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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!

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.

Při letošním již 22. ročníku Festi-
valu vzdělávání ve žďárském Domě 
kultury se prezentovalo na 80 škol 
a učilišť z různých koutů ČR, ale i 
místní podniky. 

Žďárská přehlídka patří k největším 
v republice. Sálem celý den proudily 
stovky lidí. Na své si přišli nejen žá-
ci ZŠ, ale i zájemci o dodatečné stu-
dium. Dle ohlasů byla vysoce ceně-
na účast děkana VUT Brno, fakulty 
strojního inženýrství, který v souvis-
losti s místními podniky prezentoval 
školu. 

Jak se pro JL ohlíží Marcela Loren-
cová, ředitelka pořádající organizace 
Kultura Žďár, letošní FV byl přede-
vším školami hodnocen jako jeden z 

Festival byl pestrou přehlídkou možností

S návrhem zdravé školní svačin-
ky v podobě bezlepkových tuňáko-
vých kuliček s koprovo-zázvorovým 
dipem bojuje o postup do celostát-
ního fi nále Michaela Jelenová, stu-
dentka žďárské SŠ gastronomické A. 
Kolpinga.

Do letošního 5. ročníku celostátní 
soutěže Svačina roku s Rio Mare se 
přihlásilo 38 škol. Úkolem studentů 
je vytvořit originální školní svačinu 

pro žáky a studenty. Základní soutěž 
skončila, a do konce listopadu měla 
odborná porota vybrat z víc jak 120 
receptů od celkem 15 fi nalistů  ty 
nejzajímavější.  

Nejlepší mladí gastronomové pak 
změří své dovednosti 7. prosince ve  
studiu Chefparade v pražských Hole-
šovicích. Budou soutěžit o fi nanční 
ceny a rybí výrobky. Tak Míše drží-
me palce… -lko- 

TO JE ONA, zdravá školní svačinka podle Míšy Jelenové. Bojuje o účast v národ-
ním fi nále soutěže. Foto: archiv soutěže

Žďárská studentka v soutěži

CO SI TŘEBA jako veterinář poslech-
nout tlukot srdíčka… 

 Foto: Lenka Kopčáková

nejlepších v posledních letech.
„Školy byly spokojené  nejen s dopo-

lední návštěvností školních tříd, ale i s 
tím, že jejich stánky odpoledne navště-
vovali rodiče s budoucími studenty,“ 
uvádí pořadatelka.

Účastníci  přehlídky také víta-
li možnost prezentace každé školy i 

podniku samostatně. „Vzájemná ohle-
duplnost a spolupráce všech zúčastně-
ných přispěla k pohodovému průbě-
hu akce jako celku,“ uzavírá ředitelka 
Marcela Lorencová.  -lko-

V naší fotogalerii na www.jihlav-
ske-listy.cz/zn si prohlédněte tento 
den zachycený fotoobjektivem.  

LETOŠNÍ nápadité prezentace škol probíhaly i v prostoru před vstupem do DK. Mla-
dý dřevař předvádí svůj um s motorovou pilou na čas.  Foto: Lenka Kopčáková


