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Střední škola spojů a informatiky v Táboře – jistota budoucího uplatnění
Jsme škola s tradicí,  s moderním

vybavením a hlavně kolektivem
skvělých pedagogů, kteří dělají
svoji práci srdcem a podporují u
studentů jejich nadání. Jsme ško-
la technická, což považujeme
v současné době za velkou devi-
zu,  protože absolvování technic-
kého oboru  pomůže našim absol-
ventům  zajistit si profesně bezpro-
blémovou a finančně zajištěnou
budoucnost. Zájemcům nabízíme
tři studijní  a dva učební obory.

Ve studijním oboru Infor-
mační technologie se dozvíte o
konstrukci počítačů i mobilních
zařízení, naučíte se pracovat
s moderními programy, navrhovat
a udržovat počítačové sítě. Po ma-
turitě budete dobře připraveni
k dalšímu studiu na vysoké škole,
nebo můžete rovnou najít uplat-
nění třeba jako programátoři, gra-
fici, správci počítačových sítí, ser-
visní technici.

Obor Telekomunikace - digitál-
ní telekomunikační technika rea-
guje na požadavky dnešního trhu
práce, kdy jsou v kurzu  programá-
toři, analytici, správci sítí. Naučíte
se navrhovat a udržovat rychlé a
spolehlivé počítačové sítě, zajistit
datovou i hlasovou komunikaci v
celosvětovém rozsahu. Naučíte se
programovat aplikace pro počíta-
če i mobilní zařízení.  Úspěšní ab-
solventi oboru mohou získat

osvědčení o odborné způsobilosti
dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Pokud se zajímáte se o elektro-
niku a ve volném čase si  vyrábíte
různá elektrotechnická zařízení,
pak je pro vás obor Mechanik elek-
tronik tou správnou volbou. Po-
skytne vám více hodin praktické
výuky než ostatní maturitní obo-
ry. Naučíte se diagnostikovat a
opravovat elektronická zařízení,
jako jsou mobilní telefony, power-
banky nebo počítače, ale i navrh-
nout a namontovat třeba zabezpe-
čovací systémy. Úspěšní absolven-
ti oboru mohou  získat osvědčení
o odborné způsobilosti dle vyhláš-
ky 50/1978 Sb.

Zájemci o učební obory si mo-
hou vybrat ze dvou oborů.  Stane-
te-li se elektrikáři,  budete umět
realizovat elektrické domovní roz-
vody, zapojovat motory strojů,
montovat rozvaděče nebo instalo-
vat inteligentní ovládání topení,
světel, žaluzií a spoustu dalšího.
Pokud si vyberete obor Spojový
mechanik, naučíme vás vytvářet te-
lekomunikační a datové sítě, spo-
jovat metalické i optické kabely a
všechna tato zařízení také opravo-
vat.  A k tomu zvládnete také  in-
stalaci kamer a bezpečnostních či-
del tak, abyste byli schopni zabez-
pečit majetek svůj i ostatních.

Jako spojaři  spojujeme svět,
přidejte se tedy k nám.

Střední škola řemeslná
a Základní škola Soběslav

Střední škola řemeslná nabízí
zájemcům vyučení v atraktiv-
ních učebních oborech v moder-
ních a dobře vybavených učeb-
nách a odborných dílnách.

Pro učební obory instalatér
a elektrikář máme nové interak-
tivní praktické učebny, rovněž
opraváři zemědělských strojů a
umělečtí kováři se těší od září
2019 z nových prostor odbor-
ných učeben a dílen, které byly
realizovány přestavbou dílenské
haly a které umožní žákům kva-
litnější výuku s využitím nových
technologií a přístrojů (nová dia-
gnostická dílna, svářecí trenažé-
ry, nová zámečnická dílna, nové
kovářské výhně, učebna pro teo-
retické vyučování atd.).

Při studiu ostatních učebních
oborů klademe největší důraz,
kromě teoretické výuky, na od-
borný výcvik, který z velké části

provádíme na stavbách a v pod-
nicích, aby žáci poznali skuteč-
ný provoz a naučili se pracovat
v konkrétních podmínkách, kte-
ré je po ukončení školy čekají.
Spolupracujeme s některými
většími firmami a podnikateli,
kteří umožní žákům absolvovat
část odborného výcviku ve
svých zařízeních a rovněž jim
nabídnou i zaměstnání po skon-
čení studia.

Po absolvování studia mají
žáci jistotu slušně placeného za-
městnání, neboť kvalitních od-
borníků, jako jsou elektrikáři, in-
stalatéři nebo chladící mechani-
ci, je velký nedostatek. Všichni
absolventi oborů H mohou zís-
kat živnostenské listy a samostat-
ně podnikat. Jelikož je velký ne-
dostatek odborníků, kteří „umí
řemeslo“, uplatní se všichni ši-
kovní žáci, kteří chtějí pracovat
a slušně si vydělávat.

Po dobu celého studia žáci
mohou být ubytováni v domově
mládeže, kde jsme vybudovali
nová sociální zařízení a vybavili
pokoje novým nábytkem a tele-
vizory. Žáci se mohou celoden-
ně stravovat a mají k dispozici
internet, posilovnu a další akti-
vity pro volný čas.
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Mít v devatenácti letech výuční list
a zároveň maturitu je k nezaplacení.

COP takovou možnost nabízí
V sobotu 5.

prosince se na
Vyšší odborné
škole, Střední
škole a Centru

odborné přípravy v Sezimově
Ústí (COP) uskuteční zde tradiční
den otevřených dveří, díky které-
mu se mohou zájemci o studium
seznámit s prostory školy, nabíze-
nými obory, kantory i samotnými
studenty. Zkrátka naplno nasát at-
mosféru, která zde panuje.

