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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 
6  Střední odborná škola Velká Bíteš, příspěvková organizace 
7  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.  
8  Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 
9 Církevní střední zdravotnická škola, s. r. o.  

10   Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský 
Brod 

11 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 
12 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava  
13  Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 
14  Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou 
15  Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
16  Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
17  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Žďár nad Sázavou 
18  Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace 
19  Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín 
20  Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, 

příspěvková organizace 
21  Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední 

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

22  VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
23  Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, 

Tyršova 365 
24  Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, 

příspěvková organizace 
25  Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 

příspěvková organizace 



26  Galerie Skleněnka 
27  ČEZ, a. s.  
28  Střední průmyslová škola Třebíč 
29  Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 
30  FRAENKISCHE CZ s. r. o. 
31  Hotelová škola Brno 
32  Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 
33  Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední 

odborná škola s. r. o.  
34 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 
35  SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola 

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

příspěvková organizace 
37  MANN+HUMMEL (CZ), v. o. s. , MANN+HUMMEL service s. r. o.  
38  Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 

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

technická Bystrice nad Pernštejnem 
40  PBS Industry, a. s.  
41  TEDOM, a. s.  
42  Wera Werk s. r. o. 
43 TOMIreko, s. r. o.  
44  Žďas, a. s.  
45  Okresní hospodářská komora Třebíč 
46  Město Třebíč 
47  STŘED, z. ú. 
48  Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 
49 TRIVIS – SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. 
50  Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, 
příspěvková organizace 

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

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



57  Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí 

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

zdravotnická Třebíč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední umělecká škola grafická 
 

A: Křížová 18 
586 01  Jihlava 
T: +420 567 310 355 
 
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. 2021 
Den/Dny otevřených dveří:  
19. 11. 2021 a talentová zkouška nanečisto od 14.00 - 17.00 hod., Dvořákova 12, Jihlava 
3. 12. 2021 
7. 1. 2021 
11. 2. 2022 
4. 3. 2022 
22. 4. 2022 
13. 5. 2022 
9. 9. 2022 
 
10:00 – 11:30 hod. – seznámení s programem výuky 
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 
 
A: Komenského 343/5 
680 11 Boskovice 
T: +420 516 802 541 
 
Web: www.spgs-bce.cz 
E-mail: posta@spgs-bce.cz 
 
SPgŠ Boskovice bude ve 
školním roce 2022 – 23 
otevírat 2 obory vzdělávání:  
 
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, hudebn, 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. Uplatnění absolventů – pedagog volného času a asistent pedagoga. 
Podmínkou přijetí ke studiu je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Přijímaí 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.  
 
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2022, náhradní termíny: 10. a 11. května 2022. 
Informace a kritéria hodnocení přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy do 31. 1. 2022. 
 
Den/Dny otevřených dveří: 5. 11. 2021, 10. 12. 2021, 14. 1. 2022 od 8:00 do 16:30, jinak možno i 
individuálně podle předchozí telefonické domluvy.  
 



Střední odborná škola, střední odborné učiliště a 
základní škola Třešť 
 

A: K Valše 1251/38 
589 01  Třešť 
T: + 420 775 050 312 
 
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.  
 
Den/Dny otevřených dveří: 2. 12. 2021 od 8 do 17 hodin, 15. 1. 2022 od 8 do 13 hodin.  
 



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

A: Náměstí. Klášterní 127 
672 01  Moravský Krumlov  
T: +420 739 570 618 
 
Web: www.ssmk.eu 
E-mail: reditel@ssmk.eu 
 
SŠDOS Moravský Krumlov je řazena mezi nejvýznamnější 
vzdělávací instituce v našem regionu. Představuje dlouholetou 
tradici odborného školství. Neustále modernizuje technické 
vybavení a prostory školy i dílen odborného výcviku. 
Zájemci o studium se mohou vzdělávat ve čtyřletých 
maturitních oborech – Autotronik, Ekonomika a podnikání, 
Sociální činnost a Technické lyceum. Dále nabízí vzdělávání v tříletých učebních oborech – 
Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, 
Podkovář a zemědělský kovář, Kuchař-číšník, Umělecký 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, které je zakončeno maturitní zkouškou 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, ale i jazykové a fyzikální laboratoře. Odborný výcvik 
je soustředěn do skvěle vybavených, nově zrekonstruovaných dílen odborného výcviku. Zmíněnou 
kvalitu výuky umocňuje využití podpory e-learningu. Pozornost je věnována za-hraničním 
odborným stážím (Erasmus+), odborným exkurzím, kulturně poznávacím zájezdům jak 
tuzemským, tak za-hraničním, 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. 
Přespolním studentům je nabízeno také ubytování na Domově mládeže, kde je zároveň zajištěno 
celodenní stravování. 
Významné je také to, že je škola mezinárodně certifikovaná International Education Society, 
London (IES). Získala rating „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“. Absolventi 
mohou získat certifikát v anglickém i čes-kém jazyce jako doplněk k maturitnímu vysvědčení či 
výučnímu listu, což je zvýhodňuje před ostatními uchazeči o práci či při přijímání na VŠ. Je zde 
také zaveden systém managementu kvality v oboru správa a řízení managementu školy, 
vzdělávání a souvisejících služeb. Od 1. 12. 2011 je naše instituce držitelem certifikátu ISO 
9001:2009. 
 
Termín přijímacích zkoušek: 12. – 13. 4. 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 27. 11. 2021 a 1. 2. 2022 



FARMEKO – Vyšší odborná škola zdravotnická a 
Střední odborná škola 
 

A: Znojemská 4447/76b 
586 01 Jihlava 
T: +420 567 306 261 
 
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 téměř 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.  
 
Termín přijímacích zkoušek: duben 2022 
Den/Dny otevřených dveří: listopad – únor (viz. 
www.farmeko.cz) 

 



Střední odborná škola Velká Bíteš, příspěvková 
organizace 
 
A: Tyršova 239 
595 01 Velká Bíteš 
T: +420 566 789 511 
 
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. 
Aktuálně nabízíme tyto studijní obory: 

• Mechanik – seřizovač 
• Obráběč kovů 
• Kadeřník 
• Kuchař – číšník 
• Cukrář 

 
Den/Dny otevřených dveří: 9. 12. 2021 9:00 – 17:00 hod.  
     
