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Seznam vystavovatelů
Školy
Čáslav

• VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav

• Střední zemědělská škola Čáslav

• Střední odborné učiliště Čáslav

• Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Čáslav

Kutná Hora

• Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora

Třemošnice

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici

Chrudim

• Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

Kolín

• Střední škola obchodní

• Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s. r. o.

• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín

Firmy
Čáslav

• Ljunghӓll s.r.o.

Kolín

• Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

Třemošnice

• KOVOLIS HEDVIKOV a. s.

• DAKO-CZ, a.s.

Golčův Jeníkov

• Houfek a. s.

• Sedmička polytechnický kroužek, nadační fond

Pelhřimov

• Fox Games s.r.o.

Vrdy

• GOLDBECK Prefabeton s.r.o.



Školy



VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Čáslav

Střední škola s dlouholetou tradicí nabízí čtyřleté střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oborech:
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na Mechatroniku, Stavbu a provoz automobilů a 3D modelování, 78-42-M/01
Technické lyceum se zaměřením na Průmyslový design, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a 63-41-M/02 Obchodní
akademie se zaměřením na Účetnictví nebo Logistiku.

Tato státní škola s velmi dobrou dopravní dostupností také nabízí stravování ve školní jídelně (obědy, polopenze i
celodenní stravování), ubytování na domově mládeže (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením), služby moderní
školní knihovny a sportovní vyžití v hale BIOS. To vše v jednom areálu.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Studenti oboru Strojírenství navíc využívají na velmi dobré úrovni
vybavené laboratoře metrologie, diagnostiky, programování CNC strojů, CAD konstruování, a jiné. Laboratoř
automatizace získala elektropneumatické vybavení od společnosti FESTO s.r.o. a Didactic Promotion Praha v rámci
projektu IKAP. Nové vybavení poskytne žákům vzdělávání v duchu Průmyslu 4.0. na kvalitním vybavení 21. století.

Výuka je doplněna o odborné přednášky, projektové vyučování, exkurze a studijní zahraniční pobyty (Anglie,
Německo, Španělsko, Slovensko). V rámci programu Erasmus+ (projekt "Praxe a stáže v britských firmách pro
každého"), škola získává finanční prostředky pro žáky ekonomického i technického oboru a ti pak vyjíždějí na 14ti
denní odbornou stáž do Velké Británie.

Studentům jsou zdarma poskytnuty výukové softwarové programy, např. MS Office 365, programy pro technické
kreslení, ekonomické programy. Škola se může chlubit vynikajícími úspěchy studentů na různých soutěžích.

V celém areálu školy mají studenti zdarma připojení k Internetu.

Součástí školy je také vyšší odborná škola, která nabízí studium vzdělávacího programu 39-41-N/02 Výrobní a řídicí
systémy podniku. Lze zde studovat zaměření ekonomické v profilacích Management a personalistika (D, K)
a Účetnictví a finance podniku (D, K), technické zaměření v profilacích Řízení jakosti a metrologie (D, K) a Údržba a
servis techniky (D). Studium je tříleté v denní (D) i v kombinované (K) formě.

Www.sps-caslav.cz



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
dopravní Čáslav

Čáslav

SOŠ a SOU dopravní má dlouholetou tradici v oborech zaměřených na automobilový průmysl, nezapomíná však ani na
moderní, atraktivní, na poptávku pracovního trhu reagující obory.

Aktuálně nabízíme jak čtyřleté maturitní obory:

39 – 41 – L/01 Autotronik

39 – 08 – M/01 Požární ochrana

37 – 41 – M/01 Provoz a ekonomika dopravy

tak i tříleté učební obory:

23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

26 – 57 – H/01 Autoelektrikář

23 – 55 – H/02 Karosář.

Dále mohou žáci na naší škole zdarma získat řidičský průkaz skupiny B, C a T, svářečský kurz a Europasy (ČJ, AJ/NJ)
jako dodatky ke svým výučným listům nebo maturitním vysvědčením.

SOŠ a SOUd zajišťuje pro žáky komplexní službu sestávající ze školy pro teoretickou výuku, dílen pro praktické
vyučování, souvislou praxi v reálném pracovním prostředí a Domova mládeže pro žáky ze všech koutů republiky.

Na modernizaci výuky a výukových pomůcek nad rámec podpory zřizovatele, se podílí i vyučující svou účastí v různých
projektech podporovaných EU.

www.sosasoudopravnicaslav.cz



Střední zemědělská škola Čáslav

Čáslav

Škola nabízí čtyřleté střední odborné vzdělávání zakončené maturitní zkouškou oborů:

Agropodnikání se zaměřením na:

• Chovatelství

• Zemědělská provoz

• Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch

• Veterinářství

a tříletý učební obor:

• Zemědělec-farmář

Tato státní škola zřízená Středočeským krajem má velmi dobrou dopravní dostupnost. V jednom areálu se nachází
škola, školní jídelna s celodenním provozem, bufet, domov mládeže (s kapacitou 310 lůžek), školní dílny, garáže pro
zemědělské stroje a jiné.

Ke každému odbornému předmětu je ve škole zřízena odborná učebna, např. chemické laboratoře, přírodovědné
laboratoře, učebna biologie, pitevna, učebna chovu, učebna pro výcvik psů, pro motorová vozidla apod.
Samozřejmostí jsou i učebny s výpočetní technikou, aula, tělocvična s posilovnou a moderně vybavená školní
knihovna s bohatým knižním fondem. Nově se buduje učebna pro elektro a automatizační techniku. V budově školy
funguje školní veterinární ordinace s pravidelnou otvírací dobou.

