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/ Hotelnictví 65-42-M/01

/ Obchodní akademie 63-41-M/02

/  Podnikání – nástavbové studium 

denní a dálkové 64-41-L/51

/ Kuchař – číšník 65-51-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

• Hotelnictví, OA - 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

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

www.svetlavm.cz, admin@svetlavm.cz, Tel. 566 522 837

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

/ Hotelnictví 65 42 M/01

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:

/ K h ř číš ík 65 51 H/01

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté

Dny otevřených dveří 1. 12. 2016; 13. 1. 2017
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75-31-M/01 - Pøedškolní a mimoškolní pedagogika (90 uchazeèù)
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum (30 uchazeèù)

75-31-N/02 - Pedagogika specifických èinností ve volném èase
(zamìøení: speciální pedagogika, pøedškolní pedagogika,
pedagogika volného èasu)
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Srdečně zveme všechny zájemce do areálu
školy v Třešti, K Valše 38, na

Dny otevřených dveří
2. listopadu 2016 (8.30-16.00 hod.)

3. listopadu 2016 (8.30-14.00 hod.)

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ

CUKRÁŘ
KREJČÍ
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
ŘEZNÍK-UZENÁŘ
TRUHLÁŘ
ZAHRADNÍK

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ PRÁCE
KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ PRÁCE
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

J11-SOŠTD

Maturitní obory: Obory s výučním listem:

Telefon: ředitel - 567 224 941, 731 471 061
sekretariát - 567 224 942, 731 471 062, ústředna - 567 112 811 
E-mail: ivana.dvorakova@outlook.cz

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.

Žáci a studenti posledních ročníků 
středních, vyšších odborných, vyso-
kých škol a jednoletých jazykových 
škol mají možnost v rámci projektu 
Cesta pro mladé absolvovat vzdělá-
vací kurz, který je složený z měkkých 
kompetencí, z poradenského poho-
voru a z praktické části vzdělávacího 

kurzu, která je realizována formou 
praxe přímo ve fi rmě.

Cílem je propojovat studenty a fi r-
my, podporovat jejich silné strán-
ky, vytvářet mezi nimi kontakty a 
v neposlední řadě dát oběma stra-
nám šanci – fi rmám vybrat si nové-
ho kolegu a studentům získat zkuše-

nosti a praxi v oboru, který studují.  
Certifi kát, který získají po završe-

ní projektu bude jistou konkurenč-
ní výhodou při hledání budoucího 
zaměstnání. 

Více informací o projektu nalez-
nete na webových stránkách www.
cestapromlade.cz.  lm-

Základní škola 
končí, jak dál?

S důležitým rozhodnutím mohou 
pomoci přehlídky středních škol 
z Vysočiny. Koncem října a v první 
polovině listopadu se velká většina 
středních škol z Kraje Vysočina před-
staví postupně na pěti místech Vyso-
činy. Tradiční přehlídky pomohou 
žákům 9. tříd pomoci s vážným roz-
hodnutím, jaký studijní nebo výuční 
obor po základní škole zvolit.

 Školy na přehlídkách prezen-
tují své učební a maturitní obory. 
Zástupci škol jsou na stáncích při-
praveni odpovědět na všechny otáz-
ky žáků i jejich rodičů, představit jim 
školní zázemí, možnosti ubytová-
ní, podmínky přijetí na školu, náplň 
předmětů a nevynechají ani uplatně-
ní absolventů a výhody praxe.

„Do přehlídek se zapojí samozřejmě 
i krajské střední školy, aby představi-
ly atraktivními obory, které mají co 
nabídnout. Cílem je zaujmout budou-
cí studenty a vysvětlit jim, že šikovní 
řemeslníci se často uživí lépe než neši-
kovní manažeři,“ uvedla krajská radní 
pro oblast školství, mládeže a spor-
tu Jana Fialová, která připomně-
la, že letošní rok je rokem řemesel 
a Kraj Vysočina podporuje zájem o 
řemeslné obory, z nichž mohou vze-
jít manuálně zruční a tolik potřební 
profesionálové.

První přehlídka se uskutečnila na 
Střední průmyslové škole v Třebí-
či, následovat bude Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a nako-
nec 11. listopadu od 8 do 18 hodin 
se bude konat přehlídka v Jihlavě.
 -lm-

Projekt Cesta pro mladé