 

 



První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.  
 
A: Vlkovská 279 
595 01 Velká Bíteš 
 
Web: www.pbs.cz 
E-mail: pbsvb@pbsvb.cz 
 
PBS Velká Bíteš podniká v oboru přesného strojírenství. Profilujeme se především jako výrobce 

turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl. Jsme komplexním 

strojírenským výrobcem, který ve vlastních provozech zajišťuje přesné odlitky, high-tech obrábění 

kovů, galvanické povrchové úpravy a následnou montáž hotových výrobků. Zákazníci oceňují vysokou 

technickou úroveň, spolehlivost a kvalitu výrobků i našich služeb. V roce 2012 byla PBS Velká Bíteš 

oceněna titulem Firma roku. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 
 
A: Fibichova 978/67 
586 01 Jihlava 
T:+420 567 303 782           
 
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. 
 
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 12. 11. 2021 od 8 do 16 hodin; 13. 1. 2022 od 13 do 17 hodin. 
 
 
 
 



Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.  
 

A: Grohova 14/16 
602 00  Brno 
T: +420 541 210 705 
 
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. 

 
 

 



Střední škola – Centrum odborné přípravy technické 
Uherský Brod 
 
A: Vlčnovská 688 
688 01  Uherský Brod  
T: +420 572 655 965 
 
Web: www.copt.cz 
E-mail:  alena.vodickova@copt.cz 
 
Jediná puškařská škola ČR vyučující pro státy EU. 
Spolupracuje s puškařskou školou ve Ferlachu.   
Má speciální maturitní umělecký obor zaměřený na zdobení zbraní Uměleckořemeslné zpracování 
kovů – práce rytecké.  
 
DENNÍ STUIDUM 
Maturitní obory: 

• Technik puškař 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 23-56-H/01 

 
DÁLKOVÉ STUDIUM 
Učební obory a rekvalifikace: 

• Puškař 23-69-H/01 
• Prodavač – zbraně a střelivo 66-51-H/01 
• Nástrojař – rytec kovů 23-53-H/01 (u tohoto oboru je zažádáno o změnu oboru na učební 

umělecký obor Umělecký rytec 82-51-H/03) 
 
VŠ bakalářské studium Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo zajišťuje VŠB – Technická 
univerzita Ostrava v našich prostorách.  
 
Uplatnění – absolventi v České zbrojovce, a. s. a ostatních strojírenských a zbraňařských firmách; 
po třech letech praxe v soukromém sektoru; soudní znalci; zbrojíři u Policie a Armády ČR; 
uplatnění absolventů je 99%. 
 
Absolventi oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů a Nástrojař – rytec kovů se specializují na 
zdobení zbraní, ale mají dovednosti vyřezávat dřevo, zhotovovat linoryty, kreslit, pracovat 
s hlínou, znají jiné umělecké techniky, popisují odlévací formy. Jsou stále více žádány umělecky 
zdobené zbraně.  
 
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. a 13. 4. 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 26. – 27. 11. 2021, 28. 1. 2022 



Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 

 
A: Tovačovského sady 79 
676 06 Moravské Budějovice 
T: +420 734 687 65 
 
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 (po 3. ročníku možnost získání výučního listu v  oboru obráběč 
kovů) 
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (po 3. ročníku možnost 
získat výuční list v oboru instalatér)  
 
Tříleté učební obory: 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (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 Strojní mechanik (Zámečník) 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
41-55-E/01 Opravářské práce  
 
Nástavbové studium dvouletí (pro obory H) 
64-41-L/51 Podnikání 
 
Dále nabízíme: Svářečské kurzy; Ubytování pro žáky; Stravování pro žáky i veřejnost; Autoškola 
(A2, B, C, C+E, T); Barmanský kurz; Kurt vyřezávání ovoce a zeleniny 
 
Den/Dny otevřených dveří: 4. 11. 2021, 4. 12. 2021 



Střední škola průmyslová, technická a automobilní 
Jihlava 
 

A: tř. Legionářů 1572/3 
586 01 Jihlava 
T: +420 567 574 611 
 
Web: www.ssptaji.cz 
E-mail: info@ssptaji.cz 
 
SŠPTA je v současnosti největší školou 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 4 letech 2x 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 2x první místo, 
2x druhé místo a 1x třetí 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 zapojila do projektu P-TECH. Spolupracuje se zahraničními školami na Slovensku a 
v Maďarsku. Významná je také její spolupráce s VŠ, zejména s VUT v Brně a VŠP Jihlava. 
Mezi významné partnery školy patří firmy Bosch Diesel Jihlava, ČEZ, CZ LOKO, Automotive 
Lighting, Kronospan, Eberhard a řada dalších.  
 
Den/Dny otevřených dveří: 4. 12. 2022, 15. 1. 2022 
Termín přijímacích zkoušek: duben 2022 



Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 
 

A: Školní 764 
396 01 Humpolec 
T: +420 565 532 069 
 
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: 16. 11. 2021 od 8 do 15 hodin, 17. 11. 2021 od 8 do 12 hodin, 12. 1. 
2022 od 8 do 15 hodin 
 



Akademie – VOŠ, GYMN. A  SOŠUP Světlá nad Sázavou 
 
A: Sázavská 547 
582 91 Světlá nad Sázavou 
T: +420 730 571 908 
 
Web: www.akademie-svetla.cz 
E-mail: nabor@akademie-svetla.cz 
 
Areál školy leží v krásném prostředí na břehu řeky Sázavy. Kromě VOŠ, čtyřletého gymnázia a 

oboru sociální činnost je škola orientována hlavně na výuku výtvarných oborů a uměleckých 

řemesel formou čtyřletého maturitního studia i tříletých učebních oborů. Součástí areálu 

s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou jsou i školní sklářská huť, ateliéry jednotlivých oborů, 

výstavní galerie, domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum, moderní jídelna s kantýnou. 