Kolem školy je rozlehlý anglický park, ve kterém se nachází hřiště s umělým povrchem a travnaté hřiště na
minifotbal. Je zde také výběh s poníky a třemi kozami. Před hlavním vchodem se nachází malá francouzská zahrada
s lavičkami a meteostanicí. Součástí školy je také školní zahrada s ovocnými stromy, skleníkem, botanikou a polem.
Nově se zde buduje včelín. Studenti také využívají pro odbornou výuku školní statek.

Studenti školy mají zdarma připojení k Internetu v areálu školy, ale i v dalších místech Evropy připojených do sítě
eduroam.

www.szescaslav.cz



Střední odborné učiliště Čáslav

Čáslav

Střední odborné učiliště v Čáslavi vzdělává žáky v technických, zemědělských a potravinářských oborech. Nabídka
oborů je přizpůsobena potřebám pracovního trhu s ohledem na uplatnění našich absolventů. V současné době je
hlavní prioritou školy zajistit a realizovat aktivní spolupráci se zaměstnavateli kraje. Zároveň je usilováno o co
nejreálnější vybavení a zařízení odborných pracovišť, aby byly žákům zajištěny stejné podmínky, které je čekají po
nástupu do zaměstnání.

Škola inovuje také pracoviště budoucích odborníků v oblasti prodeje a cukrárenství a vybavuje je novými přístroji.
Postupně se modernizuje vybavení školních učeben, dílen a všech ostatních pracovišť. V rámci modernizace výuky
žáků oboru kuchař - číšník byl instalován nový pokladní a objednávkový systém, urychlující spojení mezi restaurací
a kuchyní. Díky tomu se mohou budoucí kuchaři a číšníci nejen seznámit s reálným vybavením moderní restaurace,
ale i rychleji a efektivněji obsluhovat hosty. Žáci tohoto oboru společně s budoucími řezníky mají možnost poznat
reálné prostředí restauračního provozu při realizování projektů.

Ve všech učebnách je zajištěn přístup k internetu, během výuky jsou využívány učební materiály v digitální podobě.
Je kladen velký důraz na počítačovou gramotnost žáků. Tu využijí v budoucím zaměstnání a hlavně u státních
závěrečných zkoušek konaných na počítači.

Střední odborné učiliště se zapojuje do řady projektů. Velmi přínosný je projekt Šablony I., během kterého byla
navázána spolupráci s odborníky z praxe. Žáci tak získávají cenné informace od těch nejpovolanějších. Ale ani
vyučující nepřišli zkrátka. Během projektu měli možnost vykonat odborné stáže u významných zaměstnavatelů
v zemědělství, gastronomii a výzkumu. Své poznatky z praxe tak využívají v přípravě našich budoucích absolventů.

SOU Čáslav je školou, která připravuje svým žákům podnětné prostředí pro vzdělávání a přibližuje jim nároky kladené
na budoucího zaměstnance. Vyučující usilují o dobré vztahy se žáky a jejich rodiči, samozřejmostí je individuální
přístup k žákům, respektování jejich potřeb a komplexní rozvoj.

Cílem je, aby všichni žáci složili závěrečné zkoušky a byli úspěšní při hledání uplatnění na trhu práce.

www.soucaslav.cz



Gymnázium a střední odborná škola pedagogická
Čáslav

Čáslav

Historie školy

Čáslavské gymnázium je nejstarší střední školou v Čáslavi, školou s více než stoletou tradicí. Vždy poskytovalo
studentům všeobecné vzdělání a připravovalo je na studium na vysokých školách všech typů. Budova školy během
posledních dvaceti let prošla adaptací a modernizací. Byla v roce 1995 rozšířena přístavbou šaten a tří učeben s
kabinetem, aby odpovídala modernímu vzdělávacímu systému a aby mohla uspokojit zájemce o studium na obou
typech škol. Nejnovější stavební úpravou je školní klub, také z roku 1995, a výstavba školní multimediální auly
ukončená v roce 2002.

Významní absolventi

Branami gymnázia prošly stovky ba tisíce studentů, velké množství z nich patří k elitě národa. Význačnými absolventy
nižšího gymnázia jsou gynekolog Josef Jerie, spisovatelé Rudolf Těsnohlídek, Jiří Mahen (vl. jm. Antonín Vančura) a
petrograf Josef Kratochvíl. Vyšší gymnázium absolvoval chirurg Bohumil Špaček, hudební skladatel Silvestr
Hippmann, filozof Jan B. Kozák, paleontolog Zdeněk V. Špinar, geologové Václav Houša, Jiří Konta a Antonín Culek,
biolog Václav Kubišta, literární historik Jan Thon, spisovatel Jiří Zhor (vl. jm. Karel Pošva), vysokoškolští učitelé Alena
Žemličková a Jiří Somr, novináři Anděla Dvořáková (roz. Čermáková) a František Tuhý, historikové umění Josef Krása
a Blanka Altová (roz. Janáková). Dále to jsou architekt Bohumír Kozák, hudebníci Zdeněk Kožina, Jan Vedra a Miloš
Resl, malíři Jindřich Prucha, Josef a Jiří Pecové, Kamila Ženatá (roz. Přibáňová), letec — kosmonaut Vladimír Remek,
olympionička Jarmila Kratochvílová, herec Jan Vlasák a další. Jako další pramen k poznání historie školy lze
doporučit almanach „To je let", vydaný školou v roce 2010

Studijní obory

• Obor - gymnázium osmileté (7941K81)→ pro absolventy 5. ročníku ZŠ

• Obor - gymnázium čtyřleté (7941K41)→ pro absolventy 9. ročníku ZŠ

• Obor - Pedagogické lyceum (7842M03)

• Obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01)

www.gymcaslav.cz



Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Kutná Hora

Kutnohorská průmyslovka je moderní školou, která je vybavená nejmodernější televizní a automatizační technikou.
Svým studentům nabízí v průběhu studia mnoho možností, jak rozšířit své znalosti a dovednosti bohatou nabídkou
stáží a výměnných pobytů v zahraničí i u nás.

