Táborská moderní škola s pestrou nabídkou oborů
Škola vznikala postupným
slučováním středních škol
v Táboře a dnes je velkým vzdělávacím zařízením, které nabízí
pestrou škálu oborů – maturitních, učebních i nástavbových.
Žáci mají ve škole špičkové
zázemí, ať už jde o teoretickou
výuku (IT technologie, počítačové učebny, multimediální učebny), nebo praktické vyučování.
V areálu školy se nachází domov
mládeže, jídelna, sportoviště,
knihovna, studijní a informační
centrum a kinosál.
Kromě tradičně žádaných maturitních oborů jako je hotelnictví, veřejnosprávní činnost nebo
knihovnictví byl letos opět otevřen obor ekonomika a podnikání. Velice důležitý je u těchto
oborů kontakt s praxí, což se nám
daří velice dobře realizovat.
Všichni naši maturanti projdou
v průběhu studia praxí ve firmách, knihovnách, hotelích nebo
supermarketech a opouští školu
dobře připraveni do života.
Knihovníci stále aktivní
Skvěle se na veřejnosti prezentují naši knihovníci. Můžete
se s nimi setkat nejen při praxi
v knihovnách, ale i při pořádání
akcí jako je Noc s Andersenem
nebo Noc literatury. Připravují
pasování prvňáčků na čtenáře
nebo pohádkové odpoledne pro
děti v knihovně, účastní se řady
exkurzí, i zahraničních. 3. místo
v literární soutěži Jihočeská žab-
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ka pro naši žákyni svědčí o tom,
že knihovníci jsou úspěšní
i v literární oblasti.
Gastronomie slaví úspěchy
Mezi zájemci o vyučení stále
přetrvává zájem o obor cukrář, automechanik nebo kuchař-číšník.
A protože nabídka učebních oborů zejména pro dívky je nedostatečná, vrátili jsme letos do nabídky opět obor prodavač.
Obory zaměřené na gastronomii již tradičně reprezentují naší
školu. Ať už se jedná o maturitní
hotelnictví nebo učební kuchařčíšník, cukrář nebo řezník-uzenář. Žáci se prezentují na veřejnosti s velkým ohlasem, o čemž
svědčí nejen zájem o pořádání
rautů pro nejrůznější příležitosti, ale i úspěšná účast v soutěžích.
V loňském roce jsme získali například 1. místo v kuchařské soutěži na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
nebo 1. místo v soutěži Gastro
Kroměříž 2018.
I cukrářky úspěšně reprezentují naši školu ať už na soutěži
Písecké dortování, Cukrářských
slavnostech v Mladé Boleslavi
nebo na Budějovickém mlsání.
Na jaře se zapojily do výroby
obřího dortu na zahájení Travelfestu na Výstavišti v Českých
Budějovicích.
S našimi řeznickými učni se
veřejnost může setkat například
na vepřových hodech, které pořádáme v naší školní restauraci
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Beseda na Žižkově náměstí
v Táboře. V tomto moderním gastronomickém zařízení absolvují
žáci gastronomických oborů
učební praxi a odborný výcvik,
nová cukrárna v prvním patře nabízí zázemí žákům oboru cukrář.
Technická řemesla
mají budoucnost
Naše škola připravuje také
žáky pro technická povolání
v oborech automechanik, autoelektrikář a instalatér, což jsou
v současné době velmi žádané
profese.
Žáci se pravidelně účastní krajských i národních soutěží
v odborné dovednosti. Jedná se
např. o soutěž Autoopravář Junior nebo Učeň instalatér, kde se
často umisťují na předních příčkách. V průběhu školního roku
pravidelně připravujeme odborné exkurze do zajímavých výrobních provozů, dílen, autoservisů
nebo stanic technické kontroly.
Odborný výcvik žáků probíhá na odloučeném pracovišti
v Chýnovské ulici. Současně někteří absolvují odbornou praxi
u osvědčených renomovaných firem v Táboře a okolí. Pracoviště
v Chýnovské ulici prochází
v současné době razantní změnou.
Budou zrekonstruovány a nově
vybudovány prostory autodílen,
vznikne přístavba odborného pracoviště – pneuservisu, dojde
k modernizaci a stavebním úpravám stávajícího pracoviště.

Všechny prostory budou vybaveny novými přístroji, zařízeními a technologiemi, které odpovídají současným potřebám a požadavkům trhu.
Škola usiluje o profesní rozvoj
žáků a pořádá pro ně řadu kurzů
a workshopů. Během studia mohou žáci sbírat mezinárodní zkušenosti a absolvovat stáže a praxe
v zahraničí – v Německu, Holandsku, Řecku, Itálii. Při výuce jsou
využívány i poznatky z více než
dvacetileté spolupráce se školou
v holand-ském Doetinchemu.
Výhodou školy je vzájemná
prostupnost oborů, žáci po vyučení mohou pokračovat ve
dvouletém nástavbovém studiu
a kromě výučního listu získat
i maturitní vysvědčení, což zvýší jejich šance na uplatnění na
trhu práce.
Nezanedbatelné jsou také bonusy, které mohou žáci získat, od
absolvování barmanského nebo
baristického kurzu, kurzu studené kuchyně u gastrooborů až po
získání řidičského oprávnění
nebo svářecí zkoušky u technických oborů.
Škola úzce spolupracuje
s organizacemi a sociálními partnery, působícími v oborech, které
vyučuje. Zapojuje se do projektů, jejichž hlavním cílem je umožnit žákům prostřednictvím zahraniční mobility získat nové odborné znalosti a dovednosti, které
budou moci uplatnit v praxi.

