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Vybírejte Osobnost kraje do 30. listopadu
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Osobnost kraje
Kraj finančně podpoří včelaře i v roce 2017

 více na straně 4

Včelaři dostanou příspěvek

Kraj staví v Nejdku první 
kamenný hospic v regionu

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJE

    www.facebook.com/HavelKV/

Karlovarský kraj by chtěl 
využít možnosti nabízené 
Ministerstvem životního 
prostředí ČR a získat do-
datečné finance na výměnu 
dosluhujících kotlů. Původ-
ně dostal na kotlíkové dota-
ce od státu 67,2 milionu ko-
run. Nyní máme příležitost 
navýšení dotace o 6,7 mili-
onů korun na téměř 74 mili-
onů korun. Pokud to schválí 
krajské zastupitelstvo, pení-
ze půjdou těm žadatelům, 
kteří si budou chtít pořídit 
výhradně kotle na bioma-
su nebo tepelná čerpadla. 
Výzva k čerpání navýšené 
části dotace by mohla být 
vyhlášena již na jaře příš-
tího roku. Zájemci mohou 
využít osobní, telefonické či 
e-mailové konzultace s pra-
covníky krajského úřadu. 
Bližší informace a potřebné 
kontakty naleznete na inter-
netových stránkách Karlo-
varského kraje www.kr-kar-
lovarsky.cz. 

Důstojné zázemí pro nevyléčitel-
ně nemocné, pro seniory na sklon-
ku života i jejich rodiny poskytne 
v budoucnu nová budova hospico-
vé péče v Nejdku. Karlovarský kraj 
tak naplní svůj záměr vybudovat 
na území regionu chybějící kamen-
ný hospic. Z krajského rozpočtu 
na stavbu půjde přes 78 milionů 
korun. Záštitu Karlovarskému kra-
ji nad výstavbou nového hospice 
udělil v loňském roce prezident 
republiky Miloš Zeman.

Hospicový pavilon vznikne 
v areálu krajského Zařízení ná-
sledné rehabilitační a hospicové 
péče (REHOS) v Nejdku. Sloužit 
bude klientům z celého regionu. 
„ Náš kraj je jedním ze dvou v celé 
republice, který dosud neměl ka-
menný hospic. Tímto okamžikem 
splácíme náš dluh vůči lidem, kte-
ří hospicovou péči nutně potřebu-
jí. Chceme jim vytvořit podmínky 
pro vysokou úroveň služeb, včet-
ně duchovního rozměru, který 
v posledních okamžicích života 
nesmí chybět. Kamenný hospic 
vhodně doplní a rozšíří služby 
mobilních hospiců, určené pře-
devším pro klienty v domácím 
prostředí,“ uvedl hejtman Karlo-
varského kraje Martin Havel. 

Stavbu zahájí během listopadu 
letošního roku vítěz výběrového 
řízení, společnost Metrostav a.s. 

Pavilon členitého půdorysu bude 
propojen se stávající hlavní bu-
dovou nadzemní lávkou, čímž se 
usnadní dopravní obslužnost are-

álu. Oddělení paliativní péče sta-
vebníci vybudují ve druhém pod-
laží třípatrové budovy. „Nové od-
dělení bude mít celkem 23 nových 

lůžek ve dvou i jednolůžkových 
pokojích s možností přítomnosti 
rodinných příslušníků. Počítáme 
s využitím aktivní odpočinkové 

zóny pro imobilní pacienty. Vznik-
ne společenská místnost s kapa-
citou šedesát osob pro pořádání 
vzdělávacích aktivit.  Zároveň se 
klienti mohou těšit na prostor pro 
občerstvení i s venkovním pose-
zením. Vstup do areálu zařízení 
zabezpečí vrátnice, která bude zá-
roveň zajišťovat ostrahu objektu 
a poslouží k lepší orientaci,“ vy-
světlila ředitelka REHOS Nejdek 
Olga Pištejová. 

Kromě stavby hospicového pa-
vilonu kraj také na rok 2017 při-
pravil nový program poskytování 
dotací pro domácí hospicovou pé-
či. „Kraj na tento program vyčle-
ní celkem 3 miliony korun. Nyní 
v regionu existuje desítka zare-
gistrovaných organizací a spo-
lečností, které o nevyléčitelně ne-
mocné pečují. O dotace ve výši do 
300 tisíc korun se mohou uchá-
zet od příštího roku, se zpětnou 
platností pro rok 2016. Tuto naši 
iniciativu velmi vhodně doplní 
právě hospicový pavilon v Nejd-
ku. Těžce nemocní lidé tak budou 
mít podle svého uvážení možnost 
prožít poslední dny s potřebnou 
péčí v hospicovém zařízení nebo 
doma,“ upřesnil náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Jakub 
Pánik. Práce na stavbě hospico-
vého pavilonu by měly skončit 
v únoru 2018.
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Stavbu hospice slavnostně zahájil zleva starosta Nejdku Lubomír Vítek, ředitelka REHOS Nejdek Olga Pištejová, 
oblastní ředitel Metrostavu Petr Čermoch a náměstek hejtmana Jakub Pánik

Na krajském úřadě se opět diskutovalo o dostavbě D6
Zástupci Karlovarského kraje, 

Senátu a Parlamentu ČR, starosto-
vé, představitelé Ředitelství silnic 
a dálnic či Krajské hospodářské 
komory se sešli u kulatého stolu, 
aby se vzájemně informovali o ak-
tuální situaci týkající se dostavby 
dálnice D6. 