Mezi studenty velmi oceňovanou příležitostí je možnost zapojit se do projektu Erasmus +, studenti 3. a 4. ročníků tráví
2 týdny na stážích v zahraničních firmách, které patří ke špičkám ve svých oborech — automatizace, výpočetní
technika.

Cílem projektu je získání odborných dovedností a znalostí žáků, zlepšení jazykových dovedností na komunikativní i
odborné úrovni (angličtina, němčina), získání zahraniční pracovní zkušenosti, seznámení se s pracovním trhem,
poznání nového kulturního prostředí, získání motivace pro další osobní rozvoj.

Již po mnoho let je realizována studentská výměna se střední technickou školou ve francouzské Remeši. I zde
studenti mají možnost nahlédnout do jiného kulturního prostředí, využít a zlepšit své jazykové dovednosti. Vedle
přínosu v odborné oblasti výměnný pobyt umožňuje i navázání nových přátelských vztahů, neboť studenti bydlí v
hostitelských rodinách a v následujícím roce mohou svým francouzským přátelům pohostinnost oplatit při jejich
návštěvě v Kutné Hoře.

Po úspěšném absolvování střední školy můžou studenti pokračovat ve studiu na naší vyšší odborné škole. Výhodou
tohoto studia je zaměření na praxi, samostatnost a odbornou způsobilost v elektronice. Studenti ve třetím ročníku
vykonávají půlroční praxi nejčastěji u partnerských firem v regionu. Mezi ty nejvýraznější partnery patří firmy ČEZ,
FOXCONN, HN TECHNOLOGY, PHILIP MORRIS, TECO, FESTO, HOUFEK, VANAD 2000, SPEL a AŽD.

www.voskh.cz



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
řemesel, Kutná Hora

Kutná Hora

Naše škola působí v Kutné Hoře ve dvou hlavních vzdělávacích budovách, v Čáslavské ulici v blízkosti plaveckého a
zimního stadionu a v Seifertových sadech nedaleko autobusového nádraží.

Škola se stále dynamicky rozvíjí a v současnosti se svými 660 žáky je největší a nejmodernější střední škola v regionu.
Každoročně škola v nabídce oborů pružně reaguje na požadavky trhu práce i zájmy absolventů základních škol. Jsme
jediná střední škola ve Středočeském kraji, která nabízí čtyřletý studijní obor Mechanik elektronik, kde úspěšný
absolvent zakončí celé studium maturitou a zároveň má možnost získat i výuční list oboru Elektrikář.

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme výuku v těchto oborech:

Studijní čtyřleté obory, zakončené maturitní zkouškou:

• Mechanik elektronik + výuční list 26-43-L/01

• Kosmetické služby 69-41-L/01

• Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

• Sociální činnost 75-41-M/01

Tříleté učební obory, zakončené získáním výučního listu:

• Kuchař, číšník 65-51-H/01

• Truhlář 33-56-H/01

• Elektrikář 26-51-H/01

• Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26 — 52 — H/01

• Kadeřník 69-51-H/01

• Strojní mechanik 23-51-H/01

• Zedník 36-67-H/01

• Ošetřovatel 53-41-H/01

• Pokrývač 36-69-H/01

• Sklář-sklofoukač 28-58-H/01

Nástavbové dvouleté studium, zakončené maturitní zkouškou:

• Podnikání 64-41-L/51

• Gastronomie 65-41-L/51

Škola je dobře dostupná jak autobusovou, tak železniční dopravou.

www.soskh.cz



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
technické v Třemošnici

Třemošnice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici zajišťuje studium ve čtyřletých oborech s
maturitní zkouškou, ve tříletých oborech s výučním listem. O její kvalitě svědčí i zisk Národní ceny kvality České
republiky s titulem Excelentní organizace a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

Od 1. 9. 2004 bylo zařízení transformováno ze Středního odborného učiliště strojírenského. Došlo k významné změně
vyučovaných oborů. Výrazně se rozšiřuje nabídka maturitního vzdělávání.

V současné době se ve škole vyučují čtyřleté obory s maturitní zkouškou, tříleté obory s výučním listem, profesní
kvalifikace a rekvalifikace.

Škola zajišťuje teoretické a praktické vyučování, celodenní stravování a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se
sociálním zařízením a WIFI připojením.

Ve svém dlouhodobém působení přizpůsobujeme nabídku profesních oborů požadavkům trhu práce.

Cílem vzdělávací koncepce školy je příprava kvalitních odborníků. Za dobu svého působení si škola vybudovala
významné postavení a stala se uznávaným vzdělávacím zařízením.

Škola se stala Informačním centrem a významně se podílí na zvyšování počítačové gramotnosti pedagogůširokého
okolí. Uspěla ve čtyřech národních a dvou mezinárodních grantech. Všechny byly úzce spjaty s informačními
technologiemi.

