
PŘEHLED STŘEDNÍCH A ODBORNÝCH ŠKOL, KTERÉ SE ZÚČASTNÍ:
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 
- učební obory s výučním listem: Karosář, Automechanik, Strojní mechanik, Nástrojář, Čalouník, 
  Autolakýrník, Opravář zemědělských strojů
- nástavbové maturitní studium: Provozní technika
- studijní obory s maturitou: Administrativa ve strojírenství, Počítačová grafika ve strojírenství, 
  Mechanik strojů a zařízení pro CNC

Střední průmyslová škola Chrudim
- obory s výučním listem: Zámečník, Obráběč kovů, Strojník silničních strojů, Mechanik 
  elektronických zařízení
- studijní obory s maturitou: Strojírenství, Mechatronika, Mechanik strojů a zařízení

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště 
technické Chotěboř
- čtyřletý studijní obor: Obchodní akademie
- tříletý učební obor: Strojní mechanik, Obráběč kovů, Truhlář, Elektrikář
- čtyřletý studijní obor: Mechanik strojů a zařízení, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, 
   Mechanik elektrotechnik
- obory nástavbového studia: Provozní technika, Nábytkářská a dřevařská výroba

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické,  Třemošnice
- čtyřleté obory vzdělávání: Strojírenství (ŠVP Jakost ve strojírenské výrobě), Mechanik seřizovač 
   (ŠVP Programování a obsluha CNC strojů), Mechanik strojů a zařízení (ŠVP Servis, údržba a montáž 
   strojírenských zařízení), Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (ŠVP Truhlář a návrhář konstrukcí)
- tříleté obory vzdělávání: Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik (Zámečník), Klempíř, Truhlář, 
   Slévač (od 01.09.2015)

Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice
- tříleté učební obory: Opravář zemědělských strojů, Strojní zámečník
- studijní nástavbové obory: Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
- tříleté učební obory: Zemědělec, farmář
- čtyřleté studijní obory zemědělské: 

Agropodnikání - zaměření Podnikání v zemědělství
Agropodnikání - zaměření Rozvoj zemědělství a venkova 
- čtyřleté studijní obory ekologické: Ekologie a životní prostředí

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
- vzdělávací obory: Zdravotnický asistent, Sociální činnost

Střední odborná škola Nové Město na Moravě
- studijní obory: Ekonomika a podnikání, Logistika v dopravě, Železniční provoz
- učební obory: Instalatér, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Tesař, Truhlář, 
  Zedník, Železničář, Ošetřovatel/Ošetřovatelka

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
- čtyřleté studijní obory: Informační technologie (informatika v ekonomice), 
  Gastronomie (gastronomie a hotelnictví), 
- tříleté studijní obory: Prodavač (prodavač - aranžér), Cukrář, Kuchař, Číšník

Střední průmyslová škola chemická Pardubice
- čtyřleté studijní obory: Aplikovaná chemie (analytická chemie, farmaceutická chemie, chemicko-  
farmaceutická výroba, analýza chemických a biologických materiálů, forenzní technika a expertíza, 
povrchová úprava materiálů), Požární ochrana (chemik požární ochrany, požární prevence a bezpeč-
nost práce), Bezpečnostně právní činnost (forenzní vědy, ochrana osob a majetku)
- tříleté studijní obory: Chemik, Kadeřník
- dvouleté nástavbové obory: Chemik operátor, Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika
- Profesní kvalifikace: dle Národní soustavy kvalifikací

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s. r. o. Polička
- maturitní studijní obory: Veřejnosprávní činnost, Obchodník (ekonomika obchodu a služeb), Kosmetické služby
- studijní obory výučním listem: Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník, Operátor skladování

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
- tříleté učební obory: Zedník, Tesař, Instalatér, Montér suchých staveb, Malíř a lakýrník 
- čtyřleté studijní obory: Stavebnictví - pozemní stavitelství, stavební obnova, Technické lyceum

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
- čtyřleté studijní obory: Geotechnika, Kamenosochařství, Konzervátorství a restaurátorství, Užitá malba

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko
- čtyřleté studium: Gymnázium - všeobecné 

Burza skol v
Základní škola Ležáků Hlinsko zve rodiče a jejich děti  
(žáky 8. a 9. ročníků) na „Burzu středních škol“, která se koná 
v úterý 8. listopadu 2016 od 15.00 hodin 
v tělocvičně Základní školy Ležáků Hlinsko.