Podle poslankyně Markéty Wer-
nerové, která jednání vedla, slouží 
pravidelné akce k tomu, aby kraje 
a obce po trase měly dostatek in-
formací od zástupců Ředitelství 
silnic a dálnic nebo ministerstev 
dopravy a životního prostředí 
o přípravě staveb jednotlivých 
částí D6. „Prioritou je pro nás 
především sledovat průběh pří-
pravy tří úseků, které by se měly 
začít budovat v příštím roce. Jde 
o obchvat Lubence, obchvat Řev-
ničova a úsek Nové Strašecí - Řev-
ničov. Ve všech třech případech 
bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, dlouhou dobu 
nicméně trvá vydání závazného 
stanoviska ministerstva životního 
prostředí, na základě kterého lze 
mimo jiné žádat o stavební povo-
lení,“ uvedla Markéta Wernerová. 
Jak uvedl ředitel úseku výstavby 
Ředitelství silnic a dálnic Radek 
Mátl, závazné stanovisko MŽP 

ČR ke všem třem uvedeným akcím 
na D6 by mělo být hotovo pravdě-
podobně na konci ledna 2017, pak 
by bylo možné žádat o stavební 
povolení.

Ředitel Správy Karlovy Vary 
Ředitelství silnic a dálnic Lukáš 
Hnízdil seznámil přítomné s ri-
ziky, která mají vliv na rychlost 
dostavby. Patří mezi ně hlavně 
problematická majetková přípra-
va, tedy výkupy, směny a případně 
vyvlastnění pozemků, možnost 
námitek proti výsledkům zadáva-
cích řízení na zhotovitele staveb 
i to, že řada úseků musí projít no-
vým posuzováním vlivu na životní 
prostředí. „Například v případě 
části od Nového Strašecí do Řev-
ničova zbývá řešit výkup pozemků 
od jedenadvaceti vlastníků,“ dodal 
Lukáš Hnízdil a upozornil, že pří-
pravy staveb komplikují také pří-
liš dlouhé vyvlastňovací procesy. 
Z toho důvodu poslankyně Mar-
kéta Wernerová přislíbila, že bude 
jednat se zástupci krajů, aby ape-
lovaly na obecní a městské úřady, 
jež mohou vyvlastňování urychlit. 
Jak uvedl starosta Řevničova Jiří 
Petráček, vyvlastnění pozemků 
se obce nebrání. I přesto, že nejde 
o populární krok, zabrání vlastní-

kům pozemků spekulovat s cenou.
Senátor Jan Horník navrhl, aby 

se urychlením staveb zabýval od-
borný koordinátor, který by pomo-
hl Ředitelství silnic a dálnic kromě 
jiného v urychlení výkupů. Podle 

slov náměstka hejtmana Milosla-
va Čermáka by kraj mohl pomoci 
specialistu vyhledat. Zástupci 
Krajské hospodářské komory zase 
upřednostňují možnost spoluprá-
ce ŘSD s externí firmou. 

Na trase D6 z Karlových Varů 
do Nového Strašecí zbývá dosta-
vět 82 kilometry dálnice. Jedná se 
celkem o 12 úseků. Podle příslibu 
ŘSD by se tři z nich mohly začít 
stavět v příštím roce.
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Pravidla pro 
přidělování stipendií 

středoškolákům 
doznají změn

Od února příštího roku začnou 
platit nová kritéria pro přidělová-
ní stipendií studentům středních 
škol zřizovaných Karlovarským 
krajem. Po posouzení návrhu ře-
ditele Střední průmyslové školy 
Ostrov bude rozšířen počet pod-
porovaných oborů, a sice o obor 
Technické lyceum. Ten je v regi-
onu vyučován pouze na uvedené 
střední škole a ze strany zaměst-
navatelů je o jeho absolventy zá-
jem. Na základě praxe a připomí-
nek ředitelů středních škol dojde 
rovněž ke zpřísnění požadavků 
pro získání motivačního stipen-
dia. Studenti budou muset nově 
vykazovat osmdesátiprocentní 
docházku. 

Realizujte drobné 
vodohospodářské stavby 

s podporou kraje
Také v příštím roce bude Kar-

lovarský kraj rozdělovat dotace 
na realizaci drobných vodohos-
podářských staveb. Peníze mo-
hou žadatelé využít na výstavbu 
a rekonstrukci čistíren odpad-
ních vod a kanalizací, vodovodů 
a úpraven vody či zdrojů pitné 
vody. Dotační titul je určen pro 
obce a města, vodohospodářská 
sdružení měst a obcí, vodohos-
podářské společnosti a právnické 
a fyzické osoby. Každý z žadatelů 
může na realizaci svého projek-
tu získat až osmdesát procent 
z uznatelných nákladů, maximál-
ně však tři miliony korun. Žádosti 

o dotaci se podávají v termínu od 
1. ledna do 28. února příštího ro-
ku. 