Přijít podívat se může kdoko-
liv, celé rodiny, absolventi, kteří
s námi zavzpomínají a podívají se,
jak se škola vyvinula, lidé z města
a hlavně zájemci o studium. Dny
otevřených dveří navštěvují pře-
vážně žáci z osmých tříd, aby se
se školou seznámili dopředu, což
určitě také smysl má. Na místě bu-
dou kromě učitelů i naši žáci.

Vzdělávací programy, které
zažívají v poslední době boom!

Významný rozkvět zažívají
elektrotechnické obory, konkrét-
ně Elektrotechnika – počítače a
robotika a Elektrotechnika –
chytrá řešení v energetice. Koho
baví počítače a nechce se jen
věnovat IT. Například chytrá ře-
šení v energetice jsou hodně ak-
tuální téma. Získané vědomosti
a dovednosti má pak absolvent

v oblastech výroby elektrické ener-
gie, elektroinstalací, elektroniky,
energetických strojů, komplexní
automatizace a HW i SW řídících
systémů a počítačů. Velkou ode-
zvu má netechnický obor Ekono-
mika a podnikání – řízení sportu.
Je pro lidi, kteří se sportu chtějí
věnovat více než rekreačně.

COP nabízí maturitní obory,
v rámci kterých absolvent získá
i výuční list.

Skvělá příležitost, především
pro žáky, kteří by rádi maturitu,
ale nejsou si jistí, jestli ji zvlád-
nou. Získají výuční list, takže už
jdou k maturitě s tím, že alespoň
ten mají jistý. K maturitní zkouš-
ce pak nastupují daleko klidněj-
ší, už zhruba ví, co je čeká a ne-
jsou v takovém stresu. O tyto obo-
ry je velký zájem! Konkrétně jde
o Mechanik programátor – pro-
gramování a obsluha technolo-
gických pracovišť, Mechanik stro-
jů a zařízení – technologie zpra-
cování plastů a Mechanik elek-
tronik – digitální technika.

COP je škola zaměřená na in-
formatiku, strojírenství, elektro-
techniku, mechatroniku a eko-
nomiku, takže praxe a spoluprá-
ce zhruba s šedesátkou firem
hraje významnou roli.

www.copsu.cz
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Mlékárenství. Obor, který má historii i budoucnost
Mléko a výrobky z něj patří

k našemu životu už jaksi samozřej-
mě. Ráno usedáme ke snídani a
zakusujeme se do chleba namaza-
ného voňavým máslem, pochutná-
váme si na tvarohu nebo jogurtu.
Řada lidí už si dnes nedovede
představit večerní posezení u
sklenky vína bez dobrého sýra.
Než se však z mléka stane máslo,
jogurt nebo sýr, je potřeba šikov-
ných lidí, kteří ovládají mlékař-
ské a sýrařské řemeslo. Zejména
vznik kvalitního sýra se dá pova-
žovat za malý zázrak, který se bez
lidského rozumu, zkušeností a
citu neobejde. A právě lidé, pro
které je tento zázrak již skoro ru-
tinou, a přesto je sýrařské řemeslo
nepřestává naplňovat a bavit, pra-
cují již po generace u nás
v Madetě. Zosobněním zkušenos-
tí a nadšení pro tento obor je na-
příklad pan Josef Pánek, který
v Madetě prožil celý svůj profes-
ní život a jehož videa s poutavým
vyprávěním o sýrech a dalších
zajímavostech je možné pod titu-
lem „mistr sýrař“ najít na Faceboo-
ku a Youtube.

Konzumace sýrů ale není otáz-
ka pouze moderní historie. První
zmínky o sýrech se objevují do-
konce již 6 000 let př. n. l. Tehdy
šlo ještě spíše o náhodný proces,

který měl k zázraku opravdu vel-
mi blízko. Postupně si ale lidé pro-
ces výroby sýra osvojili a právě
jeho obliba vedla v roce 1837 ke
vzniku průmyslového mlékáren-
ství také v jižních Čechách.
V tomto roce byla totiž na schwar-
zenberském dvoře poblíž Čes-
kých Budějo-
vic založena
první sýrárna.
Na tuto tradici
navázalo svým
vznikem v roce
1902 Mlékař-
ské družstvo
táborské a o ně-
kolik let poz-
ději spatřila
světlo světa
také značka
MADETA.

V Madetě
díky tomu mů-
žeme čerpat
zkušenosti z více než 110leté tra-
dice. Během více než století se
mnohé změnilo. Moderní techno-
logie a automatizace nahradily
často velmi namáhavou ruční prá-
ci, některé výrobky z Madety už
jsou minulostí, řada nových ale
naopak přibyla a šíří výrobního
sortimentu jsme tak v České repub-
lice unikátní. Zejména v posled-

ních letech zaznamenává Madeta
významný rozvoj. To, co považu-
jeme za nejdůležitější, ale přetrva-
lo a není jediný důvod, abychom
na tom něco měnili. Madeta je čes-
ká firma, která si zakládá na tradi-
ci. Kvalita našich výrobků bez
konzervantů je umocněná původ-

ními recep-
turami a po-
ctivým ře-
meslem. To
jsou spolu se
zaměstnanci
základní ka-
meny spo-
lečnosti ne-
jen ve vzta-
hu k obchod-
ním partne-
rům, ale pře-
devším k na-
šim spotře-
bitelům.

Z historie
je třeba se poučit, ale určující je
především přítomnost a budouc-
nost. Právě komplikovaná přítom-
nost a problémy v mnoha oborech
lidské činnosti ukazují, že potra-
vinářství je na rozdíl od některých
jiných oborů i v nejistých časech
konstantou, které se jen okrajově
dotýkají módní vlivy, epidemic-
ká nebo politická situace.