Bakalářský obor Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných 

děl. GYMNÁZIUM – všeobecné, s rozšířenou výukou jazyků, 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 ● Umělecké kovářství ● 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, Umělecký zlatník) ● 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 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – maturitní, denní i dálkové● Podnikání ● Podnikání – zaměření na 

Technický provoz pohřebnictví ● Podnikání – zaměření na Sociálně správní služby 

VOŠ● Řízení výroby zpracování kamene ●  Řízení sklářské a keramické výroby 

Nabízíme získání výučního listu ve třetím ročníku čtyřletých oborů, nebo za jeden rok (po 

ukončení čtyřletého studia I BEZ ABSOLVOVÁNÍ MATURITY) 

Podmínky přijetí – talentová zkouška do uměleckých a výtvarných oborů, přijetí na gymnázium a 

sociální činnost se řídí zákonem.  

Individuální přístup ke studentům, ubytování 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.  

Termín přijímacích zkoušek: talentové zkoušky leden 2022, přijímací zkoušky – celostátní 
termín 

 



Střední průmyslová škola chemická Pardubice  

 
A: Poděbradská 94 
530 09 Pardubice 
T:+420 464 629 668 
 
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: 22. 10. 2021, 5. 11. 2021; 6. 11. 2021; 10. 12. 2021; 7. 1. 2022 
 

 
 



Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
 

A: Šmahova 364/110 
627 00 Brno 
T: +420 517 810 126 
                 
Web: www.ssgbrno.cz 
E-mail: sekretariat@ssgbrno.cz 
 
Je krajskou školou zabezpečující výuku oborů ze všech oblastí polygrafického průmyslu. Tyto  
obory jsou realizovány jako čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Výuka na  
škole probíhá jak formou teoretické výuky ve školní budově Kudelova 6, tak formou praktických  
cvičení nebo odborného výcviku v budově školy na Šmahové 110. Ve školním roce 2022/2023  
bude možné na škole studovat následující obory:  
Obory 4letého studia ukončené maturitní zkouškou: Reprodukční grafik pro média, Tiskař na  
polygrafických strojích, Technik dokončovacího zpracování tiskovin, Obalová technika,  
Polygrafie, obory jednoletého zkráceného studia ukončené výučním listem: Reprodukční grafik,  
Tiskař na polygrafických strojích, Knihař.   
 
Den/Dny otevřených dveří: 26. – 27. 10., 19. – 20. 11., 3. – 4. 12. 2021, 7. – 8. 1., 21. – 22. 1. 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Žďár nad Sázavou 
 
A: Dvořákova 4 
591 01  Žďár nad Sázavou 
T: +420 566 623 446 
 
Web: www.szszdar.cz 
E-mail: informace@szszdar.cz 
 
Ve školním roce 2022/2023 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.  
 
Termín přijímací zkoušky: dle termínu jednotné přijímací zkoušky 
Dny otevřených dveří: 11. 11. 2021, 10. 12. 2021, 14. 1. 2022 10 – 17 hodin.  
 
 



Gymnázium T.G. Masaryka Zastávka, příspěvková 
organizace 
 

A:U Školy 39 
664 84 Zastávka 
T: +420 546 411 023 
 
Web: www.gzastavka.cz 
E-mail: email@gzastavka.cz 
 
Kód oboru   Název oboru  Délka studia  Počet přijímaných  Přijímací zkoušky   Stravování 
79-41-K/41   Gymnázium        4 roky        30                   celostátní přijímací 

                                                                                                    test                                      ano 
                                                                                                                z českého jazyka 
                                                                                                                a matematiky, 
79-41-K/61   Gymnázium       6 roků                   30                  test studijních                    ano 
                                                                                                               předpokladů, 
                                                                                                               celostátní přijímací  
                                                                                                               test z českého jazyka 
                                                                                                               a matematiky 
 
Škola je dobře dostupná veřejnými dopravními prostředky: 
Zastávka několika linek IDS JMK, mj. z Brna Mendlova náměstí 
vlaková stanice Zastávka u Brna na trati Brno – Jihlava 
zastávka dálkových autobusů Brno – Třebíč (po staré silnici), Brno – České Budějovice 
Škola poskytuje všeobecné vzdělání, hlavním cílem je příprava žáků ke studiu na vysoké škole. 
Žákům, kteří nebudou pokračovat ve studiu na vysoké škole, nabízíme ve vyšších ročnících 
volitelné předměty se zaměřením na jazyky a obsluhu výpočetní techniky. Výuka probíhá v 
moderních učebnách a laboratořích (nová budova od roku 1993, sportovní hala od roku 1998). 
 
Termín přijímací zkoušky: duben 2022 

 
 
 

 
 



Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín 
 
A: Hálkova 42  
586 03 Jihlava 
T: +420 567 584 121              
 
Web: www.helenin.cz 
E-mail: skola@helenin.cz 
 
Nabízíme umělecké obory - přijetí na základě talentových zkoušek - ŠVP: Malba a ilustrace, 
Design a vizuální komunikace, Reklamní tvorba, 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 13. 11. 2021, pořádáme soutěže a letní výtvarný tábor pro žáky ZŠ – informace 
na webu a FB. 
 