Projekty ESF jsou nedílnou součástí školy. V rámci prvního námi vytvořeného projektu vznikla cvičná stavba pro žáky
oborů klempíř a truhlář. Tento projekt byl ukončen 30. června 2012, stejně jako další projekt, který se týkal dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v systému kvality a autoevaluaci. Další dva v současné době realizované
projekty umožňují účastníkům dalšího vzdělávání zisk profesních kvalifikací v oborech strojní mechanik, truhlář a
nástrojař. Poslední projekt je projekt národní a je zaměřen na tvorbu vzdělávacích materiálů pro naše žáky.

Další projekty vytváří škola v rámci programu Leonardo da Vinci ve spolupráci se zahraničními školami na Slovensku
a ve Francii.

Z mimoškolní činnosti je třeba jmenovat lyžařské výcvikové kurzy, kurzy GO a každoroční desetidenní zahraniční
zájezdy.

V současné době má škola 200 žáků v osmi třídách a pracuje zde 22 pedagogických pracovníků.

Výuka probíhá v areálu, kde je škola, dílny, počítačové učebny, tělocvična, školní jídelna a domov mládeže.

Po opravě střech v budově školy a dílen a v domově mládeže proběhla rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny, rekonstrukce
sociálních zařízení a pokojů v domově mládeže, výměna oken v budově školy a v budově domova mládeže. V
současné době proběha výměna podlahové krytiny v budově domova mládeže a začínáme s výměnou oken v
tělocvičně.

Významně spolupracujeme se strojírenskými firmami nejen v Třemošnici. Našimi partnery jsou i truhlářské firmy v
okolí. V těchto firmách probíhá odborný výcvik žáků posledních ročníků.

Pro dospělé nabízíme akreditované kurzy obsluhy osobního počítače včetně databází a počítačové grafiky,
rekvalifikační kurzy v součinnosti s úřady práce v širokém okolí a nově tzv. systém profesních kvalifikací, vedoucí k
možnosti zisku výučního listu.

Samozřejmostí je produktivní, zakázková výroba na pracovištích odborného výcviku.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme ubytování ve volné kapacitě domova mládeže a pronájem tělocvičny.

www.sos-tremosnice.cz



Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická
škola a Základní škola s.r.o.

Chrudim

Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. vznikla 1. 9. 1992. Škola nabízí tři
studijní obory zakončené maturitní zkouškou, a to 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-78-42-M/03 Pedagogické lyceum –
tělovýchova a sport a 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – humanitní studia.

Žáci hotelnictví praktikují na prestižních pracovištích v tuzemsku i v zahraničí (Grandhotel Pupp Karlovy Vary, Lázně
Luhačovice – Jurkovičův dům, Palace, Horal Špindlerův Mlýn, Hotel 100 Pardubice). Škola je špičková v oborech
barmanských, číšnických, sommeliérských, což dokazují také vynikající výsledky žáků na celostátních i mezinárodních
soutěžích. Pedagogické obory nabízejí blokovou praxi, kterou je možné vykonat např. ve školní družině při naší
základní škole.

Důraz je ve vzdělávání kladen především na výuku cizích jazyků a praktickou stránku výuky, která je obohacována
různými kvalifikačními kurzy odborníků z praxe. V rámci oboru hotelnictví jsou to kurzy v oborech barman, barista,
studená kuchyně, sommeliér, carving (ozdobné vykrajování ovoce a zeleniny), zpracování ryb, výuka o pivu a točení
piva, v rámci oboru pedagogické lyceum to jsou kurzy animátora, masérský kurz, lyžařský nebo sportovní kurz, kurz
nutričního poradce apod. Je důležité zmínit, že kurzy nejsou vázány na obor, žáci různých zaměření se mohou účastnit
kurzů dle vlastního zájmu.

Žáci chodí do výuky ve slušném oblečení, které je stanoveno školním řádem. Ve své dosavadní historii má škola více
než 1000 absolventů. Absolventi školy nacházejí dobře uplatnění ve vystudovaných oborech, naše škola je velice
žádána i zájemci o studium ze sociálně slabého prostředí. Těmto zájemcům škola sama poskytuje nebo
zprostředkovává granty na financování studia, odborné kurzy, exkurze a certifikovaná školení. Škola formou
sociálního programu a stipendií aktivně podporuje nadané žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Zahraniční zkušenosti školy?

V oblasti zahraničních zkušeností škola už sedmnáct let pravidelně obsazuje zahraniční praxe v Německu, německý
partner nám na základě dobrých zkušeností poskytuje neomezenou kvótu počtu našich žáků pro tříměsíční letní
praxe. Další praxe probíhají ve Švýcarsku, Řecku a Španělsku (v podobném časovém horizontu).

V letech 2003–2008 absolvovali naši žáci v průběhu celého kalendářního roku dvouměsíční stáže v Českém domě
v Moskvě, od roku 2015 se škola účastní programu Erasmus+, díky kterému mohli žáci naší školy vycestovat do Velké
Británie, Irska a Itálie.

hotelovaskola.bohemia-chrudim.cz



Střední škola obchodní

Kolín

Nabízené obory:

Studijní obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

• (ŠVP Obchodní management)

• 4 leté denní studium zakončené maturitní zkouškou

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

• (ŠVP Finanční a daňový specialista)

• 4 leté denní studium zakončené maturitní zkouškou

64-41-L/51 Podnikání

• 2 leté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

• 3 leté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

(pro absolventy všech oborů s výučním listem)

Učební obory:

66-51-H/01 Prodavač – smíšené zboží

• 3 leté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

66-51-H/01 Prodavač

• Zkrácené studium

• 1 leté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

(pro absolventy středního vzdělání s maturitní nebo závěrečnou zkouškou)

29-53-H/01 Pekař (ŠVP Pekař-cukrář)

• 3 leté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

66-52-H/01 Aranžér

• 3 leté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

www.ssohavlickova.cz



Odborná střední škola podnikání a mediální
tvorby Kolín s. r. o.

