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Arts management (jediný obor v ČR)

Finanční poradenství a bankovnictví

nabízíme studium oborů:

Termín pro odevzdání přihlášek: do 15. 3. 2016
Přijímací řízení proběhne: 15. 4. 2016
Prohlídka školy možná kdykoli po domluvě:
svobodova@helenin.cz, tel. 725 727 097
www.helenin.cz

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 
JIHLAVA

Nabízíme prakticky zaměřené bakalářské i magisterské studium v prezenční (P)  
i kombinované (K) formě studia

Cestovní ruch (P, K)

Komunitní péče v porodní asistenci (K)

BAKALÁŘSKÉ OBORY:

MAGISTERSKÉ OBORY:

Finance a řízení (P, K)

Aplikovaná informatika (P, K)

Počítačové systémy (P, K)

Porodní asistentka (P, K)

Všeobecná sestra (P, K)

Zdravotně sociální pracovník (P, K)

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P)

Získejte kvalitní vzdělání s praxí!

Dlouhodobá praxe během studia 

Den otevřených dveří  

21. 1. 2016

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz
www.vspj.cz, www.facebook.com/vsp.jihlava

i

Přihlášky na obor Zdravotně sociální pracovník (K)  

PŘIJÍMÁME DO 6. LEDNA! 
Počátek studia – únor 2016.

! !

Vysoká škola polytechnická (VŠP) již podruhé 
pořádala vánoční večírek, při kterém věnuje vybra-
né organizaci vánoční dárky. Tentokrát byla cílovou 
organizací Oblastní charita Jihlava a její služba Klu-
bíčko.

Před samotným večírkem bylo Klubíčko oslove-
no jako zařízení, kterému by VŠPJ ráda darovala věci 
potřebné k činnosti sociální služby. Byl zveřejně-
ný seznam dárků, a to především studentům, peda-
gogickému personálu a dalším pracovníkům VŠPJ. 
Kdo chtěl, přispěl koupí dárků ze seznamu.

Při vánočním večírku VŠPJ (16. 12.) pak došlo 

k slavnostnímu předání dárků. Byl přítomen pan rek-
tor, pedagogičtí pracovníci, studenti, pracovníci Klu-
bíčka, děti a rodiče, které Klubíčko navštěvují.  

„Vysoká škola nás přijala velmi vřele, dopřála rodičům 
a dětem příjemné odpoledne s pestrým programem,“ 
uvedla Michaela Jelínková, sociální pracovnice Klu-
bíčka. 

Po zahájení vánočního večírku vystoupily děti s při-
pravenými koledami a tanečním vystoupením. Po 
skončení vystoupení byl pro každé dítě z Klubíčka 
připraven dáreček pod vánočním stromečkem. Poté 
už na děti čekaly čtyři stanoviště, během kterých si 

mohly vyzkoušet vánoční zvyky, nazdobit perníček, 
vyrobit vánoční dekoraci a vyzkoušet si vzdělávací 
aktivitu. Na závěr večírku došlo k předání dárků.

„Za celé Klubíčko bych ráda co nejvřeleji poděkovala 
za krásně zorganizovanou akci a především za dárky, 
které Klubíčko využije při celoročním provozu služby. 
Díky dárkům budeme moci své aktivity i více rozvíjet a 
zpestřovat,“ řekla Jelínková.

„Děkujeme tedy celé Vysoké škole polytechnické v Jih-
lavě, všem dárcům, pořadatelům a dalším, kteří jakkoli 
přispěli k této zdařilé akci,“ uvedla závěrem Michaela 
Jelínková. -tz-

Studenti i pracovníci VŠ polytechnické 
obdarovali děti z Klubíčka vánočními dárky

OBLASTNÍ charita Jihlava dostala pro děti od VŠP Jihlava vánoční dárky. Foto: archiv OCH