Termín přijímací zkoušky: talentové zkoušky 4. a 5. ledna 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 12. listopadu 2021, 12. ledna 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola technická a ekonomická Brno, 
Olomoucká, příspěvková organizace 
 

A: Olomoucká 61 

627 00 Brno 
T: +420 548 515 123 
 
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 o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky 
č.50/1978 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.  
Studenti naleznou uplatnění v praxi u renomovaných firem. V roce 2019 získala škola 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 
 
Termín přijímací zkoušky: duben 2022 
Den/Dny otevřených dveří: soboty 27. 11. 2021, 11. 12. 2021, 8. 1. 2022, 22. 1. 2022 v dibě id 
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 
 

A: Karoliny Světlé 2 
586 01Jihlava 
T: +420 567 587 423 
 
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 
 

A: Studentská 1  
591 01 Žďár nad Sázavou 
T: +420 566 651 256 
 
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 300 
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 a působí při ní centrum 
Autodesk Academia. Areály školy zahrnují vzdělávací pracoviště, dílny, svářečskou školu, atletické 
hřiště, tělocvičnu, posilovnu, tenisové kurty, jídelnu a budovy domova mládeže. Zahajujeme 
stavbu víceúčelové sportovní haly. 
 
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 
 
Obory vyššího studia ukončené absolutoriem s titulem DiS.● Informační technologie ve 
strojírenství 26-47-N/03; Automatizace a informatika 26-41-N/03; Ekonomika strojírenství 
64-31-N/06 
 
Dálková forma studia s výučním listem● Strojní mechanik 23-51-H/01; Obráběč kovů 23-56-
H/01; Elektrikář 26-51-H/01; Modelář 21-53-H/01 
 
Den/Dny otevřených dveří: Pracoviště Studentská –  23. 10., 20. 11. (9:00 – 12:00), 24. 11. 
(15:00 – 18:00), 12. 1. 2022 (15:00 – 18:00) – Den firem 
Pracoviště Strojírenská – 23. 10., 11. 11. (8:00 – 16:30), 8. 12. (15:00 – 18:00) – Den firem, 11. 12. 
(8:00 – 12:00), 14. 1. 2022 (8:00 – 16:00), 1. 5. 2022 (8:00 – 12:00) 

 



Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské 
Budějovice, Tyršova 365 
 

A: Tyršova 365 
676 02 Moravské Budějovice 
T: +420 736 484 606 
 
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 2022/2023 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. 
 
Termín přijímacích zkoušek: duben 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 18. 11. 2021 
 

 

 

 

 

 



Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, 
příspěvková organizace 
 

A: Trnkova 2482/113 
628 00 Brno 
T: +420 544 422 811 
 
Web: www.sssebrno.cz 
E-mail: sekretariat@sssebrno.cz  
 
Střední škola srojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace je vzdělávací zařízení 
s dlouholetou tradicí. Navazuje na školní organizace SOŠ a SOU strojírenské z let 1999-2006 a 
2006-2012 kdy se sloučily SOU strojírenské Brno, Trnkova a SOU elektrotechnické Brno, 
Obřanská.  
Nabídka oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou nebo výučním listem je určena 
zájemcům z Brna a blízkého okolí, ale i žákům z dalších oblastí, nejenom v rámci Jihomoravského 
kraje. Obory jsou vzájemně prostupné, což umožňuje přizpůsobit cestu ke vzdělání podle 
individuálních možností a schopností. Mezi pedagogickými pracovníky jsou mladí i zkušení 
kolegové, s odborným vzděláním a kladným přístupem k žákům. Jsme také fakultní školou 
Masarykovy univerzity, která umožňuje budoucím učitelům, studentům pedagogické fakulty, 
účastnit se výuky, podílet se na její přípravě i realizaci.  
Naše škola úzce spolupracuje se strojírenskými a elektrotechnickými firmami a organizacemi 
z oblasti služeb. V některých firmách absolvují žci posledních ročníků praktické vyučování a mají 
tak možnost si vyzkouše práci v reálném provozu. V rámci členství v Cechu Kovo se podílíme na 
propagaci velmi žádaných strojírenských profesí. 
Jsme školou otevřenou – pro žáky, rodiče i veřejnost. Pravidelné informace o činnosti školy 
můžete nalézt na stránkách školy (www.sssebrno.cz) i sociálních sítích (Facebook, Instagram, 
YouTube), na jejichž realizaci se podílejí přímo i žáci školy.  
Rádi přivítáme všechny uchazeče, kteří mají zájem o techniké obory strojní či elektrotechnické, 
protože věříme, že jsme školou, která své žáky dobře a kvalitně připraví pro následnou pracovní 
kariéru.  
 

 

 

 

 



Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 
příspěvková organizace 
 

A: Vranovská 65 
614 00 Brno 
T: +420 545 544 411 
 
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 2022/2023 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. Studenti mají k 
dispozici počítače umístěné na chodbách školy, kde mají volný přístup na internet a elektronickou 
poštu. 
 
Termín přijímací zkoušky: duben 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 2. 11. 2021, 23. 11. 2021, 11. 1. 2021 – vždy 15:00 – 18:00 hod., 11. 
12. 2021 9:00 – 14:00 hod.  
 
 
 

 
 



Galerie Skleněnka 
A: Březina 3 
666 01  Tišnov 
T: +420 777 668 990 
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. 
 



ČEZ, a. s.  
 

A: Duhová 2/1444, 
140 53 Praha 4 
 
Web: www.kdejinde.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 32 
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 
 

A: Manželů Curieových 734 
674 01 Třebíč 
T: +420 568 832 111          
 
Web: www.spst.cz, www.pojdnaspst.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 studijních a učebních oborů ●  možnost získat 
stipendium ●  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 
 
Termín přijímací zkoušky: Kritéria pro přijetí a termín talentové (přijímací) zkoušky stanoví 
ředitelka školy do 30. 10. 2011 (31. 1. 2022) 
 
Den/Dny otevřených dveří: 27. 11. 2021 8:30 – 13:00 hod., 11. 1. 2022 14:00 – 18:00 hod.  



