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Již jste slyšeli o mezinárodních 
veletrzích vzdělávání Gaudeamus? 
Zájemci o studium na vysokých 
školách v Česku nebo zahraničí by 
měli zpozornět. 

Akce nazvaná dle začátku nápěvu 
studentské hymny je studnicí pozná-
ní. V ČR se nejbližší Gaudeamus 
koná začátkem příštího roku v Praze. 

Veletrhy každoročně probíhají 
v Brně (25 let), Praze (11 let), Nitře 
(šest let)a letos nově i v Bratislavě. 

Jsou postaveny na mnohale-
té úspěšné tradici s cílem vytvořit 
místo setkávání zástupců vzděláva-
cích institucí z celého světa a jejich 
potenciálních studentů. Posky-
tují platformu pro výměnu kom-
plexních informací o možnostech 
pomaturitního studia a celoživotní-
ho vzdělávání v České republice, na 
Slovensku i v zahraničí.

Veletrhy Gaudeamus každý rok 
navštíví přes 60 % studentů matu-
ritních ročníků z ČR i SR. Mezi 
hlavní skupiny zájemců o veletrh 
patří studenti 3. a 4. ročníků SŠ, 
středoškolští pedagogové a výchov-
ní poradci, studenti VŠ a uchazeči o 
celoživotní vzdělávání.

S nabídkou přijíždí většina veřej-

ných i soukromých univerzit a 
vysokých škol z České republiky i 
Slovenska. Dále také VOŠ, jazykové 
školy, poradenské instituce a stále 
více univerzit ze zahraničí.

Letošním nováčkem v rodině vele-

trhů Gaudeamus byla v září sloven-
ská Bratislava. Nyní, v době tisku 
ŽN probíhá Gaudeamus na Brněn-
ském výstavišti a v listopadu se 
přesouvá do slovenské Nitry. Pra-
ha bude festival Gaudeamus hostit 
od 21. do 23. 1. 2020 v areálu PVA 
Expo Praha – Letňany.

Přehlídky jsou pomocí studen-
tům, kteří se nemohou rozhodnout 
pro konkrétní školu nebo neodhad-
nou, na jaké obory mají předpo-
klady. Lze se jednoduše otestovat a 
nechat si odborníky poradit s výbě-
rem vhodné školy nebo fakulty.

A jestli vás zajímá, kde se po škole 
uplatníte, stačí na veletrhu vyhledat 
kariérové poradenství. 

Návštěvníci Gaudeamu tedy 
načerpají informace, jak se na VŠ 
či VOŠ dostat, kde studovat vybra-
ný obor nebo fakultu, čemu je daná 
škola naučí. Také se hodí rady a 
zkušenosti starších studentů, třeba 
jak vyjet za studiem do zahraničí.

Přínosné informace a odpovědi 
na všemožné otázky kolem vysoko-
školského studia, dále přehled škol 
a fakult či testy nanečisto najdeme 
také na stránkách www.vysokeskoly.
cz.  -lko-

Budoucí vysokoškoláci mohou 
zamířit na Gaudeamus

STUDENTSKÝ život je plný poznání, 
přátelství, ale i sebekázně. 

 Ilustrační foto: Pixabay

Inspirativní fóra 
pro rodiče 

Rodiče dětí se speciálními vzdě-
lávacími potřebami si mohou přijít 
vyslechnout odborníky a zapojit se 
do diskuze při rodičovském fóru.

Vítáni jsou všichni, kdo mají 
zájem sdílet své zkušenosti s ostat-
ními rodiči, mají zájem zlepšovat 
své dovednosti v oblasti komunika-
ce, výchovy a vzdělávání dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami.

Rodičovská fóra se konají v rám-
ci projektu „Inspirace v odlišnosti“ 
v režii olomoucké Univerzity Palac-
kého.

Nejbližší beseda se koná 13. 11. 
v Novém Městě na Moravě (Por-
timo, Drobného 301) na téma: Co 
jako rodič potřebuji vědět o školách 
ve vztahu ke vzdělávání dítěte se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Přednáší Veronika Doležilová. 

Rodičovské fórum ve Žďáře je 
v plánu na 4. 12. (Spektrum, Žiž-
kova 16). Téma zní: Jak pracovat se 
svými emocemi v rodičovství. Před-
náší Hana Čechová.

Účast ve fórech potvrďte(ivana.
hruba@inspiro.upol.cz). -lko-

Čt 13. 11. Nové Město;
St 4. 12. Žďár n. S.

www.farmeko.cz    

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)


