace a služby
Elektrotechnika
Gastronomie
Ekonomika a podnikání

Učební obor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanik opravář motorových vozidel
Instalatér
Strojní mechanik
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů
Zemědělec – farmář
Kuchař / číšník
Prodavač
Cukrář
Malířské a natěračské práce
Opravářské práce
Potravinářská výroby

www.gsospodborany.cz
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ScholaHumanitas Litvínov

Studijní obory s maturitou
Ekologie a životní prostředí (kód oboru 16-01-M/01) Délka studia – 4 roky, zakončené
maturitní zkouškou – český jazyk a literatura, anglický nebo německý jazyk, volitelný
předmět (biologie, chemie, matematika), ekologie a ochrana životního prostředí, praktická
zkouška nebo závěrečná písemná práce (více v sekci maturita).

Profil absolventa Má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a
základního odborného vzdělání. Používá výpočetní techniku. Ovládá základy dvou světových
jazyků a zná terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Získá úplnou
kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka.

Dny otevřených dveří

18. listopadu 2020
30. listopadu 2020
10. prosince 2020
11. ledna 2021

www.humanitas.cz
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Závěrem
Přejeme mnoho úspěchů při výběru té správné školy.
Pokud někdo ještě váhá a není si jistý výběrem školy, tak nás neváhejte kontaktovat
nebo je bezplatná možnost si udělat PROFITEST na stránce
https://www.infoabsolvent.cz/Profitest (je třeba se pouze se registrovat)

Dále bychom Vás chtěly upozornit na možnost využít on-line Veletrhy vzdělávání
•
•

https://burzaskol.online
www.khkstrednicechy.cz

Za odd. poradenství ÚP ČR, kontaktní pracoviště Rakovník

Pavla Kindlová, DiS.
Ing. Jitka Ludačková
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