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VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2021
                             Cesta ke vzdělání a profesi

Úvodní slovo

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2021 poskytuje příležitost seznámit se s aktuální nabídkou 
vzdělávacích programů středních škol nejen z děčínského regionu pro školní rok 
2022/2023. Pro mnohé to bude první nahlédnutí do světa vzdělávání, ve kterém je třeba 
se nejprve dobře zorientovat a poté nalézt vhodný obor studia a střední školu pro své další 
směřování. 

Naším cílem je nabídnout širokou škálu oborů a škol tak, aby každý z žáků devátých 
ročníků mohl porovnávat veškeré možnosti, a nakonec mohl vykročit svou vlastní cestou. 
Při přípravách dbáme na to, aby se veletrh stal významným informačním zdrojem nejen
pro samotné žáky, ale i pro jejich rodiče. Již tradičně své místo mezi vystavovateli
zaujímají také významní děčínští zaměstnavatelé, jejichž prostřednictvím bychom rádi 
upozornili na možnosti pracovního uplatnění v našem regionu. Letos je opět mezi 
vystavovateli vysoká škola s pracovištěm přímo v Děčíně.

V loňském roce se veletrh nemohl uskutečnit a naši tradiční vystavovatelé se prezentovali 
pouze v online prostředí prostřednictvím webových stránek – www. skoladecin.cz. Věříme,
že v letošním roce se s Vámi na veletrhu už setkáme osobně. Prezentace středních škol 
face to face je pro nás prioritou. Z důvodu protiepidemických opatření jsme ale byli nuceni 
omezit některé doprovodné akce. Přesto se můžete těšit na soutěž o hodnotné ceny a na
bývalé (LOŇSKÉ) DEVÁŤÁKY, kteří Vám rádi sdělí své čerstvé zkušenosti z přijímacího
řízení na střední školy a postřehy z nového školního prostředí.

Věříme, že Vám tento katalog poslouží k utřídění si získaných informací z veletrhu a stane 
se pro Vás významným zdrojem odkazů. Přejeme Vám, aby Vaše volba dala pevné základy 
Vaší budoucnosti…

Realizační tým veletrhu





PROGRAM VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2021

Slavnostní zahájení za účasti vystavovatelů

      21. 10. 2021 od 8:30

                               Pro veřejnost je veletrh otevřen:

                                    21. 10. 2021 od 9:00 – 17:00

Doprovodný program

Soutěž – Co víš o profesi svých rodičů
Přijď, vhoď svůj příspěvek a vyhraj některou z hodnotných cen.
malý sál

Interaktivní prezentace vystavovatelů
Můžete se těšit na prezentace a praktické ukázky vystavovatelů.
u jednotlivých stánků

Loňští deváťáci letošním deváťákům
Zeptej se bývalých deváťáků na čerstvé zkušenosti z příjímacího řízení 
na střední školy a na postřehy z nového školního prostředí.
od 9:00 – 17:00 – malý sál, u stánku Úřadu práce ČR

Foto koutek
Vyfoť se a odnes si fotografii jako vzpomínku na důležitý mezník tvého 
profesního života.
malý sál

AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.SKOLADECIN.CZ





E-BOOK – Rok před „přijímačkama“ na SŠ

V e-booku najdete spoustu užitečných informací týkajících se volby střední 
školy a světa práce. Stáhněte si e-book do svého mobilu a mějte důležité 
odkazy stále při sobě. Aktuální verzi najdete na www.skoladecin.cz.



KONČÍTE ZÁKLADNÍ ŠKOLU A PŘEMÝŠLÍTE    
NAD TÍM, KTERÝ OBOR A KDE STUDOVAT?

Loňští deváťáci letošním deváťákům. 

První i druhý díl vzkazníku přináší čerstvé postřehy a zkušenosti vrstevníků 
s volbou střední školy a studijního oboru. Najdete v něm nejen zajímavé 
odkazy a tipy pro přípravu na přijímací řízení, ale také autentické zážitky 
z přijímacího řízení a první dojmy z nového školního prostředí. 

Vzkazníky si lze stáhnout na www.skoladecin.cz

Možná Vás budou zajímat názory žáků, kteří 
už mají tento důležitý životní krok za sebou, 
a oceníte rady, jež najdete ve vzkaznících 
s názvem



… NEBO PŘIJĎTE NA VELETRH ŠKOL A SETKEJTE 
SE S BÝVALÝMI DEVÁŤÁKY OSOBNĚ

Těší se na Vás Jakub, Adéla, Andrea a další…



ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Nejdůležitější informace o školách, oborech, přijímacím řízení a o povoláních 
najdete na těchto odkazech:

Atlas školství
www.atlasskolstvi.cz

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce
www.infoabsolvent.cz

Česká školní inspekce
www.csicr.cz

Přijímací řízení
www.cermat.cz

Příprava na přijímací zkoušky
www.scio.cz

Příprava na přijímací zkoušky s Českou televizí
www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma

Na jakou práci se hodíš?
www.emiero.cz

Národní soustava povolání
www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací
www.narodnikvalifikace.cz