Zapojte se do soutěže 
o titul Škola udržitelného 

rozvoje
Karlovarský kraj ve spoluprá-

ci s Klubem ekologické výchovy 
vyhlásil soutěž o titul Škola udr-
žitelného rozvoje. Do soutěže se 
mohou zapojit všechny školy pů-
sobící v regionu a ty nejlepší navíc 
získají i finanční odměnu. Cílem 
soutěže je podpora rozvoje envi-
ronmentální výchovy na školách 
a posílení jejich aktivit v kontextu 
udržitelného rozvoje. Písemné 
přihlášky je nutné zaslat do 30. 
listopadu na e-mailovou adresu 
karlovarskysur@seznam.cz. Více 
informací naleznete na Školském 
portálu Karlovarského kraje.

Kraj opět rozdělí dotace 
na protipovodňová 

opatření
Stejně jako v minulých letech 

i v příštím roce bude Karlovarský 
kraj udělovat příspěvky na realiza-
ci opatření souvisejících s ochra-
nou před povodněmi. Dotace jsou 
určeny na zpracování povodňo-
vých plánů a jejich digitalizaci, 
výstražné a monitorovací systémy 
a na technické a stavební úpravy. 
O finanční prostředky mohou 
žádat obce, fyzické a právnické 
osoby s výjimkou organizačních 
složek státu nebo státních podni-
ků. Každý z žadatelů může získat 
dotaci v maximální výši 250 tisíc 
korun. Žádosti se budou přijímat 
od 1. ledna příštího roku. 

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
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V areálu Krajského úřadu Karlo-
varského kraje by měl vyrůst zce-
la nový objekt, který bude sloužit 
jako depozitní sklad pro ukládání 
knihovního fondu. Na realizaci 
projektu za více než 136 milionů 
korun chce Karlovarský kraj zís-
kat dotaci z Integrovaného regio-
nálního operačního programu. 

Krajská knihovna se již od po-
čátku své existence potýká s ne-
dostatkem skladovacích prostor 
pro povinné výtisky i archivní 

a historický fond. Kapacita stá-
vajícího skladu je již zcela zaplně-
na. Nová budova by měla sloužit 
nejenom jako sklad pro ukládání 
fondu na zhruba 10 let, ale také 
jako datové úložiště, serverovna 
či badatelna. Chybět by nemě-
ly ani prostory pro restaurování 
a digitalizaci knihovního fondu. 
Sklad by mohly využívat i další 
krajské organizace.

Na přístavbu knihovny chce kraj 
využít dotaci z Integrovaného re-
gionálního operačního progra-

mu. „V případě schválení by byl 
projekt financován z 85 procent 
Evropským fondem pro regionál-
ní rozvoj, 5 procent prostředků by 
bylo hrazeno ze státního rozpočtu 
a spoluúčast Karlovarského kraje 
by byla zbývajících 10 procent,“ 
upřesnil ředitel knihovny Vrati-
slav Emler.

Náklady na přípravu projektu, 
tedy na zpracování studie a pro-
jektové dokumentace, by nemě-
ly přesáhnout 8 milionů korun. 
„Realizace samotného projektu, 

v případě úspěšné žádosti, by byla 
zahájena cca na konci roku 2018. 
Do 31. prosince roku 2021 pak 
musí být projekt dokončen,“ do-
dal Emler.

V loňském roce knihovna osla-
vila 10 let svého působení v nové 
budově ve Dvorech. Aktuálně má 
přes 10 tisíc registrovaných uži-
vatelů a ročně eviduje přes 435 
tisíc výpůjček. Je organizátorem 
celé řady kulturních a vzděláva-
cích akcí pro malé i velké návštěv-
níky.

Krajská knihovna plánuje 
přístavbu depozitního skladu

Putovní pohár za vítězství 
v soutěži „Logistik Junior SŠ“ 
získala v polovině října krajská 
Střední škola logistická v Dalo-
vicích. Svůj úspěch vybojovali 
dalovičtí studenti v konkurenci 
jedenadvaceti družstev ze čtr-
nácti škol například z Olomou-

ce, z Opavy, Brna, Liberce nebo 
z Prahy.

Soutěž vyhlásilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR a konala se pod záštitou 
Svazu spedice a logistiky Praha. 
Akce prověřila logistické znalos-
ti, prezentační dovednosti, ale 

také logické myšlení a postřeh 66 
soutěžících z celé republiky. „Ra-
dost byla o to větší, že zlato jsme 
získali poprvé až nyní v osmém 
ročníku a v největší dosavadní 
konkurenci,“ uvedla Jana Durin-
gerová, garant celé soutěže.

 Součástí středoškolského klání 

byl mimo jiné Den D s prezentací 
zaměřenou na lean management 
a finálový rozstřel čtyř nejlep-
ších týmů při interaktivní hře 
„Riskuj!“. Odměnou pro soutě-
žící byla exkurze do závodu SKF 
v Chodově, kde žáci viděli logisti-
ku v praxi.

Logistici z Dalovic mají zlato
Ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary Vratislav Emler ve skladu knih

Vítězné družstvo dalovické logistické školy s cenou

Na azylové domy a denní 
centra půjde více peněz 

Karlovarský kraj získal z evrop-
ských fondů dotaci ve výši 220 
milionů korun. Projekt na podporu 
vybraných služeb sociální preven-
ce potrvá od letošního listopadu 
do srpna 2019. Karlovarský kraj ze 
svého rozpočtu přispěje 11 miliony 
korun.

