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maturitní obory: 
stavebnictví
3leté u ební obory: 
um lecký truhlá , zedník, 
tesa , klempí  – stavební 
výroba, truhlá , 
pokrýva , instalatér, 
elektriká  – silnoproud 
2letý u ební obor: 
stavební práce
nástavbové studium: 
stavební provoz, 
nábytká ská 
a d eva ská výroba

2016/17

Dny otev ených dve í:
5. prosince 2015
29. ledna 2016
vždy od 8 do 13 hodin v hlavní budov  školy 
v Jihlav  (Žižkova 20) i v novém centru prak  cké 
výuky stavebních a d eva ských obor  
v Helenín  (Hálkova 42)

Jihlava se na čtyři dny stane hostitel-
ským městem pro XII. České fórum Ev-
ropského parlamentu mládeže v ČR. 77 
středoškoláků a gymnazistů z celé ČR se 
zúčastní zasedání, na kterém budou dis-
kutovat o aktuálních evropských i globál-
ních problémech a pokusí se přijít na je-
jich řešení.

Migrační krize, adopce dětí páry stej-
ného pohlaví, reformy v rámci EU a další 
palčivé otázky budou od 26. do 29. listo-
padu 2015 ve středu pozornosti 77 žáků 
z celé České republiky. Ti se do Jihlavy 
sjedou v rámci XII. Českého fóra pořáda-
ného Evropským parlamentem mládeže v 
ČR, z.s., (EPM v ČR). 

Tato studentská apolitická a nezisková 
organizace pořádá po celé zemi již sedm-
náctým rokem zasedání pro středoškolské 
žáky, kteří tak mají možnost získat rozsáhlé znalos-
ti o problémech jak ve svém okolí, tak v celé Evro-
pě, a mají možnost rozvíjet své kritické myšlení, ja-
zykové znalosti a schopnost práce v týmu.

XII. České fórum Jihlava se skládá z několika fází. 
První z nich je tzv. „teambuilding“, kde se účastní-
ci, neboli delegáti, jak se jim na zasedáních EPM v 
ČR říká, rozdělí do sedmi pracovních skupin – ko-
misí. 

Tato část se skládá převážně z aktivit majících za 
cíl stmelit tým, který bude schopný se dohodnout, 
rozumně diskutovat a vystupovat jako jeden celek.

Poté následuje práce v komisích. Jednotlivé ko-
mise zde projednávají problémy, kterými se mají 
zabývat, a snaží se přijít na svět s řešením, které bu-
de nejen funkční, ale také dostatečně kvalitní. 

A poslední fází je Valné shromáždění, během ně-
hož se všechny komise sejdou, jednají o jednotli-
vých řešeních a hlasují o nich. 

Celé čtyřdenní zasedání záro-
veň probíhá výhradně v anglič-
tině, díky čemuž mají delegáti 
možnost praxí zlepšit své jazyko-
vé znalosti a obratnost v jazyce.

Na druhé straně přípravný tým 
zasedání však nepochází jen z řad 
studentů z ČR. Zhruba polovina 
členů přípravného týmu pochází 
hned z vícero zemí v Evropě. 

Od Chorvatska, přes Řecko, Ra-
kousko, až po Kypr a ČR, celkem 
38 členů přípravného týmu přije-
de do Jihlavy a na zasedání točící 
se kolem mott a „Rozšiřování ob-
zorů, překonávání konvencí“. 

Hlavní organizátoři zasedání, 
Anna Kremláčková a Jan Natha-
niel Čamaj, kteří již skoro rok 

pracují na organizaci akce, si kladou za cíl přinést 
všem zúčastněným zkušenost a zážitek, z něhož 
budou moci všichni profi tovat – ať již díky novým 
znalostem, novým přátelům, nebo díky vyplacené-
mu úsilí a práci, kterou všichni do zasedání vložili.

XII. České fórum v Jihlavě se bude konat pod zá-
štitou primátora města Jihlavy, PaedDr. Ing. Ru-
dolfa Chloupka, a radní Kraje Vysočina pro oblast 
školství, mládeže a sportu, Ing. Jany Fialové. -tz-

Studentští europoslanci budou 
diskutovat koncem listopadu v Jihlavě