Lidé Česka – rozhovory o profesích
www.idnes.cz/zpravy/lide-ceska



    



VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2021 - PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ Číslo 
stánku Sál

VYSTAVOVATELÉ – ŠKOLY
České vysoké učení technické v Praze, pracoviště Děčín 40 malý
Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. 1 velký
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o. 28 velký
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o. 8 velký
Gymnázium Děčín, p.o. 3 velký
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o. 4 velký
Severočeská střední škola s.r.o. 13 velký
Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. 25 velký
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o. 23 velký
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o. 38 malý
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov 26 velký
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o. 24 velký
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n/L, p.o. 7 velký
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o. 16 velký
Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. 35 malý
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o. 27 velký
Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 15 velký
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o. 2 velký
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p.o. 5 velký
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o. 19 velký
Střední škola Pohoda s.r.o. 9 velký
Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. 17 velký
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o. 39 malý
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p.o. 11 velký
Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. 21 velký
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o. 29 velký
Škola Kateřinky Liberec, s.r.o. 10 velký
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o. 22 velký
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o. 14 velký
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, p.o. 6 velký
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, p.o. 20 velký
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o. 18 velký
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, p.o. 12 velký

VYSTAVOVATELÉ – ZAMĚSTNAVATELÉ
Chart Ferox, a.s., Ústecká 30, Děčín 5 33 malý
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie ÚK, Územní odbor Děčín, Kaštanova 2, Děčín 1 32 malý
RYKO a.s., Dělnická 1408/29, Děčín 6                                                                                                         31 malý
STAP a.s., Vilémov u Šluknova 103 34 malý

VYSTAVOVATELÉ – OSTATNÍ
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Velká hradební 2800/54, Ústí nad Labem 37 malý
Okresní hospodářská komora Děčín, Pohraniční 1, Děčín 1 36 malý
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín, U Plovárny 1190/14, Děčín 1 30 malý

PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ



PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ – umístění stánků



PREZENTACE VYSTAVOVATELŮ

České vysoké učení technické v Praze, pracoviště Děčín 
Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p.o.

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.

Gymnázium Děčín, p.o.     

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.

Severočeská střední škola s.r.o.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, p.o.

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.   

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.

Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U letiště 370 - bez příspěvku v katalogu

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p.o.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.

Střední škola Pohoda s.r.o.

Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, p.o.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p.o.

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p.o.

Škola Kateřinky Liberec: SŠ Kateřinky – Liberec s.r.o., SŠ designu interiéru Kateřinky – Liberec, s.r.o., SŠ oděvní designu Kateřinky – Liberec, s.r.o.                          

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, p.o.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, p.o.

ŠKOLY



PREZENTACE VYSTAVOVATELŮ  

Chart Ferox, a.s., Ústecká 30, Děčín 5

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Kaštanova 2, Děčín 1

RYKO a.s., Děčín 6, Dělnická 1408/29

STAP a.s., Vilémov u Šluknova 103

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Velká hradební 2800/54, Ústí nad Labem

Okresní hospodářská komora Děčín

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín

ZAMĚSTNAVATELÉ

OSTATNÍ





Data událostí budou zveřejněna na našem webu a Facebooku.

KDE SE UVIDÍME? SLEDUJ NÁS!

@euroskolaceskalipa

Euroškola Česká Lípa

ceskalipa.euroskola.czInteraktivní den otevřených dveří

Jeden den žákem Euroškoly
Nakoukneš pod pokličku oboru, který tě zaujal.

Přijímací zkoušky nanečisto
Vyzkoušíš si, co tě čeká u přijímaček.

KONTAKTUJ NÁS
+420 601 360 608
euroskcl@eso-cl.cz

4LETÉ DENNÍ STUDIUM
UKONČENÉ MATURITOU

HOTELNICTVÍ
A CESTOVNÍ RUCH

Baví tě gastronomie, cizí jazyky a chceš
poznávat svět?

U nás můžeš začít kariéru v hotelnictví
a cestovním ruchu.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

MARKETING A REKLAMA

Jsi kreativní a chceš se uplatnit
v marketingu?

Vzdělávej se v tomto perspektivním oboru
už na střední škole.

Láká tě práce policistů, vojáků nebo třeba
hasičů?

Pak je tento obor trefa do černého.

�������������	�
���������	���������

4LETÉ DENNÍ STUDIUM
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Data událostí budou zveřejněna na našem webu a Facebooku.

KDE SE UVIDÍME? SLEDUJ NÁS!

@euroskolaceskalipa

Euroškola Česká Lípa

ceskalipa.euroskola.czInteraktivní den otevřených dveří

Jeden den žákem Euroškoly
Nakoukneš pod pokličku oboru, který tě zaujal.

Přijímací zkoušky nanečisto
Vyzkoušíš si, co tě čeká u přijímaček.