V jednoduchosti to asi nejlépe
vystihuje motto „jíst se bude
vždy“, které je platné v každé době
bez ohledu na okolnosti. Klíčová
role mlékárenství a potravinářství
jako takového je tak dnes často
diskutovaná i ve spojení s téma-
tem potravinové soběstačnosti
nebo regionality a ekologie.

Aby bylo možné tradici a po-
tenciál potravinářství a mléká-
renství v Čechách dále rozvíjet,
je potřeba předávat znalosti a
zkušenosti také dalším genera-
cím. To je jeden z důvodů, proč
Madeta již více než 15 let spo-
lupracuje se Střední odbornou
školou ekologickou a potravi-
nářskou ve Veselí nad Lužnicí
na studijním oboru Technologie
potravin. Tento program umož-
ňuje získat znalosti mimo jiné z
oblasti mikrobiologie, potravi-
nářské chemie a technologie
zpracování mléka, bez kterých
se žádný sýrař neobejde. A obor
to není pouze teoretický, součás-
tí studia jsou i praktická cvičení
výroby sýrů a dalších mléčných
výrobků, která probíhají ve zku-
šební mini mlékárně výrobního
závodu Madeta Planá nad Luž-
nicí. Budeme velice rádi, pokud
se tam potkáme i s některým ze
čtenářů tohoto článku.
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Studuj zdrávku
Střední zdravotnická škola v Táboře je místo, kde dívky i chlapci

získají kvalitní vzdělání, se kterým se uplatní ve všech zdravotnic-
kých a v řadě sociálních zařízeních. Absolventi mají také možnost
dalšího vzdělávání na všech typech škol.

Další informace také na www.studujzdravku.cz

Oceníte naše výhody
Menší třídy, časté dělení na

skupiny, výuka přizpůsobená
novým požadavkům - jak vy-
bavení notebooky pro běžnou
výuku ve škole, tak i pro dis-
tanční formu. Běžná výuka na-
šich studentů  i jazykové a pří-
pravné kurzy pro veřejnost tak
mohou probíhat prezenčně, ale
i na dálku, vždy, když to bude
nutné.

Aktivity ve školní laboratoři,
projektová výuka, důraz na vlast-
ní aktivitu žáka.

Výuka v klidu a možnost re-

spektovat vaše přání.
Velmi dobrá úspěšnost našich

studentů v pokračování v dalším
studiu na vysokých školách i
uplatnění v životě.

Navštivte nás na našich webo-
vých stránkách : www.tabsg.cz,
těšíme se, že už budeme moci rea-
lizovat  Dny otevřených dveří v
termínech 3. 11. 2020 (úterý) a
26. 1. 2021 (také úterý).

Nenašli jste odpověď na ně-
kterou svou otázku? Pište na se-
kret@tabsg.cz.

Těšíme se na vás !
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SOŠ a SOU Milevsko slaví 70. narozeniny
Škola určená těm, kteří pocho-

pili, že umět řemeslo je v dnešní
době cesta k osobní prosperitě.
Trh práce totiž pláče po manuál-
ně zručných odbornících, absol-
venti žádaných profesí nemají
problém s uplatněním a vydělá-
vají slušné peníze. Proč toho tedy
nevyužít?! Proč si nevybrat z pro-
myšlené nabídky milevského
učiliště, jehož hlavním cílem je
připravit schopné a samostatné
pracovníky přímo do provozů
nejrůznějších podniků, a to hlav-
ně díky důrazu na precizní prak-
tický výcvik, vedený ve skvěle
vybavených dílnách odborné

praxe, a na intenzivní spolupráci
s místními firmami.

Filozofií školy je nejen „vzdě-
lání pro každého“, což demon-
strují studijní obory napříč jed-
notlivými typy vzdělávání dle
schopností a možností žáků, ale
především individuální přístup
ke každému jednotlivci, podpo-
řený menšími třídními kolektivy
a vstřícným přístupem pedagogů.
Jít se vyučit není v žádném pří-
padě východisko z nouze, je to
začátek slibné budoucnosti.
Přijďte se o tom přesvědčit - Den
otevřených dveří proběhne
v sobotu 7. listopadu 2020.

Proč studovat právě
na VOŠ a SOŠ Březnice?

• nabízíme tři různé maturitní obory SŠ a po maturitě
  navazující tříleté studium na vyšší odborné škole
• rozsáhlý areál školy včetně jídelny a domova mládeže
• individuální přístup ke každému studentovi
• rodinná atmosféra
• všechny obory mají praxe v zařízeních a podnicích
• rozmanitá výuka doplněná exkurzemi
• výborné materiální vybavení školy
• sportovní vyžití – hřiště, posilovna, sauna
• jsme vaše škola pro život
Těšíme se na vás!   Více informací na  www.sbrez.cz

Gymnázium Milevsko chystá
den otevřených dveří

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020
budou dveře milevského gymná-
zia otevřené nejen pro současné
žáky, ale také pro veřejnost a pře-
devším pro nové uchazeče. Zá-
jemci tak mohou získat konkrét-
ní informace o možnostech dal-
šího vzdělávání a lépe si udělají
představu o tom, jak to ve škole
chodí. Otevřeny budou všechny
učebny, moderně vybavené labo-
ratoře, jazykové učebny i revita-
lizovaný školní dvůr. Ve vesti-
bulu školy budou mít návštěvní-
ci příležitost vyzkoušet si lezení
na umělé horolezecké stěně.

