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Pořadatel: 
 
Okresní hospodářská komora Třebíč 
Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 
Tel: 561 200 427 
www.ohktrebic.cz 
 

 
Partneři: 
 
 

Město Třebíč 
Karlovo nám. 104/55, Třebíč, 674 01 
www.trebic.cz 

 
 
 
 
Střední průmyslová škola Třebíč 
Manželů Curieových 734, Třebíč, 674 01 
www.spst.cz 

 
 
 
 
 



SEZNAM VYSTAVOVATELŮ 
 
Číslo   Vystavovatel 

1  Střední umělecká škola grafická  
2    Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace 
3  Střední odborná škola, střední odborné učiliště a základní 

škola Třešť 
4  Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, 

příspěvková organizace 
5  FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 

odborná škola s. r. o.  
6  Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 
7 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 
8  Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola  
9 Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou  

10   Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
11 Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
12  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Žďár nad Sázavou 
13 Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 
14  Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín 
15  Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, 

příspěvková organizace 
16  Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední 

odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 

17  VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
18  Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, 

Tyršova 365  
19 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, 

příspěvková organizace 
20 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 

příspěvková organizace 
21 SOŠ Jana Tiraye, příspěvková organizace  
22 2 JCP a. s.  
23 Wera Werk s. r. o.  
24  ČEZ, a. s.  
25  Střední průmyslová škola Třebíč 
26  Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.  



27  FRAENKISCHE CZ s. r. o 
28  Hotelová škola Brno 
29  Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 
30  Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední 

odborná škola s. r. o. 
31  Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 
32 Střední škola cestovního ruchu a Hotelová škola Retz 
33  SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky 
34 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, 

příspěvková organizace 
35  Model Obaly a. s.  
36 Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 

příspěvková organizace 
37  Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko – 

technická Bystrice nad Pernštejnem 
38  SŠ – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 
39  Galerie Skleněnka 
40  NUVIA a. s.   
41  VIA ALTA a. s./MIFRE ENERGY s. r. o./MShield s. r. o.  
42  TEDOM a. s.  
43 TES s. r. o.   
44  MANN+HUMMEL (CZ) v. o. s.  
45  ŽĎAS, a. s.  
46  Okresní hospodářská komora Třebíč 
47  Město Třebíč 
48  STŘED, z. ú. 
49  Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 
50 TRIVIS – SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. 
51  Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, 
příspěvková organizace 

52  Úřad práce ČR 
53 Střední škola stavební Třebíč 
54  Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o., Střední škola 

Třebíč 
55 Soukromá střední škola zemědělská, s. r. o. 
56 Manažerská akademie, SOŠ Jihlava 
57  Gymnázium Třebíč  



58  Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí 

59  Katolické gymnázium Třebíč 
60  Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a 

zdravotnická Třebíč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední umělecká škola grafická 
 
Web: www.susg.cz 
E-mail: moravcova@susg.cz 
 
Studijní obor 52-41-M/05 Grafický design. 
Obor má čtyři zaměření 
 

➢ Grafický design 
➢ Klasická umělecká tvorba 
➢ Fotografická a filmová tvorba 
➢ Animace a game art 

 
Termín přijímacích zkoušek: 3. 1. a 4. 1. 2023 
Den/Dny otevřených dveří:  
25. 11. 2022 a talentová zkouška nanečisto od 14.00 - 17.00 hod., Dvořákova 12, Jihlava 
9. 12. 2022 
6. 1. 2023 
10. 2. 2023 
3. 3. 2023 
21. 4. 2023 
12. 5. 2023 
 
10:00 – 11:30 hod. – seznámení s programem výuky – Křížová 18, Jihlava 
11:30 – 12:00 hod. – prohlídka auly 
12:00 – 14:00 – prohlídka ateliérů Dvořákova 12, prohlídka budovy VOŠG Dvořákova 5 

 
 



Střední pedagogická škola, Boskovice, příspěvková 
organizace 
 
Web: www.spgs-bce.cz 
E-mail: posta@spgs-bce.cz 
 
SPgŠ Boskovice bude ve 
školním roce 2023 – 24 
otevírat 2 obory vzdělávání (v 
každém oboru 30 žáků):  
 
75-31-M/01 Předškolní a 
mimoškolní pedagogika 
Čtyřleté denní studium 
ukončené maturitní zkouškou 
(úplné střední odborné 
vzdělání). Uplatnění 
absolventů – učitel MŠ a 
vychovatel či pedagog volného času ve školních družinách, střediscích volného času, klubech i 
neškolních zařízeních. Podmínkou přijetí ke studiu je dobrý zdravotní stav uchazeče potvrzený 
lékařem (povinné kurzy během studia – plavecký, lyžařský a turistický, volitelné – kurz znakového 
jazyka a první pomoci, žáci nesmějí být v průběhu studia uvolnění z tělesné výchovy). Přijímací 
zkouška – JPZ – jednotná přijímací zkouška Cermatu z předmětů matematika a český jazyk a 
literatura, ŠPZ – školní přijímací zkouška (komunikační a hudební předpoklady uchazeče). 
Profilové předměty – pedagogika, psychologie, hudební, výtvarná, tělesná a dramatická výchova, 
hra na hudební nástroje, učební a odborná praxe.  
 
78-42-M/03 Pedagogické lyceum 
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou – předpokládá se další studium na vysoké 
nebo vyšší odborné škole k získání odbornosti. Uplatnění absolventů – pedagog volného času a 
asistent pedagoga. Podmínkou přijetí ke studiu je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. 
Přijímací zkouška – JPZ – jednotná přijímací zkouška Cermatu z předmětů matematika a český 
jazyk a literatura. Profilové předměty – pedagogika, psychologie, odborná praxe, volba 
specializace – výtvarná, hudební, tělesná, dramatická výchova.  
Informace a kritéria hodnocení přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy do 31. 1. 2023. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 9. 12. 2022, 27. 1. 2023, případně individuální návštěva 
 



Střední odborná škola, střední odborné učiliště a 
základní škola Třešť 
 
Web: www.sskola-trest.cz 
 E-mail: michal.anton@outlook.cz 
 
Jsme střední škola zřizovaná Krajem Vysočina. Uchazečům o studium nabízíme vzdělávání v 
učebních oborech v oblasti okrasného zahradnictví, gastronomie, potravinářství, služeb, 
dřevařské výroby a stavebnictví.  Nabízíme dvouletý maturitní obor Podnikání. 
Výuka probíhá také na pracovišti v Černovicích.  
  
 



Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský 
Krumlov, příspěvková organizace 

 
Web: www.ssmk.eu 
E-mail: reditel@ssmk.eu 
 
SŠDOS Moravský Krumlov je neodmyslitelně zařazena mezi 
nejvýznamnější vzdělávací instituce v daném regionu. Před-
stavuje nejen dlouholetou tradici odborného školství, ale zároveň 
pružně reaguje na vývoje tendence, díky kterým disponuje 
moderním technickým vybavením jak v prostorách školy, tak v 
dílnách odborného výcviku. 
Zájemci o studium na této prestižní škole se mohou vzdělávat ve čtyřletých maturitních oborech – 
Autotronik, Ekonomika a podnikání, Sociální služby a Technické lyceum. Dále nabízíme 
vzdělávání v tříletých učebních oborech – Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik 
opravář motorových vozidel, Truhlář, Podkovář a zemědělský kovář, Kuchař-číšník, Umě-
lecký kovář a zámečník, pasíř. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou nabízeny 
dva obory, a to Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce. Pro absolventy učebních 
oborů je určeno dvouleté nástavbové studium – obor Podnikání, pro absolventy maturitních 
oborů dvouleté zkrácené studium – obor Ekonomika a podnikání, Autotronik a pro absolventy 
učebních i maturitních oborů pak jednoleté zkrácené studium – obor Karosář a Mechanik opravář 
motorových vozidel se zaměřením profesionální řidič, Strojní mechanik a Umělecký kovář a 
zámečník, pasíř. V neposlední řadě se škola podílí i na rozšiřujícím vzdělávání dospělých. 
Kvalita výuky je zabezpečena vynikajícím technickým zázemím. Teoretické vyučování zajišťují 
jednak učebny s moderním počítačovým vybavením (včetně 3D tiskárny, plotru a robotů), tablety 
či interaktivními tabulemi a dataprojektory, jednak jazykové a fyzikální laboratoře. Odborný 
výcvik je soustředěn do skvěle vybavených, nově zrekonstruovaných, dílen odborného výcviku. 
Zmíněnou kvalitu výuky umocňuje využití podpory e-learningu. Škola rovněž spolupracuje s 
několika firmami, u kterých mohou žáci získat nejen odbornou praxi, ale i stipendium. Další 
pozornost je věnována zahraničním odborným stážím (Erasmus+), odborným exkurzím, kulturně 
poznávacím zájezdům jak tuzemským, tak zahraničním, sportovním aktivitám, lyžařským, 
vodáckým a turistickým kurzům. 
V rámci výuky některých oborů se uskutečňuje i příprava na řidičské zkoušky skupiny B, C, T, 
svářečské zkoušky, kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku, státní zkoušky ze psaní na počítači. 
Každoročně je pořádán barmanský kurz a kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny. 
Žáci se zúčastňují různých odborných soutěží, ve kterých se umisťují na předních příčkách a 
získávají cenné zkušenosti.  
Přespolní studentům je nabízeno také ubytování v Domově mládeže, kde je zároveň zajištěno 
celodenní stravování.  
Součástí naší instituce je sportovní hala a posilovna, které neslouží pouze k výuce, ale i k 
mimoškolním aktivitám. 
Den/Dny otevřených dveří: 26. 11. 2022 a 24. 1. 2023 



FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a 
Střední odborná škola 
 
Web: www.farmeko.cz 
E-mail: farmeko@farmeko.cz 
 
Zajišťujeme vzdělávání v oborech: 
 
SŠ - Laboratorní asistent (53-43-M/01); Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) 
VOŠ - Diplomovaný farmaceutický asistent – denní i kombinovaná forma studia (53-43-N/11). 
 
Škola FARMEKO zahájila svou činnost v roce 1992 a od tohoto roku je zařazena do sítě škol MŠMT 
ČR - splňuje veškerá kritéria pro kvalitní výuku připravující žáky k maturitě a pro vyšší odborné 
vzdělávání. Budova školy FARMEKO se nachází v jižní části města Jihlavy nedaleko centra v 
lokalitě zvané Na Slunci. Ze středu města je snadno dostupná pro pěší (cca 10-15 minut chůze) 
nebo hromadnou městskou dopravou (cca 5 minut jízdy trolejbusem).  
Škola FARMEKO se vyznačuje dobrými mezilidskými vztahy, příjemným „rodinným“ prostředím, 
moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem ke studentům. 
Za dobu třicetileté existence školy se podařilo vybudovat velmi dobré a funkční vztahy s okolním 
sociálním a pracovním prostředím. V rámci realizace svých vzdělávacích programů škola 
FARMEKO spolupracuje s celou řadou významných organizací. Těžiště spolupráce spočívá 
zejména v zajištění praktického vzdělávání. Ke stěžejním sociálním partnerům školy patří: 
nemocnice v celém Kraji Vysočina (především nemocniční laboratoře), stovky lékáren po celé ČR i 
SR, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, soukromé klinické laboratoře atd.  
 
Den/Dny otevřených dveří: listopad – únor (viz. 
www.farmeko.cz) 

 



Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 

 
Web: www.ssrs.cz 
E-mail: dolejsky@ssrs.cz 
 
Střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích má mnohaletou tradici. Připravuje žáky 
pro budoucí povolání v maturitních i učebních oborech, po kterých je u zaměstnavatelů v širším 
regionu na pomezí Vysočiny a jižní Moravy velká poptávka. Ruku v ruce s tím jde v průběhu 
školního roku i maximum odborné praxe ve firmách a organizacích. Žáci mají po dobu studia 
možnost zdarma získat svářečské kvalifikace či řidičský průkaz a další užitečné kurzy. Škola 
rovněž nabízí stravování a ubytování ve vlastním domově mládeže.  
 