Střední lesnická škola Hranice 
 
A: Jurikova 588 
753 01 Hranice 
T: +420 581 601 231 
 
Web: www.slshranice.cz 
E-mail: sls@slshranice.cz 
 
Lesnická škola připravuje žáky (chlapce a dívky) ve čtyřletém studijním oboru lesnictví. Studium 
je ukončeno maturitní zkouškou. V průběhu studia získají žáci řidičský průkaz, lovecký průkaz, 
zbrojní pas a oprávnění pro práci s motorovou pilou a křovinořezem. Škola je vhodná pro žáky, 
kteří se zajímají o přírodu.. Škola má svůj domov mládeže a svou školní jídelnu. K lesnické škole 
patří také školní polesí, kde žáci vykonávají praktická cvičení. Většina absolventů pokračuje v 
dalším studiu na vysokých školách (90%). Více informací obdržíte na www.slshranice.cz.      
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Fraenkische CZ, s. r. o.  
 

A: U Kapličky 591 
675 21 Okříšky 
T: +420 568 619 900 
 
Web: www.fraenkische.com 
E-mail: info@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 
 

A: Bosonožská 9 

625 00 Brno 

T: +420 547 218 247 

 

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.  
 
Termín přijímací zkoušky: duben 2022 
 
Den/Dny otevřených dveří: 9. 12. 2021 
 

 
 
 
 

 

 



Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková 
organizace 
 
A: Masarykova 198 
664 61 Rajhrad 
T: +420 547 426 311 
 
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:  26. a 27. 11., 15. – 19. 12. (v době Vánoční výstavy), 7. a 8. 1. 2022 
 



Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá 
střední odborná škola, s. r. o.  
 

A: Rantířovská 9 
586 05 Jihlava 
T: +420 567 309 773 
 
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. Škola organizuje jazykové a odborné kurzy.  
 
Den/Dny otevřených dveří: 3. 11. 2021, 15. 1. 2022 
 



Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 
 

A: T. G. Masaryka 659 
570 01  Litomyšl 
T: +420 461 616 611 
                        
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 
          Zahradník - odborné stáže:Francie, Itálie 
  
Den/Dny otevřených dveří:  22. – 23. 10., 26. – 27. 11., 17. – 20. 12. 2021 
 
 
 
 

 



Střední odborná škola veterinární, mechanizační a  
zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky 
 

A: Rudolfovská 92 
372 16 České Budějovice 
T: +420 387 924 111 
 
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 
 

A: Čichnova 982/23 
624 00  Brno 
T: +420 541 123 137 
 
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 techniky 
➢ 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:  
Sobota: 27. 11. 2021, 11. 12. 2021, 15. 1. 2022, 12. 2. 2022 / 9:00-13:00 hodin 
Středa: 19. 1. 2022, 26. 1. 2022, 2. 2. 2022, 16. 2. 2022, 23. 2. 2022/ 15:00-18:00 hodin 
 
Naše škola nabízí i možnost komerčního ubytování. Podrobnější informace naleznete na 
http//:www.cichnovabrno.cz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANN+HUMMEL (CZ) v. o. s.  

MANN+HUMMEL Service s. r. o.  
 

A: Nová Ves 66 
675 21 Okříšky 
T: +420 568 898 598 
 
Web: www.mann-hummel.cz 
E-mail: cz.info@mann-hummel.com 
 
Oddělumeme užitečné od škodlivého. Už více než 80 let po celém světě.  
MANN+HUMMEL se sídlem v němedckém Ludwigsburgu patří mezi přední světové experty ve 
výrobě filtračních systémů a v letošním roce slaví již 80. výročí své existence. 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 péčí 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 nabíz 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 brigát, odborných praxí či podpory při 
tvorbě studijních prací.  
 
 



Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, 
příspěvková organizace 
 

A: Pražská 636/38b 
642 00 Brno - Bosonohy 
T: +420 547 120 661 
 
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. 
 
Termín přijímacích zkoušek: talentové zkoušky leden 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 23. 10. 2021 (9:00 – 17:00 hod.), 3. 12. 2021 (9:00 – 17:00 hod.), 4. 
12. 2021 (9:00 – 17:00 hod.), 21. 1. 2022 (9:00 – 16:00 hod.), 10. 2. 2022 (9:00 – 16:00 hod.) 
 

 

 

 

http://www.soubosonohy.cz/stipendia


Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 
 

A: Dr. Veselého 343 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
T: +420 566 686 401 
 
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   
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      
 
Termín přijímací zkoušky: 8. 4. – 22. 4. 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 13. 11. 2021, 25. 11. 2021, 15. 1. 2022 
 



PBS Industry, a. s.  
 

A: Průmyslová 162 
674 01  Třebíč 
T: +420 568 504 111 
 
Web: www.pbstre.cz 
E-mail: pbstre@pbstre.cz 
 
PBS Industry, a. s. je silnou součástí společností 2 JCP Group (PBS INDUSTRY,a.s. + 2JCP, a.s.)  Jsme 
integrovaný dodavatel pro energetiku, který dokáže efektivně pokrýt široké portfolio výrobků od 
filtračních a  akustických řešení pro plynovou energetiku přes spalovací kotle a hořáky do 
energetických celků až po unikátní dodávky pro potravinářský průmysl a automotive. Dodávky 
zahrnují prvotní design dodávaných částí, tepelné výpočty, engineering, konstrukci i výrobu 
samotnou. Obě značky PBS i 2JCP  jsou přitom i nadále zachovány včetně vlastní firemní identity. 
Společnost 2JCP - se sídlem a výrobním závodem v Račicích a obchodně - technickými pobočkami 
ve Velké Británii a USA vznikla v roce 1992 je globální dodavatel zařízení pro plynové turbíny, 
podmořských systémů a tlakových potrubí, potravinářských a obalových konstrukcí. Své produkty 
a služby exportuje do 50 zemí po celém světě. Zaměstnává 450 lidí ve třech zemích světa. 
 