 „Schválením projektu bude za-
jištěna dostupnost a rozvoj osmi 
druhů sociálních služeb. Z peněz 
tak budou podporovány například 
azylové domy pro jednotlivce i pro 
rodiče s dětmi, nízkoprahová denní 
centra či sociálně terapeutické díl-
ny. Jedná se o příspěvek pro stávají-
cí poskytovatele sociálních služeb,“ 

uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák. Na projekt přispěje také 
stát, a to 22 miliony korun.

Projekt se prostřednictvím podpo-
ry vybraných typů sociálních služeb 
zaměřuje především na osoby se 
zdravotním, zejména mentálním 
postižením či na lidi bez přístřeší. 
U těchto cílových skupin se pak 
snaží o snižování jejich sociálního 
vyloučení a o zvýšení jejich uplat-
nitelnosti na trhu práce. Dotaci 
z Operačního programu zaměstna-
nost získal Karlovarský kraj i v mi-
nulých letech. Celkem během let 
2008 až 2015 obdržel na tyto služby 
440 milionů korun.

Další dva projekty v kraji získají 
podporu ze státních ekomiliard

Zasíťování pozemků pro rodinné 
domky v Chlumu Sv. Maří a leso-
park v Chodově - to jsou další dva 
projekty v našem regionu, které 
získají peníze z takzvaných patnácti 
ekomiliard vyčleněných státem na 
zahlazení škod vzniklých těžbou 
uhlí před privatizací hnědouhel-
ných těžebních společností v Karlo-
varském a Ústeckém kraji.

Rozhodla o tom meziresortní 
komise jmenovaná vládou ČR na 
svém zasedání v Mostě. Jednání 
se účastnil vládní zmocněnec pro 
strukturálně postižené regiony ČR 
Jiří Cienciala, zástupci minister-
stev, krajů a měst. 

„Jsem velmi potěšen, že se projek-
ty z našeho kraje podařilo schválit 
a bude možné je zrealizovat. Během 
zasedání komise jsem také vznesl 
požadavek, aby se do tohoto pro-
gramu vrátily minimálně 3 miliar-
dy korun odvedené v rámci DPH. 
Nejen v našem kraji máme připra-
veny projekty obcí nebo těžebních 
společností čekající na příspěvek 
státu,“ uvedl náměstek hejtmana 
Miloslav Čermák. Podle členky 

předsednictva Hospodářské a so-
ciální rady Ústeckého kraje Heleny 
Veverkové podpoří požadavek na 
vrácení odvedené částky také roz-
počtový výbor Sněmovny.

V Chlumu Sv. Maří dojde v rámci 
zahlazování následků hornické čin-
nosti k přípravě plochy pro výstav-
bu rodinných domků. Za 7 milionů 
Kč bez DPH se plánuje vybudování 
kanalizace včetně čističky odpad-
ních vod, přípojky elektřiny a dojde 
i na následné terénní úpravy. „Jsem 
velmi rád, že se konečně po letech 
podařilo projekt schválit a oživí se 
tak prostor mezi Chlumem a výsyp-
kou. Už nyní můžu říct, že je o po-
zemky velký zájem,“ uvedl starosta 
obce Miroslav Hrůza.

V Lesní ulici v Chodově chce měs-
to zkultivovat zarostlý a neudržova-
ný prostor na hranici mezi Chodo-
vem a Vintířovem. „Za 40 milionů 
korun bez DPH vznikne rekreačně 
oddychový areál s parkovými úpra-
vami a cestami pro pěší, který bu-
dou moci využívat obyvatelé obou 
lokalit,“ doplnil starosta města Pa-
trik Pizinger.
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Jedna z nejstarších a největší přírodních rezervací na Karlovarsku se nachází v okolí Mariánských Lázní. Kladská 
rašeliniště patří mezi nejcennější část chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a jsou ojedinělým souborem hor-
ských vrchovištních rašelinišť v nadmořských výškách od 800 do 930 m. Najdete zde charakteristické druhy rostlin 
a živočichů, které se přizpůsobily místnímu kyselému prostředí a málo výživné půdě. Kromě smrku ztepilého tu 
můžete objevit i zakrslé dřeviny jako borovici blatku, borovici kleč nebo břízu pýřitou. Z keřů se v této rezervaci daří 
borůvce bažinné a z bylin třeba masožravkám. Svůj domov zde našly i ohrožené druhy zvířat jako například vzácný 
tetřev hlušec nebo čáp černý. Krásu okolní přírody si můžete prohlédnout také díky naučné stezce Kladská, která 
vede částí rezervace. Stezka začíná před loveckým zámečkem na Kladské a pokračuje kolem zdejšího rybníka. 
Zajímavé poznatky o kladských rašelinách se dozvíte na osmi zastávkách, které prostupují touto významnou částí 
Slavkovského lesa.

Více informací o zajímavostech na Mariánskolázeňsku či o možnostech ubytování naleznete na portálu Karlovar-
ského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz. 

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Národní přírodní rezervace 
Kladské rašeliniště

I přes pokles klientely z rusky 
mluvících zemí patříme k regi-
onům, které jsou mezi turisty 
stále velmi oblíbené. Podle nej-
novějších statistik se v hromad-
ných ubytovacích zařízeních 
Karlovarského kraje ubytovalo 
od začátku tohoto roku 735 732 
lidí. U zahraničních hostů jde o 
nárůst o 9,5 procenta, u domá-
cích pak o 14,6 procenta. 