Čtyřleté maturitní obory: 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač  
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení  
 
Tříleté učební obory: 
23-68-H/01 Automechanik 
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 
36-52-H/01 Instalatér 
65-51-H/01 Kuchař - číšník  
23-56-H/01 Obráběč kovů  
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
53-41-H/01 Ošetřovatel 
23-51-H/01 Zámečník 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
41-55-E/01 Opravářské práce  
 



Střední škola průmyslová, technická a automobilní 
Jihlava 
 
 
Web: www.ssptaji.cz 
E-mail: info@ssptaji.cz 
 
 
SŠPTA patří k největším školám v Kraji Vysočina. Učí se zde cca 1.300 žáků v denní i dálkové 
formě studia. Zaměřuje se na výuku strojírenských, elektrotechnických a automobilních oborů a 
oboru zaměřeného na IT s možností specializace na multimédia a webdesign. Žáci mohou studovat 
v oborech vzdělání skupiny M (4-leté maturitní obory), skupiny L (4-leté obory s maturitou, 2-leté 
denní nástavbové studium a 3-leté dálkové nástavbové studium ukončené MZ) a skupiny H (3-leté 
učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem).  
SŠPTA získala v roce 2015 certifikát ISO 9001/2008, který v následujících 7 letech vždy obhájila, 
je zapojena do řady projektů OPVK, krajských projektů atd. Je zařazena mezi TOP SŠ (vyhodnocuje 
VUT v Brně). V projektu Doporučeno zaměstnavateli získala v posledních 6 letech 3 x první místo, 
2x 2. a jednou 3. místo. místo v Kraji Vysočina. Zapojuje se i do soutěže Cena hejtmana Kraje 
Vysočina za společenskou odpovědnost - 3. místo v r. 2019. V témže roce obsadila v našem kraji 3. 
místo v soutěži Škola roku, Je regionálním vzdělávacím centrem projektu Enersol a jako první v 
kraji se zapojela do projektu P-TECH. Spolupracuje se zahraničními školami na Slovensku, 
v Maďarsku a nově v Rakousku. Významná je také její spolupráce s VŠ, zejména s VUT v Brně a 
VŠP Jihlava. V projektu Erasmus+ byla škole udělena akreditace na roky 2021 - 2027. 
Mezi významné partnery školy patří firmy Bosch Diesel Jihlava, ČEZ, CZ LOKO, Kronospan, 
Eberhard a řada dalších. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 10. 12. 2022 a 21. 1. 2023 



Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 

 
Web: www.cza-hu.cz 
E-mail: cer@cza-hu.cz 
 
Odloučená pracoviště: Humpolec, Nádražní 486, Světlá nad Sázavou, Zámecká 33  
Obory studia: Střední vzdělání s maturitní zkouškou: Agropodnikání - zaměření: ekologické a 
konvenční zemědělství, Agropodnikání - zaměření: chov koní a jezdectví, Chovatelství - 
zaměření: kynologie, Mechanizace a služby 
Střední vzdělání s výučním listem: Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Opravář 
zemědělských strojů, Instalatér, Tesař, Jezdec a chovatel koní, Zemědělec-Farmář .     
 
Den/Dny otevřených dveří: 17. 11. 2022 od 8 do 15 hodin, 18. 11. 2022 od 8 do 15 hodin, 11. 1. 
2023 od 8 do 15 hodin 
 



Akademie – VOŠ, GYMN. A  SOŠUP Světlá nad Sázavou 
 
Web: www.akademie-svetla.cz 
E-mail: nabor@akademie-svetla.cz 
 
Škola je jednou ze tří uměleckých škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce 
vysokoškolských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, čtyřletého gymnázia a 
oboru sociální činnost je orientována hlavně na výuku výtvarných oborů a 
uměleckých řemesel formou čtyřletého maturitního studia i tříletých učebních oborů.  
Bakalářský obor Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných 
děl. GYMNÁZIUM – všeobecné, se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného 
času. SOCIÁLNÍ PÉČE (sociálně správní činnost, pečovatelská činnost) – maturitní, denní i dálkové 
OŠETŘOVATEL – tříletý obor 
VÝTVARNÉ OBORY – maturitní ● Bytový architekt ● Průmyslový design ● Kamenosochařství ● 
Umělecké zlatnictví ● Konzervátorství a restaurátorství ● Výtvarné zpracování keramiky a 
porcelánu ● Výtvarné zpracování skla a světelných objektů UMĚLECKOŘEMESLNÉ OBORY – 
maturitní● Uměleckořemeslné zpracování dřeva ● Uměleckořemeslné zpracování kovů 
(Umělecký kovář) ● Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (kamenosochařství, um. 
keramik) ● Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže, Hutní tvarování, Broušení a rytí 
skla, Malba skla). TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY – výuční list● Aranžér - propagační grafik ● Zlatník a 
klenotník ● Malíř a dekoratér skla a keramiky ● Umělecký kovář a zámečník, pasíř ● Umělecký 
truhlář a řezbář ● Kameník ● Umělecký keramik ● Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (Hutní 
tvarování, Broušení a rytí skla) ● Strojník sklářských automatů ● Ošetřovatel 
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – maturitní, denní i dálkové● Podnikání ● Podnikání – zaměření na 
Technický provoz pohřebnictví ● Sociální činnost 
VOŠ● Řízení výroby zpracování kamene ●  Řízení sklářské a keramické výroby 
Nabízíme získání výučního listu za jeden rok (po ukončení čtyřletého studia I BEZ ABSOLVOVÁNÍ 
MATURITY).  
Součástí areálu školy s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou jsou i školní sklářská huť, 
ateliéry jednotlivých oborů, výstavní galerie, domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum, 
relaxační centrum se saunou, moderní jídelna s kantýnou.  
Podmínky přijetí – pouze talentové zkoušky do uměleckých a výtvarných oborů, přijetí na 
gymnázium a sociální činnost se řídí zákonem.  
Individuální přístup ke studentům, ubytování a jídelna v areálu školy, u vybraných oborů 
bezbariérový přístup. Kroužky – výtvarné, řemeslné, jazykové, počítačové, sportovní a další, pro 
všechny studenty zdarma. V rámci vzdělávání se studenti zapojují do širokého spektra 
mezinárodních programů a sympozií. Své práce pravidelně prezentují na akcích s mezinárodní 
účastí. 
Návštěva školy vč. dílen a ateliérů po předchozí domluvě kdykoli. 



  

Střední průmyslová škola chemická Pardubice  

 

Web: www.spsch.cz 
E-mail: spsch@spsch.cz 
 
Střední průmyslová škola chemická 
Pardubice poskytuje špičkové 
vzdělávání s dlouholetou tradicí a je důležitou součástí soustavy vzdělávání v Pardubickém 
regionu. Je významným partnerem chemických i bezpečnostních podniků v Pardubicích a okolí a 
také fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. 
 
Škola poskytuje vzdělávání v následujících maturitních oborech: 
 

➢ Aplikovaná chemie ( 28-44-M/01) (ŠVP: Chemicko – farmaceutická výroba, Analytická 
chemie, Aanalýza chemických a biologických materiálů, Forenzní technika a expertíza) 

➢ Požární ochrana (39-08-M/01) (ŠVP: Chemik požární ochrany, Požární prevence a 
bezpečnost práce) 

➢ Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) (ŠVP: Forenzní věda, Ochrana osob a 
majetku) 

 
SPŠCH Pardubice dále nabízí studium ve tříletých učebních oborech: 
 

➢ Chemik (28-52-H/01) 
➢ Kadeřník (69-51-H/01) 

 
a dvouletých nástavbových oborech: 
 

➢ Chemik operátor (28-42-L/01) 
➢ Bezpečnostní služby (68-42-L/51) 
➢ Vlasová kosmetika (69-41-L/52) 

 
O aktuální nabídce oborů se informujte na adrese školy. 
 
Dále nabízíme rekvalifikace chemického a bezpečnostního zaměření dle Národní soustavy 
kvalifikací.  
 
Den/Dny otevřených dveří: 25. 11. 2022, 9. 12. 2022, 13. 1. 2023 



 

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
                 
Web: www.ssgbrno.cz 
E-mail: sekretariat@ssgbrno.cz 
 
Jsme státní školou, která je svým zaměřením jedinou školou v Jihomoravském kraji, zároveň v 
rámci České republiky máme nejširší nabídkou polygrafických oborů. Všechny obory jsou čtyřleté 
s maturitou. U oborů grafik, tiskař na polygrafických strojích a technik dokončovacího zpracování 
tiskovin je možnost udělat si výuční list po třech letech. Zároveň nabízíme roční studium 
zakončené výučním listem pro absolventy SŠ. Máme dvě budovy. Budova teoretického vyučování 
se nachází v centru Brna a praktického vyučování ve Slatině. Na naší škole se naučíte pracovat s 
moderní technikou – počítače MAC/PC, tiskárny, měřící zařízení, foto/video technika. Máme 
fotoateliér s profesionální fototechnikou, nově od letošního roku máme moderní obalové centrum. 
Jsme vybaveni moderním softwarem – programy od společností Adobe, Microsoft, SolidWorks, 
Cicero, ArtiosCAD.  
 
Den/Dny otevřených dveří: 18. 11. 2022 od 13:00 do 18:00 a 19. 11. 2022 od 9:00 do 14:00. 
Další termíny na webu školy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Žďár nad Sázavou 
 
Web: www.szszdar.cz 
E-mail: informace@szszdar.cz 
 
Ve školním roce 2023/2024 nabízíme studijní obory: Praktická sestra – denní forma studia, 
Zdravotnické lyceum – denní forma studia, Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma 
studia, Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma studia, Diplomovaná všeobecná 
sestra – zkrácené studium.  
Dle zájmu uchazečů otevíráme kurz Sanitář.  
 
Dny otevřených dveří: 10. 11. 2022, 9. 12. 2022, 13. 1. 2023 
 
 



Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 
 
 
Web: www.sosmb.cz 
E-mail: sosmb@sosmb.cz 
 
Připravujeme studenty pro práci s dětmi a lidmi, kteří potřebují zvláštní péči. Obor studia Sociální 
činnost 75-41-M/01. je studium denní, čtyřleté, ukončené maturitou.  Obor studia Ošetřovatel 
53-41-H/01 je studium tříleté, večerní, ukončené výučním listem. Obor studia Pedagogika pro 
asistenty ve školství 75-31-M/02 je studium dvouleté večerní nebo jednoleté denní ukončené 
maturitou. Ubytování a stravování zajišťujeme ve vlastním domově mládeže. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 11. 11. 2022 od 8 do 16 hodin; 26. 1. 2023 od 8 do 16 hodin. 
 