Výuka cizích jazyků probíhá
v technologicky dobře vybave-
ných a soustavně modernizova-
ných učebnách. Od letošního
školního roku je navíc pro všech-

ny žáky v  nabídce Angličtina+,
nepovinný předmět, jehož cílem
je připravit žáky na mezinárod-
ně uznávané cambridgeské
zkoušky.

Milí sedmáci a deváťáci, nevá-
hejte a přijďte se podívat! Školou
vás provedou a na případné dota-
zy vám odpovědí současní žáci.
Ti školu velmi dobře reprezentují
ve vědomostních a sportovních
soutěžích, kterých se každoročně
zúčastňují a v  nichž se často umis-
ťují na předních místech nejen v
rámci okresu a kraje, ale také v
republikových kolech.

Gymnázium Milevsko je ma-
lou školou s  dlouholetou tradi-
cí, kvalitní výukou, příjemným
prostředím a rodinnou atmosfé-
rou, přijďte se o tom přesvědčit!
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Perspektivy technického
vzdělání na SPŠ a VOŠ Písek

Chcete se vzdělávat v technic-
kých oborech, které se zabývají
informačními, komunikačními a
přenosovými systémy nebo elek-
trotechnikou a jejími aplikacemi
v řídicích systémech v průmyslu i
v domácnostech? Chcete se kva-
litně připravit na VŠ studium, za-
jímá vás projektování v elektro-
technice?  Pak právě vám nabízí
naše škola, SPŠ a VOŠ Písek, vhod-
né podmínky odborného vzdělá-
vání. Vybavení odborných uče-
ben je průběžně modernizováno,
proto je běžné při výuce pracovat

s nejmodernější technikou, která
se používá v průmyslové výrobě,
technickém vybavení budov a v
administrativě i při zpracování a
přenosu informací či projektová-
ní v elektrotechnice.

Škola spolupracuje s vý-
znamnými zaměstnavateli Jiho-
českého kraje, mezi které patří
JETE a ČEZ, Rohde&Schwarz,
Schneider-Electric, Vertiv Nišo-
vice, Kunststoff-Fröhlich, ELO+,
je inspirací pro technické stu-
dium s perspektivou dobrého
uplatnění na trhu práce.

Široká a kvalitní nabídka
pro vaše studium

SOŠ a SOU Písek je škola
s dlouhou tradicí výuky učebních
oborů. Jedná se o obory stavební -
zedník, tesař, instalatér, klempíř.
Dále škola připravuje mladé truh-
láře, automechaniky, kuchaře, číš-
níky, cukráře, prodavače a další
obory včetně dvou maturitních a
nástavbového studia.
V maturitních oborech se jedná o
obory Autotronik a Provoz a eko-
nomika dopravy. Škola se snaží
neustále modernizovat jak vyba-
vení, tak i obsah vzdělávání včet-
ně aktualizace nabídky oborů. Pro-
to nově zařadila do své nabídky
učební obor 53-41-H/01 Ošetřova-
tel. Tento obor je určen dívkám a
chlapcům, kteří mají zájem po jeho
absolvování pracovat při péči o ne-
mocné, v ústavech sociální péče,
v zařízeních pro seniory, hospicích
a podobně. Škola také nabízí tříle-
té učební obory typu E. Tyto obo-
ry jsou určeny pro žáky, kteří mají
problémy se zvládáním učiva. Jed-
ná se o obory Zámečnické, Kuchař-
ské, Květinářské, Pečovatelské a
Zednické práce. V roce 2020 pro-
běhla kompletní rekonstrukce
školního hřiště, zateplení Domo-
va mládeže Budějovická a rekon-
strukce a zateplení budovy školy
v ulici Na Spravedlnosti. Připrave-

na je přístavba školních dílen, je-
jímž cílem je zlepšení podmínek
pro výuku oborů Instalatér a Zed-
ník. V plánu má škola vybudová-
ní moderního gastrostudia pro
obor Kuchař. Škola také u řady
oborů poskytuje benefity – stipen-
dijní podporu, absolvování rozši-
řujících odborných kurzů, získání
řidičského průkazu. Pokud se chce-
te seznámit s moderně vybavenou
školou, kde se spojuje řemeslná tra-
dice s nejnovějšími technologie-
mi, využijte možnost prohlídky
školy a školních dílen v termínech
Dnů otevřených dveří v sobotu 21.
listopadu (8.30 až 12.00 hodin) a
v pondělí 23. listopadu (8.30 –
16.00 hodin). Dalším termínem je
pátek 8. ledna 2021. Prohlídka ško-
ly a dílen je pro zájemce možná i
mimo dny otevřených dveří, po-
kud naši školu navštívíte kterýko-
liv den v čase od 8.00 do 15.00
hodin. Každou středu je do 17.00
hodin ve škole stálá služba pro
poskytování informací týkajících
se studia a přijímacího řízení. Pro
školní rok 2021-2022 je termín pro
podání přihlášek do 1. 3. 2021.
V případě maturitních oborů čeka-
jí zájemce přijímací zkoušky, na
tříleté učební obory je přijetí bez
přijímacích zkoušek.
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Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická
škola Bedřicha Schwarzenberga

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha
Schwarzenberga v Písku nabízí
celou škálu možností vzdělávání
v lesnických oborech, popřípadě
v oborech lesnictví příbuzných.

Především se jedná o čtyřleté
odborné vzdělávání s maturitou –
obor lesnictví. Návazně mohou
maturanti ze všech středních škol
pokračovat na tříleté vyšší odbor-
né škole, rovněž v oboru lesnic-
tví. Toto studium je zakončeno
absolutoriem, absolventi mají ti-
tul Dis, přičemž je možno využít i
kombinované formy studia.