Kolín

STUDIJNÍ OBORY:

• Ekonomika a podnikání

• Užitá fotografie a média - grafický design

• Užitá fotografie a média - fotografická tvorba

• Obalová technika - počítačová grafika

• Požární ochrana

• Informační technologie - webové aplikace

• Podnikání

• Tiskař na polygrafických strojích

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Přijímací řízení probíhá bez stresu.

U nás se nebudete nudit. Součástí výuky jsou zahraniční stáže, exkurze, výlety a odborné kurzy.

Výuka je vedena předními odborníky z praxe.

Výborná dopravní dostupnost.

Učitele zajímá tvůj názor a podporují tvé nápady.

Upřednostňujeme přátelsky vedenou výuku v malých studijních skupinách. Všichni se ve škole známe, panuje tu
přátelská atmosféra.

Díky kvalitně vedeným praxím získáte náskok na trhu práce v Čechách i zahraničí.

Wi free, moderní technické zázemí, stravování, knihovna, zahrada, studentský parlament jsou samozřejmostí.

www.ossp.cz



Studijní obor pro absolventy středních škol ve školním roce 2020/2021

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT

53-43-N/11

Vyšší odborné studium – tříleté denní

Podmínky přijetí

• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

• zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře na přihlášce)

PROFIL ABSOLVENTŮ

• jedná se o perspektivní obor, po profesní stránce velmi zajímavý

• studium je ukončené absolutoriem (titul DiS.)

• absolvent je připraven pro práci ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách
zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a
při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), a to
v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č.96/2004 Sb. a předpisy
s ním související

• absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké
škole

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA

53-41-N/51

Vyšší odborné studium – tříleté denní

Podmínky přijetí

• ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

• zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře na přihlášce)

PROFIL ABSOLVENTŮ:

• jedná se o perspektivní obor

• studium je ukončené absolutoriem (titul DiS.)

www.zdravotka.cz



• absolvent studijního oboru získává profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na
individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci. Je připraven
samostatně, na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem,
zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte. Je schopen radit v prevenci onemocnění a v péči o
nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů
v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, včetně jeho změn
a dodatků, dále se zněním vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanoví činnosti
zdravotnických pracovníků.

Studijní obory pro absolventy základních škol ve školním roce 2020/2021

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03

denní studium

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 78-42-M/04

denní studium

LABORATORNÍ ASISTENT 53-43-M/01

denní studium

Studium je vhodné pro dívky i chlapce

PROFIL ŠKOLY

• škola zajistí stravování a ubytování

• moderní laboratoře a odborné učebny pro výuku ošetřovatelství

• moderní počítačová a multimediální učebny

• kroužky a zahraniční zájezdy

• turistické kurzy

• posilovna

• zahraniční projekty

Den otevřených dveří:

www.zdravotka.cz



• 14. 10. 2019 (10.00 – 16.00 hodin)

• 19. 12. 2019 (16.00 – 18.00 hodin)

• 17. 02. 2020 (12.00 – 16.00 hodin)

•

Podmínky přijetí PRO VŠECHNY obory

- ukončené základní vzdělání

- zdravotní způsobilost (potvrzení lékaře na přihlášce)

- přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

Vzdělávací program

- odborné vzdělávání

- širší všeobecné vzdělávání

- výuka teoretická a praktická zajištěna kvalifikovanými pracovníky

- úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními

- z výuky cizích jazyků si žáci mohou volit jazyk anglický, německý nebo ruský

PROFIL ABSOLVENTŮ

• střední vzdělání s maturitní zkouškou

• možnost pracovat ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních

• možnost dalšího vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách

• praktická sestra: uplatnění v ošetřovatelské péči u dětí, dorostu i dospělých

• zdravotnické lyceum: kvalitní příprava pro studium zdravotnických a přírodovědných oborů na vysokých a vyšších
odborných školách

• laboratorní asistent: uplatnění zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie a krevní transfuze,
histologie, mikrobiologie a imunologie

Karoliny Světlé 135, 280 50 Kolín I / Tel.: 321 720 236 / e-mail: sekretariat@zdravotka.cz

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

www.zdravotka.cz
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Ljunghӓll s.r.o.

Čáslav

Ljunghӓll s.r.o. je jedním ze čtyř závodů Ljunghӓll Group patřícím do italské globální skupiny Gnutti Carlo Group.
Firma Ljunghӓll oslavila v roce 2017 kulatých 100 let své historie. Společnost je zaměřena výhradně na výrobu
tlakově litých dílů ze slitin hliníku, jejich následné obrábění, povrchovou úpravu a montáže. Vzhledem k nedávno
dokončené integraci rakouské společnosti TCG Unitech má nyní skupina celosvětově více než 90 tlakových licích strojů
s uzavírací silou od 400 do 3.700 tun a může se hrdě hlásit mezi TOP 5 největších sléváren hliníkových slitin globálně.
Na celém světě pracuje pro skupinu Gnutti Carlo téměř 4.000 zaměstnanců. V Evropě, Severní Americe a Asii najdeme
sedmnáct výrobních podniků.

