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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
j02-oučD

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

SLEVA

Likvidujeme všechny kabáty v ceně maximálně do 999,- Kč! Ano všechny kabáty
jsou pod 999,- Kč, a to jak pánské, tak i dámské. Slevnili jsme pro Vás na super
nízké ceny obleky, kalhoty, saka a všechno dámské zboží! A pozor!! Akce navíc!
Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakékoliv naší značkové kravaty, 
bude Vám účtována bez ohledu na uvedenou cenu za neuvěřitelných 39,- Kč! 
A to se již vyplatí přijít! Těšíme se na Vás! Akce platí do vyprodání zásob!
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SLEVYze
NAPROSTO POSLEDNÍ ŠANCE !!!

V příštím akademickém roce 2017/18 
bude možné na VŠPJ studovat cestov-
ní ruch, fi nance a řízení, dále technické 
obory (aplikovaná informatika a apliko-
vaná technika pro průmyslovou praxi) a 
zdravotnické obory (porodní asistent-
ka, všeobecná sestra, zdravotně sociální 
práce a magisterský obor Kvalita a bez-
pečná péče ve zdravotnictví). 

Nebude chybět ani nejnovější obor 
Finance and management, který je vyu-
čován v angličtině. 

Na většinu oborů bude možné se při-
hlásit jak v prezenční (denní) formě 
studia, tak kombinovaně (dálkově). Na 
oba technické obory budou uchazeči 

přijati bez přijímacích zkoušek, u eko-
nomických i zdravotnických oborů jsou 
i nadále přijímací zkoušky zachovány. 
Pokud bude dostatečný zájem, mohl 
by být v příštím akademickém roce 
po delší době otevřen v kombinované 
formě obor porodní asistentka (nyní 
otevřen pouze prezenčně).

Zájemci se mohou hlásit v prv-
ním kole do 2. května, v druhém do 
20. července a ve 3. kole do 18. srp-
na 2017. Výše poplatku za přijímací 
řízení zůstává zachována a vychází na 
450 Kč. Studium na VŠPJ je bezplatné, 
kromě oboru vyučovaného v angličtině.
 -tz- 

Vysoká škola polytechnická 
Jihlava zahájila přijímačky