KONTAKTUJ NÁS
+420 601 360 608
euroskcl@eso-cl.cz



ZAMĚŘENÍ STUDIA:

KREATIVITA PODNIKÁNÍ
EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ 
ASISTENT
SPORTOVNÍ MARKETING A 
MANAGEMENT
DIGITÁLNÍ MARKETING A
KOMUNIKACE

KONTAKTY:

telefon: 412 516 127
mobil: 734 313 310
www.oadc.cz
skola@oadc.cz
www.facebook.com/eoadc
Instagram:@eoa.dc

ADRESA:

Komenského nám. 2
406 81 Děčín 1

Našim žákům nabízíme:

Certifikát projektového řízení
Státní zkouška z psaní na klávesnici
zkouška ENTER z moderní 
korespondence
Certifikát ECDL 
příprava na mezinárodní jazykové 
zkoušky Cambridge (B2 a C1)
spolupráce s podnikatelskými 
subjekty a sportovními kluby
účast na zajímavých projektech
jazykové, odborné a sportovní soutěže
seznamovací a sportovní kurzy
bezbariérový přístup 
možnost stravování ve školní jídelně 
s finančním přispěním školy
volný přístup k PC, internetu a WiFi
zahraniční exkurze a stáže
spolupráce s UJEP a ČVUT

       DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. prosince 2021, 18. ledna a 15. února 2022

„Studuj – objevuj – zažij…“

EVROPSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE, Děčín I, 
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

OBOR:
OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02



KREATIVITA PODNIKÁNÍ
zjisti, jak fungují podniky a organizace
nauč se rozvíjet vlastní podnikatelské 
aktivity
přistupuj k řešení problémů kreativně
komunikuj s bankami a využívej jejich 
služeb
založ si bankovní účet, požádej o úvěr
zkus si založit vlastní firmu a sestavit 
zakladatelský rozpočet

Jazyky:
angličtina, němčina/francouzština/ruština

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ ASISTENT
vyzkoušej si výuku odborných předmětů 
v cizím jazyce
připrav se na práci v institucích EU, 
v zastupitelských úřadech ČR nebo ve 
státní správě a samosprávě
zjisti, jak funguje EU a jaké výhody nám 
přináší
nauč se, jak využívat prostředky 
z evropských fondů
orientuj se v aktuální ekonomické a 
politické situaci v Evropě i ve světě

Jazyky:
angličtina, němčina/francouzština
výuka dalších předmětů v AJ

SPORTOVNÍ MARKETING 
A MANAGEMENT

studuj střední školu a dál aktivně sportuj
nauč se posuzovat své pohybové schopnosti 
a výkonnost
zjisti, jak probíhá regenerace a rehabilitace
poznej, jak fungují sportovní kluby
získej dovednosti pro řízení v oblasti sportu
zorganizuj sportovní turnaj pro žáky školy a 
zajisti jeho propagaci

Jazyky:
angličtina, němčina/ruština

DIGITÁLNÍ MARKETING A KOMUNIKACE
získej nové dovednosti pro digitální svět
zjisti, jak fungují weby a sociální sítě
prezentuj sebe a svou firmu v online 
prostředí
využívej možností vyhledávačů ve svůj 
prospěch
připrav si svou vlastní marketingovou 
kampaň
nauč se chránit sebe a svá data v digitálním 
prostředí

Jazyky:
angličtina, němčina/ruština

       DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. prosince 2021, 18. ledna a 15. února 2022

„Studuj – objevuj – zažij…“

EVROPSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE, Děčín I, 
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

OBOR:
OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02
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Motto: „Výchovou a vzděláním k odpovědnosti“

Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,

Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
www.oaulpar.cz, skola@oaulpar.cz

tel. 475 316 813, 475 316 818



Severočeská střední škola s. r. o.

Naše škola byla založena v roce 1992. Jedná se o školu soukromou, která je řádně akreditována a je 
zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Naše střední škola sídlí ve vlastní budově na adrese Bělehradská 
1523/58 v Ústí nad Labem, která prošla postupnou rekonstrukcí tak, aby celý objekt splňoval poža-
davky kladené na moderní střední školu. V současné době máme novou fasádu a došlo k výměně oken 
(izolační trojskla).
Pro informace o klasifikaci a docházce žáků využíváme školní informační systém Škola OnLine s on-
line přístupem pro žáky školy i jejich zákonné zástupce. Škola se pravidelně zapojuje do inovativních 
projektů.
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
● Určeno pro absolventy ZŠ, uplatnění v mateřských školách, školních družinách a DDM
● Čtyřletý denní obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
Kosmetické služby 69-41-L/01
● Určeno pro absolventy ZŠ
● Čtyřletý denní obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
Kadeřník 69-51-H/01
● Určeno pro absolventy ZŠ
● Tříletý denní obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (výuční list)
Do všech uvedených oborů jsou studenti přijímáni v souladu s platnými předpisy školy. Vyučujeme obory 
dle ŠVP.
Za dobu existence školy vyšlo z jejích bran již více než 5 000 absolventů. Každoročně studuje na naší škole 
cca 200 žáků. Přijímáme absolventy ze základních škol, ale i žáky, kteří zanechali vzdělávání na jiných 
středních školách, nebo k nám chtějí z jiných škol přestoupit.
Naši žáci k nám dojíždějí nejvíce z okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most, Děčín. Pro žáky ze vzdálenějších 
míst můžeme zajistit ubytování a stravování v Domově mládeže. Výuka se uskutečňuje tzv. pod jednou 
střechou. V areálu školy se nacházejí běžné učebny, multimediální učebny, moderně vybavené počítačové 
učebny s vysokorychlostním připojením k internetu, tělocvična, dvě pracoviště odborného výcviku pro obor 
Kadeřník, pracoviště odborného výcviku pro obor Kosmetické služby a hudební učebny vybavené klavírem 
pro výuku hudební výchovy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Samozřejmostí je možnost Wi-
Fi připojení v celém objektu školy. Naše kadeřnické a kosmetické provozovny jsou otevřeny veřejnosti za 
zvýhodněné ceny. K občerstvení slouží žákům školní kantýna a jídelní a nápojové automaty v přízemí hlavní 
budovy školy.
Naši učitelé splňují kvalifikační podmínky pro výuku konkrétních předmětů a oborů. Jako nadstandard po-
skytovaný soukromou školou uplatňují vůči svým žákům individuální přístup s důrazem na jejich potřeby a 
specifické studijní předpoklady.
Každoročně se účastníme kadeřnických a kosmetických soutěží, v nichž prezentují naši žáci své dovednosti.
Pořádáme exkurze, uskutečňujeme odborné přednášky a předváděcí akce. Při zajištění pedagogické praxe 
žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika spolupracujeme s mateřskými školami a jinými zařízeními 
pro předškolní a mimoškolní výchovu dětí v celém Ústeckém kraji. Žáci oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika pravidelně nacvičují divadelní představení pro děti z mateřských škol.
Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem
tel.: 475 501 323
info@severoceska.cz
www.severoceska.cz
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ŠKOLA