Sestřičky se opět vracejí
Táborská střední zdravotnická škola má už osmdesátiletou
tradici, je to navíc škola, která
má pro své absolventy velkou
perspektivu. Zdravotnictví je
velice dynamický obor, a tak
rozhodnutí studovat táborskou
zdrávku není vůbec špatné. Škola je prakticky orientovaná, všeobecné vědomosti jdou ruku

v ruce s praktickými dovednostmi. Důležitou součástí je vzdělávání v přirozených podmínkách.
Její žáky můžete potkat nejen
v táborské nemocnici, ale také
v G- centru Tábor a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Právě v nich žáci uplatňují
získané znalosti a současně získávají potřebné praktické dovednosti a zkušenosti z přirozeného
zdravotnického prostředí, které

pak mohou uplatnit ve svém budoucím profesním životě.
V současné době je velice
milé, že se opět do školy vracejí sestřičky – škola nabízí čtyřletý maturitní obor Praktická
sestra. Maturita je osvědčením
odbornosti, ale také skvělým
odrazovým můstkem pro další
studium na vyšších odborných
a vysokých školách. Dále
otevírá tříletý obor Ošetřovatel, který je zakončen
získáním výučního listu.
Absolventi obou oborů
mají širokou škálu uplatnění, neboť ve zdravotnictví a sociálních službách je
dlouhodobě silná poptávka po kvalitním zdravotnickém personálu.
Každoročně se daří ve
škole uspořádat mnoho
školních i mimoškolních akcí.
Táborská zdrávka je zapojena
do několika projektů, spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi.
Pro více informací stačí zabrouzdat na webovky www.szs-tabor.cz
nebo se přijít podívat.
Den otevřených dveří bude
v pátek 18. ledna 2019 nebo po
telefonické domluvě můžete přijít kdykoliv.

region Táborsko
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SPŠ Tábor: Příležitost, jak se připravit na život
Před rokem jsme na tomto místě oslovili zájemce o studium techniky na Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře sloganem Přidejte se k úspěšným!
Článek ukazoval na příkladu dosavadních více než 6000 absolventů této školy, jak mnozí z nich
dosáhli ve svém oboru významných úspěchů na postech technických nebo výrobních ředitelů,
z jiných se stali uznávaní konstruktéři, technologové a projektanti a další založili dodnes prosperující firmy. Po roce je proto
na místě otázka: Podařilo se vyslovené přání naplnit? Při pohledu do naplněných tříd současných prvních ročníků táborské
průmyslovky zní odpověď jednoznačně. Dobré příklady táhnou
a úspěch jiných nemusí pouze vyvolávat závist ostatních, ale také
motivovat k napodobení cesty,
jak získat kvalitní vzdělání a stát
se žádaným odborníkem pro oblast strojírenství a stavebnictví.
Střední škola, to ale není jen
dosažení dalšího stupně vzdělání a získání patřičné odbornosti.
Správná střední škola připravuje
své studenty na život, a to znamená těsné napojení na praxi
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a spolupráci s firmami, bez níž
nemá žádná technická škola budoucnost. Nepřekvapuje proto,
že vzájemná dohoda SPŠ Tábor
s průmyslovými partnery o prodloužení praxí studentů maturitních oborů v provozech firem na
celý měsíc má pokračování
i v nadcházejícím školním roce a že
průběh praxí
je pod ostrým
dohledem jak
podnikových
personalistů,
tak pedagogů. Takový
přístup se vyplatí oběma
stranám stejně jako důraz
kladený na
moderní vybavenost
školních dílen CNC technikou,
další posílení laboratoří automatizace o robotizovaná pracoviště
nebo několik 3D tiskáren, o nejnovějším programovém vybavení několika stovek počítačů
v odborných učebnách a ateliérech nemluvě.
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Kromě čtyřletých maturitních
oborů má SPŠ Tábor v nabídce
také tříleté strojní a stavební učební obory. Pro jejich absolventy je
dostatečná praxe ještě důležitější. V tomto případě si jinou, než
těsnou spolupráci s firmami snad
ani představit nelze. Novinkou určenou současným deváťákům je návrat
k učebnímu
oboru Strojník, který
bude škola od
školního roku
2019/2020 realizovat ve
spolupráci se
společnostmi
Hochtief a Caterpillar
a uchazečům
přinese řadu
významných
bonusů včetně příspěvků pro získání svářečských a řidičských průkazů vybraných skupin. Propojení táborské průmyslovky s firmami
regionu v tomto ohledu lze považovat za příkladné.
Ke středoškolskému životu
neodmyslitelně patří poznávání ji-