Česká pobočka se sídlem v Čáslavi byla založena v roce 1994 jako Drop-Press s.r.o. V roce 2007 se stala součástí
Ljunghӓll Group a nastal první krok rozvoje, spojený s investicí do nové haly slévárny a licích strojů. Následně se v
roce 2014 stala společnost také součástí globální skupiny Gnutti Carlo Group, což odstartovalo již opravdu raketový
růst tohoto závodu. V roce 2018 byla dokončena nová hala slévárny pro stroje až do velikosti 4.000 tun uzavírací síly,
zároveň byly také instalovány první stroje o uzavírací síle 1.900 a 2.700 tun. V souvislosti s tím také začala výstavba
další haly obrábění, která byla nedávno dokončena. Můžeme tedy hrdě prohlásit, že Ljunghӓll s.r.o. je nyní
nejdynamičtěji se rozvíjející slévárnou hliníku s největšími tlakově licími stroji v ČR.

Ljunghӓll však není ani zdaleka jen slévárnou. 95% našich dílů je dodáváno včetně přesného obrábění a velká část
také s montáží komponentů. Mezi naše zákazníky ze skupiny výrobců osobních automobilů patří zejména Volvo Cars,
AUDI, BMW, Mercedes, ze skupiny výrobců nákladních vozidel nemůžeme zapomenout na Scania, Volvo, Daimler. Ve
všech případech jsou naše výrobky součástí luxusních osobních vozidel nebo nejlepších nákladních vozů, což
samozřejmě klade vysoké nároky na strojní vybavení. Každý nový projekt je tedy spojen s velkými investicemi do
strojového parku. Licí centra jsou vždy plně robotizovaná. V případě obrábění je vždy zvolen typ CNC strojů nejlépe
odpovídající danému typu výrobku, 5-ti osé, dvouvřetenné stroje a vždy se snažíme o maximální automatizaci
daného pracoviště.

Hi-Tech vybavení však samozřejmě klade značné nároky na kvalitu zaměstnanců. Jako zřejmě každá společnost v
dnešní době v oblasti lidských zdrojů čelí také Ljunghӓll nedostatku kvalifikovaných pracovníků technických profesí.
Probíhá intenzivní spolupráce jak se středními, tak s vysokými školami a odbornými sdruženími. V souvislosti
s rozšiřováním firmy však obsazujeme nejen pozice technické, ale i operátorské, THP a manažerské. Zájemci o práci
v naší společnosti mohou kdykoliv přijít či zavolat. Naše personální oddělení je u nás uvítá. Kromě pečlivého výběru
nových zaměstnanců se též zaměřujeme na maximální využití všech výhod globální společnosti, a to zejména na
možnost cestovat a poznávat ostatní závody v rámci zaškolení a dalšího vzdělávání.

Společnost je samozřejmě certifikována dle nejvyšších standardů IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Jelikož všichni naši zákazníci jsou globální, je právě nadnárodnost společnosti v rámci Ljunghӓll Group velmi
ceněným atributem. V případě nominace nových projektů je pro zákazníka mnohem jednodušší komunikovat své
požadavky s pobočkou, která je nejblíže jeho vlastnímu vývojovému či výrobnímu závodu s tím, že tyto informace
jsou pak již dále interně předávány v rámci skupiny Ljunghӓll.

Společnost myslí na budoucnost, a proto jsme se zapojili již do rané fáze mnoha projektů souvisejících s e.mobilitou,
ať již v oblasti hybridních pohonů, či plně elektrických vozidel. Na stoupající požadavky výrobců automobilů v této
oblasti jsme tedy dobře připraveni. Můžeme konstatovat, že většina nových projektů, na kterých v současné době
pracujeme, a to jak ve fázi nabídek, tak již vlastní realizace, je právě z této oblasti. Navíc u již běžících projektů nyní
vidíme značné navýšení požadavků, což nás jen utvrzuje ve správnosti této cesty. Jsme hrdí, že dodáváme díly na
nové elektromobily AUDI e-tron nebo DAIMLER EQC!

www.ljunghall.com



Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy poskytuje sociální služby osobám, které se v důsledku věku, zdravotního
postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. Diakonie je neziskovou organizací, s více než 150
zaměstnanci, která působí v 10 městech Středočeského kraje. Některá z pracovišť střediska zahájila svůj provoz již v
r. 1991.

Svoji činnost Diakonie zaměřuje především na pomoc seniorům, lidem s mentálním a kombinovaným
handicapem, matkám a rodinám v krizi a lidem v nepříznivé sociální situaci. Na pracovištích v Čáslavi, Kolíně, Kutné
Hoře, Libici nad Cidlinou, Pátku, Opolanech, Kostelci nad Černými lesy, Vlašimi, Voticích a Benešově poskytuje celkem
devět různých sociálních služeb a dětskou skupinu.

Sociální služby Diakonie:

sociálně terapeutické dílny, denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory,
pečovatelská služba, domovy se zvláštním režimem, azylový dům, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
občanská poradna.

V Diakonii je možné pracovat na ošetřovatelských, zdravotnických, administrativních i technických pozicích.
Lze se uplatnit jako pracovník v sociálních službách, pečovatel, zdravotní sestra/bratr, sociální pracovník, kuchař,
údržbář, pracovník úklidu a prádelny, účetní, hospodář, aj.

Na tyto pozice přijímáme kolegyně a kolegy na hlavní pracovní poměr i na dohodu o provedení práce. Je možné u nás
pracovat na plný i zkrácený úvazek.

Diakonie nabízí zajímavou a smysluplnou práci.

Staňte se součástí našeho týmu – přidejte se k nám!

