
ŠKOLSTVÍ - vybíráme střední školu STRANA 13

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182, 
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

 zedník  truhlář  malíř-natěrač 

kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
 švadlena  čalouník

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou 
vyučení těmto profesím:

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221
j12-oučD

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE 
V HUMPOLCI

Nástavbové obory:
Autotronik
Obory s výučním listem:
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář, Instalatér, Tesař, Zedník

Ubytování a stravování zajišťují jednotlivá pracoviště. 
Škola poskytuje:
- řidičské oprávnění skupin A,B,C,T, E
- svářečské kurzy ZK 111, ZK 311, ZK 135
- zkoušky z myslivosti
- volnočasové aktivity, sportovní zázemí

www.cza-hu.cz                   ee--mmaaiill::  cceerr@@cczzaa--hhuu..cczz

       - školní jezdecký klub
       - půjčovna učebnic a sportovního vybavení

Informace získáte na pracovištích:
Humpolec, Školní 764, tel. 565 532 069     

Světlá n. S., Zámecká 33, tel. 569 452 080  
Humpolec, Nádražní 486, tel. 565 533 218  

Nabídka studia pro školní rok 2017-2018

Obory s maturitní zkouškou:
Agropodnikání se zaměřením na
 - ekologické  a konvenční zemědělství
 - chov koní a  jezdectví
Chovatelství  se zaměřením na 
kynologii
Mechanizace a služby
Obory s výučním listem:
Jezdec a chovatel koní
Zemědělec, farmář

Obor s výučním listem
Opravář zemědělských strojů

Pracoviště. Humpolec, Školní 764  Humpolec, Nádražní 486 

Světlá nad Sázavou, Zámecká

Den otevřených dveří:  13. ledna 2017  (8 - 15).

V listopadu  proběhlo na jihlavském gymnáziu 
školní kolo Dějepisné olympiády na téma „Marie 
Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsbur-
kové 18. stol“.

O soutěž projevili žáci velký zájem a 30 sou-
těžících v šedesátiminutovém intervalu řešilo 23 
poměrně náročných úkolů. 

Kdo chtěl uspět, musel být řádně připraven. Žá-

ci se zamýšleli nad doplňovačkami, přiřazováním, 
historickým místopisem, obrázky z architektury, 
atributy svatých či rodokmenem Habsburků…

 Absolutním vítězem se stal Lukáš Tomala z 2A6 
s celkovým počtem 46 dosažených bodů (z 60). 

Na 2. místě se umístil Martin Bohuňovský z 
kvarty, který si svými znalostmi vysoutěžil 45 
bodů. Bronzový post zaujala Tereza Homolková z 

4A8 se 44,5 body.
Čtrnáct žáků se stalo úspěšnými řešiteli, tedy s 

pěknými výsledky nad 60 %. Pořadí soutěžících 
na předních pozicích bylo velmi těsné. Do okres-
ního kola postupují Lukáš Tomala a Martin Bohu-
ňovský.

Školní kolo organizovaly Iva Málková a Eva 
Hurychová. -lm-

Školní gymnazijní kolo Dějepisné olympiády