 
 
 



Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín 
 
Web: www.helenin.cz 
E-mail: skola@helenin.cz 
 
Nabízíme umělecké obory - přijetí na základě talentových zkoušek. ŠVP: Malba a ilustrace, Objekt 
a prostor, Grafika a média, Design oděvu a módních doplňků, Design interiéru a bytových doplňků, 
obor bez talent. zkoušek Arts management - přijetí na základě státních přijímacích zkoušek. 
Spolupracujeme s řadou firem v regionu, naši studenti se úspěšně účastní řady soutěží, projektů, 
prezentací a módních přehlídek.  Absolventi všech uměleckých oborů mohou pokračovat na VŠ 
uměleckého směru, Arts management na ekonomické VŠ, dále se úspěšně začleňují do praxe.  Pro 
uchazeče nabízíme konzultace a talentové zkoušky ,,nanečisto" pořádané v sobotu 12. 11. 2022 
(nutná registrace na svobodova@helenin.cz do 6.11.), pořádáme soutěže a letní výtvarný tábor 
pro žáky ZŠ - informace na webu a FB. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 11. 11. 2022, 11. 1. 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola technická a ekonomická Brno, 
Olomoucká, příspěvková organizace 
 
Web: www.sstebno.cz 
E-mail: jana.bednarova@sstebrno.cz 
 
Jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol 
V ČR, škola s obory budoucnosti.   
Studentům nabízí 4leté studijní a 3leté učební obory se vzájemnou prostupností, zaměřené na 
strojírenství, elektrotechniku, informační technologie a ekonomiku. Obory studují chlapci 
i dívky. Škola klade důraz na odbornou přípravu, znalost aplikací výpočetní techniky a cizích 
jazyků, komunikační schopnosti žáků a schopnost uplatnit své znalosti. Při výuce je k dispozici to 
nejlepší technické vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen praktické výuky. Studenti 
mohou získat ECDL certifikát ve výpočetní technice a certifikát CISCO z počítačových sítí a 
absolventi vybraných oborů osvědčení z příslušného právního předpisu dle zákona č. 250/2021 
Sb. Absolvent oboru Puškař může své znalosti a dovednosti uplatnit pro získání zbrojního průkazu 
skupiny D dle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nově ohou studenti na naší 
škole také studovat maturitní obor Technik puškař.  
Studenti naleznou uplatnění v praxi u renomovaných firem. Škola je držitelem ocenění Škola 
doporučená zaměstnavateli. Absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách, škola 
spolupracuje s VUT Brno, Pedagogickou fakultou MU. V rámci různých projektů se studenti 
zúčastňují odborných praxí a zahraničních stáží. Stravování je zajištěno ve školní jídelně (výběr ze 
tří jídel) a v samoobslužné kantýně. Mimobrněnským studentům nabízí ubytování ve dvou 
ubytovacích zařízeních. Rovněž nabízí různé zájmové kroužky, využití posilovny, moderní 
tělocvičny, nového venkovního workout hřiště, lyžařské kurzy v Alpách, kurzy autoškoly i kurzy 
společenského tance.  
Podrobnější informace, videa a virtuální prohlídku školy naleznete na webu školy 
www.sstebrno.cz 
 
Den/Dny otevřených dveří: soboty 26. 11. 2022, 10. 12. 2022, 7. 1. 2023, 21. 1. 2023 v době od 
8:00 – 12:00 

 



Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola 
služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava 
 
Web: www.ozs-ji.cz 
E-mail: sekretariat@ozs-ji.cz 
 
Škola se zaměřuje na výuku v oblasti ekonomiky, zdravotnictví a služeb. Nabízí širokou škálu 
oborů, které jsou zakončeny maturitní zkouškou nebo získáním výučního listu. Obory jsou 
doplněny o zkrácené a večerní studium.  Profily absolventů zohledňují kritéria dobré 
uplatnitelnosti na trhu práce a problematiku volných míst v oblasti služeb a zdravotnictví. Pro 
všechny své žáky zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku s využitím moderních pomůcek a 
aktuálních didaktických trendů. Výuka je realizována v areálu v ulici Karoliny Světlé a na 
odloučených pracovištích v ulici Husova, Telečská a na náměstí Svobody. K dispozici jsou učebny 
k výuce všeobecných a odborných předmětů, dílny, cvičné učebny a provozovny pro odborný 
výcvik. Většina prostor školy aktuálně prošla rekonstrukcí a modernizací. 
Škola spolupracuje s mnoha partnery. Mezi významné partnery patří různé příspěvkové 
organizace zřizované krajem či městy (KÚ Vysočina, Nemocnice Jihlava, ZŠ v Jihlavě a okolí), 
organizace ze soukromého sektoru (kosmetické a kadeřnické provozovny, restaurace, obchody, 
obchodní řetězce a sportovní kluby). 
Škola má velmi kvalitně zpracované projektové aktivity a je schopna pružně reagovat na různé 
projektové výzvy. Probíhající aktivity jsou často finančně podpořeny z  rozvojových operačních 
programů a grantů. Díky tomu jsou umožněny velmi zajímavé mezinárodní výměny a stáže žáků, 
pedagogů, různé studijní či poznávací cesty, další vzdělávání a účast na soutěžích v národním i 
mezinárodním formátu. 
Další významnou oblastí aktivit je tvorba vlastních výukových materiálů, které se stávají nedílnou 
součástí výukového procesu. Na jejich přípravě se podílejí odborníci z praxe a pedagogové. 
Součástí školy jsou školní jídelny, tělocvičny, sportovní areály a domov mládeže. Školní jídelny 
podporují moderní směry ve společném stravování a využívají nabídku regionálních potravin.  
Domov mládeže je hotelového typu první kategorie s vlastním sociálním zařízením a celodenním 
stravováním. 
 
Studijní obory – Analýza potravin, Ekonomika a podnikání, Fotograf, Kosmetické služby, 
Obchodní akademie, Praktická sestra 
 
Učební obory – Kadeřník; Kuchař – číšník; Prodavač; Ošetřovatel 
 
 
 



Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár 
nad Sázavou 
 
Web: www.spszr.cz 
E-mail: posta@spszr.cz 
 
VOŠ a SPŠ se nachází ve Žďáře nad Sázavou a má 
pracoviště na ulici Studentská a Strojírenská. Ta jsou 
vzájemně propojena obory, specializacemi, lidmi i 
optickým vláknem. Škola nabízí zájemcům 
z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, 
které vychází ze špičkového vybavení i z ubytovacích a 
stravovacích kapacit. 
Zájemcům o studium škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni 
středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny výučním listem, maturitou, 
nebo absolutoriem s titulem DiS. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a 
desítkami grantových projektů. 
Škola patří k předním pracovištím integrujícím do výuky nové technologie. Výuka je vystavěna na 
spolupráci s průmyslovou praxí i VŠ. Škola je tvůrcem vzdělávání v oblasti CAx technologií s 
národní garancí, podílí se na popularizaci technických oborů a tvorbě učebnic, vlastní více jak 350 
pracovních stanic s možností sdílení dat na Domově mládeže, je držitelem významných licenčních 
modelů a poskytuje produkty společností Autodesk a Microsoft zdarma svým žákům. Zapojuje se 
do grantových projektů, žáci se zúčastňují soutěží a zahraničních stáží. Škola má kvalitně 
vybavené laboratoře, provozuje 3D tiskárny, 3D digitalizaci, měření termovizí, vysokorychlostní 
kameru, CNC obráběcí stroje. Je držitelem ocenění E-Learning Awards, působí při ní centrum 
Autodesk Academia, je držitelem titulu Společensky odpovědná organizace. Areály školy zahrnují 
vzdělávací pracoviště, dílny, svářečskou školu, atletické hřiště, tělocvičnu, posilovnu, tenisové 
kurty, jídelnu a budovy domova mládeže. Víceúčelová sportovní hala bude otevřena v roce 2023. 
 
Denní studium s maturitou● Strojírenství 23-41-M/01; Ekonomika a podnikání 63-41-M/01; 
Elektrotechnika 26-41-M/01; Technická zařízení budov 36-45-M/01; Informační technologie 
18-20-M/01; Mechanik seřizovač 23-45-L/01; Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01; Technik 
modelových zařízení 21-44-L/01; Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 
 
Denní studium s výučním listem● Modelář 21-53-H/01; Strojní mechanik 23-51-H/01; 
Nástrojař 23-52-H/01; Obráběč kovů 23-56-H/01; Elektrikář 26-51-H/01 
 
 
Den/Dny otevřených dveří: Pracoviště Studentská –  23. 11. 2022 (15:00 – 18:00) – Den firem, 
26. 11. 2022 (9:00 – 12:00), 18. 1. 2023 (15:00 – 18:00) 
Pracoviště Strojírenská – 10. 11. 2022 (8:00 – 16:30), 7. 12. 2022 (15:00 – 18:00), - Den firem, 10. 
12. 2022 (8:00 – 12:00), 13. 1. 2023 (8:00 – 16:00), 1. 5. 2023 (8:00 – 12:00) 



Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské 
Budějovice, Tyršova 365 
 
Web: www.gymsosmb.cz 
E-mail: skola@gymsosmb.cz 
 
Obory studia:  
79-41-K/41 Gymnázium  
79-41-K/61 Gymnázium 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  
75-41-M/01 Sociální činnost 
 
Ve školním roce 2023/2024 otevíráme: 
1 třídu čtyřletého gymnázia - 30 žáků 
1 třídu šestiletého gymnázia - 30 žáků 
1 třídu VSČ - 30 žáků  
1 třídu SČ - 30 žáků  
 
Gymnázium připravuje studenty především pro studium na vysokých školách, vyšších odborných 
školách i pro výkon některých zaměstnání. Budoucím studentům nabízíme vysokou úroveň 
všeobecného vzdělání, kvalitní studijní podmínky a podnětné studijní prostředí. O úrovni 
poskytovaného vzdělání svědčí velmi dobré výsledky při plošném testování žáků maturitního 
ročníku i dlouhodobě vysoký počet úspěšných absolventů vysokých škol. 
Obor veřejnosprávní činnost připravuje absolventy na výkon správních a administrativních 
činností na městských a krajských úřadech nebo v orgánech státní správy. Kromě praktických 
administrativněsprávních dovedností je zaměřen na studium práva a činností orgánů veřejné 
správy. 
Obor sociální činnost připravuje absolventy na výkon činností v sociálních službách v různých 
ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci 
dětem i dospělým. Absolvent má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a 
osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivity. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 16. 11. 2022 
 

 

 

 

 

 



Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, 
příspěvková organizace 
 
Web: www.sssebrno.cz 
E-mail: sekretariat@sssebrno.cz  
 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova, nabízí strojírenské a elektrotechnické 
obory jak s maturitou, tak s výučním listem. Maturitní obory strojní i elektrotechnické jsou 
kombinované, což znamená, že ve třetím ročníku mají žáci možnost vykonat závěrečnou zkoušku 
a získat výuční list. Následně mohou pokračovat čtvrtým ročníkem a celé studium zakončit 
maturitní zkouškou. Strojírenské obory navíc získají svářečský průkaz a elektro obory vyhlášku 
50. Žáci třetích a vyšších ročníků se účastní odborného výcviku ve firmách, kde dostávají za 
odvedenou práci finanční odměnu. Velkou výhodou školy také je, že učebny, dílny i internát 
s jídelnou jsou v jednom areálu. Ve stejném areálu se nachází také svářečská škola, tenisové kurty, 
fotbalové hřiště a minigolf.  
 
Termín dne otevřených dveří: 3. 12. 2022, 10. 12. 2022, 14. 1. 2023, 11. 2. 2023 
 

 

 

 



Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 
příspěvková organizace 
 
Web: www.spschbr.cz 
E-mail: skola@spschbr.cz  
 
Škola je zřizovaná Jihomoravským krajem. V současné době se zde v 16 třídách denního studia 
připravuje pro praxi nebo k dalšímu vysokoškolskému studiu 500 žáků nejen z Brna a blízkého 
okolí, ale z celého regionu Jižní Moravy. 
Zájemcům o studium nabízí škola pro školní rok 2023/2024 obor Aplikovaná chemie (kód 78-
44-M/01) se zaměřením analytická chemie, farmaceutické substance nebo ochrana životního 
prostředí, obor Analýza potravin (kód 29-42-M/01) a obor Přírodovědné lyceum (kód 78-42-
M/05). 
Škola je držitelem certifikátu managementu kvality podle ISO 9001 a zapojena v projektech Pilot S, 
ESF OPVK, Kurikulum S, UNIV 2 Kraje, UNIV 3 a mezinárodním projektu ACES. 
V zrekonstruované budově školy mají žáci k dispozici kromě kmenových učeben celkem 12 
laboratoří pro výuku chemických a dalších odborných předmětů včetně 2 laboratoří zajišťujících 
moderní výuku výpočetní techniky. Vzhledem k tomu, že je na škole zavedena výuka dvou cizích 
jazyků, jsou zde 3 moderně vybavené učebny sloužící právě těmto účelům. Žáci mají k dispozici 
počítače umístěné na chodbách školy, kde mají volný přístup na internet a elektronickou poštu. 
 