Pokud Vás informace o naší organizaci zaujaly a chcete vědět více o nabízených pracovních pozicích, kontaktujte nás.

Sídlo organizace

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

Kouřimská 15

280 02 Kolín

Personalista - nábory

Bc. Martina Čáslavová

Tel.: 739 385 545

caslavova.martina@diakonie-stred.cz

www.diakonie-stred.cz



KOVOLIS HEDVIKOV a. s.

Třemošnice

K Hedvičinu údolí patříme už přes dvě století. Mezi našimi budovami protéká Zlatý potok, v němž žijí raci nebo loví
divoké kachny. V srdci této úchvatné přírodní rezervace dnes vyrábíme hliníkové odlitky pro celý svět.

Jako jediní u nás používáme nejmodernější technologie. Zároveň jsme zůstali rodinnou firmou v čistě českém
vlastnictví. Zkrátka, podobný podnik nikde jinde nenajdete. Našim lidem dáváme jistotu dobře ohodnocené práce v
přátelském, vstřícném prostředí. Na rozdíl od nadnárodních korporací vnímáme jedinečné potřeby každého našeho
zaměstnance a snažíme se jim vyhovět. Díky tomu u nás zakotvili nesmírně schopní lidé, jimž vděčíme za to, že jsme
světovou špičkou v tlakovém slévání hliníkových slitin. Díky skvělé práci našich lidí neustále narůstá poptávka od
zákazníku světového významu. Největšímu výrobci brzdových systémů pro nákladní auta a autobusy, skupině WABCO,
dodáváme díly brzdového pedálu šoféra, ABS a brzdových válců. Naše odlitky jsou součástí převodovek a jezdí ve
všech značkách koncernu Volkswagen ,ale také Bentley, BMV, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Škoda, Opel, Seat,
Renault, Toyota, Land Rover, Volvo a v dalších. Převážná většina našich zákazníků pochází z automotive průmyslu, a
my plníme jejich nejpřísnější požadavky a normy. Aby naše děti měly jistotu profesního uplatnění, významně
podporujeme okolní školy. Žákům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického v Třemošnici
dáváme kromě stipendií a praxe i materiál, nářadí, pracovní oděvy a další potřeby pro výuku v dílnách. Zveme
základní a ostatní střední školy na exkurze. Hodnotnými cenami také podporujeme TECHNOhrátky, projekt na podporu
technického vzdělávání a řemesel.

Slévárna leží v chráněné krajinné oblasti a jejím středem protéká Zlatý potok. Ochrana životního prostředí je pro nás
důležitá každý den, a proto neustále měříme a snižujeme množství produkovaných odpadů a odpadních vod, které
mají na okolí vliv.

Do našeho týmu hledáme nové kolegy, v případě zájmu nás kontaktujte na: m.semeradova@kovolis-hedvikov.cz

www.kovolis-hedvikov.cz



DAKO-CZ, a.s.

Třemošnice

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů
pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s plánovaným ročním obratem kolem jedné miliardy korun
českých, na kterém se ze 70 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Většinovým
vlastníkem společnosti je skupina CZECHOSLOVAK GROUP (CSG). Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka a.s.
Poprad, nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy
metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Evropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii,
Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové
dopravy.

Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm.

• počet zaměstnanců: 505

• rok založení společnosti: 1816

Motto: „Výrazně přispíváme k bezpečnosti na železnici“

www.dako-cz.cz



Adresa:

DAKO-CZ, a.s.

Josefa Daňka 1956

538 43 Třemošnice

Tel: +420 469 617 111

www.dako-cz.cz

Kontaktní údaje:

Personální úsek – Bc. Michaela Motýlová

e-mail: michaela.motylova@dako-cz.cz

tel.: +420 730 185 612

www.dako-cz.cz



Houfek a. s.

Golčův Jeníkov

• Exportujeme do 45 zemí světa. Naše stroje pracují i v zámořských státech.

• Kromě prodeje nabízíme i servis a výměnu náhradních dílů.

• Spolupracujeme se školami. Pořádáme exkurze a spolupracujeme na školních projektech.

• Jsme jedineční. Všechny naše stroje jsou výsledkem našeho vlastního vývoje.

„Jsme hrdí, že 28 let budujeme hodnoty - stroje, které svým konstrukčním řešením navazují na tradiční
prvorepublikový průmysl. Podílíme se na zvyšování kvalifikace našich pracovníků a snažíme se je motivovat k jejich
prácí."

www.houfek.com



Sedmička polytechnický kroužek, nadační fond

Golčův Jeníkov

Technický kroužek Sedmička je prostorem pro rozvoj kreativity a zájmu o technické obory. Technický kroužek
Sedmička existuje od roku 2014. Své klubovny má v Golčově Jeníkově. Je otevřen všem klukům a holkám, kteří mají
zájem o techniku, stavebnice a modely.

Jak pracujeme

Kamarádskou formou a hraním si se stavebnicemi a vláčky se snažíme v klukách a malých slečnách probudit zájem o
technické obory. Věnujeme se i 3D tisku a práci s CAD programy. Ve skutečnosti je za kamarádskou formou ukryta
metodika, osnovy a zkušenost učitele, lektora a táty-kutila.

Proč technický kroužek a nikoliv pouze Internet ?

Znalost mechaniky, elektroniky a manuální zručnost jsou základ pro pochopení nových technologií.

Výpočetní technika, elektronika a mnoho dalších oborů se rychle rozvíjí, ale pro úspěšnou práci v těchto oborech je
dobré od základní školy postupně poznávat různé obory a původní základy těchto oborů. Důvodem je i fakt, že
počítačové programy přicházejí a odcházejí, ale základy mechaniky, elektroniky se nemění.