ných zemí. To, co bylo dřívějším
generacím upíráno, je v současnosti nedílnou součástí vzdělávání. K pochopení kulturních odlišností je ovšem nezbytné správné
porozumění a znalost alespoň jednoho světového jazyka. Dlouhodobý trend jednoznačně preferuje angličtinu, kromě ní nabízí
SPŠ Tábor také německý, ruský,
francouzský nebo španělský jazyk. Také v tomto případě klade
škola důraz na praktické využití,
proto je zapojena do několika
mezinárodních projektů a má
partnerské školy v Rakousku,
Německu, Slovensku, Slovinsku,
Chorvatsku a Polsku, kam každoročně míří skupiny táborských
studentů na výměnné pobyty
a odborné stáže.
Pokud stále váháte, kam po
základní škole, SPŠ Tábor vám
dává jedinečnou příležitost, jak se
připravit na budoucí život. Závazkem z naší strany je zabezpečit
v maturitních i učebních oborech
natolik kvalitní výuku, abyste se
v příštích letech stali posilou nejen jihočeského strojírenství
a stavebnictví. Úspěch je ve vašich rukách. My známe cestu, jak
ho dosáhnout.

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
Vyšší odborná škola lesnická a
Střední lesnická škola Bedřicha
Schwarzenberga v Písku nabízí celou škálu možností vzdělávání
v lesnických oborech, popřípadě
v oborech lesnictví příbuzných.
Především se jedná o čtyřleté
odborné vzdělávání s maturitou –
obor lesnictví. Návazně mohou
maturanti ze všech středních škol
pokračovat na tříleté vyšší odborné škole, rovněž v oboru lesnictví.
Toto studium je zakončeno absolutoriem, absolventi mají titul DiS,
přičemž je možno využít i kombinované formy studia.
Skladbu studijních oborů dále
vhodně dotváří tříleté střední odborné vzdělávání s výučním listem
– jednak v oboru lesní mechanizátor (tento obor je podporován stipendijními programy Vojenských
lesů a statků a také Lesů ČR), nově
je potom možno získat výuční list
v oboru krajinář – zahradník.
V rámci školní výuky žáci kromě jiného získávají v učebním
oboru řidičské oprávnění „T“ (lesní mechanizátor) nebo v maturitním oboru řidičské oprávnění
„B“, zbrojní průkaz, oprávnění
k získání loveckého lístku,
oprávnění zastávat funkci mysliveckého hospodáře. Škola průběžně buduje podnětné zázemí
pro moderní odbornou výuku, čemuž významně napomáhá i účast v
projektu ministerstva zemědělství
Centra odborné přípravy, která jí
umožnuje čerpat významné finanční prostředky na investice do odborných učebních pomůcek. Ve
škole je k dispozici nově rozšířená učebna se simulátory harvestorů, dále jsou zde dvě počítačové
učebny vybavené i mobilními zařízeními pro práci s nejmodernějším lesnickým softwarem, nová počítačová učebna byla ale vybudovaná také pro výuku cizích jazyků. Výuka ve škole se opírá také o
„pomůcky“, jež jsou dědictvím
úsilí předchozích generací - např.

svým rozsahem unikátní sbírka vycpanin nebo sbírka geologická.
Vlastní budova školy je součástí
rozsáhlejšího areálu, jenž je dále tvořen domovem mládeže, školní jídelnou, tělocvičnou, venkovním hřištěm a konečně také arboretem, které
představuje jeden z vůbec nejatraktivnějších prvků zdejšího prostředí.
Ubytování na domově mládeže je
zajištěno ve dvoupokojových buňkách s vlastním příslušenstvím a ledničkou. V době osobního volna mohou žáci využívat pestré nabídky
zájmové činnosti (např. kroužky střelecký, trubačský, kynologický, včelařský, sportovní atd.), k dispozici
jim je například i chlapecká a dívčí
posilovna či informační centrum
s knihovnou a čítárnou.
Klíčovým partnerem školy při
zajišťování praktického vyučování je Krajské školní hospodářství
České Budějovice, které spravuje školní polesí Hůrky a Vimperk. Mezi další důležité partnery školy patří přirozeně Lesy

ČR, Vojenské lesy a statky, Národní park Šumava, Lesy města
Písku, Lesní správa Orlík nad
Vltavou, Českomoravská myslivecká jednota – OMS Písek aj.
Zmínit je třeba i spolupráci se

Zemědělskou univerzitou v Praze a Mendelovou univerzitou
v Brně, zejména s jejich lesnickými fakultami. Přijďte se k nám
podívat a poznejte moderní tvář
lesnického školství.

Gymnázium Písek vás zve
Gymnázium Písek, škola s dlouholetou tradicí, si vás dovoluje
pozvat na Den otevřených dveří,
který se koná v pondělí 12. listopadu 2018 od 8.30 hod. do 15.30
hod. V tento den máte možnost
podívat se, jak probíhá výuka
v jednotlivých studijních oborech,
nahlédnout do všech tříd a odborných učeben, můžete pohovořit se
žáky, vyučujícími a zjistit vše, co
potřebujete vědět o studiu na naší
škole a jeho průběhu. V 10.00 hod.

region Táborsko/Písecko

proběhne v aule gymnázia setkání
s ředitelem školy, který Vás seznámí s možnostmi vzdělávání na
gymnáziu, s organizací studia či
s podmínkami přijetí ke studiu a
bude připraven odpovědět na veškeré vaše dotazy. Přijďte a získejte
informace přímo u zdroje!
Všechny zájemce o studium,
žáky z 5. tříd, ze 7. tříd a z 9. tříd
základních škol, jejich rodiče i širokou veřejnost srdečně zveme!
Těšíme se na vás!