Den/Dny otevřených dveří: úterý 15.00 - 18.00: 1. 11. 2022, 22. 11. 2022, 10. 1. 2023; sobota 
9.00 - 14.00: 10. 12. 2022; online 15.11.2022 od 16.30 - 18.00. 
 
 
 

 
 



Střední odborná škola Jana Tiraye, příspěvková 
organizace 
 
Web: www.sosbites.cz 
E-mail: info@sosbites.cz 
 
SOŠ Jana Tiraye zahájila výuku v roce 1999, zřizovatelem školy je město Velká Bíteš. SOŠ Jana 
Tiraye je státní školou, školné se neplatí. V současné době škola připravuje žáky pro firmy a 
organizace v regionu. Aktualizuje vzdělávací nabídky v souvislosti s potřebami trhu práce.  
 
Den otevřených dveří: 8. 12. 2022 
     
 

 



2 JCP Třebíč, a. s.  
 
Web: www.2jcp.com 
E-mail: info@2jcp.cz 

Společnost 2JCP byla založena před více než 30 lety jako rodinná dílna. Zejména díky své 
spolehlivosti a dokonalé kvalitě výrobků se neustále rozrůstá. Během několika let začala dodávat 
díly a technologické celky světovým společnostem. Postupně se proměnila v nezávislého 
globálního dodavatele kompletních řešení v širokém spektru průmyslových odvětví. Společným 
jmenovatelem realizovaných projektů je dnes udržitelnost a snižování uhlíkové stopy. 

Nyní se zabýváme především komplexními dodávkami pro plynové elektrárny, řešeními v oblasti 
ekologické výroby vodíku i zachycování a ukládání CO2, a také procesními technologiemi 
například v potravinářském průmyslu. Máme obchodní zastoupení téměř na všech kontinentech, 
inženýrské a vývojové týmy ve Velké Británii, USA a České republice a dva velké výrobní závody v 
České republice. 
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Wera Werk s. r. o.    
 
Web: www.werawerk.cz 
E-mail: prace@werawerk.cz 
 
Patříme mezi špičku na trhu utahovacího nářadí. 
 
Jsme stabilní Německá firma s více než 25letou tradicí v České Republice. Vyrábíme profesionální 
utahovací nářadí. Koncern Wera se pyšní řadou designových cen. 
 
Obě naše pobočky sídlí na Vysočině.  Dohromady zaměstnáváme již téměř 1 300 zaměstnanců. 
Našim zaměstnancům nabízíme moderní pracovní prostředí a špičkové vybavení. 
 
Stavíme na rodinné atmosféře a přátelském prostředí. Individuální přístup ke každému 
zaměstnanci je pro nás prioritou. Našich zaměstnanců si vážíme a investujeme do jejich 
vzdělávání.  
 
Pro studenty technických oborů nabízíme možnosti stipendia a placené praxe. V letních měsících 
nabízíme možnost brigády také pro studenty ostatních oborů. Detaily o možnostech stipendia 
naleznete zde: https://www.werawerk.cz/studenti/ 
 
Podporujeme školy, zájmová sdružení a kulturní život v našem městě. 
 
 



ČEZ, a. s.  
 
Web: www.kdejinde.cz 
E-mail: kdejinde@cez.cz 
 
Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v 
zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, 
distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; 
poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí. Skupina 
ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 8 milionů zákazníků a přes 26 
tisíc zaměstnanců. 
V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, 
podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní 
růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a 
podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. 
Naskočte na palubu Skupiny ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket o 
nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele, aktuální nabídku pro studenty i absolventy, 
stejně jako seznam partnerských škol, najdete na našich karierních stránkách www.kdejinde.cz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Střední průmyslová škola Třebíč 
 
Web: www.spst.cz 
E-mail: office@spst.cz 
 
Střední průmyslová škola Třebíč je regionálním centrem technického 
vzdělávání s maximálním důrazem na propojení teorie a praxe. Škola 
nabízí širokou škálu technicky zaměřených studijních a učebních oborů 
včetně nástavbového a pomaturitního studia. Nechybí ani vzdělání 
gymnaziálního typu. Všechny obory se zaměřují na praxi a připravují žáky na budoucí profesi.  
ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY: 
18-20-M/01 Informační technologie; 23-41-M/01 Strojírenství; 23-45-L/01 Mechanik seřizovač; 26-41-

L/01 Mechanik elektrotechnik; 26-41-M/01 Energetika; 26-41-M/01 Průmyslová automatizace; 39-41-

L/01 Autotronik; 78-42-M/01 Technické lyceum; 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY: 

23-52-H/01 Nástrojář; 23-55-H/02 Karosář; 23-56-H/01 Obráběč kovů pro CNC stroje; 23-68-H/01 

Automechanik; 26-51-H/02 Elektrikář pro silnoproud; 26-52-H/01 Mechanik elektronických zařízení; 

26-57-H/01 Autoelektrikář; 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů; 82-51-H/01 Umělecký kovář a 

zámečník, pasíř 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM DENNÍ: 

23-43-L/51 Provozní technik; 26-41-L/51 Provozní elektrotechnik 

 

Důvody, proč studovat v naší škole: 
●  vysoká odborná úroveň ●  vzájemná prostupnost maturitních a učebních oborů ●  možnost 
získat firemní stipendia ●  možnost dlouhodobých odborných praxí ve firmách ●  po vyučení 
možnost získání maturity v nástavbovém studiu ●  vysoká úspěšnost u státních maturit ●  vysoká 
úspěšnost na VŠ a VOŠ 
●  široké uplatnění absolventů v praxi ●  adaptační, lyžařské, taneční a jazykové kurzy ●  exkurze a 
zahraniční stáže ●  volnočasové aktivity ●  poradenská pomoc školního psychologa 
 
Žákům jsou k dispozici moderně vybavené učebny, specializované laboratoře a dílny odborného 
výcviku, školní jídelna, moderní sportovní hala s posilovnou a gymnastickým sálem či 
multimediální aula. Dojíždějícím škola poskytuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. 
Škola se účastní řady projektů, spolupracuje s vysokými školami i významnými firmami regionu. 
Zajišťuje také služby pro veřejnost, jako je autoservis, autoškola, vzdělávání v oblasti ICT, 
strojírenská, elektrotechnická a umělecká výroba, svářečské kurzy a další odborná školení, 
možnost stravování či ubytování. 
Střední průmyslová škola je nedílnou součástí života v Třebíči a zároveň institucí, díky níž firmy v 
regionu získávají vzdělané mistry svých oborů 
 
Den/Dny otevřených dveří: 26. 11. 2022 8:30 – 13:00 hod., 10. 1. 2022 14:00 – 18:00 hod.  

 
 
 



 

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.  
 
Web: www.grohova.cz 
E-mail: skola@grohova.cz 
 

Církevní střední zdravotnická škola věnuje velkou pozornost výchovnému působení, které je 
směrováno ke křesťanským hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, smyslu 
pro povinnost, k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Výhodou je  v tomto směru menší velikost 
školy a její rodinná atmosféra.  

Škola leží v centru města Brna. Má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, počítačovou 
učebnu s přístupem na internet, posilovnu aj. V těsné blízkosti školy je možnost ubytování v 
Církevním domově mládeže Svaté rodiny a Školní jídelně s. r. o.  

Škola nabízí zájemcům o studium dva čtyřleté maturitní obory Praktická sestra a Zdravotnické 
lyceum a také tříletý učební obor ošetřovatel. 

 
 

 



Fraenkische CZ, s. r. o.  
 
Web: https://fraenkische.jobs.cz/ 
E-mail: prace@fraenkische-cz.com 
 
Globálně působící skupina FRÄNKISCHE je světovou jedničkou v oblasti vývoje, výroby a dodávek 
technicky špičkových plastových trubek určených pro strojírenský, zejména pak automobilový 
průmysl. V České republice ji zastupuje společnost FRAENKISCHE CZ s.r.o. se sídlem v Okříškách 
na Třebíčsku. Hlavním produktem firmy jsou zakázkové i standardizované výrobky, systémy pro 
kabelovou ochranu a rozvod médií a nově i vlastní výroba průmyslových zařízení s pracovištěm v 
Třebíči. Mezi zákazníky okříšského výrobního závodu se tak řadí především výrobci světových 
značek automobilů se spalovacími i elektro motory. Společnost se pak s více než osmi stovkami 
svých zaměstnanců řadí mezi pět nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu 



Hotelová škola 
 

Web: www.hotskolabrno.cz 

E-mail: info@hotskolabrno.cz 
 
 
Hotelová škola nabízí studijní obory: Hotelnictví a turismus a Obchodní akademii. Studium je 
zaměřeno hlavně na odborné předměty a rozšířenou výuku jazyků. Teoretická a praktická výuka 
probíhá ve specializovaných učebnách s multimediální technikou, internetem a výukovými 
programy. Praxi studenti vykonávají v nejlepších hotelích a cestovních kancelářích. Škola pořádá 
pro žáky kurzy (barmani, sommelieři, baristé, průvodci cestovního ruchu). Studenti se zúčastňují 
zahraničních stáží v Rakousku, Francii a Německu. Nadaní studenti reprezentují školu 
v mezinárodních i nadnárodních soutěžích (Brněnský soudek, Mladý sommelier) a různých 
olympiádách. Hotelová škola je zapojena do programu Erasmus+ a do projektů ESF. Nejlepší 
studenti mohou získat prospěchové stipendium, je možnost snížení školného při tíživé sociální 
situaci. Absolventi Hotelové školy mají široké uplatnění v gastronomii, hotelnictví, v podnicích 
společného stravování, v cestovním ruchu, v lázeňství i v samostatné podnikatelské sféře. Po 
absolvování HŠ mohou studenti pokračovat ve studiu Vysoké školy obchodní a hotelové na 
Bosonožské 9 v Brně, ve tříletých akreditovaných studijních oborech: Management hotelnictví a 
cestovního ruchu (Bc.) a Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch (Bc.). Studovat je možné denní 
(prezenční) i dálkovou (kombinovanou) formou.  
 
Den/Dny otevřených dveří: 1. 12. 2022 
 

 



Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková 
organizace 
 
Web: www.skolarajhrad.cz 
E-mail: rajhrad@skolarajhrad.cz 
 
Výuka zahradnických oborů má v Rajhradě tradici od roku 1950. Školní budova, domov mládeže a 
vytápěné skleníky jsou umístěny v areálu školní zahrady o rozloze 5 ha, která slouží potřebám 
odborného výcviku a praxe. Škola je státní a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a 
střední vzdělání s výučním listem. Nabídka oborů zajišťuje jejich dokonalou prostupnost a 
přípravu na život v pořadí .vyučení-maturita-vysoká škola. 
• 41-52-H/01 Zahradník 
Tříletý obor vzdělání zaměřený na osvojení základních prací v zahradnických odvětvích. Obor je 
možné studovat také formou jednoletého zkráceného studia.  
• 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 
Studium je zaměřeno na všeobecně vzdělávací přeměty přírodovědného charakteru. Obor je určen 
pro ty uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách a zajímají se o biologii, 
ekologii, chemii. Zároveň jsou absolventi tohoto oboru připravování prostřednictvím odborných i 
volitelných přemětů pro život a pracovní uplatnění ve společnosti vyznávající strategii 
udržitelného rozvoje.  
• 41-44-M/01 Zahradnictví 
Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.Vedle odborných zahradnických 
předmětů jakými jsou květinářství, sadovnická tvorba, floristika, ovocnictví a zelinářství, je 
věnována pozornost také předmětům s ekonomickým zaměřením. Obor je možné studovat také 
formou dvouletého zkráceného studia. 
• 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 
Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dovede pracovat s 
informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, při jejich zpracování využívá 
výpočetní techniku. Je připraven i pro práci v terénu.  
• 41-44-L/51 Zahradnictví 
Odborné denní dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník, 
ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno do dvou větví - sadovnická tvorba, 
floristický design 
 
Den/Dny otevřených dveří: 18. a 19. 11. 2022, 02. a 03. 12. 2022, 14. – 18. 2022 v době Vánoční 
výstavy, 06. a 07. 01. 2023 
 



Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá 
střední odborná škola, s. r. o.  
 