Podle údajů České statistické-

ho úřadu zaznamenal Karlovar-
ský kraj nejvyšší nárůst počtu 
hostů mezi ostatními regiony, a 
to o 11,5 procenta. Na druhém 
místě v pomyslném žebříčku byl 
Ústecký a Pardubický kraj a třetí 
skončil Olomoucký kraj. V cel-
kovém hodnocení regionů podle 
počtu hostů byl pak Karlovarský 
kraj šestým nejnavštěvovaněj-
ším krajem. Nejvíce hostů k nám 
přijelo z Německa (226 534) a 

Ruska (47 236).
Karlovarský kraj rozvíjí celou 

řadu aktivit, které přivedou do 
našeho regionu návštěvníky také 
z dalších zemí. Kromě založení 
destinační agentury, která bude 
zaměřena na cílenou propagaci 
kraje, mezi ně patří například i 
zavedení nové pravidelné letecké 
linky do německého Düsseldor-
fu a sezonní charterové linky do 
izraelského Tel Avivu.

Do regionu míří
stále více turistů

Vyberte Osobnost Karlovarského 
kraje ještě do konce listopadu
Karlovarský kraj letos opět vyhlásil další ročník ankety Osobnost Karlovarského kraje. Lidé mohou na-
vrhnout na ocenění ty občany, kteří se v roce 2016 zvlášť zasloužili o zlepšení života v regionu, rozvoj 
kultury, služeb veřejnosti nebo podnikání. Hlasovat lze prostřednictvím elektronického anketního líst-
ku ještě do 30 listopadu.
Elektronický anketní lístek najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje www.kr-
-karlovarsky.cz  v sekci „Nepřehlédněte“.

Hlasování probíhá v následujících kategoriích:
1. Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti
2. Osobnost v oblasti podnikání
3. Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji

V první kategorii získají titul občané, kteří významně napomáhají rozvoji vědy, kultury a neziskového 
sektoru v regionu. Může se jednat o lidi jakékoliv profese, ať už to jsou lékaři, zdravotní sestry, pedago-
gové, novináři, hudebníci, spisovatelé, pracovníci v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví. V druhé 
kategorii budou oceněni ti, co se významným způsobem podílí na rozvoji podnikatelského prostředí 
v kraji.
Ve třetí kategorii bude ocenění patřit tomu, kdo se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, 
o jeho zviditelnění u nás i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům či jiným způsobem pozitivně ovliv-
ňuje dění v regionu.
Na základě zaslaných návrhů vybere odborná komise tři finalisty z každé kategorie. Ocenění převezmou 
vítězové ankety během finálového večera, který se uskuteční 26. ledna 2017.
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Přední odborník na ornitologii, 
dlouholetý pedagog a ochránce 
přírody v našem kraji, Dětmar Jä-
ger z Podhradí u Aše, oslavil kon-
cem listopadu životní jubileum. 
Jménem Karlovarského kraje po-
blahopřál oslavenci krajský radní 
Josef Hora a poděkoval mu za vý-
znamný přínos v oblasti ochrany 
životního prostředí.

Životní pouť Dětmara Jägera 
vždy určovala láska k přírodě. Po 
absolvování Mendelovy univerzity 
v Brně v roce 1960 nastoupil jako 
učitel na Střední zemědělskou 
školu v Chebu. Od roku 1956 je 
členem České společnosti orni-
tologické. V šedesátých letech se 
aktivně zapojil do činnosti orga-
nizace TIS, což je nejstarší nevlád-

ní ekologická organizace v ČR. 
I z tohoto důvodu musel v období 
normalizace své učitelské místo 
opustit, ale v devadesátých letech 
se k učitelské profesi na dva roky 
vrátil. V roce 1992 nastoupil na 
referát životního prostředí Okres-
ního úřadu Cheb, kde pracoval až 
do roku 1996. 

V profesionální ochraně přírody 
se mimo jiné zasloužil o vznik pří-
rodní rezervace Amerika u Fran-
tiškových Lázní či o vyhlášení ná-
rodní přírodní památky Lužní po-
tok na Ašsku. O chráněná území 
na Ašsku se stará dodnes. „Působí 
také jako strážce státní ochrany 
přírody, s Karlovarským krajem 
spolupracuje především v oblas-
ti záchrany populace perlorodky 

říční, účastní se jednání se saský-
mi i bavorskými partnery,“ uvedl 
krajský radní Josef Hora. 

Dětmar Jäger se stále aktivně za-
pojuje do odborných projektů Čes-
ké společnosti ornitologické, řadu 
let působil jako krajský koordi-
nátor sčítání labutí velkých. Jako 
ochranář a ornitolog organizuje 
exkurze a přednášky, svým půso-
bením pozitivně ovlivnil mnoho 
budoucích přírodovědců nejen 
na Chebsku. V roce 2005 obdržel 
nejvyšší vyznamenání Českého 
svazu ochránců přírody „Příroda 
děkuje“. V roce 2013 se jako hlav-
ní autor podílel na vydání publi-
kace „Ptactvo Chebska“, která se 
věnuje unikátním druhům ptáků 
regionu.