Skladbu studijních oborů dále
vhodně dotváří tříleté střední od-
borné vzdělávání s výučním lis-
tem v oboru lesní mechanizátor
(tento obor je podporován stipen-
dijními programy Vojenských
lesů a statků a také Lesů ČR).

V rámci školní výuky žáci kro-
mě jiného získávají v učebním
oboru řidičské oprávnění „T“ (les-
ní mechanizátor) nebo v maturit-
ním oboru řidičské oprávnění
„B“, zbrojní průkaz, oprávnění
k získání loveckého lístku, opráv-
nění zastávat funkci myslivecké-
ho hospodáře.

Škola průběžně buduje pod-
nětné zázemí pro moderní odbor-
nou výuku. Ve škole je k dispozi-

ci nově rozšířená učebna se simu-
látory harvestorů, dále jsou zde
dvě počítačové učebny vybave-
né i mobilními zařízeními pro prá-
ci s nejmodernějším lesnickým
softwarem, nová počítačová učeb-
na byla ale vybudovaná také pro
výuku cizích jazyků. Výuka ve
škole se opírá také o „pomůcky“,
jež jsou dědictvím úsilí předcho-
zích generací - např. svým rozsa-
hem unikátní sbírka vycpanin
nebo sbírka geologická.

Vlastní budova školy je součás-
tí rozsáhlejšího areálu, jenž je dále
tvořen domovem mládeže, školní
jídelnou, tělocvičnou, venkovním
hřištěm a konečně také arboretem,
které představuje jeden z vůbec
nejatraktivnějších prvků zdejšího
prostředí. Ubytování na domově
mládeže je zajištěno ve dvoupo-
kojových buňkách s vlastním pří-
slušenstvím a ledničkou. V době
osobního volna mohou žáci vy-
užívat pestré nabídky zájmové čin-
nosti (např. kroužky střelecký, tru-
bačský, kynologický, včelařský,
sportovní atd.), k dispozici jim je
například i chlapecká a dívčí posi-
lovna či informační centrum
s knihovnou a čítárnou.

Přijďte se k nám podívat a po-
znejte moderní tvář lesnického
školství.
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SOUs Vodňany se připravuje na výuku v novém gastrostudiu
Realizace projektu „Gast-

rostudio SOUs Vodňany“ je
v plném proudu a každý den je
pouhým okem viditelný postup
stavebních prací. Ing. Věra Hře-
bečková, která bude zajišťovat
výuku v těchto moderních učeb-
nách, nám zodpověděla otázky
týkající se kulinářství, gast-
rostudia a celkově gastronomie.

Můžete nám stručně předsta-
vit koncept kulinářství?

Podstatou kulinářství je učit
techniky a postupy a ne jednot-
livé recepty. Když žák pochopí
podstatu jednotlivých kulinář-
ských technik a postupů, bude si
umět vytvářet vlastní recepty.

Jak bude gastrostudio využito?
Již ve druhém pololetí tohoto

školního roku počítáme s využi-
tím studia k praktické, ale i teo-
retické výuce. V příštím roce
2021 – jakmile bude gastrostu-
dio předáno škole k užívání - za-
čnou být prostory využívány i
pro odborný výcvik. Vyučovat se
tu bude především zcela nový
předmět „kulinářství“ u žáků 1.
ročníku učebního oboru kuchař-
číšník, ale než postupně naběh-
ne výuka u tohoto oboru i pro
druhý a třetí ročník, bude gast-
rostudio využíváno rovněž pro
odborný výcvik nejen kuchařů a
číšníků, ale i cukrářů.

Jak bude vypadat výuka před-
mětu kulinářství?

V těchto dnech začínáme vy-
užívat licenci „Kulinářské umění“,
díky níž se naši studenti naučí ce-
lou škálu kulinářských technik
a postupů od základů, jako je
správné krájení nožem, vývary,
polévky a omáčky, až po náročněj-
ší techniky, jako je práce s masem
a rybami, nakládání do solného
nálevu, pečení, dušení, konfitová-
ní nebo vaření metodou sous-vide.
Nebudou se tedy učit z klasických
učebnic, jak tomu bylo v předcho-
zích letech, ale formou detailně
propracovaných videomodulů,
které si budou moci přehrát na
svých mobilních telefonech, table-
tech či noteboocích.

Budete se soustředit jen na čes-
kou kuchyni nebo i na zahraniční?

První dva roky budou věnová-
ny české kuchyni, v třetím roční-
ku nahlédneme i pod pokličku
kuchyně mezinárodní.

Je možné podobný koncept
výuky najít i jinde na jihu Čech?

Předmět kulinářství se vyučuje
i na několika málo školách na jihu
Čech, ale moderní gastrostudio s
potřebným špičkovým vybave-
ním za 13,2 miliónu korun se staví
jen zde ve Vodňanech.

Co žákům tato inovace při-
nese?

Žáci si studiem kulinářského
umění zvyšují odbornou kvalifi-
kaci pro své budoucí povolání a
kariéru a naše škola se tak úrovní
praktického vyučování u oboru
kuchař-číšník dostává na samou
hranici, která odděluje střední od-
borná učiliště od špičkových ho-
telových škol s maturitou.

Jak hodnotíte současnou čes-
kou gastronomii?

Vzestup současné české gastro-
nomie je pomalý a pozvolný. Se
zkvalitňováním gastronomického
vzdělávání lze očekávat i zkvalit-
nění gastronomie.

Jaké jsou vaše kuchařské
vzory?