Web: www.secr.cz 
E-mail: skola@secr.cz 
 
Soukromá škola ekonomiky a cestovního ruchu vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních škol 
tohoto typu v ČR. Škola nabízí denní studium oborů Ekonomika a cestovní ruch, Právní 
administrativa, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Management aktivního volného času, 
Mediální marketing cestovního ruchu. Dále škola nabízí dálkové studium oboru Podnikatelství 
malých firem, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Včelař – zpracovatel včelích produktů. Jako 
jediná škola v ČR provozuje pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika vlastní Mateřskou 
školku jako pracoviště odborné výuky. 
 
Den/Dny otevřených dveří: čtvrtek 3. 11. 2022, sobota 14. 1. 2023 
 



Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 

                        
Web: www.szat.cz 
E-mail: skola@szat.cz 
 
Státní škola 
Maturitní obor  
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba 
41-43-L/01   Chovatel cizokrajných zvířat – odborné stáže – Itálie, Alpy, botanické zahrady 
41-44-M/01   Zahradnictví – specializace: 
          Zahradní architektura – odborné stáže – Francie, Paříž 
          Floristika vazačství - odborné stáže: Holandsko, květinové korzo 
  
Učební obor 
 41-52-H/01 Zahradník - odborné stáže:Francie, Itálie 
  
Den/Dny otevřených dveří: 25. – 26. 11. 2022, 17. – 20. 12. 2022 
 
 
 
 

 



Střední škola cestovního ruchu a Hotelová škola Retz 
 
Web: www.tourismusschulen-retz.ac.at 
E-mail: office@tourismusschulen-retz.ac.az 
 
Státní škola, na které společně studují rakouští a čeští žáci. Studium se neplatí. Naši absolventi 
mají výborné uplatnění na trhu práce v celé Evropě.  
Požadujeme pouze základy německého jazyka.  
 
Termín dne otevřených dveří: 4. a 5. 11. (hlavní termín), 25. 11. 2022 
 
 
 
 



Střední odborná škola veterinární, mechanizační a  
zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky 
 
Web: www.soscb.cz 
E-mail: skola@soscb.cz 
 
Škola nabízí odborné vzdělání v oborech Veterinářství, Mechanizace a služby, Zahradnictví a 
Rostlinolékařství. V rámci studia žáci získávají řidičské oprávnění B,T,C. Dále mohou absolvovat 
kurzy inseminační, paznehtářský a kosmetický, kurz myslivosti, obsl. motorové pily, získání svář. 
průkazu, II. stupeň způsobilosti práce s prostředky na ochranu rostlin.  
 
 

Den/Dny otevřených dveří:  každá středa (říjen – únor) od 14:00 – 17:00 hod.  



Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví 
Brno, příspěvková organizace 
 
Web: www.cichnovabrno.cz 
E-mail: info@cichnovabrno.cz 
 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace je komplexní 
vzdělávací zařízení. Současná oborová struktura je zaměřena do oblastí: 
 

➢ Informační technologie (informační technologie/kybernetická bezpečnost) 
➢ Informační a zabezpečovací technika 
➢ Telekomunikace 
➢ Logistické a finanční služby 
➢ Ekonomika a podnikání (bankovnictví a pojišťovnictví/bezpečnost dat) 

 
Škola je vybavena moderními učebnami, učebnou datové komunikace a počítačových sítí, 
polygonem pro výuku kybernetické bezpečnosti, dopravním polygonem, cvičnými bankami, 
cvičnými pracovišti pro výuku logistických a poštovních služeb, fiktivní firmou, informačním 
centrem, sportovišti, jídelnou a domovem mládeže. Žáci studijních technických oborů mohou 
získat mezinárodně platný certifikát síťové akademie CISCO. Žáci netechnických oborů mohou 
získat mezinárodní ekonomický certifikát EBCL. Všichni žáci mohou trávit aktivně svůj volný čas 
přímo v areálu školy, kde pod odborným vedením pracují v zájmových kroužcích. 
 
Rodiče i žáci si mohou prohlédnout rozsáhlý areál školy a domova mládeže v těchto dnech:  
pátek 25.11.2022 (9:00 - 18:00) sobota 26.11., 10.12.2022, 14.1., 11.2.2023 (9:00 - 13:00), středa 18.1., 

25.1., 1.2., 15.2., 22.2.2023 (15:00 - 18:00) 
 
 

 

 

 

 



Model Obaly a. s.  
 
Web: www.modelgroup.com 
E-mail: jiri.borunsky@modelgroup.com 
 
MODEL OBALY je jedním z předních výrobců kartonových obalů v Evropě. Již po čtyři generace 
rodinný podnik vedený rodinou Model zaměstnává v Evropě více než 4 000 zaměstnanců.  
V České republice působí v Nymburce, Hostinném, Opavě a Moravských Budějovicích.Letos slaví 
30 let v České republice. 
 
Benefity: 
Bonusy -  jako bonus dostanete měsíčně až 20% své mzdy navíc 
Vánoční nadílka - před Vánocemi obdržíte Vánoční bonus 
Cafeteria – obdržíte příspěvek na dovolenou, cestování, kino, divadlo, koncerty, sport, fitness, 
relax, masáže aj.                  
Týden volna navíc - kromě 4 týdnů klasické dovolené Vám dopřejeme týden volna navíc 
Vlastní kantýna -  najíte se za super ceny v našich Model kantýnách 
Podporujeme vzdělání -  pokud na sobě rádi pracujete, podpoříme Vás v dalším vzdělání pracujete 
Odměny za věrnost - vážíme si dlouhodobých zaměstnanců, protože bez nich bychom nebyli tam, 
kde jsme 
Výhodné volání a bankovní program - pro naše zaměstnance nabízíme zvýhodněné volání a 
bankovní programy 
Sport - rádi běháte, jezdíte na kole? Máme Bike a Run Model týmy 
Vlastní akce – nejen pro své zaměstnance, ale i pro celou Vaší rodinu 

 

 



Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 
příspěvková organizace 
 
Web: www.soubosonohy.cz 
E-mail: kominkova@soubosonohy.cz 
 
Vše pod jednou střechou. Třídy pro 
teorii i praxi, ubytování, jídelna a 
sportoviště jsou na jednom místě. 
Žádné další dojíždění. 
Školní pomůcky zdarma. Učebnice, 
ochranné pracovní oděvy, nářadí i materiál na výuku – to vše dostanete zdarma. 
Podporujeme ambice. Po získání jednoho výučního listu si můžete udělat další v jednoletém 
zkráceném studiu. Nebo pokračovat k maturitě… třeba až na vysokou školu! Naše škola vám 
nabízí kvalitní základ, na kterém můžete dále stavět. 
Investujeme do žáků. Investovali jsme více než 300 milionů korun do vybavení školy a dílen. 
Máme nejnovější stroje, včetně CNC strojů. V dubnu 2019 jsme otevřeli další nové, moderní dílny. 
V praxi vás tak nic nepřekvapí. 
Nebráníme se přestupům. A co když během studia zjistím, že můj obor není to pravé ořechové? 
Žádný problém! V rámci školy můžete obor změnit a začít studovat ten, pro který máte vlohy. 
Jsme online. U nás se budete učit z elektronických učebnic a online slovníků. Wi-Fi máme ve 
vyhrazených prostorách areálu školy a využívat můžete také školní počítače. 
Za práci i studium odměnu. Za práci na zakázkách dostávají naši žáci finanční odměnu. A navíc – 
úspěšným žákům vyplácíme každé pololetí stipendium až 2 500 Kč a za vyznamenání až 5 500 Kč 
u oborů klempíř, mechanik plynových zařízení, kominík, tesař, zedník, zedník-obkladač, pokrývač 
a čalouník. 
Zaměstnání pro každého. Řemeslníků je velký nedostatek, naši žáci mají už předem danou 100% 
uplatnitelnost na trhu práce. 
 
Tříleté učební obory – bez příjímacích zkoušek 
Umělecký truhlář a řezbář – talentové zkoušky 
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – talentové zkoušky 
 
Ubytování poskytujeme jak pro vlastní žáky, tak i pro žáky a studenty všech brněnských škol 
včetně VOŠ, VŠ a jazykových škol. 
Navíc nabízíme – nadstandardní bonusy a jistotu zaměstnání – až 4 500 Kč měsíčně! 
Firmy spolupracující se školou poskytují vybraným stavebním oborům stipendia a odbornou 
praxi. Po získání výučního listu garantují pracovní místo. Více na www.soubosonohy.cz/stipendia. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 25. 11. 2022 (9:00 – 17:00), 26. 11. 2022 (9:00 – 17:00), 10. 12. 
2022 (9:00 – 16:00), 20. 1. 2023 (9:00 – 16:00), 9. 2. 2023 (9:00 – 16:00) 
 

 

http://www.soubosonohy.cz/stipendia


Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 
 
Web: www.szesby.cz 
E-mail: info@szesby.cz 
 
Škola poskytuje následující typy a obory vzdělávání: 
Obory E - pro žáky s SPU - střední vzdělávání s výučním listem - Stravovací a ubytovací služby, 
Strojírenské práce, připravujeme Zemědělské práce 
Obory H - střední vzdělávání s výučním listem - Mechanik opravář motorových vozidel, 
Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik, Zemědělec – farmář 
Obory M - střední vzdělání s maturitní zkouškou - Agropodnikání , Cestovní ruch 
Obor N - vyšší odborné vzdělávání - Agroturistika - denní forma studia      
 
Den/Dny otevřených dveří: 12. 11. 2022, 24. 11. 2022, 14. 1. 2023 
 



 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické 
Uherský Brod 
 
Web: www.copt.cz 
E-mail:  alena.vodickova@copt.cz 
 
Puškařská a strojírenská škola se speciálním 
maturitním uměleckým oborem zaměřeným na 
zdobení zbraní Uměleckořemeslné zpracování kovů - 
práce rytecké. Spolupráce s puškařskou školou ve 
Ferlachu, Českou zbrojovkou a.s. aj.  
 
Termín talentových zkoušek: 6.1. a 13.1.2023 
Termín přijímacích zkoušek: 13., 14.4.2023 
 
DENNÍ STUDIUM 
Maturitní obory: 
- Puškař technik 23-69-L/01 
- Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké 82-51-L/01 
- Mechanik seřizovač 23-45-L/01 
 
Učební obory: 
- Puškař 23-69-H/01 
- Nástrojař - rytec kovů 23-52-H/01 
- Obráběč kovů - obsluha CNC strojů 23-56-H/01 
 
DÁLKOVÉ STUDIUM 
Učební obory a rekvalifikace: 
- Puškař 23-69-H/01 
- Prodavač - zbraně a střelivo 66-51-H/01 
- Umělecký rytec 82-51-H/09 
 
VŠ bakalářské studium 
Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo  
Výuku zajišťuje VŠB - Technická univerzita Ostrava v prostorách naší školy ve spolupráci 
s Univerzitou obrany Brno. 
 
Uplatnění absolventů:  
- v České zbrojovce a.s. a ostatních strojírenských  a zbraňařských firmách;  
- po 3 letech praxe v soukromém sektoru; 
- soudní znalci; 
- zbrojíři u policie a armády ČR; 
- uplatnění absolventů je 99%. 
 