Více než 130 let historie a zkušeností PBS INDUSTRY a.s. ve  strojírenské výrobě představuje velký 
potenciál úspěšné a dlouhodobé spolupráce v oblasti výroby. Jsme vybaveni nejmodernějšími 
technologiemi. Automatizace a robotizace je u nás v plném proudu. Specializujeme se na výrobu 
zařízení pro významné dodavatele energetických a teplárenských celků na celém světě. Hlavními 
produkty v této oblasti jsou kotle a příslušenství, části parních turbín, rotační ohříváky vzduchu, 
svařence pro vagóny, plošiny a mnohé další. Máme dlouholeté zkušenosti se  zpracováváním 
materiálů od uhlíkaté oceli přes nerezové materiály, plátované materiály, titan až po jemnozrnnou 
vysokopevnostní ocel. Specializujeme se na svařování a sestavu palivových a hydraulických 
nádrží, rámů, koreb a dalších svařovaných dílů pro přední evropské výrobce stavební techniky. 
Hotové díly svařované v  našem závodě se ve finále stávají součástí důlních buldozérů, bagrů a 
nakladačů významných světových značek. 
 
Aktivně spolupracujeme se Střední průmyslovou školou v Třebíči, nabízíme studentům exkurze, 
odborné praxe a brigády.  
 
Nabízíme zaměstnání nejen zkušeným pracovníkům, ale i absolventům. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



TEDOM a. s.  
 

A: Výčapy 195 
674 01  Výčapy 
T: +420 725 529 162 
 
Web: www.tedom.com 
E-mail: zamestnani@tedom.com 
 
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 a jeden v Německu  
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 v průmyslové 
zóně 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. Kromě těchto závodů vlastní TEDOM také motorárnu v Jablonci 
nad Nisou. Původně se v ní vyráběly známé motory LIAZ. V roce 2003 TEDOM motorárnu koupil a 
tím ji zachránil před krachem. Nyní zde vyrábí plynové motory pro některé typy svých 
kogeneračních jednotek. Od roku 2016 se součástí skupiny TEDOM stala i německá firma Schnell, 
jeden z největších výrobců kogeneračních jednotek určených především pro bioplynové stanice.  
 
Z Třebíče do celého světa  
Před 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 na 
servisu, tak máte možnost procestovat svět.  
 
Vzhledem k stále rostoucímu odbytu nabízíme možnost zaměstnání v oblasti výroby, prodeje a 
servisu kogeneračních jednotek.   

 

 

 

 



Wera Werk s. r. o.    
 

A: Nádražní 1403, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem 
Provozovna Třebíč: Žďárského 184, 674 01  Kožichovice – Třebíč 
T: +420 566 590 826 
 
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 1 000 zaměstnanců. V 
Třebíči v brzké době začneme stavět zbrusu novou výrobní halu, kde vznikne mnoho nových 
pracovních příležitostí. 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. 
Těšíme se na Váš zájem 
 

 



TOMIreko, s. r. o.  
 
A: Karlovo nám. 48/37 
674 01Třebíč 
T: +420 568 422 946 
 
Web: www.tomireko.cz 
E-mail: info@tomireko.cz 
 
Naše společnost v dnešní době patří k dominantním stavebním firmám nejen v Třebíči, ale i v 
širokém okolí. Naše portfolio staveb je velice rozmanité a zahrnuje rekonstrukce veřejných budov, 
novostavby hal, výstavby kanalizací a ČOV, výstavy IS ale i rekonstrukce významných 
památkových objektů. Zde stojí za zmínku např. NKP zámek Náměšť nad Oslavou, kde jsme 
prováděli celkovou obnovu sgrafitových fasád včetně restaurování arkád. Za toto kvalitní 
provedení řemeslných prací a respektování hodnot historické stavby jsme získali čestné uznání v 
soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2019.  
 
Mezi další významné zakázky poslední doby patří Kino Moravia v Třebíči, IS v lokalitě Za 
Poliklinikou v Třebíči, Oblastní charita Třebíč, SUPŠ Bechyně, Lasspektrum Brno, ÚO Policie ČR 
Třebíč. Naše působení se neomezuje pouze na region Vysočiny, ale realizujeme zakázky na celém 
území České republiky. 
 
Ke každé poptávce či zakázce přistupujeme individuálně a vždy se snažíme najít pro zákazníka to 
nejlepší možné řešení. Velmi si zakládáme na realizaci zakázek vlastními kmenovými zaměstnanci. 
Mimo samotnou realizaci nabízíme např. technické návrhy a zajišťujeme projektové dokumentace 
vč. vyřízení stavebního povolení.  
 
Naší největší hodnotou jsou zaměstnanci, kterých máme více než 100. Provozujeme i vlastní 
zámečnickou dílnu a vlastníme velký vozový park, který čítá přibližně 15 bagrů, 10 náklaďáků, 
dozer, finišer, vibrační válec a další nezbytné stroje.   
 

V naší firmě se uplatní lidé mnoha profesí, ovšem se stejným cílem. Tím je poctivě odvedená práce 

a spokojený zákazník. V naší společnosti vládne přátelská až rodinná atmosféra, proto nehledáme 

jenom kolegy, ale především parťáky, kteří mezi nás skvěle zapadnou. 

 



ŽĎAS, a. s.  
 
A: Strojírenská 675/6 
591 01  Žďár nad Sázavou 
T: +420 601 131 533 
 
Web: www.zdas.com 
E-mail: personalni@zdas.cz 
 
Akciová společnost ŽĎAS patří ke špičce českého strojírenství. Svoji výrobu zahájila už v roce 
1951 a v letošním roce oslavila 70. výročí.  

V rámci dlouhodobé spolupráce se středními školami nabízí ŽĎAS, a.s. studentům a absolventům 
podporu při řešení jejich maturitních, bakalářských a diplomových prací. Dále umožňuje 
studentům praxi, brigády a podporu v rámci stipendia. Zajišťuje pro studenty středních škol 
exkurze na jednotlivá pracoviště strojírenské a metalurgické výroby, aby se seznámili s reálným 
provozem a jejich možným uplatněním do budoucna. Již několikátým rokem úspěšně realizuje 
projekt „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“, v rámci podpory technického vzdělávání na základních 
školách a volbě budoucího zaměření žáků v technických studijních oborech. V neposlední řadě 
společnost pořádá ve spolupráci s VUT v Brně soutěž o nejlepší maturitní práci. Autoři nejlépe 
hodnocených prací získávají finanční odměnu od společnosti ŽĎAS a jsou přijati ke studiu na FSI 
VUT bez přijímacího řízení. 