Ornitolog a ochránce přírody 
Dětmar Jäger oslavil osmdesátku

Domov pro seniory Skalka v Chebu 
čeká druhá etapa rekonstrukce

Krajský radní Josef Hora (vpravo) popřál Dětmaru Jägerovi k jubileu

Karlovarský kraj úspěšně po-
kračuje v postupné moderniza-
ci Domova pro seniory Skalka 
v Chebu. V nejbližší době bude 
vypsáno výběrové řízení na do-
davatele stavebních prací pro 
druhou etapu rekonstrukce osmi-
podlažní budovy. Klientům zaříze-
ní kraj nabídne adekvátní náhrad-
ní ubytování. 

„V rámci druhé etapy vnitřní 
přestavby objektu dojde ke kom-
pletní rekonstrukci koupelen 
i pokojů včetně výměny všech 
dožilých rozvodů vody, ústřední-
ho vytápění a elektra. Předpoklá-
daná hodnota veřejné zakázky 

činí 67,5 milionu korun. Stavební 
práce budou probíhat až do konce 
roku 2018,“ uvedl náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Milo-
slav Čermák.

Zatímco stavaři budou předělá-
vat pokoje a koupelny, senioři se 
přestěhují do náhradního zaříze-
ní. „Klienti z části domova, v níž 
bude probíhat zmíněná přestav-
ba, mohou po dobu rekonstruk-
ce využít možnosti náhradního 
ubytování v areálu Domova pro 
osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, kde bude připrave-
na kapacita 48 lůžek,“ upřesnil 
Miloslav Čermák.

Plánované stavební úpravy jsou 

součástí kompletní modernizace 
zařízení. V současnosti probíhá 
první etapa rekonstrukce, která 
je zaměřena na vybudování no-
vé kuchyně, jídelny a pokojů na 
oddělení domova se zvláštním 
režimem. Karlovarskému kraji 
se na realizaci obou etap podařilo 
získat finanční prostředky z do-
tačního programu Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR „Roz-
voj a obnova materiálně technic-
ké základny sociálních služeb“. 
Po dokončení celkové přestavby 
se z Domova pro seniory Skalka 
v Chebu stane místo, kde budou 
moci senioři žít v důstojném a pl-
ně funkčním prostředí.

I v roce 2017 budou moci včela-
ři na území našeho regionu čer-
pat dotace z krajského rozpočtu. 
Rada kraje na svém zasedání 
počátkem tohoto týdne schválila 
zveřejnění dotačního programu. 
Kraj vyčlenil na podporu včelařů 
pro příští rok celkem 1, 4 milionu 
korun.

„Kraj podporuje včelařství, 
a především zvýšení počtu mla-

dých včelařů od roku 2009. Tato 
podpora má velký ohlas a včelaři 
se o možnost dostat příspěvek 
velmi zajímají. Svědčí o tom i 119 
podaných žádostí v letošním roce. 
Žádosti pro rok 2017 budou mo-
ci zájemci podávat od 2. ledna,“ 
uvedl krajský radní Josef Hora. 
Dotační program kraj vyhlásil 
před lety především kvůli nutnosti 
zvýšení počtu včelstev a zkvalit-

nění jejich chovu. Jeden žadatel 
může získat částku až do výše 14 
tisíc korun.

Veškeré informace k programu 
najdou lidé od 30. listopadu na in-
ternetových stránkách Karlovar-
ského kraje.  Podmínkou poskyt-
nutí dotace ale ještě bude schvá-
lení krajského rozpočtu, kterým 
by se zastupitelé měli zabývat na 
svém prosincovém zasedání.

Kraj podpoří včelaře i v příštím roce

MOSER, a . S. , Kpt. Jaroše 46/19,360 06 K arlov y vary - Dvory, 
T: 800 166 737, +420 353 416 242, E: customerservice@moser-gl ass.com

w w w. MOSER- gl aSS.cOM

DOPROVODNÝ PROGRAM
PRODEJ KŘIŠŤÁLU • PROHLÍDKY 
HUTĚ • VÁNOČNÍ KOLEDY

MOseR

17. 12. 2O16
9–16 HOD.
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O stav silnic v regionu během 
zimního období se opět posta-
rá Údržba silnic Karlovarského 
kraje. Z krajského rozpočtu mají 
silničáři k dispozici na zajištění 
sjízdnosti silnic a další údržbu 
110 milionů korun. 

„Částka je pro letošek o něco 
vyšší vzhledem k tomu, že silni-
čáři převzali další silnice v ob-
lasti, kde byl vojenský újezd, je 

třeba počítat i s nároky na údrž-
bu obchvatů v Chebu a v Hroz-
nětíně. Údržba silnic obnovila 
techniku, pořídila celkem deset 
nových sypačů, traktorů a nakla-
dačů,“ uvedl náměstek hejtmana 
Jakub Pánik. Kromě 65 sypačů 
tedy mohou silničáři využít šest 
sněhových fréz, 25 traktorů, 24 
nakladače nebo šípové pluhy a 
multikáry.

Podle dispečera Údržby silnic 
Karlovarského kraje Josefa Bulky 
jsou sklady posypových materiálů 
naskladněny na plnou kapacitu. 
Jedná se především o posypovou 
sůl a posypovou drť. Například 
hal na sůl mají silničáři v regionu 
celkem třináct, disponují ale také 
osmi výrobníky solanky. Kamen-
nou drť částečně odebírají silničá-
ři přímo z lomu.

