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- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní  
 čtyřleté obory s maturitou:

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

maturitní obory: 
STAVEBNICTVÍ se zaměřením: 
pozemní stavitelství, stavební 
obnova, architektura a design,
ekonomika a podnikání
3leté učební obory: 
umělecký truhlář, zedník, tesař, 
klempíř – stavební výroba, 
truhlář, pokrývač, instalatér, 
elektrikář – silnoproud 
2letý učební obor: 
stavební práce
nástavbové studium: 
stavební provoz, nábytkářská 
a dřevařská výroba

2017/18

Den otevřených dveří:
10. prosince 2016
(po telefonické domluvě kdykoliv)
Od 8 do 13 hodin v hlavní budově školy v Jihlavě 
(Žižkova 20) i v novém centru prak  cké výuky stavebních 
a dřevařských oborů v Heleníně (Hálkova 42). Navš  vit 
můžete také Domov mládeže a školní jídelnu (Žižkova 58).

Školství
Hejtman Kraje Vysočina Jiří 

Běhounek udělil 20. října v Horác-
kém divadle Jihlava jedenácti osob-
nostem Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina. Jednu z cen převzala také 
letošní maturantka jihlavského gym-
názia Kateřina Švecová.

Kateřina je úspěšná reprezentantka 
ve vodním lyžování a kaskadérka. Ve 
volném čase se věnuje také parkuru 
a atletice. V barvách Klubu vodního 
lyžování Slavoj Kostelec zazname-
nala řadu úspěchů na republikových 

i mezinárodních závodech. Získa-
la titul mistryně Evropy ve skoku a 
kombinaci a v atletice je krajskou 
přebornicí ve skoku o tyči v hale i na 
dráze a je také nejlepší parkuristkou. 

V horolezení a gymnastice se pro-
bojovala na mistrovství ČR. Loni 
se Kateřina Švecová začala věnovat 
kaskadérství, když zahájila spoluprá-
ci s nejznámější českou agenturou v 
oboru Filmkou a už hrála v několika 
zahraničních snímcích. -lm-

Kateřina Švecová mezi oceněnými