Kuchařské vzory jako takové
nemám. Nicméně si myslím, že
jsou mezi námi odborníci na vy-
soké úrovni, pro které je jejich
povolání vším. Mezi ně patří na-
příklad „michelinský“ kuchař
Radek Kašpárek či trojnásobný
vítěz ankety „Zlatý kuchař“ Jan
Punčochář a šéfkuchař Přemysl
Forejt, kteří jsou zároveň porotci
reality show Master Chef Česko
2020.
Rozhovor s Ing. Věrou Hřebečkovou

připravila Mgr. Jiřina Bartošová

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
Splynutím dvou odborných

škol s dlouholetou tradicí vznik-
la v roce 2012 naše škola, která
patří mezi největší vzdělávací
zařízení v Jihočeském kraji. Zá-
jemcům nabízíme obory zakon-
čené výučním listem a maturitní
zkouškou. Vyšší odborná škola
nabízí absolventům středních
škol kvalifikaci ve velmi žáda-
ném oboru, který je zaměřen na
řízení kvality ve strojírenské vý-
robě.

Kvalitně vybavené areály za-
hrnují školní budovy, dílny, do-
movy mládeže  a  jídelny. Žáci
mohou  využít vybavené posi-
lovny, sauny i venkovní sportov-
ní areály.

Teoretická výuka probíhá ve
dvou samostatných budovách
(budova odborného učiliště a
budova průmyslové školy). Vy-
užitím evropských fondů se po-
dařilo v budově průmyslové ško-
ly vybudovat špičkové pracoviš-
tě pro výuku CNC programová-
ní, tato učebna patří mezi jediná
dvě školicí střediska firmy HAAS
Automation Inc. v České repub-
lice. Žáci maturitního oboru Stro-
jírenství se během studia naučí
pracovat na zcela nových kon-
venčních strojích, své znalosti
obhajují na celostátní soutěži

v počítačovém konstruování ve
3D modelování.

Studenti oboru Obalová tech-
nika mají již druhým rokem skvě-
lé technické zázemí, mají
k dispozici tiskové stroje, foto-
ateliér, ovládají grafické progra-
my v nových učebnách výpočet-
ní techniky. Tento obor se v sou-
časné chvíli těší na spolupráci
s firmou, která bude v našem
městě stavět továrnu na výrobu
obalových materiálů.

Pracoviště odborného výcvi-
ku učebních oborů v areálu ČZ,
a.s. prošlo rekonstrukcí a byla zde
vybudovaná nadstandardně vy-
bavená učebna CNC.

Žáci oboru kadeřník a aranžér
přivítá nově vybudované praco-
viště v Tovární ulici. Žáci oboru
kuchař – číšník  se uplatní při
přípravě na budoucí  povolání
jak ve školní jídelně, tak i ve stu-
dené kuchyni. Svým umem se
prezentují na přípravě  rautů a
společenských akcí. Žáci školy
se úspěšně prezentují na soutě-
žích regionálního, celostátního i
mezinárodního  charakteru.

Velký důraz škola klade na
spolupráci s výrobní sférou, kde
žáci získávají dovednosti prak-
tického charakteru. Dlouhodobá
spolupráce s firmami umožnuje

získat našim žákům podniková
stipendia.

Cílem školy je, aby absolven-
ti úspěšně zaplňovali mezery na
trhu práce. Lze konstatovat, že
poptávka po našich absolventech
převyšuje nabídku.

Výhodou studia na naší škole
je možnost přestupu z jednotli-
vých oborů v rámci jedné školy.

Více informací o naší škole
naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.ssst.cz.



Kam po základce? 2020  strana 10 

Správná škola pro všechny,
kteří mají blízko k přírodě

Moderní škola, která vás dobře
připraví na budoucnost, to je Střed-
ní odborná škola veterinární, me-
chanizační a zahradnická a Jazy-
ková škola, která sídlí nedaleko
centra města. Nabízí čtyři maturit-
ní obory: Veterinářství, Zahradnic-
tví, Rostlinolékařství a Mechani-
zace a služby.

Dny otevřených dveří se na
škole konají každou středu od říj-
na do února od 14 do 17 hodin.
Ředitel školy Ing. Břetislav Kábe-
le k  tomu dodává: „Při prohlídce
školy zjistíte, že odbornost je u nás
na prvním místě. Máme moderní
zemědělské stroje, laboratoře a

dílny, statek s  hospodářskými zví-
řaty, ale i  ovocný sad nebo zahra-
du s  okrasnými květinami. Dbáme
na to, aby si naši studenti odnesli
především praktické znalosti, kte-
ré se jim jednou budou hodit.“

Od 9. do 13. října 2020 také ško-
la pořádá Výstavu ovoce. Komen-
tované prohlídky školy budou
probíhat denně od 9 do 17 hodin.
Přijďte si prohlédnout nejmoder-
nější zemědělskou techniku, zku-
sit si jízdu na koních či motoká-
rách, ale především užít si tu správ-
nou atmosféru podzimu. Více in-
formací naleznete na interneto-
vých stránkách www.soscb.cz.

Seznamte se s Euroškolou ve Strakonicích
Jsme malá škola rodinného typu

nabízející dva základní obory.
Velmi oblíbeným je obor Ho-

telnictví a turismus, který žákům
poskytuje rozmanité příležitosti
k získávání zkušeností. Díky ško-
le mají možnost podívat se také do
Španělského sálu i dalších prostor
Pražského hradu a během činnosti
se setkat s veřejně známými osob-
nostmi, vyzkoušet si zahraniční
stáže či praxe v nejrůznějších ho-
telech nebo restauracích a procvi-
čit si jazykovou vybavenost.

Náš druhý obor Ekonomika a gra-
fický design Vám umožní naučit se
základy účetnictví, získat certifikát
účtování v Money S3, používat

moderní technologie spojené
s propagací i reklamou a ověřit si své
dovednosti praxí v některé ze zave-
dených firem, od účetních kanceláří
až po marketingové agentury.