Absolventi uměleckých ryteckých oborů se specializují na zdobení kovových předmětů, zbraní a 
nožů, umí vyřezávat a zdobit dřevo, zhotovovat linoryty, kreslit, pracovat s hlínou, odlévat formy. 
Znají jiné umělecko-řemeslné techniky. Umělecky zdobené zbraně jsou stále více žádaným 
artiklem.   
Den/Dny otevřených dveří: 25. – 26. 11. 2022, 27. 1. 2023 



Galerie Skleněnka 
E-mail: aliceglass@post.cz 
 
Galerie vznikla v roce 2006 ve staré zemědělské usedlosti v Březině u Tišnova. Majitelka galerie 
Alice Dostálová je profesí umělěcká sklářka a proto je galerie zaměřena především na sklo se 
záměrem přiblížit veřejnosti ruční sklářské techniky a um českých sklářů. V galerii je k vidění stálá 
expozice skleněných figurek, vitráží, hutního, rytého a malovaného skla. Od května do září pořádá 
galerie také výstavy a řemeslné akce. Vystavují se zde nejen sklářské výrobky ale také obrazy 
šperky, keramika, grafika, dřevěné i kované plastiky. Na vernisážích uspořádaných formou 
přátelského setkání a posezení na venkovském dvoře se za léta provozu galerie vystřídalo mnoho 
hudebníků a hudebních skupin různých žánrů. Školky, školy a skupiny zájmových činností 
navštěvují galerijní programy s ukázkou výroby skleněných figurek, přednáškou o sklářských 
technikách a dílničku s možností namalovat si skleněnou ozdobu, zvonek či navléknout korálkový 
náhrdelník. Na Vánoce pořádá galerie prodejní výstavy s kulturním programem. O Velikonocích 
vystoupení folklorních souborů a prezentaci rukodělných technik. Páté výročí oslavila galerie akcí 
Skleněný maraton na kterou kromě pojízdné sklářské pece s hutní výrobou přijelo deset českých 
sklářů předvádět techniky rytí, broušení, výrobu technického skla, vánočních ozdob,vitráží, 
foukání skla z trubic, výrobu vinutých perlí a figurek i dlabání sklářských forem. 
 
 

. 
 



NUVIA a. s.  
 
Web: www.nuvia.com, www.nuviaautomation.com 
E-mail: hr.cz@nuvia.com 
 
Sídlíme v Třebíči – působíme po celém světě již od roku 1995. 
 
Specializujeme se na komplexní dodávky systémů průmyslové automatizace nejen pro 
automobilový průmysl – přes návrh konstrukce a výrobu, po instalaci a servis u zákazníka.  
Vyvíjíme a vyrábíme systémy pro detekci a měření radiace. Spolupracujeme na vývoji pokročilých 
jaderných technologií ve světě. Máme vlastní tým vývojářů SW.  
 
Společnost je součástí nadnárodního koncernu VINCI. Naše pobočky jsou v Praze, Brně, Kralupech 
nad Vltavou, v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a také na Slovensku. Máme 300 
zaměstnanců a roční obrat okolo miliardy korun.  
 
Realizujeme projekty po celém světě: v Litvě, Rumunsku, Itálii, Rusku, Ukrajině, Arménii, Polsku, 
Bulharsku, Nizozemí, Švédsku, Velké Británii, Saúdské Arábii, Číně, USA, v zemích Jihovýchodní 
Asie.  
 
Nejčastěji hledáme kolegy na pozice strojní konstruktér, elektroprojektant, programátor nebo 
specialista průmyslové automatizace.  
 
 

 

 



VIA ALTA a. s.  
 
Web: www.via-alta.cz 
E-mail: info@via-alta.cz 
 
Mise VIA ALTA – naše poslání - TVOŘÍME BEZODPADOVÝ SVĚT - přinášíme světu revoluční a 
progresivní technická a technologická řešení pro využití odpadů, tak aby odpad již nebyl 
odpadem, ale vždy vstupem/materiálem/zdrojem pro další výrobu a užití bez dlouhodobého 
negativního vlivu na životní prostředí. 
 
Jsme vývojová strojírna specializující se na výzkum, vývoj, konstrukci, výrobu, dodávku a servis 
jednoúčelových strojních zařízení. Specificky se zaměřujeme na oblast nakládání s odpady a 
zejména na technologie pro materiálové využití směsných odpadních plastů a biologicky 
rozložitelných odpadů. Náš tým ale rovněž navrhuje a realizuje i další jednoúčelová průmyslová 
strojní a procesní zařízení i v jiných průmyslových odvětvích a na míru technologickým potřebám 
zákazníků. 
Disponujeme vlastním vývojovým, konstrukčním a výrobním zázemím a dílnami s vybavením pro 
dělení materiálu, obrábění, svařování, tváření a povrchovou úpravu, které nám umožňují výrobu 
hlavních komponent a celkovou montáž našich zařízení. Kde naše vybavení nedostačuje, rádi 
využíváme spolupráci s širokým spektrem subdodavatelů – nicméně za kvalitu a funkčnost 
zařízení odpovídáme stále my. A když nedostačují naše odborné znalosti, s důvěrou se obracíme 
na naše akademické partnery (VUT Brno, MENDELU Brno, ČVUT Praha, VŠB-TUO a další). 
 
Námi vyvinutá zařízení POLYBET pro materiálové využití směsných odpadních plastů a 
MULTIFERM pro materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů, čistírenských kalů a 
gastroodpadu, chráněná užitnými vzory, jsou unikátními zařízeními nejen v měřítku České 
republiky. 

Spojujeme technické a vědecké poznatky se zákony přírody a lidskými prostředky k vytváření 
inovativních řešení, která splňují bezpečnostní i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, 
společnost a životní prostředí. Neexistují pro nás malé ani velké projekty, jen výzvy. 

 



TEDOM a. s.  
 
Web: www.tedom.com 
E-mail: zamestnani@tedom.com 
 
Společnost TEDOM se věnuje především výrobě kogeneračních jednotek, což jsou vysoce účinná 
zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Tato zařízení nacházejí uplatnění všude tam, kde 
je potřeba dodávat teplo nebo chlad (hotely, nemocnice, průmyslové podniky atd.). Díky 
efektivnímu využití „odpadního tepla“ se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až 70 % 
energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. Zároveň se díky tomuto 
procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají. 
 
Čtyři výrobní závody v ČR  
TEDOM má čtyři výrobní závody v České republice. Ve Výčapech se nachází sídlo firmy, vyrábí se 
zde elektrická část kogeneračních jednotek a je tu také centrála servisu. V Třebíči je pak hlavní 
výrobní závod pro malé a středně velké kogenerační jednotky. Další výroba kogeneračních 
jednotek probíhá v závodu v Hořovicích, který se specializuje především na velké jednotky a na 
zakázkové projekty. V Jablonci nad Nisou vyrábí motory a komponenty nejen do vlastních 
kogeneračních jednotek TEDOM, ale najdete je například ve vlacích společností České dráhy či 
Arriva nebo ve vozech Škoda, MAN a Tatra.  
 
Z Třebíče do celého světa  
Před více než 30 lety TEDOM začínal v Třebíči a na Třebíčsku našel i své první zákazníky. Brzy 
nato rozšířil své aktivity na území celé republiky a začal pronikat i do zahraničí. V současné době 
jsou energetické zdroje TEDOM nainstalovány ve více než 50 zemích světa. V rámci práce u nás tak 
máte možnost procestovat svět. 
 

Našim zaměstnanců nabízíme příspěvek na stravování, 3 sick days, 25 dnů dovolené, MultiSport 
kartu, bezplatné či dotované vzdělávání, dárek při významných životních událostech, nabídku 
firemních akcí, permanentky, slevy a výhody u našich smluvních partnerů.  

 



TES s. r. o.   
 
Web: www.tes.eu 
E-mail: tes@tes.eu 
 
Kdo jsme: 
TES s.r.o. je česká společnost, která poskytuje inženýrské služby a technickou podporu pro 
jaderné elektrárny. Jsme spolehlivým dodavatelem energetické společnosti ČEZ, a.s. a jejích 
partnerů. Naší činností podporujeme bezpečnost provozu na jaderných elektrárnách doma i v 
zahraničí.  
 
Naši technici a inženýři s kvalifikací v oborech elektrotechnických, strojírenských, matematicko-
fyzikálních nebo v energetice či informatice zajišťují technické činnosti při provozu a spouštění 
nových jaderných bloků nebo při uvádění jaderného zařízení do provozu např. po modernizaci 
nebo zvyšování výkonu bloku. 
 
Kde nás najdete: 
Hlavní sídlo společnosti TES s.r.o. se nachází v Třebíči. Další pracoviště máme na JE Dukovany, JE 
Temelín a také na JE Mochovce. 
 
Naše klíčové činnosti: 
• Servis a údržba důležitých elektrozařízení jaderných elektráren 
• Deterministické bezpečnostní analýzy 
• Monitorovací a diagnostické systémy 
• Podpora spouštění a provozu JE 
• Podpora jaderného dozoru (SÚJB) 
 
Spolupráce: 
TES s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s českými výzkumnými ústavy a univerzitami  jako např. VUT 

Brno, ČVUT Praha, ZČU Plzeň). Pod záštitou U.S.NRC (Nuclear Regulatory Commission) se v rámci 

programů CAMP a SCARP podílíme na vývoji a validaci výpočtových programů pro analýzy 

provozních, abnormálních a havarijních stavů jaderných elektráren. Na řadě projektů 

spolupracujeme se zahraničními firmami a odbornými institucemi. Svoje zkušenosti ze spouštění 

a provozu jaderných reaktorů VVER využíváme ve spolupráci s jadernými dozory a státními 

orgány i v zemích, kde svoje jaderné zdroje začínají budovat. 



 

MANN+HUMMEL (CZ) v. o. s.  
 
Web: www.mann-hummel.cz 
E-mail: cz.info@mann-hummel.com 
 
Oddělujeme užitečné od škodlivého. Už více než 80 let po celém světě. MANN+HUMMEL se sídlem 
v německém Ludwigsburgu patří mezi přední světové experty ve výrobě filtračních systémů. V 
České republice pak působí téměř 30 let a na Vysočině je zastoupen výrobní společností 
MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. a centrem sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o., které sídlí 
v Nové Vsi na Třebíčsku a dohromady zaměstnávají až 1 500 zaměstnanců. Díky našemu přístupu 
a péči o zaměstnance i naše okolí jsme dlouhodobě hodnoceni jako jeden z nejlepších 
zaměstnavatelů v regionu.  
 
Výrobní závod MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.  
MANN+HUMMEL (CZ) je ve svém oboru největším českým výrobcem i dodavatelem filtrační 
techniky pro prvovýrobu i trh s náhradními díly v automobilovém a strojírenském průmyslu. Do 
portfolia našich výrobků patří především kapalinové a vzduchové filtry. Pro veřejnost je pak 
nejznámější naše produktová značka MANN-FILTER, která představuje nejsilnější zahraniční 
značku filtrů v České republice a na Slovensku. Mezi naše zákazníky patří nejznámější světoví 
výrobci automobilů a průmyslových strojů.  
 
Centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o. 
Centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o. poskytuje služby pobočkám skupiny 
MANN+HUMMEL po celém světě a nabízí tak mezinárodní pracovní prostředí s využitím cizích 
jazyků. Portfolio služeb, které zahrnuje oblasti IT, účetnictví a financí, výzkum a vývoj, HR a další, 
patří k nejrozšířenějším v sektoru sdílených služeb ve střední Evropě.  
 
Firemní benefity:  
• 6 týdnů dovolené  
• 13. mzda a další finanční odměny  
• Příplatky za směnný režim  
• Každoroční navyšování mezd  
• Bonus za loajalitu  
• Příspěvek na zdravotní péči  
• Příspěvek na penzijní připojištění  
• Dotované závodní stravování  
• Doprava pro zaměstnance  
• Společenské a sportovní akce pro zaměstnance  
• Systém benefitů Cafeteria  
• Slevy na kulturní a společenské akce v regionu …a mnoho dalších.  
Studentům nabízíme různé možnosti spolupráce v podobě brigád, odborných praxí či podpory při 
tvorbě studijních prací. 
 

 

 
 



ŽĎAS, a. s.  
 
Web: www.zdas.com 
E-mail: personalni@zdas.cz 
 

ŽĎAS, a. s. patří ke špičce českého strojírenství. Už více než 70 let je moderním a spolehlivým 
výrobcem tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných výrobků, produktů metalurgie a 
lisovacích nástrojů.  

Výrobní haly jsou vybaveny kvalitním strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého 
obrábění, montáže a testování jednotlivých výrobků.  