Krajští silničáři nasadí v zimě 65 sypačů



o  Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
o  Bez skrytých poplatků a sankcí!
o  PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
o  Servisní tým plynových zařízení v regionu

Ušetřete

s námi

až 30%

nákladů.

606 939 959     www.kvplyn.cz

Knihy a modely
Výstavu, která je nyní k vidění 
v Krajské knihovně Karlovy Va-
ry, by si určitě neměli nechat ujít 
obdivovatelé modelů letadel, lodí, 
aut i železnic. Křehkou krásu do-
konalých výtvorů doplňují časo-
pisy i odborné publikace o mode-
lářství z knihovního fondu. Expo-
zici připravila knihovna společně 
s modeláři z našeho a Plzeňského 
kraje. Výstavu lze navštívit do 
konce listopadu.
Krajská knihovna Karlovy Vary, 
1.11. - 30.11.

Advent v muzeu
Muzeum Cheb připravuje na po-
slední listopadovou sobotu tra-
diční adventní trh. Jeho pracovní-
ci se již těší na milé setkání s těmi, 
kteří se rádi nechávají okouzlit 
adventní atmosférou naplněnou 
vůní vanilky, skořice a jehličí, 
a kteří nechtějí podlehnout mara-
tónu předvánočního úklidu a ná-
kupů. Po celý den bude v muzeu 
připraven bohatý program. Na 
své si přijdou děti i dospělí.
Muzeum Cheb, 26. 11. od 10.00 
hodin

Adéla ještě nevečeřela
Západočeské divadlo v Chebu 
zve na představení pro celou ro-
dinu. Těšit se můžete na souboj 
neohroženého newyorského 
detektiva Nicka Cartera s ďábel-
ským botanikem von Krazmarem 
v muzikálové podobě, kde zazní 
nejen klasická ukolébavka nena-
sytné masožravky, ale více než 
desítka originálních songů. Vedle 
herců spolupracujících s Karlo-
varským městským divadlem uvi-
díte a hlavně uslyšíte Karlovarský 
symfonický orchestr, který bude 
produkci živě doprovázet.
Západočeské divadlo v Chebu, 
29. 11. od 17.00 hodin

Betlémy z tradičních i neob-
vyklých materiálů
V klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie v Ostrově budou 
opět po roce k vidění originální 
betlémy z tradičních i neobvyk-
lých materiálů. Expozici letos 
doplní i andělíčci. Nenechte si ujít 

vernisáž k výstavě, na které mimo 
jiné vystoupí ostrovský pěvecký 
sbor ORBIS PICTUS.
Kostel Zvěstování Panny Marie 
v Ostrově, 8. 12. od 17.00 hodin

Vánoční koncert
Karlovarský symfonický orchestr 
zve na tradiční vánoční koncert 
do Grandhotelu Pupp. Hned 
v úvodu zazní skladba Zima 
v Tatrách od Dalibora Vačkáře. 
Následně uslyšíte suitu z baletu 
Z pohádky do pohádky od světo-
známého hudebního skladatele, 
dirigenta a violisty Oskara Ne-
dbala. Vánoční koncert vyvrcholí 
uvedením České mše vánoční Ja-
kuba Jana Ryby.
Grandhotel Pupp v Karlových Va-
rech, 16. 12. od 19.30 hodin

LISTOPAD | 2016 KULTURA  |  KŘÍŽOVKA  |  INZERCE

KULTURNÍ TIPY

SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 

ZAJÍMAVOSTI 
KARLOVARSKÉHO 

KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
PLUHŮV DŮM 
V HORNÍM SLAVKOVĚ

Výhercům, kterými 
jsou  Milan Bublinec 
z Horního Slavkova, Dana 
Majíčková z Karlových 
Varů a Milada Němcová 
z Ostrova,
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

Objekt v tajence patřil od roku 
1591 do roku 1876 známému 
rodu Werndlů, jejichž rodo-
vý znak je umístěn v oválné 
kartuši nad portálem. V roce 
1713 byl původní gotický dům 
přestavěn na jeden z prvních 
reprezentativních barokních 
domů ve městě.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
4. 12. 2016 
na e-mail: 
veronika.severova@kr-
karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 360 06, 
Karlovy Vary.

Výkup 
starého papíru

za 7 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

SNADNÁ CESTA DO LÁZNÍ

www.spa5.cz Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01  Karlovy Vary • telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz

na vybrané 

procedury*

zimní slevy

až 60%

* nabídka platí na prodej  
od 7. 11. 2016 do 24. 12. 2016

• výše slevy podle druhu procedury  
•  čerpání procedur 10. 1. - 31. 3. 2017 

» DARUJTE ZDRAVÍ, DARUJTE  

VÁNOČNÍ POUKAZ



STRANA 6, 7 RŮZNÉ  |  ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Rada Karlovarského kraje usta-
vila po volbách v roce 2012 komisi 
kultury a památkové

péče. I když jsem nikdy nebyl 
krajským zastupitelem, stal jsem 
se jejím členem (již po druhé vo-
lební období). Ve funkci předsedy 
této komise se postupně vystřídali 
Ing. Eva Valjentová, Věra Bar-
tůňková a Mgr. Jiří Klsák. Došlo 
i k několika změnám řadových 
členů. Nyní, po čtyřech letech, 
mohu zodpovědně provést bilan-
cování práce komise.

