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- Vyšší odborná škola zdravotnická 
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Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní  
 čtyřleté obory s maturitou:

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Úspěšná celorepubliková soutěž 
Navrhni projekt, kterou už třetím 
rokem pořádá Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj pro středoškoláky a jejich 
pedagogy, pokračuje i v letošním 
roce. Vyhrát můžete tablety, elektro-
nické čtečky, ultrabooky, nebo jinou 
ze zajímavých cen. 

Úkolem studentů je, aby se roz-
hlédli po svém okolí a zamysleli se, 
jak a k čemu by se dala v jejich oko-
lí využít podpora z evropských fon-
dů. Toto téma projektu studenti pak 
upraví podle aktuálních oblastí pod-
pory nového programového období 
2014-2020. Na projektování nezů-
stanou sami - připraveni pomoci jsou 
koordinátoři krajských Eurocenter, 
kteří poradí s výběrem operačního 
programu a nabídnou pravidelné 
konzultace projektů po celou dobu 
soutěže. 

Novinkou letošního ročníku je ori-
ginální komiks a návodný manuál. 
Zapojit se mohou všichni studenti a 
pedagogové středních škol bez ohle-
du na obor studia či zaměření školy. 
Projekty mohou soutěžící zasílat e-
mailem do kanceláří Eurocenter do 
konce listopadu. Ti nejlepší v pro-
sinci změří síly v regionálních kolech 
před zástupci regionálních rad. Sou-
těž vyvrcholí lednovým fi nále, ve 
kterém porota zvolí tři nejlepší pro-
jekty z celé ČR. Osvědčený koncept 
soutěže pro středoškoláky seznamu-
je hráče s problematikou projektové-
ho řízení a s fondy EU.

Pravidla a podrobné informace 

o soutěži naleznete na webových 
stránkách www.navrhniprojekt.
cz. Další informace můžete získat 
v Eurocentrech, nebo na bezplatné 
telefonní lince Eurofon 800 200 200 
nebo na webu www.strukturalni-fon-
dy.cz, kde je pro uživatele zprovoz-
něn interaktivní chat. -tz-

Soutěž pro středoškoláky 
Navrhni projekt Středoškoláci, pro něž není čeština 

mateřským jazykem, často selhávají u 
maturity z češtiny. Potíže jim dělá pře-
devším slohová práce, její požadav-
ky jsou totiž nastaveny pro rodilé 
mluvčí. Česká školní inspekce (ČŠI) 
doporučuje systémové řešení matu-
rity pro tuto skupinu žáků. Měli by 
zkoušku skládat na základě přístupu 
k češtině jako k cizímu jazyku.

V současné době mají cizinci, kte-

ří pobývají v Česku méně než čtyři 
roky, nárok na prodloužení času na 
vypracování didaktického testu o 
patnáct minut. U slohové práce mají 
navíc třicet minut a mohou používat 
překladový slovník a Slovník spisov-
né češtiny.

Toto zvýhodnění mnohým cizin-
cům nestačí. Maturita je totiž kon-
cipována jako zkouška rodilého 
mluvčího ze zvládání mateřštiny.  -lm-

Zahraniční studenti a čeština