Novinkou příštího školního
roku 2021/2022 bude náš nový
obor Ekonomika a management
sportu, který nabízí kombinaci
obojího v teoretické i praktické
části. Ve spolupráci s Českou unií
sportu si budou žáci moci udělat
trenérské zkoušky či získat certifi-
kát lyžařského instruktora.

Celé studium u nás je zakonče-
no maturitní zkouškou, a tak mo-
hou absolventi pokračovat stu-
diem na navazujících školách.
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Dvě otázky pro Petra Žuravského, ředitele Nerudovky, Střední a Základní školy ve Vimperku
Co může vycházejícím deváťá-

kům Nerudovka nabídnout?
Jsme určitě zajímaví šířkou zá-

běru a maximálním propojením s
praxí. Vyučujeme obory elektro,
stavební, zemědělské a lesnické,
strojírenské, v oblasti gastronomie
i služeb. V rámci našeho regionu
spolupracujeme s firmami z obo-
rů, které na naší škole vyučujeme.
Žáci pak mají možnost si ještě více
uvědomit, že jejich obor má v praxi
dobré uplatnění. Nabízíme také
dva maturitní obory – mechanik
elektrotechnik a mechanik insta-
latérských a elektrotechnických
zařízení, které jsou na trhu práce
velmi žádané. Pokud tedy matu-
ranti nepokračují dál ve studiu na
vysoké škole, mohou najít v našem
regionu velmi dobrou práci. Od nás
přicházejí žáci i se svářečským prů-
kazem, vyhláškou č.50/1978 Sb. i
autoškolou. Maturitu mohou zís-
kat také vyučení absolventi. Pro
ně máme určené nástavbové stu-
dium: obor podnikání nebo nástav-
bový obor vlasová kosmetika. Ná-
stavbový obor vlasová kosmetika
je pokračováním tříletého učební-
ho oboru kadeřník - vizážista.
Máme dvě pracoviště střední ško-
ly. Technické obory se učí ve Vim-
perku a obory služeb – od kuchařů
a číšníků, výživových poradců,
specialistů studené kuchyně až po
kadeřníky a vizážisty, se učí

v Prachaticích a ve Vimperku. Ná-
stavbové maturitní obory se vy-
učují v Prachaticích.

Proč by se měli deváťáci roz-
hodnout zrovna pro vaši školu, čím
byste je lákal?

Ve třídách máme takové počty
žáků, že se každému můžeme indi-
viduálně věnovat. U nás je výuka v

úzkém propojení s praxí a je tu i obo-
rová prostupnost. Nabízíme studijní
benefity i stipendia. Pro děti se zdra-
votním omezením můžeme nabíd-
nout obory stravovací a ubytovací
služby nebo opravářské a zednické
práce. A hlavně to v naší škole žije.
Máme vlastní televizní studio se střiž-
nou a studentské internetové rádio,

dále technické a sportovních krouž-
ky včetně klubu Gabreta s výlety
po Šumavě. Ve spolupráci s part-
nerskou firmou Rohde & Schwarz a
DDM Vimperk je u nás pro žáky
základních škol provozován krou-
žek Mladý koumák. Pravidelně se
účastníme návštěv a soutěží s part-
nerskými školami v zahraničí.

Všeobecné a sportovní gymnázium
Vimperk

• Škola vytváří dobré podmín-
ky pro výuku přírodovědných i
humanitních předmětů a sportov-
ní přípravy:

• Zaměření na informační tech-
nologie: výuka základů roboti-
ky, algoritmizace, 3-D tisku a vir-
tuální reality, administrace prů-
myslových procesů

• Výuka je obohacena o pro-
jektové dny: během dvou dnů
žáci ve skupinách pod vedením
vyučujících zpracovávají projek-
ty, které si vybírají z bohaté na-
bídky z různých oblastí

• Výuka anglického a němec-

kého jazyka s využitím jazyko-
vé učebny, rodilých mluvčích a
poznávacích zájezdů do anglic-
ky a německy mluvících zemí

• Společné aktivity s žáky part-
nerského gymnázia ve Waldkir-
chenu

• Lyžařský kurz na Špičáku a
sportovní kurz v Chorvatsku

• Na naší škole žákům nabízí-
me zapojit se do mimoškolních
aktivit, ke kterým patří úspěšný
pěvecký sbor Canto, divadelní
soubor Spirála s třicetiletou tradi-
cí a digitální školní časopis GOOL

Webové stránky: www.oag.cz
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Digitalizace vzdělávání zvyšuje možnosti
uplatnění absolventů na trhu práce a usnadňuje

přechod k distančním formám výuky
Současné vzdělávání žáků

probíhá na Střední škole obchod-
ní, České Budějovice, Husova 9
při maximálním využití digitál-
ních technologií. Žáci se vzdě-
lávají za pomoci moderních vy-
učovacích metod, prostředí ško-
ly prochází neustálou moderni-
zací. Významně tomu pomáhá
finanční podpora Jihočeského
kraje, zřizovatele školy, a pro-
středky z ESF. Škola patří k nej-
lépe vybaveným středním ško-
lám v regionu. K počítačovým
učebnám, jazykové učebně, od-
borným učebnám a učebnám pro
výuku předmětu Fiktivní firma
přibyla multifunkční učebna,
učebna na skupinovou práci,
učebna pro výuku přírodověd-
ných předmětů a dvě nadstan-
dardně vybavené chemické la-
boratoře.

„Technické vybavení, úzká
vazba praktické a teoretické vý-
uky na požadavky trhu práce při-
spívají k rozvoji dovedností a
zvyšují možnosti uplatnění na-
šich absolventů. Mnozí z nich
úspěšně podnikají, získávají
zkušenosti v zahraničí nebo po-
kračují ve studiu na vyšších od-
borných a vysokých školách,“
říká ředitelka školy Mgr. Jarmila
Benýšková.