 

 

 



 Okresní hospodářská komora Třebíč 
 
A: Karlovo nám. 53/42 
674 01 Třebíč 
T: +420 561 200 427 
 
Web: www.ohktrebic.cz 
E-mail: info@ohktrebic.cz 
 
 
Strategické záměry OHK Třebíč 

 
1. Podpora výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany 

2. Podpora malého podnikání 

3. Incoming investorů a rezidentů do regionu (Region Třebíč) 

4. Získávání dotačních prostředků pro členy OHKT 

5. Soustavné zlepšování obrazu podnikatelů v očích veřejnosti 

6. Intenzivní spolupráce se vzdělávacími institucemi v okrese Třebíč (ZŠ, SŠ, ZMVŠ) 

7. Spolupráce s Krajem Vysočina, incoming do Kraje Vysočina 

8. Podpora osvěty v oblasti konce palivového cyklu 

 

 



 

Město Třebíč 

 
A: Karlovo nám. 104/55 
674 01 Třebíč 
T: +568 896 100 
 
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. 
 
A: Mládežnická 229, 
674 01 Třebíč 
T: +420 568 843 732 
 
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 

 
A: Sirotčí 4 
674 01 Třebíč 
T: +420 566 780 122 
 
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 
31-58-H/01 Krejčí 
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. 
 
 
Termín přijímací zkoušky: 12. 4. 2022, 13. 4. 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 24. 11. 2021, 26. 1. 2022 



TRIVIS – SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy 
Jihlava, s. r. o.  

 
A: Brněnská 2386/68 
586 01 Jihlava   
T: +420 602 712 295 
 
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: 27. 11. 2021 od 8,30-14.00hod. a 7. 1. 2022 od 13,00-17,00 hod. 
 
 



Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní 
akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Znojmo, příspěvková organizace 
 

A: Pontassievská 3  
669 02 Znojmo 
T: +420 515 158 101 
            
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     . 
 
Den/Dny otevřených dveří: 5. 11. 2021, 12. 1. 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě, Kontaktní 
pracoviště Třebíč 
 

A: Komenského nám. 1189/8 
674 01  Třebíč 
T: +420 950 169 630 
 
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 
 
A: Kubišova 1214/9 
674 01  Třebíč 
T: +420 568 606 411 
 
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. Střední škola stavební nabízí tyto čtyřleté studijní obory zakončené maturitní 
zkouškou: 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavitelství a    Architektura a design 
interiérů a obor 36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov. Organizace 
studia umožňuje žákům nejdříve základní orientaci v problematice stavebního vzdělávání a 
následně, podle zájmu, volbu zaměření. Dále škola nabízí tříletý učební obor 33-56-H/01 Truhlář 
a skupinu tříletých učebních oborů:36-67-H/01 Zedník, 36-66-H/01 Montér suchých staveb, 
39-41-H/01 Malíř a lakýrník. Tato skupina oborů je podporována Krajem Vysočina formou 
motivačního stipendia ve výši 1 000 Kč měsíčně a prospěchového stipendia 4 000 Kč ročně.  Obor 
36-64-H/01 Tesař je podporován Krajem Vysočina formou motivačního stipendia ve výši 700 Kč 
měsíčně a prospěchového stipendia 4 000 Kč ročně a obory 36-52-H/01 Instalatér a 26-51-H/02 
Elektrikář-silnoproud jsou podporovány Krajem Vysočina formou motivačního stipendia ve výši 
400 Kč měsíčně a prospěchového stipendia 4 000 Kč ročně. Po vyučení v kterémkoliv námi 
nabízených oborů, mají absolventi možnost pokračovat v odborně zaměřeném nástavbovém 
studiu a získat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. V nástavbovém studiu nabízíme 
tyto obory: 36-44-L/51 Stavební provoz, 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba, 26-41-
L/52 Provozní elektrotechnika a 36-45-L/52  Technik plynových zařízení a tepelných 
soustav. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola nabízí obor s nižšími nároky 
v oblasti teoretické výuky a s větším podílem praxe 36-57-E/01 Malířské, lakýrnické a 
natěračské práce vhodný zejména pro absolventy speciálních škol. Prostupnost studijní nabídky, 
špičkové vybavení školy, zejména vysoká úroveň výuky CAD systémů, zapojení žáků do 
mezinárodních vzdělávacích projektů a široká spolupráce se stavebními firmami celého regionu 
umožňují žákům dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a následné uplatnění na trhu práce. 
 

 
Termín přijímací zkoušky: 12. – 28. 4. 2022 
Den/dny otevřených dveří: 15. 1. 2022 
 



Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s. r. o.  
Střední škola Třebíč 
 
A: Znojemská 1027/23 
674 01   Třebíč  
T: +420 777 732 772 
 
Web: www.appptrebic.cz 
E-mail: renata.hruskova@appptrebic.cz 
 
Nabízí pro školní rok 2022/2023 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 – dálkové čtyřleté nebo dvouleté zkrácené 
studium. Podmínky přijetí: čtyřleté- jednotné přijímací zkoušky, dvouleté – 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, Studium pro ředitele škol a 
školských zařízení, Primární logopedickou prevenci, semináře zaměřené na ochranu osobních 
údajů v souvislosti s GDPR, na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a spoustu 
rukodělných a výtvarných seminářů.  
 
Prohlídka školy a podrobnější informace kdykoliv na základě telefonické domluvy 
 
Termín přijímací zkoušky: dle termínů stanovených MŠMT 
Den/Dny otevřených dveří: 12. ledna 2022 



 

Soukromá střední škola zemědělská s. r. o.  
 
