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Školství - Vybíráme střední školu

VOŠka může být alternativou studia
Přestože většina mladých lidí prahne po studiu na vysoké škole, vyšší
odborné školy mohou být vhodnou,
mnohdy i vhodnější alternativou –
studium je zde zaměřené na praxi a
součástí jsou odborné stáže ve firmách.
Jak se liší studium na vysoké škole
a vyšší odborné škole?
Samozřejmě záleží na oboru a škole, kterou si vyberete – můžete narazit jak na vysokou školu tak i na
VOŠku, kde je studium spíše fraškou, tak naopak na takovou, kde je
výuka náročná a ve škole strávíte
celý týden.
Stejně je to i s kvalitou výuky, kte-

rá se liší školu od školy – na mnohých VOŠkách učí stejní lidé jako na
vysokých školách, či přímo odborníci z praxe. Důležité je tedy podívat se
na reference k dané škole.
Pokud si vyberete prestižní školu
s dobrou pověstí, jistě vás budoucí
zaměstnavatelé po úspěšném ukončení studia rádi upřednostní.
Studenti si vyšší odborné školy
mnohdy vybírají kvůli oborům, které vysoké školy nenabízejí, nebo se
jejich studijní náplň na vysoké škole liší. Co se týče dálkového studia,
pak nabídka právě na VOŠkách bývá
rozsáhlejší.
Další výhodou vyšších odborných

škol je menší akademičnost – zatímco vysoké školy jsou zaměřeny spíše teoreticky a jen málokdy máte
možnost si poznatky během studia
vyzkoušet přímo v praxi (pokud si ji
nezajistíte sami), na vyšších odborných školách bývá praxe běžnou
součástí studia, což jistě oceníte při
hledání budoucího zaměstnání.
Nevýhodou však je placení školného, které je povinné nejen na soukromých školách (kde se ceny za semestr pohybují mezi 15–30.000 Kč), ale
i na těch státních (výše školného je v
řádech stovek až tisíců korun).

Mnohé školy však poskytují prospěchové nebo sociální stipendium.
Přijímací řízení většinou probíhají v několika kolech – školy vypisují
ještě druhé kolo přijímacího řízení
na konci srpna a někdy i kolo třetí
během září. Na vyšší odborné škole
získáte titul DiS. – diplomovaný specialista.
Pokud se rozhodnete ve studiu
pokračovat, mnohé vysoké školy
vám pak umožní získání titulu Bc.
za jeden či dva roky, jestliže již máte
vyšší odbornou školu úspěšně za
sebou.
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nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou
vyučení těmto profesím:

 zedník  truhlář  malíř-natěrač  švadlena  čalouník
kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční
v pátek 13. 11. 2015 v době od 8.00 do 16.30 hod.

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221

V Jihlavě se bude opět mluvit
o vzdělávání a Montessori pedagogice
man). Odpolední beseda, v níž bude
dán široký prostor dotazům z publika, se zaměří nejen na školství: radit
budou odborníci z řad psychologů
(Šárka Miková) i lektorů respektujícího přístupu (Radana Lazarová,
Peter Kukliš).
V závěrečném bloku se účastníci
seznámí s konceptem svobodného
vzdělávání (Radana Lazarová, Vladimír Dobeš) a intuitivní pedagogikou
(Peter Živý). Akci určenou široké
veřejnosti i profesionálním pracovníkům ve školství pořádá spolek Montessori Jihlava (www.montejihlava.
cz), vstupné je dobrovolné.
(PI-j11-vzjD)

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

Hotelová škola Světlá
a Střední odborná škola
řemesel Velké Meziříčí
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STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:
/ Hotelnictví

65-42-M/01

/ Obchodní akademie

63-41-M/02

/ Podnikání – nástavbové studium
denní a dálkové

64-41-L/51

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté
/K
Kuchař
h ř – číš
číšník
ík

65
65-51-H/01
51 H/01

/ Kuchař – číšník – zkrácené 1leté studium

65-51-H/01

/ Elektrikář

26-51-H/01

/ Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

/ Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

a další učební obory

• Zahraniční praxe: VB, SRN, Rakousko, Itálie, Francie,
Řecko, Španělsko, Slovensko
• Dva povinné světové jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)
• Nadstandardní vybavení školy
• Odborné kurzy pro žáky (gastronomie, řízení motorových
vozidel, svařování aj.)
• Strava a ubytování na domově mládeže

z11-hotšM

V sobotu 14. listopadu 2015 se
uskuteční třetí ročník konference
Jihlava mluví o vzdělávání a Montessori pedagogice. V době 8.45-18.00
se v DIODu (Tyršova 22) bude diskutovat o současném vzdělávání a
jeho alternativních podobách, součástí ojedinělé akce bude rovněž
beseda, v níž se účastníci dozví, jak
efektivněji komunikovat a pracovat
s emocemi.
Dopoledne bude patřit zkušeným
pedagožkám Montessori škol, které
promluví jak o praxi na 1. a 2. stupni ZŠ (Dagmar Bulová, Alice Rousová), tak o Montessori vzdělávání
v USA ve srovnání s ČR ( Judy Lu-

Dny otevřených dveří 3. 12. 2015; 15. 1. 2016