Kam po základce Jihočeské týdeníky

5

Škola nabízí širokou škálu oborů
SOŠ a SOU Písek je škola
s dlouhou tradicí výuky učebních oborů. Jedná se o obory stavební – zedník, tesař, instalatér,
klempíř. Dále škola připravuje
mladé truhláře, automechaniky,
kuchaře, číšníky, cukráře, prodavače a další obory včetně dvou
maturitních a nástavbového studia.
Učitelé ve škole a ve školních
dílnách se zaměřují na zvládnutí
základních řemeslných dovedností a znalostí. To však dnes již

nestačí – škola si uvědomuje, že
je nutné sledovat vývoj v jednotlivých oborech a reagovat na něj.
Proto byl s využitím fondů EU
realizován nákup pětiosého obráběcího centra pro truhláře, dále
špičkové diagnostiky motorových vozidel pro automechaniky. V současnosti se připravuje
realizace moderního gastrostudia. Tam, kde pořízení potřebného zařízení není v možnostech
školy, jde cestou spolupráce
s odbornými firmami. Příkladem
může být spolupráce s firmou
VRBKA Střechy s.r.o., kde probíhá výuka mladých klempířů.
Žáci zde mají možnost podílet se
přímo na realizaci zajímavých
zakázek této firmy a být tak
v kontaktu s vývojem jejich oboru. Obdobně je zajištěn odborný
výcvik v oborech instalatér, kuchař, číšník, prodavač.
Cílem školy je s využitím
všech prostředků poskytovat
kvalitní vzdělávání a kladně
motivovat své žáky. O tom, že se
to daří, svědčí výsledky žáků
v řadě odborných soutěží, výsledky závěrečných učňovských
zkoušek nebo kladné hodnocení
zakázek prováděných v rámci
odborného výcviku.

Proč studovat na Zemědělské škole v Písku?
Škola poslední dobou prochází velkými proměnami nejen zvenku, ale
i uvnitř. Jednotlivé odborné učebny
jsou vybavené moderními pomůckami
a přístroji v návaznosti na trendy
v daných vědních oborech a potřeby
trhu práce. Žákům se tedy nabízí možnost studovat v moderním a dobře vybaveném prostředí. Důkazem toho je
zrekonstruovaná laboratoř chemie
s potřebnými přístroji pro laboratorní
cvičení i chemické analýzy, laboratoř
biologie s novými mikroskopy a kvalitně vybavené učebny biologie, chovu
zvířat, chovu koní i pěstování rostlin.
S novými pomůckami a přístroji se žáci
setkávají i ve výuce dalších odborných
předmětů – v geodézii, meteorologii,
pedologii a v rámci předmětu praxe.
Škola klade velký důraz na propojení teoretické výuky odborných předmětů s jejich praktickými cvičeními a
teoretické výuky s předmětem praxe.
Žáci během studia získávají nejen odborné znalosti, ale také se učí a rozvíjejí odborné dovednosti v návaznosti
na potřeby trhu práce. Neodmyslitelnou součástí školy je Školní statek
v Dobešicích, kde jsou realizovaná
mnohá témata předmětu praxe zaměřená na chov zvířat, chov koní, veterinářství, pěstování a ochranu rostlin,
zemědělskou mechanizaci. Žáci mohou pracovat se špičkovými jedinci
různých druhů hospodářských zvířat
včetně genových rezerv. Učí se osvojovat si zásady správného ošetřování
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hospodářských zvířat i jednoduchých
zooveterinárních zákroků. Celý školní statek prochází rozsáhlou modernizací nejen budov, ale i stájových technologií. Rekonstrukce probíhají ve
stávajících prostorách odborných učeben, včetně sociálního zázemí. V blízké
budoucnosti bude vystavěná multifunkční hala sloužící pro prezentaci
zemědělské mechanizace i jednotlivých
hospodářských zvířat, v neposlední
řadě bude využívána jako jízdárna. Na
pozemcích školního statku vznikne
rovněž zpevněná plocha pro potřeby
chovu koní. V předmětu praxe mají
žáci možnost pracovat s moderní zemědělskou mechanizací….
Střední zemědělská škola v Písku
je odbornou školou, která nabízí studium dívkám i chlapcům se zájmem
nejen o zemědělství, přírodu, ale i o
péči a ochranu krajiny jako celku. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní
zkouškou. Je možné studovat obor
vzdělání Agropodnikání se zaměřením
na agroekologii, chov koní nebo zemědělský provoz, nebo obor vzdělání
Ekologie a životní prostředí se zaměřením na ochranu živočichů a rostlin
nebo obnovu krajiny.
Prohlídka školy i školního statku
je možná kdykoli po telefonické domluvě. Veškeré informace o škole
naleznete na webových stránkách školy: www.szespisek.cz.
Ing. Lenka Zámečníková,
zástupce ředitele školy

Uvažujte o řemeslu na milevském učilišti
– je to krok správným směrem!
SOŠ a SOU Milevsko, malá
škola s téměř sedmdesátiletou
tradicí, je tady pro ty z vás, kteří pochopili, že umět řemeslo
je v dnešní době cesta k osobní
prosperitě. Jít se vyučit není
v žádném případě východisko
z nouze, je to začátek slibné
budoucnosti. Trh práce totiž
pláče po manuálně zručných
odbornících, absolventi žádaných profesí nemají problém
s uplatněním a vydělávají slušné peníze. Proč toho tedy ne-

využít?! Proč si nevybrat z promyšlené nabídky milevského
učiliště, jehož hlavním cílem
je připravit schopné a samostatné pracovníky přímo do
provozů nejrůznějších podniků, a to hlavně díky důrazu na
precizní praktický výcvik, vedený ve skvěle vybavených
dílnách odborné praxe, a intenzivní spolupráci s místními firmami. Den otevřených dveří
proběhne 6. prosince 2018, tak
se přijďte přesvědčit!