Naše produkce je dodávána do bezmála padesáti zemí světa.  

Termín dne otevřených dveří: 1. 5. 2023 

 

 



 Okresní hospodářská komora Třebíč 
 
Web: www.ohktrebic.cz 
E-mail: info@ohktrebic.cz 
 
Strategické záměry OHK Třebíč  
 
1. Podpora bezpečné jaderné energetiky (5.blok) 

a) Komunikace a spolupráce s Energetickým Třebíčskem a s potenciálními dodavateli 
jaderného zařízení do JE Dukovany (účastníci tendru ČEZ). 

b) Propagace a lobbing možností zapojení členských firem OHK do dodavatelských 
řetězců stavby jaderného zařízení. 

c) Organizace odborných přednášek a seminářů pro členy OHK se zaměřením na 
tématiku přípravy výstavby 5.bloku JE Dukovany. 

 
2. Podpora (malého a středního) podnikání 

a) Soustavný informační servis pro podnikatele (dotační příležitosti, daně, zákony, 
investice do regionu,…). Zajištění vysoké kvality Informačního místa pro 
podnikatele.   

b) PR a marketing OHK směrem k členům a k veřejnosti. 
c) Kultivace podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání, 

spoluvytváření pozitivního podnikatelského prostředí v regionu.    
d) Školení, kurzy, semináře, workshopy, exkurze, business club,… 
e) Hledání a přijímání nových členských firem. 
f) Kancelář OHK přátelská a otevřená pro členské firmy.  
g) Důsledná a viditelná spolupráce s KHK Kraje Vysočina.  

 
3. Spolupráce se vzdělávacími institucemi v okrese Třebíč 

a) Podpora vzdělávání, které hledají u uchazečů o zaměstnání členské firmy OHK. 
(technické, ekonomické, odborné, praktické)  

b) Aktivně vykonávat činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 
c) Veletrh Didacta + propagace členských firem. (firemní stánky, stánek OHK 

prezentující členy) 
d) Exkurze, soutěže, semináře,… 

      
4. Podpora ochrany životního prostředí / společenská odpovědnost organizací   

a) Propagace a podpora alternativních zdrojů energií – spolupráce s VŠ, výzkumnými 
ústavy… 

b) Podpora šetrnosti a rozumného hospodaření se zdroji.  
 
5. Podpora turismu/cestovního ruchu 

a) Spolupráce se subjekty, které se turismu věnují a podpora projektů, které jsou 
přínosné pro členské firmy OHK. 

b) Vytváření pozitivního PR okresu Třebíč jako místa zajímavého pro turismus i pro 
podnikání. Podílet se na regionálním rozvoji a propagaci regionu. 

c) Podpora členských firem působících v gastronomii, ubytování, incomingu,… 
(pořádáním plesů, setkání, seminářů,…) 

 

 



Město Třebíč 
 
Web: www.trebic.cz; www.trebiczije.cz; www.volnamistatrebic.cz; www.visittrebic.eu  
 
Město Třebíč se rozkládá po obou březích řeky Jihlavy, téměř ve středu České republiky. První 
zmínky o městě pocházejí z roku 1101, kdy zde byl založen benediktinský klášter. Díky dlouhé a 
bohaté historii se na území města nachází mnoho památek. Nejvýznamnější z nich, bazilika sv. 
Prokopa, židovské město a židovský hřbitov jsou od roku 2003 zapsány na prestižním seznamu 
památek UNESCO.  
Současné město však není jen atraktivním turistickým cílem. Je významným hospodářským, 
správním, politickým a kulturním centrem regionu. Žije zde přibližně 35tisíc obyvatel a další 
stovky lidí přijíždějí denně do města za prací a studiem.  
Své sídlo zde má mnoho velkých zaměstnavatelů. Jedním z nich je i město Třebíč. Vedení města 
představuje starosta, zastupitelstvo, rada a tajemník, který řídí 12 odborů Městského úřadu v 
Třebíči. Náplň jednotlivých agend naleznete na webových stránkách včetně aktuálních volných 
pracovních pozic. 
 

 

 

 

 

 

 
 



STŘED, z. ú. 
 
Web: www.stred.info 
Email: email@stred.info 
 
Organizace STŘED, z. ú. působí v rámci kraje Vysočina již více než 20 let. Nabízí sociální, 
preventivní a terapeutické služby a od roku 2020 provozuje Komunitní centrum Moravia v 
Třebíči. Byla založena s cílem propojit aktivní studenty středních škol ochotné pomáhat druhým s 
lidmi se sociálním a zdravotním handicapem. Vznikl dobrovolnický program, který je funkční 
dodnes. Během let začala postupně provozovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
telefonickou krizovou pomoc, sociální rehabilitaci, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
preventivní programy pro žáky škol, Středisko výchovné péče a od roku 2013 je doprovázející 
organizací více jak 60-ti pěstounským rodinám. Organizuje semináře pro rodiče a přednášky pro 
širokou veřejnost. Sídlí v Třebíči na ulici Mládežnická a pobočku má v Moravských Budějovicích 
na ulici Husova. 
 
 

 

 



Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 

 
Web: www.oahstrebic.cz 
E-mail: bendova@oahstrebic.cz 
 
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč je krajským centrem odborného vzdělávání obchodu 
a služeb. Škola připravuje absolventy pro činnost v oblasti obchodu, hotelnictví, gastronomie, 
služeb cestovního ruchu a grafického designu. Vzdělávací programy jsou založené na odbornosti, 
jazykových kompetencích a kvalitní praxi. Škola se profiluje zejména v oblasti mezinárodní 
spolupráce a pro své studenty zajišťuje: 

- letní praxe v Německu, Španělsku a Řecku 
- účast v evropských vzdělávacích programech Erasmus+ 
- pracovní stáže v Portugalsku, Finsku, Španělsku, Irsku a na Kanárských ostrovech 

 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 
63-41-M/02 Obchodní akademie 
63-41-M/02 Sportovní management 
63-41-M/02 Veřejná správa 
65-42-M/01 Gastronomie a hotelový management  
65-42-M/02 Cestovní ruch  
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 
Obory vzdělání s výučním listem: 
29-54-H/01 Cukrář 
65-61-H/01 Kuchař – číšník 
66-51-H/01 Florista 
66-52-H/01 Designér v reklamě 
69-51-H/01 Kadeřník 
34-53-H/01 Reprodukční grafik 
 
Areál školy zahrnuje tři budovy v Třebíči pro 1000 žáků , dvě tělocvičny a jednu budovu v Náměšti 
nad Oslavou, kde jsou umístěny restaurace a kadeřnictví pro veřejnost. Ubytování a stravování je 
zajištěno ve vlastním  domově mládeže a jídelně. Škola nabízí jazykové vzdělávání a mezinárodní 
certifikaci Cambridge English typu PET, FCE. Pořádá přehlídky a mezinárodní soutěže, 
specializační kurzy (barmanské, cukrářské, carvingové, baristické) a profesní kvalifikace. Škola se 
významně podílí na zajišťování akcí společenského a kulturního života v regionu. Většina 
absolventů pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 29. 11. 2022, 31. 1. 2023 



TRIVIS – SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy 
Jihlava, s. r. o.  
 
Web: www.trivisjihlava.cz 
E-mail: jihlava@trivis.cz 
 
4-letý obor denního studia - Bezpečnostně právní činnost Uplatnění: ve veřejné správě, ve 
složkách IZS na pozici středního managementu, bezpečnostní služby. Možnost pokračovat na VOŠ 
- specializace: bezpečnost silniční dopravy, prevence kriminality a krizové řízení.      
 
Den/Dny otevřených dveří: 26. 11. 2022 od 8,30-14.00hod. a 6. 1. 2023 od 13,00-17,00 hod. 
 
 



Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní 
akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Znojmo, příspěvková organizace 
            
Web: www.gpoa.cz 
E-mail: info@gpoa.cz 
   
Vzdělávací obory 
79-41-K/81 Gymnázium - osmileté 
79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté 
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
78-42-M/03 Pedagogické lyceum 
75-41-M/01 Sociální činnost 
63-41-M/02 Obchodní akademie 
18-20-M/01 Informační technologie     . 
Žádáme o schválení nového oboru Technické lyceum (78-42-M/01) 
 
Den/Dny otevřených dveří: 4. 11. 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě, Kontaktní 
pracoviště Třebíč 
 
Web: www.uradprace.cz 
E-mail: ilona.vybiralova@tr.mpsv 
 
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) Úřadu práce ČR poskytuje 
poradenské služby všem občanům, kteří chtějí kvalifikaci získat, zvýšit si ji nebo potřebují poradit 
při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními 
školami, vzdělávacími institucemi a s ostatními sociálními partnery.  
Jednou ze základních činností IPS je poradenství k volbě povolání. Volba povolání je dlouhodobý 
proces. Proto je třeba zabývat se touto otázkou již v 8. a 9. třídě základní školy. Rozhodování při 
volbě povolání závisí především na žáku a jeho rodičích. Ostatní – škola, přátelé a pracovníci 
informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR – mohou poradit, ale ne rozhodnout.  
K odpovědnému výběru vhodného oboru je potřeba mít dostatek informací a času na rozhodnutí. 
Proto není dobré tyto otázky nechávat na poslední chvíli, kdy je již třeba poslat vyplněné přihlášky 
ke studiu. Proces volby povolání by měl probíhat zhruba ve dvou etapách. V osmé třídě by měl žák 
o volbě povolání přemýšlet, v deváté třídě by se měl rozhodovat. 
Mnoho informací o školách a vyučovaných oborech je možné získat při návštěvě IPS, kde je k 
dispozici celá řada informací. Pokud se žák rozhodne konzultovat své otázky s poradcem pro 
volbu povolání, je dobré navštívit IPS v doprovodu rodičů a na schůzku se předem telefonicky 
objednat. Součástí poradenské konzultace může být i zájmový test, na jehož základě je možné 
přesněji definovat obory, které se vztahují k nejvýraznější, testem zjištěné zájmové oblasti. 
Užitečné informace o světě práce, včetně možnosti vyzkoušet si zájmové testy, je možné najít i na 
internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Střední škola stavební Třebíč 
 
Web: www.stavtr.cz 
E-mail: info@stavtr.cz 
 
Střední škola stavební Třebíč představuje významné středisko stavebního vzdělávání v Kraji 
Vysočina. Poskytuje vzdělání žákům, kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání nebo žákům, kteří 
splnili povinnou školní docházku. Studium připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách 
technického směru nebo přímo pro činnosti v oblasti stavebnictví dle vybraného studijního nebo 
učebního oboru.  
 
Maturitní obory  
 Stavebnictví 
 Technická zařízení a energetická náročnost budov 
 
Učební obory 
 Elektrikář – silnoproud 
 Instalatér 
 Tesař 
 Truhlář 
 Malíř a lakýrník 
 Zedník 
 Montér suchých staveb 
 Malířské práce 
 
Nástavbové studium 
 Stavební provoz 
 Dřevařská a nábytkářská výroba 
 Provozní elektrotechnika 
 Technik plynových a tepelných soustav 
 
 

 



Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o.  
Střední škola Třebíč 
 
Web: www.appptrebic.cz 
E-mail: renata.hruskova@appptrebic.cz 
 
Nabízí pro školní rok 2023/2024 tyto obory: 
 
Denní studium: 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – čtyřleté 
(zaměření od 3. ročníku: školská správa, bezpečnostní správa).Podmínky přijetí: jednotné 
přijímací zkoušky 
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté. Podmínky přijetí – jednotné 
přijímací zkoušky a školní přijímací zkouška 
 
Dálkové studium 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – čtyřleté. Podmínky přijetí: jednotné přijímací zkoušky 
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté zkrácené studium. Podmínky 
přijetí: ukončené střední vzdělání s MZ 
75-31-J/01   Pedagogika pro asistenty ve školství – dvouleté. Podmínky přijetí: ukončení ZŠ 
 
Nástavbové studium 
64-41-L/51   Podnikání se zaměření na design interiérů – denní studium, dvouleté. Podmínky 
přijetí: výuční list, jednotné přijíjmací zkoušky 
64-41-L/51   Podnikání – dálkové studium – tříleté. Podmínky přijetí: výuční list, jednotné 
přijímací zkoušky 
 
Škola dále nabízí akreditované programy: Studium pedagogiky pro učitele, Studium pro ředitele 
škol a školských zařízení, Primární logopedickou prevenci, semináře zaměřené na právní 
problematiku zejména ve školství, na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 
spoustu rukodělných a výtvarných seminářů.  
 