M E D I Á L N Í  GRAFIKY

A POLYGRAFIE WWW.SOSMGP.CZ

[09. 12. 2021]

[13. 01. 2022]





Středisko Resslova a středisko Stříbrníky

Naše odborná škola byla založena roku 1910. Jsme příspěvkovou organizací a také jednou z největších 
páteřních škol Ústeckého kraje. Máme propůjčeny tituly Fakultních škol: Fakulty strojní TU v Liberci, 
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Úzce spolupracujeme s 
Fakultou strojního inženýrství UJEP Ústí nad Labem. Škola je držitelem titulu DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 
jako známka kvality přípravy absolventů pro firmy a praxi.
Škola nabízí širokou škálu školních a mimoškolních aktivit, např. možnost získání ŘP skupiny B ve školní 
autoškole. Žáci oboru Dopravní prostředky mohou výhodně získat ŘP skupiny C, absolventi elektrooborů 
kvalifikaci dle §5 a §6 vyhl. č. 50/1978 Sb. V oboru Strojírenství se vyučují CAM systémy a CAD systémy. Žáci 
mohou získat během studia mezinárodně platné certifikáty z pneumatiky a hydrauliky. Ve škole je zřízena Cisco 
Networking Academy - program s možností získání certifikátu CNA1-4. Jsme držitelem ceny Evropské kvality 
Comenius-Vocex (mezinárodní výměna žáků). 

Pro školní rok 2022/23 škola nabízí:
čtyřleté studijní obory ukončené maturitou 
18-20-M/01 Informační technologie
23-41-M/01 Strojírenství
23-45-M/01 Dopravní prostředky
26-41-M/01 Elektrotechnika
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 
tříleté učební obory ukončené výučním listem
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
zkrácené dálkové studium
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Dny otevřených dveří:
Středisko RESSLOVA - 23. 11. 2021 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod., 04. 12. 2021 od 9:00 hod., 
poslední prohlídka v 11:30 hod. a 11. 01. 2022 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod. 
Středisko STŘÍBRNÍKY - 24. 11. 2021 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod., 11. 12. 2021 od 9:00 hod., 
poslední prohlídka v 11:30 hod. a 13. 01. 2022 od 14:00 hod., poslední prohlídka v 16:00 hod.. Soutěž pro žáky 
ZŠ "A JE TO 2021" - 08. 12. 2021, 8:00 – 12:00 hod. 
Ukázkové dny:
Středisko RESSLOVA - 30. 11. 2021, 09. 12. 2021, 08. 01. 2022 vždy 8 do 12 hod. 
Středisko Stříbrníky - 24. 11. 2021, 07. 12. 2021, 13. 01. 2022 vždy od 9 a od 11 hod. 







Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Říční 1774,407 47 Varnsdorf

www.spstosvarnsdorf.cz

OBORY VZDĚLÁNÍ:
4-leté, maturitní zkouška:

• Strojírenství - mechatronika a CAD/CAM systémy
• Mechanik seřizovač - programátor CNC strojů
•  Mechanik elektrotechnik - mechatronika

3-leté, výuční list:
• Strojní mechanik - montér
• Obráběč kovů - operátor CNC strojů
•  Elektromechanik pro zařízení a přístroje

NABÍZÍME:
•   kvalitní vzdělávání bez placení školného
• jistotu perspektivního zaměstnání po úspěšném dokončení studia
•   prospěchové stipendium 300 - 1000,- Kč/měsíc
•   finanční odměny za praktické výučování na provozních pracovištích
•   příspěvek 1000,- Kč na nákup školních pomůcek
• příspěvek na stravování (obědy), dopravu do školy a ubytování
• učebnice pro výuku odborných předmětů a pracovní oděv zdarma
•   možnost účasti na zahraničních montážích strojů
•   kvalitní vzdělávání ve vzdělávacím zařízení prosperující firmy

NAŠE ZÁSADY!
Neumíš – naučíme tě!
Nemůžeš – pomůžeme ti!
Nechceš – odejdi!