Vítejte na našem gymnáziu
Milí sedmáci a deváťáci, pokud uvažujete o studiu na milevském gymnáziu, neváhejte
a přijďte se k nám podívat v pátek
16. listopadu 2018. V tento den
jsou dveře školy otevřeny nejen
pro naše současné žáky, ale také
pro veřejnost a především pro
vás, nové uchazeče. Získáte tak
konkrétní informace o možnostech vašeho dalšího vzdělávání
a uděláte si představu o tom, jak
to u nás ve škole chodí. Můžete
si prohlédnout všechny učebny,
moderně vybavené laboratoře
a jazykové učebny, ve vestibulu
školy pak máte příležitost vyzkoušet si lezení na umělé horolezecké stěně. Školou vás provedou a případné dotazy vám zodpoví naši současní žáci. Ti naši
školu velmi dobře reprezentují ve
vědomostních a sportovních soutěžích, kterých se každoročně
zúčastňují a v nichž se často umisťují na předních místech nejen

v rámci okresu a kraje, ale také
v republikových kolech.
Milevské gymnázium má
v našem regionu dlouholetou tradici, v letošním roce si připomínáme 65 let jeho trvání. Naši absolventi, kterých jsou dnes téměř
tři tisíce, se stali uznávanými odborníky, mnohé z nich dobře znáte jako lékaře, právníky, inženýry, pedagogy, umělce či politiky.
Pokud se v září 2019 stanete
našimi žáky, rozšíříte řady našich
současných studentů, později
úspěšných absolventů. V prvním
ročníku jsou pro vás připraveny
adaptační kurzy, zajímavé projektové dny a lyžařské kurzy, ve
vyšších ročnících pak sportovněturistický kurz a jiné výběrové
exkurze.
Gymnázium Milevsko je školou s dlouholetou tradicí, kvalitní výukou, příjemným prostředím
a rodinnou atmosférou, přijďte se
o tom přesvědčit!

Perspektivy technického vzdělání na SPŠ a VOŠ Písek
Chcete se vzdělávat v technických oborech, které se zabývají informačními, komunikačními a přenosovými systémy nebo elektrotechnikou a jejími aplikacemi
v řídících systémech v průmyslu
i v domácnostech? Chcete se kvalitně připravit na VŠ studium, zajímá
vás projektování v elektrotechnice?
Pak právě vám nabízí naše škola SPŠ
a VOŠ Písek vhodné podmínky odborného vzdělávání. Vybavení odborných učeben je průběžně modernizováno, proto je běžné při výuce
pracovat s nejmodernější technikou,
která se používá v průmyslové výrobě, technickém vybavení budov
region Písecko

a v administrativě i při zpracování
a přenosu informací či projektování
v elektrotechnice.
V návaznosti na požadavky
z praxe jsou do výuky aktuálně zařazeny aplikace obnovitelných zdrojů energie, inteligentních domácností, síťové akademie, Oracle akademie, projektování v elektrotechnice, IoT. Spolupráce s významnými zaměstnavateli Jihočeského
kraje, mezi které patří JETE a ČEZ,
Rohde&Schwarz, Schneider-Electric, Vertiv Nišovice, Kunststoff-Fröhlich, ELO+, je inspirací pro technické studium s perspektivou dobrého
uplatnění na trhu práce.
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VOŠ , SPŠ a SOŠ Strakonice
– nabídka kvalitního vybavení
– cesta pro uplatnění na trhu práce
Rok 2018 byl rokem rozsáhlé
modernizace technického vybavení dílen odborného výcviku.
Projekt IROP umožnil nákup
dvanácti kusů univerzálních
konzolových frézek, šestnácti
kusů univerzálních hrotových
soustruhů a tří kusů brusek. Třešničkou na dortu je vybudování
CNC učebny, která bude vybavená tříosým vertikálním frézovacím a vrtacím centrem
s řízenou přídavnou osou, pětiosým vertikálním frézovacím a
vrtacím centrem s robotem pro
manipulaci s obrobky a CNC
soustruhem. Další moderní vybavení nechť je příjemným překvapením pro budoucí žáky.
Současné i budoucí žáky jistě uspokojí modernizace sociálního zařízení školy i domova
mládeže a sportovního zázemí.
Velice si vážíme úspěchů našich žáků v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích,
patří sem např. celorepublikové soutěže v NC programování