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
- čtyřleté studijní obory: Zahradnictví (zaměření: Floristika, Zahradní architektura), Mechanizace 
  a služby (Zaměření: Provoz mechanizace a služby, Dopravní a servisní služby, Výpočetní technika 
  a automatizace mechanizovaných provozů, Logistika a administrativa dopravy), Chov cizokrajných 
  zvířat, Scénická a výstavní tvorba (Výstavní tvorba a floristický design, Výstavní tvorba a zahradní 
  design)
- tříleté studijní obory: Zahradník (zaměření: Zahradník, Krajinář, Chovatel), Opravář 
  lesnických strojů, Zahradnické práce (zaměření: Zahradnické práce, Vazačské práce, 
  Chovatelské práce, Opravářské práce) 

Odborné učiliště Chroustovice
- tříleté učební obory: Opravář, Zámečník, Autoopravář, Truhlář, Tesař, Zedník, Kuchař, Cukrář, 
   Zahradník, Aranžér květin, Chovatel zvířat, Módní dekoratérka, Pečovatelka, Prodavač
- dvouleté učební obory: Pekař
- jednoleté zkrácené studium: Dřevař

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou
- tříletý učební obor: Cukrář, Kuchař - číšník (zaměření: Kuchař, Číšník) 
- navazující dvouletý obor vzdělávání zakončený maturitní zkouškou: Gastronomie 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní zkoušky
- čtyřleté studijní obory: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost, Sociální činnost

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
- tříleté učební obory: Mechanik plynových zařízení, Instalatér, Kominík
- čtyřletý učební obor: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (MIEZ)
   NOVINKA: Ve třetím ročníku oboru vzdělání MIEZ mají žáci možnost získat ve třetím ročníku 
   výuční list v oboru „Instalatér“. 
- dvouleté nástavbové studium: Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
- čtyřleté studijní obory: Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum
- navazující VOŠZ: Všeobecná diplomovaná sestra (denní i kombinované studium)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička
- tříleté učební obory: Pekař, Cukrář, Řezník uzenář, Kuchař - číšník
- čtyřleté studijní obory: Hotelnictví - Hotelnictví a cestovní ruch, Gastronomie - Gastronomické služby 

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
- čtyřleté studium: Gymnázium - všeobecné 
- čtyřleté studium: Bezpečnostně právní činnost

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
- tříleté učební obory: Kuchař - číšník, Kuchař - číšník (zaměření Číšník), Kuchař - číšník 
  (zaměření Kuchař), Prodavač, Pekař, Cukrář
- čtyřleté studijní obory: Analýza potravin, Analýza potravin - výživový poradce, Technologie 
  potravin (zpracování mouky, výroba krmiv a mlynářství, management)

Střední zdravotnická škola Svitavy
- čtyřleté obory vzdělávání: Zdravotnický asistent, Masér sportovní a rekondiční

TRIVIS, Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti 
silničního provozu Jihlava, s. r. o. 
- čtyřleté obory vzdělávání: Bezpečnostně právní činnost (možnost specializace „požární technik“)

Střední průmyslová škola textilní Liberec
- vzdělávací obory: Oděvnictví (styling a design, navrhování a modelování oděvů, módní a obchodní 
   poradenství zaměřené na oděvní trendy, management výroby a prodeje oděvů a doplňků, oděvní 
   výroba); Textilnictví (technické textilie - netkané textilie, nanovlákna, počítačový design, bytový 
   textil, poradenství v oblasti textilu, textilní technologie)

Střední průmyslová škola stavební Pardubice
- čtyřleté obory vzdělávání: Stavebnictví (Pozemní stavitelství, Pozemní stavitelství a architektura, 
  Dopravní stavitelství, Stavební obnova); Technik dřevařské a nábytkové výroby; Technická zařízení budov
- tříleté obory vzdělávání: Tesař; Truhlář; Umělecký kovář a zámečník; Zedník a obkladač; Kamnář 
   a stavitel krbů; Pokrývač; Montér suchých staveb; Dlaždičské práce; Zámečník a strojní mechanik; Malíř, 
   lakýrník a tapetář.

Hotelová škola Bohemia s.r.o.
- čtyřleté obory vzdělávání:  Hotelnictví, Cestovní ruch, Pedagogické lyceum (se sportovním 
   zaměřením), Pedagogické lyceum (s humanitním zaměřením)
  

Na tuto akci jste srdečně zváni.

Tradiční burza středních škol na Ležákovce 2016

www.zslezaku.cz