Více informací na www.spstosvarnsdorf.cz





  412 535 942, 927                         Střední škola lodní dopravy a technických řemesel
info@dorado.cz                                                                            Děčín VI, příspěvková organizace
www.dorado.cz                          Dělnická 825/15

Děčín VI-Letná

Děčín VI - příspěvková organizaceěčDěčDěčDěěčěčěěěčěčěěěčěčěěě ííííín ínínín ín VIVVIVIVI VIVIVI VI - přířířířířípřípřípřípřípříp spěěěěěěěěěěspěspěspěspěspěp vkokkkkkvkovkovkovkovkovko ááává vá vává v orgorgooorgorgoo gganiania zaczacza eee
Učební obory (tříleté)
23-65-H/02 Lodník – jedinečný obor v ČR
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník

36-67-E/01 Zednické práce
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
23-51-E/01 Strojírenské práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
75-41-E/01 Pečovatelské služby

Dvouletý nástavbový maturitní obor: 64-41-L/51 Podnikání

             Domov mládeže              Pravidelná úspěšná účast žáků v odborných soutěžích 

                           Stravování       Výjezdy do zahraničí

                    Vzájemná spolupráce s regionálními podnikatelskými subjekty

U C E L E N Á    N A B Í D K A    O B O R Ů

A K T I V I T Y



Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace, se sídlem Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem

Už víš, čím chceš být?  Rozhodni se správně…                   

       
Chceš mít gastronomické zážitky, namíchat si koktejl, zabalit dárek, dozvědět se o 
oborech, zahraničních stážích, soutěžích, exkurzích, pak přijď na den otevřených dveří.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. 12. 2021 11:00 - 17:00 hod.

Bližší informace na www.obchodniskola.cz

SOCIÁLNÍ ČINNOST
4letý s maturitní zkouškou

POTRAVINÁŘSTVÍ
Cukrář
Řezník - uzenář

GASTRONOMIE
Kuchař – číšník (Kuchař)
Kuchař – číšník (Číšník –
servírka)
Stravovací a ubytovací služby

CESTOVNÍ RUCH
  4letý s maturitní zkouškou

,, pp pp jj ýý

z

KONTAKTY
Mgr. Pavel Caitaml, tel.: 475 669 151 
(reditel@obchodniskola.cz)
Mgr. Eva Valterová, tel.: 475 316 981
(valterova@obchodniskola.cz)
Ing. Daniela Šimková, tel.: 475 669 161 
(skola@obchodniskola.cz)

PRAKTICKÁ ŠKOLA
DVOULETÁ
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SLUŽBY
Prodavač
Aranžér
Operátor skladování
Pečovatelské služby
Prodavačské práce



Adresa: Komenského 3, 

412 01 Litoměřice

Čtyřleté obory, ukončené maturitní zkouškou
75-31-M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-41-M/01

Sociální činnost
se zaměřením Sociálně právní služby

78-41-M/01
Sociální činnost

se zaměřením Aktivizační pracovník 
78-42-M/03

Pedagogické lyceum
65-42-M/01

Hotelnictví a turismus
Tříleté obory, ukončené závěrečnou zkouškou

65-51-H/01
Kuchař – číšník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel

36-52-H/01
Instalatér

36-67-H/01
Zedník
26-51-H/01

Elektrikář 
23-55-H/01

Klempíř 



Adresa: Na Vinici 2244, 412 01 Litoměřice, 
Telefon: 416 797 334, 416 732 728, 607 050 486
E-mail: info@soupohoda.com, vedení@soupohoda.com
www: www.soupohoda.com
Ředitel: Mgr. Bc. Hana Simonová 
Pracovník pro informace: Mgr. Bc. Ladislava Lišková
Zřizovatel školy: soukromý subjekt
Cizí jazyky: AJ, NJ,
Školné: 600,- až 1 200,- Kč/měsíc 
Ubytování: 1 200,- Kč/měsíc
Stravování: 1 300,- Kč/měsíc
Den otevřených dveří: 15. 12. 2021 a 5. 1. 2022

Pro školní rok 2022/23 škola nabízí:

čtyřleté studijní obory ukončené maturitou (pro žáky 9. ročníku ZŠ)
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
69-41-L/01 Kosmetička

tříleté učební obory ukončené výučním listem
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (cukrářské práce)
75-41-E/01 Pečovatelské služby

Střední škola Pohoda, s.r.o.