obráběcích strojů s čelním umístěním jednotlivců i družstva.
Tradiční úspěchy zaznamenávají žáci též v celorepublikové
soutěži ve 2D kreslení a 3D modelování. Nelze nepřipomenout
úspěch Miracle Engineers
v soutěži Formule 1 ve školách,
kdy tento tým získal již potřetí
v řadě titul mistrů České republiky. Nezapomínáme na přípravu žáků tříletých oborů a na jejich úspěchy. Pro žáky oboru
Kuchař-číšník nabízíme barmanský kurz, pro strojní mechaniky svářečský průkaz a pro
žáky oboru automechanik řidičské oprávnění skupin B a C.
Žáci oboru Kuchař-číšník se neztratili v soutěži Netradiční
úprava vodňanské ryby, krajské kolo soutěže Kovo junior
vyhrál zámečník naší školy.
Rádi vás přivítáme v modernizovaných prostorách naší školy.
Jistě navážete na zmíněné úspěchy a především vás čeká jistota
uplatnění se na trhu práce.

Už jste někdy dostali
ve škole snídani?
Že ne? V rámci projektu Střední školy a Jazykové školy Volyně se vám to může stát. Ve třídě
čeká žáky škol bohatě prostřený
stůl. Ptáte se proč?
Odpověď je jednoduchá. Cílem projektu je ukázat žákům
negativní důsledky našich stravovacích návyků. Hodně z nás
má například rádo banány. Pojďme si souvislosti ukázat právě na
tomto ovoci.
Zamysleme se, co se děje, než
banán doputuje na náš stůl. Dozraje přirozeně? Ne. Banán musí
urazit dlouhou cestu. Proto se
sklízí zelený, chemicky se ošetřuje a speciálně balí. A kdo jej
sklízí? Někdy dospělý člověk,
ale v mnoha případech malé dítě,
které v rozvojových zemích často pomáhá živit rodinu, místo
toho, aby chodilo do školy. Tepr-
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ve potom se sklizený zelený banán vydá na cestu. Po celou dobu
přepravy zelený banán dozrává.
Z motorů dopravních prostředků
přitom unikají do ovzduší jedovaté látky. Když lodě i auta doslouží, musí se zlikvidovat. To
všechno zatěžuje naše životní
prostředí.
Vezměme si naproti tomu jablko. Roste v našem přirozeném
prostředí na stromech. O sklizeň
zralých plodů se stará dospělý zaměstnanec. Náklady na dopravu
ke spotřebiteli jsou ve srovnání
s banány zanedbatelné.
Ještě máte chuť na banán?
Nebo si raději pochutnáte na jablku a ušetříte tak naše životní
prostředí?
Takovému přístupu, který je
šetrný k životnímu prostředí, se
říká uvědomělá spotřeba.

Euroškola se představuje
Příjemná rodinná atmosféra,
rozšířená výuka cizích jazyků,
možnost zahraničních stáží, cateringové akce. Tak vidí klady své
školy absolventi Euroškoly Strakonice. Studenti oboru Hotelnictví a turismus pobývají na svých
stážích v pětihvězdičkovém hotelu Maximilian v bavorském Bad
Griesbachu. Jedná se o nejluxusnější hotel v největším evropském
golfovém resortu, kde mívají svá
soustředění i fotbalisté Bayernu
Mnichov. Škola úzce spolupracuje s Top hotelem Praha, s nímž or-

ganizuje cateringové akce na Pražském hradě. Nejbližší společnou
akcí bude slavnostní předávání
státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu
u příležitosti státního svátku 28.
října za účasti představitelů vlády
i prezidenta ČR. Studenti oboru
Ekonomika a podnikání spolupracují s výchovně vzdělávacím centrem ve Waldmünchenu na mezinárodních projektech, vytvářejí reklamní kampaně v rámci fiktivní
firmy, vydávají vlastní časopis
Strakonomka.

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice
865 je státní škola, která se nachází 3 km od Týna nad Vltavou.
V letošním roce oslavila již 65
let své existence.

region Strakonicko/Českobudějovicko

Nabízí učební a studijní obory, ze kterých si můžou vybrat jak
chlapci, tak i dívky.
Přímo v areálu školy se nachází domov mládeže, který poskytuje ubytování nejen žákům školy, ale i veřejnosti. Samozřejmostí je stravování a bohaté sportovní zázemí.
Žákům školy i civilním zájemcům nabízí škola získání řidičských oprávnění skupin B, C, T
a svářečských oprávnění metody
E a G včetně prodlužování svářecích průkazů.

Kam po základce Jihočeské týdeníky
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ŠKOLA, s. r. o.
České Budějovice
Soukromá škola s dlouholetou
tradicí, prosazující individuální
přístup výuky, poskytující variabilní vzdělání díky možnosti
volby zaměření od 3. ročníku studia SŠ. Jako jediná škola
v Jihočeském kraji nabízí výbě-

rovou specializaci oboru Obchodní akademie Žurnalistika
a média a denní studium oboru
Logistika a finanční služby. Po
absolvování střední školy je
možnost navazujícího studia na
vlastní vyšší odborné škole.

