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Na změny ve společnosti a její 
potřeby reaguje škola inovací vzdě-
lávací nabídky a do svého port-
folia zařazuje nové obory. Mezi 
stále žádané studijní obory patří 
obchodní akademie, cestovní ruch 
a hotelnictví, stejně tak obory učeb-
ní kuchař – číšník, cukrář, kadeř-
ník, grafi k. Novinkou je sportovní 
management, designér v rekla-
mě, prodejce květin či specialista 
prodeje elektrotechniky. Změny 
přináší také gastronomie a hotelo-
vý management. 

Výuka je obohacena o předměty, 
využívající IT dovednosti v profes-
ním zaměření a škola také posiluje 
výuku odborníků z praxe. Již během 
studia praktikují žáci v takových 
zařízeních, jako je hotel Hilton v 
Praze, Vojenská a lázeňská zařízení 
v Teplicích, Praze, hrady Karlštejn, 
Rožmberk, v expandujících fi rmách 
typu Mann-Hummel a další. 

Škola se zaměřuje na výuku 
cizích jazyků a studenti si mohou 
již během studia složit mezinárod-
ní zkoušky Cambridge English 
typu PET, FCE. Každoročně vyjíž-
dí okolo padesáti studentů na dlou-
hodobé pobyty do Německa, Řec-
ka, Španělska, Irska, ale také např. 
na Kanárské ostrovy či do Finska. 
Škola zajišťuje tyto aktivity z fondů 
EU v programu Erasmus+ nebo v 

rámci spolupráce školy se zahranič-
ními partnery. 

Kvalitu školy zaštiťují prestižní 
akreditace, které potvrzují vysokou 
kvalitu řízení a vzdělávání. Škola 
disponuje mezinárodním certifi ká-
tem ISO 9001:2016. Také je prv-
ní školou na Vysočině a ojedině-
lou v České republice, která získala 
mezinárodně uznávaný Certifi kát 
odborných škol, udělovaný Asoci-
ací kuchařů a cukrářů ČR v oblasti 
gastronomie. Je to důsledek práce 
školy s talentovanými žáky, kteří se 
dostávají na odborných olympiá-
dách mezi světovou špičku (zlato v 
Mnichově, Innsbrucku a Nitře, stří-
bro v Erfurtu a Remeši).  

Nejúspěšnější žáci oboru hotel-
nictví jsou aktivními členy Juni-
orského národního týmu AKC 
a mezinárodního Czech-Slovak 
Carving Team a reprezentují tak 
ČR ve světě (Švýcarsko 2013, Jižní 
Korea 2013, Lucembursko 2014, 
Německo 2016). Škola také opako-
vaně získala titul „Nejúspěšnější 
škola v účetnictví České repub-
liky 2015, 2016, 2017“ a má udě-
lenou značku Kraj Vysočina eBez-
pečná škola.

Škola otevřela pro své studen-
ty novou tělocvičnu v Borovině a 
moderní domov mládeže. 

 Mgr. Libuše Kolářová, ředitelka

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 
inovuje svoji vzdělávací nabídku

www.oahstrebic.cz Telefon: +420 566 780 122
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Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

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

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

 pro žáky ZŠ - obory SOŠ:

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  
 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty po maturitě - obory VOŠ (denní  
 i kombinované studium):
 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.

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

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

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

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

Konntaktakty:ty: VŠ VŠPJPJ, Tolstlstého 16, 586 6 01 01 Jihlava 
email: studijnii@vs@vspjpj.p cz,cz, ww www.vw.vspjpj.cz.cz      facebobook.ok.com/vsp.jihllavaava

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. ÚNORA 2018

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Technika, ekonomika, cestovní ruch,  
zdravotnictví a sociální práce.

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!


