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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)

Staňte se nepostradatelnými 
odborníky v oblasti stavebnictví a 
studujte na  Střední škole stavební 
Třebíč!

Střední škola stavební v Třebíči je 
významným centrem stavebního 
vzdělávání Kraje Vysočina. Vytváří 
nadstandardní podmínky a zdravé 
klima pro výuku žáků ve studijních 
i učebních oborech. 

Vynikající výsledky žáků v  celo-
státních odborně zaměřených sou-
těžích, úspěšné zvládnutí maturit-
ní zkoušky i přijímacího řízení na 
VŠ, funkční propojení teorie s pra-
xí, spolupráce s partnery, odborné 
stáže v zahraničí, projektové dny, 
tvůrčí workshopy, neustálé inova-
ce, pestrá nabídka volnočasových 
aktivit – to vše a ještě mnohem víc 
tvoří profi l školy, která si připomí-
ná 40. výročí svého vzniku.

Moderní vybavení
Škola nabízí moderní vybavení 

pro všechny studijní i učební obo-
ry, má např. špičkově vybavenou 
svářecí školu plastů a kovů, CNC 
dřevoobráběcí centrum, moderní 
učebnu architektury a chytré elek-
troinstalace. 

Novinkou je Centrum obnovitel-
ných zdrojů energie, které umož-
ňuje unikátní propojení moder-
ních technologií: fotovoltaických 
panelů, fototermických kolektorů, 

tepelných čerpadel a kogenerační 
jednotky. 

Prostřednictvím so� waru na sku-
tečných zařízeních mohou studen-
ti modelovat reálné situace a pro-
vádět měření.

Úspěchy v soutěžích
Naši žáci dosahují pravidelně 

výborných výsledků v odborně 
zaměřených soutěžích na celostát-
ní úrovni: Rozpočtujeme s Calli-
dou, Enersol, Projektování v grafi c-
kých programech, Stavba Vysočiny, 
SOČ, Učeň roku aj.

Zkušenosti 
ze zahraničních stáží

Naši studenti mohou sbírat cen-
né pracovní zkušenosti a poznat-
ky na mezinárodní úrovni. Škola 
je držitelem Erasmus+ Certifi kátu 
mobility v odborném vzdělávání a 
přípravě č. 2017-1-CZ01- -� 109-
035841, plní funkci vysílající i při-
jímající organizace. 

Dosud na stáže vyjelo 159 stu-
dentů do 11 evropských zemí 
(např. Litvy, Lotyšska, Finska, Špa-
nělska, Velké Británie, Německa a 
Turecka). 

Letos již podruhé mohli studenti 
vyjet na dlouhodobou čtyřměsíč-
ní stáž do odborných stavebních 
fi rem v Německu.  
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Chcete měnit tvář měst, obcí a krajiny?