Poznámka ke škole: 
Škola nabízí aktivní přípravu žáků na státní MZ formou testů, přípravných kurzů, pro žáky 
učebních oborů konání jednotné ZZ. Rekvalifikační kurzy, možnost doplnění kvalifikace. Pro 
studenty kurzů a školení jsou připraveny materiály na CD nosičích, kurzy pro žáky školy jsou za 
zvýhodněných podmínek. Účast žáků na soutěžích s mezinárodní účastí. Ubytování DM  - rodinné 
prostředí, připojení k internetu v celém DM. PZ se nekonají, u oborů H a E. Obory E jsou zdarma.
Nadstandard - vybavení učeben, výukové materiály, odborná skripta, pracovní listy, přístup 
pedagogů, stravování, wifi. 



Poznat zákony, to neznamená 
pamatovat si jejich slova, ale 
poznat jejich sílu a moc.

Aulus Cornelius Celsus

Školní vzdělávací programy oboru (68-43-M/01) Veřejnosprávní činnost 

Školní vzdělávací program I
Právní činnost se zaměřením sociálním
Školní vzdělávací program II
Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy

Délka a forma studia 4 roky, denní studium, zakončeno maturitní zkouškou
Ubytování zajišťováno ve státním domově mládeže včetně snídaní a večeří

http://sslbc.cz/domov-mladeze/
Stravování oběd v budově školy
Školné hrazeno žákem (ve školním roce 2021/2022 ve výši 13 000 Kč/rok)
Přihlášky zaslat do 1. března 2022, na přihlášce je možné uvést oba školní 

vzdělávací programy (ŠVP) s tím, že se číselně označí pořadí 
preferovaného ŠVP

Cizí jazyky 1. cizí jazyk anglický
2. cizí jazyk volitelný: německý nebo ruský

Výsledky maturit http://www.prak.cz/vysledky-maturitni-zkousky/

Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách, zejména na právnických, 
pedagogických, ekonomických fakultách, na fakultách zaměřených na sociální práci, speciální 
pedagogiku, volnočasové aktivity, na sportovní management aj., viz příklady uplatnění 
http://www.prak.cz/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. PROSINCE 2021 OD 10,00 – 16,00 HODIN

Po telefonické domluvě (48 513 10 35) lze školu navštívit mimo den 
otevřených dveří.

Kontakt pro přijímací řízení: marcela.medkova@prak.cz
    josef.honzejk@prak.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ – PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. 

Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz
Bankovní spojení: ČSOB Liberec 214161221/0300, IČ: 25025970, DIČ: CZ 25025970





Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,

Děčín – Libverda, příspěvková organizace

www.libverdadc.cz
Budoucnost pro přírodu a krajinu – prostor pro život a lidskou obživu

Ve školním roce 2021/22 nabízíme střední vzdělávání v maturitních oborech:

Agropodnikání
chov hospodářských zvířat – pěstování polních plodin – zpracování zemědělských produktů – řízení 
zemědělského provozu – údržba krajiny

Veterinářství
chov hospodářských zvířat -  zájmové chovy - veterinární asistence – hygiena a sanitace potravinářských 
a zemědělských provozů – posuzování WELFARE – vyšetření masa při porážkách

Zahradnictví
ošetřování, pěstování a množení zahradnických kultur – realizace a údržba sadovnických výsadeb –
ochrana a tvorba životního prostředí – péče o krajinu – řízení zahradnického provozu – aranžování květin

Ve školním roce 2021/22 nabízíme střední vzdělávání v učňovských oborech:

Farmář
chov hospodářských zvířat – pěstování polních plodin – zpracování zemědělských produktů – údržba a 
oprava techniky – údržba krajiny

Prodavač – florista
prodejní a komunikační dovednosti – administrativa prodejny – příprava zboží k prodeji – vázání a 
aranžování květin 

Zahradník
ošetřování, pěstování a množení zahradnických kultur – realizace a údržba sadovnických výsadeb –
ochrana a tvorba životního prostředí – péče o krajinu – vázání a aranžování květin – prodejní dovednosti





STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DĚČÍN, 
Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace

Fakultní škola Fakulty zdravotnických studií UJEP

OBORY VZDĚLÁNÍ 2022/2023

V obou oborech nabízíme:

jistotu uplatnění ve zdravotnických, pečovatelských a dalších zařízeních,
spolupráci s Krajskou zdravotní a.s. a Centrem sociálních služeb Děčín,

spolupráci s Fakultou zdravotnických studií UJEP
zahraniční stáže

NEVĚŘÍTE?
Přijďte se podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 12. 2021   14:00 – 17:00
nebo kdykoliv po domluvě

www.szsdecin.cz                                                    https://www.facebook.com/szsdecin/

53-41-M/03           
PRAKTICKÁ SESTRA

Studium zakončené maturitou

    DENNÍ 4 leté
    DÁLKOVÉ 5 leté
    POMATURITNÍ ZKRÁCENÉ 3leté

75-41-M/01 
SOCIÁLNÍ ČINNOST

Studium zakončené maturitou
   
    DENNÍ          4leté 
     DÁLKOVÉ   5leté



www.skolakaterinky.cz

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o. (SŠ)
Tříletý učební obor:

- TRUHLÁŘ, nábytkové a stavební truhlářství, programování a obsluha počítačem řízených 
strojů

