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Vysoká škola polytechnická Jihlava 
je první veřejná vysoká škola neuniver-
zitního typu v České republice a jediná 
veřejná VŠ v Kraji Vysočina. 

Co to znamená? „Polytechnická“ – z 
řeckého polús (mnoho) a téchne (umě-
ní) – znamená, že nejsme zaměřeni jen 
na jeden obor, ale máme pestrou studijní 
nabídku. „Veřejná“ znamená, že se u nás 
(na rozdíl od soukromých škol) neplatí 
školné. „Neuniverzitního typu“ znamená, 
že se nečleníme na fakulty. Vše je tak pod 
jednou střechou.

Nabízíme studium prakticky zamě-
řených oborů, které mají využití a jsou 
žádané: technika, IT, cestovní ruch, eko-
nomika, zdravotnictví, sociální práce. 
Studovat můžete jak v denní formě, tak 
„dálkově“.

Jihlavská polytechnika se představuje
Proč jít studovat právě k nám?  

Jsme malá škola, takže vás čeká přá-
telská atmosféra i osobní přístup. 
Klademe důraz na dlouhodobou 
praxi během studia – po absolvování 
nejste jen teoretici a snáze se uplatní-
te v oboru. Podporujeme výjezdy stu-
dentů do zahraničí a klademe důraz 
na výuku cizích jazyků. Máme vlastní 
Poradenské a kariérní centrum, pro 
studenty děláme bezplatné worksho-
py. 

Přijďte 1. února 
na Den otevřených dveří na VŠPJ. 

Jsme tady pro vás.
V-Š-P-J. To jsou čtyři písmena, 

která vám změní život.
www.vspj.cz
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EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

DNY OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 24. 11. 2017 OD 8 DO 16 HODIN A 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.