Prohlídka školy a podrobnější informace kdykoliv na základě telefonické domluvy 
 
Den otevřených dveří: 17. ledna 2023 
 



 

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.  

 
Web: www.agroskola.eu 
E-mail: info@agoskola.eu 
 
Agro škola nabízí kvalitní vzdělání v souladu s moderními trendy z oblasti zemědělství. K tomu 
značným způsobem přispívá jak zapojení odborníků z praxe přímo do výuky, tak i výkon 
specializovaných činností v jednotlivých zemědělských družstvech. Žáci tráví významnou část 
výuky přímo v aktivní spolupráci s těmito firmami, kde se jim individuálně věnují ti nejlepší 
agronomové, zootechnici i pracovníci managementu (ředitelé, obchodní zástupci, projektoví 
manažeři či ekonomové).  
Samotná škola je situována v krásném venkovském prostředí v rozsáhlém areálu bývalé hájenky u 
obce Pozďatín v okrese Třebíč. Kromě budovy učeben je zde vlastní školní statek, domov mládeže 
s jídelnou a volnočasové zázemí pro žáky. Lokalita je dobře dostupná z širokého regionu díky 
vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy. Žáci mohou využívat i služeb 
školního autobusu, který pravidelně zajišťuje svoz z Třebíče, případně ubytování v domově 
mládeže.  
Předností školy je dělení žáků v ročníku, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. 
Žáci se tak mohou sami rozvíjet z hlediska svých schopností a zájmů. Výuku zajišťují kvalitní 
pedagogové se znalostmi moderních trendů ve vzdělávání, a to s ohledem na požadavky reálné 
praxe.  
Praxe žáků je částečně zajišťována v areálu školy, jehož součástí je školní statek s koňmi, ovcemi, 
fóliovníky, skleníkem, pokusnými poli, bylinkovou zahradou či žákovskými záhony. Velice aktivní 
a osvědčená spolupráce probíhá s blízkou biofarmou Ostrovec, která se zabývá ekologickým 
chovem ovcí a zpracováním mléčných produktů. Žáci tak mají možnost pozorovat celý cyklus 
živočišné výroby od porodů jehňat po výrobu sýra.  
Pro volnočasové vyžití žáků nabízí škola hned několik zajímavých aktivit. Mezi nejžádanější patří 
jezdectví, myslivost, přírodovědný kroužek, rybářství či sportovní aktivity. Velice aktivní je škola 
také v oblasti spolupráce s vysokými školami či vědecko-výzkumnými institucemi. Na základě 
uzavřeného memoranda probíhají společné aktivity například s Agronomickou fakultou 
Mendelovy univerzity v Brně, která je vyhledávaná absolventy školy. Žáci se tak mohou seznámit 
například s využitím dronů v zemědělství či funkcemi online monitorů životních funkcí zvířat.  
Maturitní obory: 41-04-M/01 Rostlinolékařství;41-43-M/02 Chovatelství 
Učební obor: 41-51-H/01 Zemědělec-farmář 
 
Další výhody studia: motivační stipendia za výborné studijní výsledky v každém pololetí, 
dlouhodobé studijní úspěchy, vzornou reprezentaci školy či aktivní přístup k zemědělské praxi; 
zaručené uplatnění absolventů ze strany zemědělských podniků, kteří nabízí placenou praxi 
žákům již v průběhu jejich studia a současně jim nabízí také možnost následného zaměstnání; 
získání řidičského oprávnění typu B, T 
 
Termín dne otevřených dveří: 7. 11. 2022 a 16. 1. 2023 
 



Manažerská akademie, SOŠ Jihlava 
 
Web: www.mg-akademie.cz 
E-mail: reditel@mg-akademie.cz 
 
 
Studijní obory jsou 3 
1. Ekonomika a podnikání - zaměření "Průmyslová 
ekonomika a management" 
Důraz je kladen v obou oborech na informační 
technologie a oba jazyky, hlavně angličtina 
Perfektní příprava pro studium na VŠ ( ekonomických, 
podnikatelských, jazykových a na školách se 
zaměřením na management ) 
2. Mediální komunikace – obor postavený na 
předmětech Žurnalistika, Mediální komunikace, Public relations, Marketing, přípravy lidí pro práci 
ve sdělovacích prostředcích, jako tiskový mluvčí či obchodní zástupci 
3. Veřejnosprávní činnost - právní zaměření "Veřejnosprávní činnost". 
Profilující je studium práva obecného a práva správního. Velice vhodné pro děvčata ale i chlapce                                                                                                                            
mimořádná šance pro uplatnění po absolutoriu zejména v oblasti státní správy, kanceláře, soudy, 
advokacie, silové resorty – policie, vězeňská služba atd 
Perfektní příprava pro studium na právnických fakultách a fakultách veřejnosprávních. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 16. 11. 2022 a 25. 1. 2023 
 



Gymnázium Třebíč 
 
Web: www.gtr.cz, studuj.gtr.cz 
E-mail: gymnazium.trebic@gtr.cz 
 
Zaměření školy 
Gymnázium Třebíč poskytuje žákům 
všeobecné vzdělání, které je připravuje ke 
studiu na vysokých školách různého zaměření. 
Škola nemá konkrétní specifické zaměření, ale 
při studiu je kladen důraz na vysokou 
volitelnost a možnost profilace jednotlivých 
žáků prostřednictvím široké nabídky 
volitelných předmětů. Ve třetím a čtvrtém 
ročníku je možno volit z 20 až 30 
specializovaných seminářů.  
Cíle školy 
Naším cílem je pozitivně stimulovat vnitřní motivaci žáků k aktivnímu celoživotnímu učení. 
Jednou z našich priorit je podporovat a rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost s 
ohledem na jejich možnosti tak, aby přinášely prospěch jak jim samým, tak společnosti, ve které 
žijí.  
Učební plán 
V učebním plánu je kladen důraz na tři základní předměty – český jazyk, matematiku a anglický 
jazyk, které poskytují žákovi základ pro studium všech ostatních předmětů. Proto je jim rovněž 
přiděleno více disponibilních hodin. Výuka angličtiny a dalších cizích jazyků je zčásti realizována 
rodilými mluvčími a žákům je umožněna příprava na mezinárodní jazykové zkoušky. 
Podpora žákům 
V rámci výuky škola podporuje rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na propojení teoretických 
poznatků s jejich praktickým využitím. Naší snahou je podporovat u žáků možnost pozitivního 
prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. 
Studenti jsou podporováni v účasti na různých soutěžích, olympiádách a Středoškolské odborné 
činnosti. 
Mimoškolní aktivity 
Škola pravidelně organizuje řadu mimoškolních aktivit doplňujících učivo v každém ročníku 
studia – adaptační kurzy, lyžařské výcvikové kurzy, sportovní kurzy, odborné exkurze, jazykově 
poznávací pobyty, výstavy výtvarných prací žáků. 
 
Termín dne otevřených dveří: 18. 1. 2023 



Hotelová škola Světlá a Střední oborná škola řemesel 
Velké Meziříčí 
 
Web: www.svetlavm.cz 
E-mail: admin@svetlavm.cz 
 
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí vznikla v r. 2014 sloučením 
dvou místních středních škol, jež mají více než stoletou tradici. Škola nabízí čtyřleté studium 
zakončené maturitní zkouškou v oborech Hotelnictví, Obchodní akademie, Podnikání – 
nástavbové studium. Dále škola nabízí řadu tříletých učebních oborů, např. Kuchař – číšník, 
Elektrikář, Automechanik, Opravář zem. Strojů, Výtahář aj. Škola je známá kvalitní jazykovou 
(ANJ,NEJ,FRJ,RUJ) a odbornou výukou včetně nabídky zahr. praxí (VB, FR, SRN, RAK, IT, Řecko, 
SPA, SR) a specializačních kurzů (gastronom. kurzy, řízení motor. vozidel, svářečský kurz aj. ). 
Škola se pyšní bohatým zázemím včetně celodenního ubytování (DM), stravy a volnočasových 
aktivit. Absolventi maturitních oborů nacházejí uplatnění jako řídící pracovníci v hotelích, 
restauracích, jako samostatní podnikatelé, pracovníci ve stravování, v cestovním ruchu, 
v obchodně podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě. Absolventi učebních oborů nacházejí 
uplatnění díky svým odborným kompetencím v řadě odvětví našeho hospodářství.  
   
Den/Dny otevřených dveří: 7. 12. 2022 (8:00-16:00), 20. 1. 2023 (13:00-16:00), 2. 2. 2023 
(13:00-16:00) 
 
 
 

 

 



Katolické gymnázium Třebíč 
 
Web: www.kgtrebic.cz 
E-mail: kancelar@kgtrebic.cz 
 
Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné gymnázium se čtyřletým a osmiletým oborem 
vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské. 
Cíleně je podporován etický a osobnostní růst studentů, prioritou školy je utváření přátelské  a 
učení podporující atmosféry. Škola klade důraz také na výuku cizích jazyků. Výuka druhého jazyka 
probíhá od primy, nabízena je výuka NJ, RJ a FJ a konverzace s rodilým mluvčím v AJ. Cizí jazyky 
jsou začleněny i do výuky některých všeobecně vzdělávacích předmětů formou metody CLIL a 
součástí výuky je rovněž příprava na jazykové zkoušky FCE.  
V rámci bohaté nabídky volitelných předmětů umožňuje škola humanitní i přírodovědnou 
profilaci studentů podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole.  
Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, hodnocení na 
vysvědčení ze základní školy a úspěchů v odborných a jazykových soutěžích. 
Studentům je nabízen bohatý výběr volnočasových aktivit především v rámci střediska volného 
času a školního klubu, např. sportovní kroužky – fotbal, volejbal, deskové hry, jazykové kroužky – 
angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština, španělština, chemický a biologický kroužek, 
technicky zaměřené kroužky, recitační či výtvarný kroužek, víkendové a prázdninové pobyty. Žáci 
se mohou účastnit výměnných pobytů v zahraničí a dalších mezinárodních projektů. Škola je 
akreditována v programu Erasmus+. Studenti mají možnost účasti na mši svaté a na pravidelných 
duchovních obnovách. Studenti se mohou zapojit také do činnosti studentského klubu Halahoj, 
který organizuje koncerty, přednášky, letní tábory a celou řadu dalších aktivit. 
Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, odborné učebny a laboratoře disponují 
špičkovou technikou a pomůckami, 7 učeben je vybaveno počítači nebo tablety pro studenty, v 
areálu je také venkovní učebna, travnaté hřiště a tělocvična. Při studiu je využívána také e-
learnigová forma sdílení výukových materiálů a testování.  Stravování je zajištěno v centrální 
školní jídelně. Pro zájemce proběhnou v únoru a březnu 2023 přípravné kurzy na přijímací 
zkoušky z matematiky a českého jazyka. 

 
Den/Dny otevřených dveří: 31. 1. 2023 

 



Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, 
zemědělská a zdravotnická Třebíč 
 
Web: www.szstrebic.eu 
E-mail: info@szstrebic.cz 
 
Obory střední školy – Veterinářství 43-41-M/01, Agropodnikání 41-41-M/01, Praktická sestra 53-
41-M/03 
Obor vyšší školy – Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1 – denní forma, kombinovaná forma 
 
www.facebook.com/VOSaSSVZZTrebic 
www.instagram.com/vosassvzztrebic 
       
Den/Dny otevřených dveří: 1. 2. 2023 (12:00 – 17:00 hod.) 
  

 
 