            - TRUHLÁŘ PLUS, nábytkové a stavební truhlářství, programování a obsluha počítačem
řízených strojů, dle zájmu umělecké řezbářství a truhlářství

- ČALOUNÍK, výrova a opravy čalouněného nábytku, restaurování historického čalouněného 
nábytku s použitím klasických materiálů a technologií

- ARANŽÉR, zaměření propagace a reklama

Dvouletá nástavba:   
- NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA, pro obory truhlář a čalouník
- PROPAGACE, pro obor aranžér

Čtyřletý maturitní:   
- BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST, nově rozšířené o kyberkriminalitu

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o. (SŠDI)
Čtyřletý maturitní obor:

- DESIGN INTERUÉRU, zaměření architektura a design interiéru, možnost výučního listu 
oboru Truhlář

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o. (SŠOD)
Čtyřletý umělecký maturitní obor:  

- MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ, zaměření FASHION DESIGN

Žáci všech oborů včetně absolventů mohou ZDARMA absolvovat zahraniční odborné 
stáže v rámci projektu ERASMUS ve Finsku, Dánsku, Švédsku, Lotyšsku apod. Vše 
hrazeno z EU!

Přijďte nás navštívit ve dnech otevřených dveří:
- 23. října, 4. listopadu, 13. listopadu a 2. prosince 2021
- 15. ledna, 29. ledna, 10. února, 24. února, 28. února a 1. března 2022





  

St edisko  
VOŠ a SPŠ stavební a dopravní

sl. armády 681/10, D ín I 

obory SPŠ stavební a dopravní 

obory VOŠ 

St edisko 
SPŠ strojní a elektro

Slovanská 1000/55, D ín VI 

obory SPŠ strojní a elektrotechnické 

St edisko Domov mládeže a školní jídelna, sl. armády 1, D ín I 

   

Co zde ješt  krom  informací o studiu najdete? 
otev ené všechny odborné u ebny a domov mládeže,  

modelová kolejišt , kovárnu, roboty, stavební praxi 
a spoustu lidi ek, kte í se na vás budou t šit! 







      Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, 
               Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Obory pro absolventy základní školy
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou:
78-42-M/04  Zdravotnické lyceum
53-41-M/03  Praktická sestra
53-43-M/01  Laboratorní asistent
53-44-M/03  Asistent zubního technika
53-41-M/04  Masér ve zdravotnictví

podmínky přijetí:
podání přihlášky ke studiu (nejpozději do 1. 3. 2022), doložení lékařského potvrzení o schopnosti 
studia (na přihlášce ke studiu) mimo oboru Zdravotnické lyceum, splnění kritérií ředitelky školy 
pro přijetí ke studiu, úspěšné ukončení povinné školní docházky.  
přijímací řízení:
1. kolo -  duben 2022                    další kolo - dle výsledků prvního kola
Přijímací zkouška se koná u všech oborů formou jednotných testů z českého jazyka a literatury
a matematiky.                     
U oboru Asistent zubního technika se koná kromě jednotných testů z českého jazyka 
a literatury a matematiky také prověření manuální zručnosti. V prověření manuální zručnosti musí 
uchazeč dosáhnout ve 3 kategoriích (kreslení, modelování, tvarování) minimálně 15 bodů z 30 
možných, aby mohl být přijat. Přijímá se do plánovaného počtu žáků pro příslušný školní rok.
Rozhodující kritérium: kritéria budou upřesněna dle zákona do 31. ledna 2022.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pracoviště Ústí nad Labem – 8.11.2021, 6.12.2021, 10.1.2022 a 14.2.2022 ve 13:00 hod. a ve 14:00 
hod. (po tel. domluvě na čísle 474 778 110)
pracoviště Teplice – 22.11.2021 od 13:30 -17:00 hod., 14.2.2021 od 13:30-17:00 hod.

Pracoviště Ústí nad Labem - výuka oborů Praktická sestra, Asistent zubního technika, Laboratorní 
asistent a Zdravotnické lyceum.
Pracoviště Teplice, Kapelní 2 - výuka oboru Masér ve zdravotnictví.

tel: 474 778 110
e-mail: sekretariat@szsvzs.cz, studodd@szsvzs.cz

www.szsvzs.cz
facebook: VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem, Palachova 35



GYMNÁZIUM ČESKÁ KAMENICE
Gymnázium v České Kamenici má již dlouholetou tradici. V roce 1993 vzniklo jako samostatný právní 
subjekt, od roku 2012 je sloučeno se Základní školou T.G.Masaryka Česká Kamenice. Naše škola patří 
k průkopníkům aktivního využívání informačních technologií ve výuce, díky nejrůznějším projektům 
patří mezi jednu z nejlépe vybavených škol v ČR.

Nabízíme žákům osmileté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Přijímáme ke studiu žáky 
ze všech ročníků druhého stupně základní školy, tzn. z pátých, šestých, sedmých, osmých i devátých 
tříd. Kód oboru: 79-41-K/81 Gymnázium.
Škola disponuje kvalitním pedagogickým sborem, který klade důraz na moderní prvky ve výuce 
a současně dbá na kvalitu výstupu vzdělávání žáků školy. Vytváří velmi dobré podmínky pro vstup 
na vysokou školu.
Proč jít studovat na GYMNÁZIUM do České Kamenice? 