Proč zvolit tuto školu:
• jsme víc než jen škola: důležitá je pro nás nejen příprava žáků na
budoucí profesi, ale i jejich osobní rozvoj a orientace v širokém spektru životních situací
• nízký počet žáků a studentů ve třídách a studijních skupinách
umožňuje vysoce individuální přístup pedagogů k žákům a vytvoření téměř rodinné atmosféry
• první půlrok středoškolského vzdělání zdarma, poté výše školného dle dosaženého prospěchu
• možnost sestavení individuálního plánu výuky a jeho realizace za
podpory celého pedagogického sboru

Střední škola polytechnická
České Budějovice
Pro žáky ZŠ nabízí naše škola
vzdělání v oboru Požární ochrana. Žáci se připravují pro práci
hasiče v jednotkách požární
ochrany, v požární prevenci,
v ochraně obyvatelstva a na úsecích krizového a havarijního plánování. Žáci si volí zaměření na
technika technické služby a požárního preventistu. Výuka probíhá ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Jihočeského
kraje.
Obor Technická zařízení budov připravuje žáky pro projektování (voda, plyn, topení, kanalizace, vzduchotechnika). Absolventi se uplatní jako projektanti,
mistři, provozní technici a soukromí podnikatelé. Výhodou při
studiu v oboru Technická zařízení budov je v případě nezvládnutí studia možnost přestoupit na
učební obor Instalatér.
Obor Finanční služby připravuje studenty pro sféru bankovnictví, pojišťovnictví, práce na
finančním trhu a v nejrůznějších
ekonomicko-administrativních
profesích. Pro obor má škola
k dispozici vlastní cvičnou banku, vybavenou funkční bankovní technikou.
10
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Absolventi studijních oborů
mají možnost pokračovat ve
vzdělávání na vysokých školách.
Uplatnění absolventů učebních
oborů je především v živnostenském podnikání. Ze strany zaměstnavatelů (stavebních firem)
je značný zájem o zaměstnance
s výučním listem (poptávka výrazně převyšuje dosavadní nabídku).
K přednostem školy patří
vlastní moderní areál s bezbariérovým přístupem do všech učeben a domova mládeže, moderní
vybavení učeben a pracovišť
praktického vyučování a kvalitní technické zázemí. U maturitních oborů vzdělání Technická
zařízení budov a Finanční služby je umožněno studium i zdravotně postiženým žákům. Pro
zájemce je zajištěno ubytování
ve vlastním domově mládeže a
celodenní stravování ve školní
jídelně doplněné kantýnou.
K dispozici je moderní tělocvična s posilovnou a horolezeckou
stěnou. Naše škola spolupracuje
s řadou stavebních firem, bankami, Hasičským záchranným sborem v Jihočeském kraji (exkurze,
odborné přednášky, výuka).

OA, SOŠ a SOU Třeboň
Jediná škola na jihu Čech poskytující absolventům základních škol vzdělání ve sklářských
oborech zušlechťování skla (broušení a malba skla) a v modelářství
a návrhářství oděvů. Škola
s osmdesátiletou tradicí opravárenských oborů (mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů).
OA, SOŠ a SOU Třeboň, je školou třetího tisíciletí ve vybavenosti
tříd i učeben pro odborné předměty
a odbornou praxi a také způsobu
získávání nových poznatků.
Dílny pro výuku oboru opravář
zemědělských strojů a automechanik jsou vybaveny novou technikou pro diagnostiku automobilů a
traktorů, novými CNC obráběcími
stroji a sadami nového montážního a demontážního nářadí.
Výuka jazyků je rozšířena aktivní spoluprací se školou Schulzentrum v rakouském Gmündu.
Škola trvale zajišťuje výměnné
pobyty žáků s italskou uměleckou školou v Trentu a slovenskou
školou ve Svitu. Další nové kontakty byly navázány se školou
v Portugalsku a s japonskou univerzitou Kagawa ve městě Takamatsu
na ostrově Šikoku, V minulém roce
byl navázán kontakt s čínskou

region Českobudějovicko/Třeboňsko

Donghají, která je proslulá těžbou
a zpracováním křišťálu. Mimo zahraničních probíhá příležitostná
spolupráce i s tuzemskými školami
a podniky, např. se sklárnou Moser
v Karlových Varech či SPUŠ
v Jablonci nad Nisou a místními
výrobními podniky.
Studenti se pravidelně účastní
nejrůznějších výstavních a soutěžních akcí, např. soutěže Junior
Glass Ways, na kterých se jim daří
upoutávat pozornost svou originalitou i řemeslným zpracováním
objektů. Jejich práce jsou odborníky i veřejností kladeny na úroveň studentů vysokých škol a získávají i mnohá ocenění.
Studijní i učební obory jsou koncipovány tak, aby připravily studenty pro požadavky výrobního
procesu i studia na vyšších odborných či vysokých školách.
Vedení školy aktivně vyhledává těsné kontakty s výrobními a
opravárenskými podniky pro odbornou praxi žáků i jejich pracovní
uplatnění po ukončení studia.
OA, SOŠ a SOU Třeboň – škola
v klidném lázeňském prostředí poskytující špičkové služby nejen
svým žákům, ale také rodičům, kteří nemusí mít z budoucnosti svých
dětí obavy.

