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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.

 zedník  truhlář  malíř-natěrač 

kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
 švadlena  čalouník

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou 
vyučení těmto profesím:

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221
j12-oučD

Juniorský maraton je neziskový běžecký závod 
desetičlenných družstev složených ze studentů 
středních škol, kteří zdolávají trať klasického mara-
tonu ve všech krajských městech České republiky. 

Celý úsek 42,195 km je rozdělen na deset částí a 
běží se formou štafety.  

V roce 2015 se projektu zúčastnilo rekordních 
215 týmů (2.150 studentů) z celé České repub-
liky. Akci provází mediální kampaň, jejímž cílem 

je bojovat proti narůstající obezitě mládeže, pod-
porovat kladný vztah mládeže ke sportu, zdravý 
životní styl, týmového ducha a prevenci užívání 
návykových látek. 

Vzhledem k tomu, že startovné je zdarma, 
mohou se ho účastnit všichni studenti středních 
škol, kteří dají dohromady desetičlenný tým a 
vyplní přihlášku.

V roce 2016 se uskuteční jubilejní 20. ročník 

tohoto největšího běžeckého závodu a je určen 
pro všechny střední školy v ČR. Každoročně ho 
svou záštitou podporuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnic-
tví, Zastoupení Evropské komise v ČR, Český 
olympijský výbor, Český atletický svaz, hejtmané, 
starostové či primátoři dotčených měst. Semifi ná-
lové kolo pro Vysočinu se koná 25. dubna 2016. 
Start závodu je ve 12 hodin. -tz-

Nezisková studentská apolitická 
organizace Evropský parlament mlá-
deže (EPM v ČR) organizuje něko-
likadenních zasedání, kde vybra-
ní středoškoláci z České republiky i 
zahraničí diskutují rozmanitá sou-
časná témata a problémy. 

Jedním z hlavních výstupů je pak  v 
týmu sestavená rezoluce, tedy návrh 
řešení na každé dané téma , kterou 

poslední den obhajují před ostatními 
týmy a hromadně o nich debatují.  

EPM v ČR je jednou z 39 národ-
ních komisí mezinárodního projek-
tu European Youth Parliament, který 
byl založen roku 1988 ve francouz-
ském Fontainebleau a je již něko-
lik let zaštítěn německou nadací 
Schwarzkopf-Stift ung. 

Tato platforma ročně zapojí oko-

lo 30.000 studentů ze všech koutů 
Evropy – do projektu je zapojeno 38 
ze členů Rady Evropy a Bělorusko.

„Z vlastní zkušenosti považuji pro-
jekt za zajímavou příležitost pro zdat-
né středoškoláky – avšak je potřeba 
projekt zviditelnit, jelikož je v naší zemi 
známý pouze v omezeném okruhu lidí 
a škol, stejně jako je pro nás nelehké ve 
větším měřítku projektovat co je vlast-

ně podstatou a cílem naší organizace – 
rozvoj mladých lidí za pomoci dialogu 
a kontaktu s vrstevníky z nejrůznějších 
zemí,“ řekla Kristýna Lesná, která se 
v projektu angažuje. 

EPM v ČR se tak zabývá vzdělá-
váním středoškoláků v oblasti deba-
tování, spolupráce, fungování EU a 
jazykových schopností.  -lm- 

V Jihlavě se poběží Juniorský maraton

Příležitost pro středoškoláky, 
jak se dále vzdělávat