Ve škole je rodinná a přátelská atmosféra. 
Naši absolventi jsou každoročně velmi úspěšní v přijímání na vysoké školy.
Škola je vybavena nejmodernější IT a AV technikou, Apple počítači, iPady, interaktivními
tabulemi.
Pořádáme pro žáky zajímavé jednodenní i týdenní projekty nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, 
exkurze (muzea, výstavy, divadelní představení, návštěva soudu).
Účastníme se sportovních soutěží, pořádáme odborné a sportovní kurzy ve všech ročnících 
gymnázia (lyžařský, turistický, cyklistický a vodácký kurz).
Náš mladý pedagogický sbor je tvořen plně kvalifikovanými učiteli, kteří jsou motivováni učit nově 
a moderně.
Řešíme se žáky všechny problémy, jsme školou, která svým žákům naslouchá.
Připravujeme žáky nejen ke studiu, ale i do praxe.
Klademe důraz na výuku cizích jazyků na nadstandardní úrovni.

Přijímací zkoušky (testy) jsou dle školského zákona pro všechny uchazeče jednotné. Konají se 
z matematiky, českého jazyka a literatury.
Žáci z devátých tříd, kteří mají průměrný prospěch (2,00) v českém jazyce, matematice a anglickém 
jazyce, nekonají přijímací zkoušky. Školní písemné přijímací zkoušky (testy) konají pouze žáci, kteří 
nesplnili daný průměr (2,00) v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. Průměr se počítá 
z vysvědčení z 8. ročníku (obě pololetí) a 9. ročníku (1. pololetí).
Přijďte se k nám podívat, rádi Vám umožníme prohlídku školy a odpovíme na Vaše dotazy. Den 
otevřených dveří se koná 11. 1. 2022 od 15 do 18 hodin. Školu můžete navštívit i v jiné dny dle Vašich 
časových možností. Dohodněte si předem termín na tel. č. 412 584 468, 775 854 832 nebo napište Váš 
požadavek iva.bouskova@zs-gymnazium.cz. Těšíme se na Vás.

Kontaktní údaje: Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, příspěvková organizace
Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice
tel: 412 584 468, 602 144 794
e-mail: skola@zs-gymnazium.cz 
web: www.zs-gymnazium.cz
ředitel školy: Mgr.Bc.Daniel Preisler







Naše služby
Zákazníkům nabízíme celou řadu služeb 

spojených s železničními vozy
(revize, běžné opravy, rekonstrukce, lakování, 
čištění, mobilní servis, poradenství, náhradní 

díly atd.).

Naše práce je zajistit bezpečný 
provoz železničních nákladních vozů 

na evropské síti.

Vedle zákazníků jsou pro 
společnost RYKO klíčoví

její zaměstnanci.

Zaměstnáváme takřka 350 
zaměstnanců, především zámečníky, 
svářeče a techniky, ale i obchodníky, 

kontrolory, řidiče VZV a další 
technicko-hospodářské profese.

350 
zaměstnanců

Opravna 
vagónů od 
roku 1871
RYKO a.s. je opravnou 

železničních nákladních vozů 
s dlouhou historií.

MODERNIZACE

OPRAVY DVOJKOLÍ MOBILNÍ SERVIS

REVIZE A PROHLÍDKY

ČIŠTĚNÍ

Naši zákazníci jsou velmi nároční
a očekávají od nás vysoké nasazení

a ještě vyšší kvalitu práce.

RYKO je stabilní českou 
společností orientovanou na 
západoevropské zákazníky, 

majitele železničních 
nákladních vozů.





Tým odborníků

Data a podklady pro rozvoj regionu

Dotace pro rozvojové projekty Zahraniční zkušenosti 

Jak nalákat/udržet talenty

Propagace podnikání, inovací a V&VPro

D





www.uradprace.cz

EMESELKontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

IPS nabízí:
kariérové poradenství při volbě povolání
celorepublikovou databázi škol
počítačový program pro testování profesních zájmů
počítačovou pracovní diagnostiku COMDI pro žáky 9. tříd ZŠ
informační materiály k povoláním - letáky, videa, karty povolání
informační materiály o středních, vyšších odborných a vysokých školách atd.

Všechny služby poskytované IPS jsou bezplatné

ÚŘAD PRÁCE ČR, Kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14, Děčín 1, 1. nadzemní podlaží 

Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Jana Červeňáková
950 111 191, jana.cervenakova@uradprace.cz

Bc. Šárka Hlaváčová
950 111 192, sarka.hlavacova@uradprace.cz

Michaela Kovaříková
950 111 193, michaela.kovarikova@uradprace.cz



ŠKOLA

M E D I Á L N Í  GRAFIKY

A POLYGRAFIE WWW.SOSMGP.CZ

  [  MATERIÁLY, NOVINY, PLAKÁTY,

, SAMOLEPÍCÍ ETIKETY]
  TISKÁRNA

[GRAFICKÉ    

]