A: Pozďatín 83 
675 03  Pozďatín 
T: +420 774 888 102  
 
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 nově 
zrekonstruovaném domově mládeže.  
Předností školy je omezení počtu žáků v ročníku na 25, 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, 
fóliovníkem, pokusnými poli, bylinkovou zahradou či žákovskými záhony. Velice aktivní a 
osvědčená spolupráce probíhá s blízkou farmou 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, včelařství, 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: veškeré studium je zcela zdarma; 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; bezplatné získání řidičského oprávnění typu B, T; finanční podpora 
studia na vysokých školách v ČR i zahraničí 
 
Termín přijímací zkoušky: duben 2022 
Termín dne otevřených dveří: 8. 12. 2021 a 12. 1. 2022 
 



Manažerská akademie, SOŠ Jihlava 
 
A: Jiráskova 2 
586 01 Jihlava 
T: +420 721 974 099 
 
Web: www.mg-akademie.cz 
E-mail: reditel@mg-akademie.cz 
 
Manažerská akademie – střední odborná škola, s. r. o., Jihlava  
 
Naše škola je střední odborná škola s orientací na řídicí činnosti v různých organizačních 
strukturách, ve státní správě a samosprávě a na 
management a podnikání. Od roku 2001 je 
držitelem CERTIFIKÁTU KVALITY. 
Předpokládáme otevření 3 prvních tříd, 
rozdělených do oborů „Průmyslová ekonomika a 
a management“, „Mediální komunikace“ a „ 
Veřejnosprávní činnost“. Nabízíme:  získání 
mezinárodní certifikace z cizího jazyka úrovně B1, 
B2, C1, C2, bezplatná certifikace v informačním 
systému POHODA, úspěšné zvládnutí IT modulů ECDL, spolupráce s JA Czech – studentská firma,  
zapojení do iniciativy Můžeš podnikat, propojení výuky s podnikovou praxí (podpořeno EU) 
spolupráce se zahraničními školami (Německo, Chorvatsko, Řecko), účast v evropských 
projektech (Erasmus +), příznivé klima školy, individuální přístup, školní psycholog. 
 
Uchazeči, budou přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MA a na základě 
průměrného prospěchu dosaženého v 8. a 9. třídě ZŠ. Přednostně budou přijati uchazeči, kteří v 
přijímacím řízení budou preferovat naši školu. Jsme škola soukromá a naším prvořadým cílem a 
zájmem je kvalitní příprava mladých lidí v příznivém psychologickém klimatu na škole, bez 
jakýchkoliv stresových situací, s profesionálním přístupem vyučujících respektujících osobnosti 
žáků. Celoroční školné činí 18 000 Kč.  
 
 
Termín přijímací zkoušky: duben 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 17. 11. 2021 a 26. 1. 2022 
 



Gymnázium Třebíč 
 
A: Masarykovo nám. 116/9 
674 01 Třebíč 
T: +420 568 840 815                   
 
Web: www.gtr.cz 
E-mail: gymnazium.trebic@gtr.cz 
 
Gymnázium Třebíč poskytuje žákům všeobecné vzdělání, 
které je připravuje ke studiu na vysokých školách 
různého zaměření. Při studiu klademe důraz na vysokou 
volitelnost a možnosti profilace jednotlivých žáků 
prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů. Ve 
třetím a čtvrtém ročníků je možno volit z 20 až 30 
specializovaných seminářů.  
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 
žií.  
 
Termín přijímací zkoušky: duben 2022 
Termín dne otevřených dveří: 19. ledna 2022 



Hotelová škola Světlá a Střední oborná škola řemesel 
Velké Meziříčí 
 
A: U Světlé 36/855 
594 23  Velké Meziříčí 
T: +420 566 522 837 
 
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.  
   
Termín přijímací zkoušky: 12. 4. 2022 
Den/Dny otevřených dveří: 26. 10. 2021, 1. 12. 2021, 21. 1. 2022 
 
 
 

 

 



Katolické gymnázium Třebíč 
 
A: Otmarova 22/30 
674 01  Třebíč 
T: +420 561 207 111 
 
Web: www.kgtrebic.cz 
E-mail: kancelar@kgtrebic.cz 
 
Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem 
vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků 
(výuka druhého jazyka od primy, konverzace s rodilým mluvčím, využívání metody tandem-Clil na 
nižším gymnázium ve výuce vybraných předmětů) a na etický a osobnostní růst studentů. V rámci 
bohaté nabídky volitelných předmětů umožňuje humanitní i přírodovědnou profilaci studentů 
podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle svých 
schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích zkoušek a hodnocení na vysvědčení ze 
základní školy. Studentům je nabízen bohatý výběr volnočasových aktivit(studentský klub 
Halahoj, sportovní kroužky, jazykové kroužky – angličtina, němčina, ruština, italština, španělština, 
chemický kroužek, programování, víkendové a prázdninové pobyty, výměnné pobyty v zahraničí, 
mezinárodní projekty. Studenti mají možnost účasti na mši svaté a na pravidelných duchovních 
obnovách.  
Areál školy tvoří 12 nově vybavených kmenových tříd, 5 tříd pro dělenou výuku, moderní 
specializované odborné učebny chemie, biologie, fyziky, laboratoř chemie a laboratoř biologie, 
učebny informačních technologií, venkovní učebny, travnaté hřiště a vlastní tělocvična. Stravování 
je zajištěno v Centrální školní jídelně. Pro zájemce proběhne v únoru 2022 příprava na přijímací 
zkoušky z matematiky a českého jazyka.  
 
Den/Dny otevřených dveří: 1. února 2022 

 



Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, 
zemědělská a zdravotnická Třebíč 
 
A: Žižkova 505 
674 23 Třebíč 
T: +420 568 610 101 
 
Web: www.szstrebic.eu 
E-mail: info@szstrebic.cz 
 
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505, 
Třebíč 
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 
       
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné přijímací zkoušky MAT + ČJL – 1. +2. řádný termín 12. + 
13. 4 2022, 1. + 2. náhradní termín 10. +. 11. 5. 2022      
Den/Dny otevřených dveří: 2. února 2022 
  

 
 