Kam po základce Jihočeské týdeníky
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Zahraniční spolupráce, mezinárodní
projekty a cizí jazyky pro budoucnost
V současné době se Střední
škola obchodní a Vyšší odborná
škola, České Budějovice, Husova 9 podílí hned na několika mezinárodních aktivitách s cílem
zvýšit možnosti uplatnění svých
absolventů i na mezinárodním
trhu práce. Na loňské podzimní
výstavě Vzdělání a řemeslo získala škola první místo v soutěži
Nejlepší prezentaci zahraniční
spolupráce. Zahraniční školy se
také pravidelně účastní soutěží,
které škola pořádá. Při výuce cizích jazyků je kladen důraz na
profesně zaměřenou komunikaci,
využívány jsou moderní vyučovací metody jako např. metoda
CLIL a digitální technologie.

Poznáváme turistické
atraktivity Itálie, Litvy
a Slovenska
Již rok na škole probíhá projekt Turistické atraktivity našeho regionu, který je zaměřen nejen na zdokonalení odborných
jazykových znalostí, poznání života, tradic, kultury a zvyků partnerských zemí (součástí projektu jsou i čtyři vzájemné návštěvy), ale i na práci s informačními
a komunikačními technologiemi.

Projekt je realizován v anglickém
jazyce a je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.

Digitalizace vzdělávání
Budovy školy procházejí neustálou modernizací, k počítačovým učebnám, jazykové učebně,
odborným učebnám, laboratořím
a učebnám pro výuku předmětu
Fiktivní firma, tak v letošním
roce přibyla multimediální učebna pro výuku všech předmětů.
Vyučující zde v plném rozsahu
mohou využít moderní technologie, rozvíjet digitální gramotnost, zlepšit a upevnit kompetence žáků v oblasti ICT.
„Technické vybavení, úzká
vazba praktické a teoretické výuky přispívají k rozvoji dovedností
žáků a zvyšují možnosti uplatnění absolventů i na mezinárodním
trhu práce,“ říká ředitelka školy
Mgr. Jarmila Benýšková.
Chcete být úspěšní ve své profesi? Uplatnit se i na mezinárodním trhu práce? Tak si rozhodně
nenechte ujít příležitost navštívit školu 7. – 10. listopadu ve
Dnech otevřených dveří. Poznejte prostředí školy, která vás
úspěšně nastartuje do profesního života.

Absolutním vítězem soutěže Jihočeská sestřička
jsou studenti táborské zdravotnické školy
STRAKONICE – V sobotu 6.
října se v Nemocnici Strakonice
konal čtvrtý ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička. V kategorii vyšších odborných škol a
vysokých škol zvítězil tým Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické České Budějovice, v kategorii středních škol tým Střední zdravotnické školy Tábor, která se zároveň
stala absolutním vítězem.
Smyslem soutěže je představit
studentkám a studentům oboru
praktická sestra, porodní asistentka a všeobecná sestra konkrétní
nemocnici a v ní modelaci skutečných situací, prověřit jejich
vědomosti i praktické odborné
znalosti. Soutěž se tedy postupně koná v různých jihočeských
nemocnicích. „Odměnou za absolvování náročných soutěžních
úkonů je navazující galavečer s
vyhlášením výsledků, předáním
odměn a doprovodným zábavným programem,“ zmínil Michal
Čarvaš, zakladatel projektu Jihočeská sestřička a člen představen-

stva Jihočeských nemocnic.
Současně je záměrem i prezentace nemocnic Jihočeského kraje jako případného zaměstnavatele absolventů škol. Soutěž je
rozdělena do dvou kategorií –
v první soutěži studenti čtvrtých
ročníků středních zdravotních
škol oboru praktická sestra, ve
druhé studenti třetího ročníku
vyšších odborných škol a vysokých škol oboru všeobecná sestra a porodní asistentka. „Je to
z toho důvodu, aby byla soutěž
vůči středoškolákům spravedlivá,“ říká Edita Klavíková, hlavní sestra strakonické nemocnice,
která měla organizaci Jihočeské
sestřičky na starosti.
Každá škola mohla vyslat do
soutěže i více týmů, v kategorii
vysokých a vyšších odborných
škol jich soutěžilo pět, v kategorii středních zdravotnických škol
deset. A jak vypadalo pořadí?
Kategorie VOŠ a VŠ:
1. SZŠ a VOŠ České Budějovice, 2. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 3. Zdra-

votně sociální fakulta Jihočeské
univerzity, 4. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity,
5. SZŠ a VOŠ České Budějovice
Kategorie SZŠ:
1. SZŠ Tábor, 2. SZŠ Písek, 3.
SZŠ Tábor, 4. SZŠ Jindřichův

Hradec, 5. SZŠ a VOŠ České Budějovice, 6. SOŠZ a SOU Český
Krumlov, SZŠ a VOŠ České Budějovice, SZŠ Písek, SOŠZ a SOU
Český Krumlov, SZŠ Jindřichův
Hradec.
Iva Nováková

S vítězi soutěže Jihočeská sestřička se chtěli vyfotit i jihočeská hejtmanka Ivana Stráská a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Mezi úspěšnými sestřičkami z Tábora byli i bratři a samozřejmě ředitelka školy Jana
Jandáčková, třídní učitelka Jana Ondřejová a vedoucí odborná učitelka Alena Jirková. Úspěšný tým tvořili studenti Eliška Flosmanová,
Jakub Karel Mareš, Irena Košťáková, Jakub Prokop, Kateřina Kolářová, Zuzana Neužilová a Eliška Jarošová.
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