Při výuce cizích jazyků je
kladen důraz na profesně zamě-
řenou komunikaci, využívány
jsou moderní vyučovací metody,
jako např. metoda CLIL, při kte-
ré se žák učí daný předmět a ja-
zyk zároveň. Žáci se učí komu-
nikovat se zákazníkem, provádět
činnosti související s turismem,
realizovat cizojazyčné prohlídky
a řešit problémy ve firmě. Své
dovednosti si pak ověřují v praxi
na soutěžích nebo při účasti
na mezinárodních projektech.

Zajímáte se o podnikání? Baví
vás komunikace se zákazníkem?
Jste kreativní a zajímáte se o
módní trendy? Máte rádi chemii?
Chcete být úspěšní ve své profe-
si? Poznejte prostředí školy, kte-
rá vás úspěšně nastartuje do pro-
fesního života.
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Baví tě móda? Tak studuj obor,
který podporují i jihočeské firmy

Jestli tě baví práce s textilem,
vyber si obor, kde se naučíš šít
módní oblečení pro sebe nebo
okolí. Díky oboru Výrobce tex-
tilií objevíš radost ze šití a mů-
žeš si otevřít i svoji firmu.

Obor Výrobce textilií můžeš
studovat na Vyšší odborné ško-
le, Střední průmyslové škole a
Střední odborné škole řemesel a
služeb ve Strakonicích. Tento
tříletý učební obor je zakončen
výučním listem, maturitu můžeš
získat při dvouletém nástavbo-
vém studiu v oboru Podnikání.

Na co se můžeš při studiu tě-
šit? Během studia se seznámíš se
všemi fázemi technologického
procesu výroby textilií – tkaní i
pletení. Naučíš se ale také mno-
ho dalšího, například obsluhovat
stroje a zařízení v textilní výro-
bě, jak pracovat se střihy, tech-
nologii střihání i šití, obsluhová-
ní speciálních šicích strojů. A
v neposlední řadě se seznámíš se
sortimentem textilních materiá-
lů. Můžeš se zaměřit na tu oblast
textilní výroby, která tě nejvíce
baví a pro kterou máš vlohy. Vy-
zkoušet si to na vlastní kůži bu-
deš moci při studiu i v rámci od-
borného výcviku. Ten totiž pro-
bíhá přímo v textilních firmách

podle tvého výběru.
Co můžeš při studiu získat?

Obor Výrobce textilií je podpo-
rován stipendiem po celé tři roky
studia z prostředků krajského
grantového studijního programu.
Získat tak můžeš 500 až 800 Kč
měsíčně, navíc za prospěch jed-
norázově až 2000 Kč na konci
roku. I samotné firmy tě při stu-
diu budou podporovat. Řada
z nich totiž poskytuje vlastní sti-
pendium nebo dotované stravo-
vání během odborného výcviku.
Získat můžeš i dobře placenou
brigádu.

A co po studiu? Po složení
závěrečné zkoušky snadno na-
jdeš práci. Obor Výrobce textilií
totiž podporuje Jihočeská hospo-
dářská komora a její Sdružení
textil. Budeš tak mít garantova-
nou práci v jihočeských textil-
ních a oděvních firmách.

Kde zjistíš více? Pokud tě
obor zajímá, domluv si prohlíd-
ku školy či některé z textilních
firem. Více informací tobě i rodi-
čům poskytne učitelka odbor-
ných předmětů Ing. Iva Vavříko-
vá, tel: 721 710 520, vavriko-
va@ssst.cz. A nezapomeň se při-
hlásit, kód oboru je 31-57-H/01.
Budeme se na tebe těšit.
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Střední škola polytechnická
České Budějovice

Střední škola polytechnická
v Českých Budějovicích nabízí
zájemcům o studium obory ma-
turitní, učební a také nástavbové
studium.

Nabízíme maturitní obory
Technická zařízení budov, Po-
žární ochrana a Finanční služby,
od září 2021 otevíráme obor
nový – Technologie a materiály
ve stavebnictví.

Pro žáky, kteří se rádi realizují
v praktických činnostech, nabízí
škola pestrou paletu řemeslných
oborů. Jedná se o tříleté obory za-
končené výučním listem – insta-
latér, zámečník, montér suchých
staveb, malíř, tesař, truhlář, zed-
ník a kominík.

Po získání výučního listu je
možné pokračovat ve studiu
dvouletého nástavbového oboru
Podnikání, jehož stu-
dium je ukončeno
maturitní zkouškou.

Každým rokem
škola modernizuje
vybavení svých uče-
ben a zlepšuje tak
podmínky teoretické
i praktické výuky.
Studenti některých
učebních oborů jsou
podporováni stipendi-
em. Praktické vyučo-

vání napříč obory je realizováno
ve vlastních budovách školy a také
přímo u zaměstnavatelů, velkých
firem i drobných živnostníků. Žáci
tak dostávají možnost zapojit se
do běžného pracovního procesu u
oboru, který studují.

Žáci školy mohou být ubyto-
váni v domově mládeže, který se
nachází v bezprostřední blízkosti
školy. Vždy se snažíme o zprostřed-
kování pestré nabídky volnočaso-
vých aktivit, jejichž cílem je smys-
luplné využití volného času uby-
tovaných žáků. Ubytovaní mají
možnost celodenního stravování
ve školní jídelně. Domov mládeže
– stejně jako budova školy – má
vybudovaný bezbariérový přístup.

Do praktického života vysílá-
me kvalitně připravené absolven-
ty už několik desítek let.
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