Co znamená Sedmička ?

Podobně jako v případě divadla Semafor (Sedm malých forem), tak i v našem technickém kroužku se za názvem
skrývá sedm různých oborů, které chceme klukům a holkám ukazovat.

Je to následujících sedm oblastí :

- Šikuláček pro kluky a holky z prvního stupně ZŠ

- Modelář (vláčky, letadla, papírové modely)

- Malý stavitel a konstruktér (stavebnice)

- Jak věci fungují (zkoumání strojů a zařízení)

- Domácnost

- Malý elektronik, mechanik, chemik

- Konstruktéři CAD, 3D scan a 3D tisk

www.sedmicka.org



Fox Games s.r.o.

Pelhřimov

Co děláme?

Tvoříme originální deskovky, které slouží na základních a středních školách jako didaktické pomůcky. Vyvíjíme hry s
tématikou finanční gramotnosti, ale také hry do přírodopisu, fyziky či chemie. Jsme firma, která vrací do českých škol
názornost, praktičnost a především radost z učení. A to jak na straně žáků, tak učitelů. Smyslem školní docházky je
připravit žáky na budoucí život. To znamená rozvíjet současně jak odbornost, tak i soft skills, bez kterých se člověk
dnes neobejde jak v pracovním, tak i osobním životě. Jak toho nejlépe docílit? Přirozeně, zábavně a s emocemi. Čili
HROU.

Chceme se stát synonymem pro propojení zábavy s učením. Chceme, aby každé sehrání našich her znamenalo, že se
žák naučil něco nového. Aby mu každá hra otevřela obzory, aby ho donutila přemýšlet, aby mu ukázala směr. Zkrátka
aby ho připravovala na to, co ho v budoucnu čeká. Proto jsme firmou, která vyvíjí deskovky pro lepší budoucnost!

V čem jsme jiní?

Tvoříme hry přímo na míru učitelům. To znamená, že každá naše hra je jednoduchá (pravidla vysvětlíte během pár
minut), klade malou náročnost na přípravu učitele, je lehko modifikovatelná a tudíž jí lze hrát opakovaně. Dále
nevyžaduje trvalý dohled učitele, žáci si vystačí při hře sami. Zároveň je podpořena kurzem v systému DVPP, díky
kterému využijete potenciál hry na maximum.

Každý žák je jiný. Proto pro nás při vývoji her není důležitá rychlost či správnost řešení, ale proces myšlení (adaptace,
střet s realitou, řešení problémů, poučení z chyb,…). Obzvláště pak klademe důraz na to, aby žák zapojil do hry své
emoce. Je totiž prokázáno, že zapojením emocí dochází k mnohem efektivnějšímu procesu učení. V podstatě nám jde
o to, aby se žák učil, aniž by si to uvědomoval. Přirozeně, zábavně a s emocemi.

Vývoj každé hry probíhá ve spolupráci s odborníky na vzdělávání a odborníky na problematiku, kterou hra postihuje.
Vývoj probíhá v souladu s moderními výukovými trendy. Před vydáním prochází hra testováním, a to jak testováním
učitelů, tak i žáků, pro které je určena.

www.foxgames.cz



GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

Vrdy

Společnost Goldbeck Prefabeton s.r.o. je členem německého rodinného koncernu GOLDBECK, který působí více jak 50
let po celé Evropě. V České republice nabízíme stabilní zaměstnání pro téměř 1 000 zaměstnanců ve výrobních
závodech v Dolních Bučicích a v Tovačově.

Naše společnost se specializuje na projekci, výrobu a montáž železobetonových prefabrikovaných konstrukcí.

Zákazník vždy dostává komplexní řešení od jednoho partnera – od projekce přes výrobu až po dopravu a montáž.

Jsme společnost s dlouholetou tradicí, a naším krédem je dlouholetý úspěch, férovost v jednání se spolupracovníky
či zákazníky a nepřetržitá inovace v oblasti výroby a procesů. Věříme, že zaškolení na pracovišti a poznání firemní
kultury je pro spokojenost zaměstnance i zaměstnavatele velice důležité.

Svým zaměstnancům společnost Goldbeck Prefabeton s.r.o. nabízí:

• Práci na hlavní pracovní poměr

• Pravidelný výplatní termín

• Osobní ohodnocení

• Rozvoj potenciálu zaměstnance

• Možnost postupu ve mzdových třídách na základě zkušeností

• 25 dní dovolené

• Pravidelná profesní školení

V naší firmě nacházejí uplatnění nejčastěji absolventi technických středních škol, řemeslných učilišt, ale také
administrantivních nebo eknomicných oborů.

Ideální studijní nebo učební zaměření pro pracovní pozici:

SPŠ stavební: Konstruktér SkeletPro, Konstruktér Skeletsystem, Projektant Stropsystem, Obchodní technik
Stropsystem, Akviziční technik, Dispečer montáží,…

SPŠ strojní: Konstruktér SkeletPro, Konstruktér Skeletsystem, Investiční technik,….

Ekonomické obory: Účetní, Mzdová účetní, Ekonom, Fakturant,…

Řemeslné učební obory: Zámečník, Betonář, Kompletace výztuže, Svářeč, Montér železobetonovách konstrukcí,
Obsluha strojů, Elektrikář, Elektronik, Údržbář, Betonář, Jeřábník

Volné pozice vypisujeme vždy ná náš oficiální kariérní web: www.prace-goldbeck.cz

www.prefabeton.cz


