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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“ zname-
ná, 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 absolvová-
ní nejste jen teoretici a snáze se uplat-
níte v oboru. Podporujeme výjez-
dy studentů do zahraničí a klademe 
důraz na výuku cizích jazyků. Máme 
vlastní Poradenské a kariérní cent-
rum, pro studenty děláme bezplatné 
workshopy. 

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
 j11-vspjD

Vzdělávání
STRANA 5

Do žďárského Domu kultury se po 
roce vrací Festival vzdělávání - tra-
diční prezentační výstava vzděláva-
cích možností a pracovního uplat-
nění. 

Letošní 22. ročník proběhne ve 
čtvrtek 9. listopadu, v době od 8 do 
17 hodin. Slavnostně zahájen bude 
úderem deváté. 

Přehlídku vzdělávacích možnos-
tí a pracovního uplatnění organizu-
je po mnoho let městská organizace 
Kultura Žďár nad Sázavou. K vidění 

bude opět na 80 škol a učilišť. 
Festival tradičně oslovuje žáky 7. až 

9. tříd základních škol, kteří přemýš-
lejí o svém budoucím povolání. 

Mnohdy se na festival vrací se svý-
mi ratolestmi i rodiče, kteří kdysi 
sami na festivalu nalezli inspirace 
k výběru povolání. 

VZPOMÍNKA  na loňský ročník FV.
Foto: Lenka Kopčáková

Festival je opět pestrou přehlídkou

Za víc jak 20 let přehlídka nabrala 
nové rozměry. Na své si zde přijdou 
nejen žáci ZŠ, ale i zájemci o doda-
tečné studium. Mají z čeho vybírat.

Školy se prezentují dle svého 
hlavního zaměření, a mnohdy se 

potencionální studenty snaží oslo-
vit i doprovodným programem, 
který vychází z jejich zájmových 
možností. 

„O přízeň žáků se letos budou uchá-
zet i některé školy nové.  Vedle škol tra-
dičních, jako jsou gymnázia, průmyslo-
vé školy či akademie, obohatí přehlídku 
i menšinové obory, jako platnéři, mys-
livci, design…,“ informuje ředitel-
ka pořádající organizace Marcela 
Lorencová.  

Se svou nabídkou samozřejmě při-
chází i žďárské podniky. Jejich stánky 
letos najdeme přehledně uspořádané 
na jevišti hlavního sálu. 

„Vážíme si všech, kteří náš festival 
navštíví a nabídku obohatí. Z ohlasu 
nabízejících vyplývá, že žďárský fes-
tival patří svojí nabídkou k největším 
v republice,“ dodává ředitelka.  Náv-
štěvník si tak může být jist, že v DK 
dostane požadované informace ve 
velmi kvalitním rozsahu.

„Všem žákům přejeme, aby měli šťast-
nou ruku při výběru svého oboru, a 
školám, aby měly šikovné a poctivé stu-
denty,“ vzkazuje Marcela Lorencová 
za celý organizační tým. 

Festival je bezplatně otevřen všem 
zájemcům o informace vedoucí ke 
vzdělávání, možnostem pracovního 
uplatnění a sebepoznání.  -lko-

Dům kultury
9. 11., 8–17 hodin