Hned na začátku chci zdůraz-
nit, že nezaujatý pozorovatel by 
nepoznal, které politické strany 
či uskupení jednotliví členové 
reprezentují. V práci téměř vždy 
převládal zodpovědný přístup, 
uvážené rozhodování a přátelský 
duch. Určitě se o to zasloužila 
také tajemnice komise Simona 
Morkesová a pracovníci odboru, 
kteří se podle zaměření jednotli-
vých jednání zúčastňovali.

Vlastní práce komise byla velmi 
pestrá. K hlavním úkolům patřilo 

posuzovat a rozhodovat o přidělo-
vání financí jak pro oblast kultury, 
tak pro oblast památkové péče. 
Žádostí bylo každoročně mnoho 
a částky, které byly z krajského 
rozpočtu přiděleny, zdaleka ne-
stačily k uspokojení všech žadate-
lů. Bylo proto třeba vždy přihlížet 
k mnoha kritériím a citlivě zvážit, 
kterému subjektu a jakou částku 
přidělit. Několikrát komise jedno-
myslně vznesla požadavek k Radě 
kraje na navýšení financí pro další 
rok.

Aby členové komise získali ales-
poň částečnou představu o využití 
rozdělených financí, byly do plá-
nu činnosti každoročně zařazo-
vány jak výjezdy na různá místa 
v kraji, tak individuální jednání 
s žadateli přímo na krajském úřa-
dě. O některých akcích, které pro-
běhly, jsem již informoval ve dvou 
článcích v loňském roce. Nově se 
uskutečnily návštěvy vojenské-
ho újezdu Hradiště (průvodcem 
byl předseda komise), Radošova 
a Velichova, hradu Hartenberg, 

hrázděného statku Milíkov a hra-
du Hartenštejn u Bochova. Na ko-
misi jsme postupně přivítali členy 
Klubu přátel fotografie J. Rešetá-
ra, J. Vážnou a J. Bocka, ředitele 
Mezinárodního pěveckého centra 
Antonína Dvořáka Aloise Ježka, 
ředitelku Muzea Karlovy Vary 
Ing. Lenku Zubačovou a děkana 
římskékatolické církve Miroslava 
Chlupsu.

Závěrečnou tečkou za čtyřletou 
prací bylo říjnové setkání bývalé 
komise v restauraci „U šimla“ 
v K.Varech- Dvorech. Pozvání 
také přijali náměstek hejtmana 
Mgr. Petr Zahradníček a vedoucí 
odboru Ing. Radim Adamec. Mgr. 
Jiří Klsák poděkoval všem za od-
vedenou práci, popřál zdraví, po-
hodu i optimismus do dalších let. 
Těm, kteří budou v práci komise 
pokračovat, přál hodně zdaru i tr-
pělivosti.A nechybělo ani vinšová-
ní dámám – Markétě Moravcové 
a Evě Jungmanové aby očekávaný 
potomek jim dělal jen a jen radost.
� PhDr.�Zdeněk�Musil

MALÉ OHLÉDNUTÍ...

Zveme na 
3. ročník konference 

ZAMĚSTNANOST
3. ročník konference Zaměstnanost se letos zaměří na možnosti získávání 
nových pracovních sil ze zahraničí a na aktuální otázky v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy tuzemských pracovních sil.

Konference se uskuteční 6. prosince 2016 
v Březové u Sokolova a je plánována jako celodenní.

Akce je pořádána ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. 
a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.

Informace k registraci najdete na internetových stránkách ww.karp-kv.cz.

Dny otevřených dveří:
25. 11. 2016  10:00 - 17:00
26. 11. 2016   9:00 - 12:00 
14. 1. 2017 9:00 - 12:00

Integrovaná střední škola Cheb, p. o. je významným regionálním centrem 
odborného vzdělávání, které pro školní rok 2017/2018 nabízí 21 oborů vzdělání 
ukončovaných maturitní i závěrečnou zkouškou. Škola patří mezi vzdělávací 
instituce se zaměřením na obory technické (strojírenství, výpočetní technika, 
elektrotechnika, stavebnictví), ekonomické, stravování a služby. Unikátní sou-
částí školy je obor uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů Škola poskytuje 
žákům kvalitní zázemí (odborné a IT učebny, dílny) a materiální vybavení. 
Součástí ISŠ Cheb je i autoškola, svářečská škola, školní jídelna 
a domov mládeže. Škola poskytuje stipendia žákům vybraných oborů.

26-45-M/01 Telekomunikace 
18-20-M/01 Informační technologie 
36-47-M/01 Stavebnictví 

Pro školní rok 2017/2018  připravujeme obory vzdělávání:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
9. 12. 2016 a 7. 1. 2017

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 
ŠKOLA LOKET

Těšíme se na nové studenty našich maturitních oborů.

26-45-M/01   Telekomunikace
18-20-M/01   Informační technologie
36-47-M/01   Stavebnictví

T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz
Web: www.spsloket.cz









NOVINKA

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání
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nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
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� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
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i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.
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i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka
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(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
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ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
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Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
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Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
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ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
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ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
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(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).
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Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Využívání moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky 
jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory 
Karlovarského Kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal&Uhlír s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot Kraslice 
s.r.o., Diviš Elektro Kraslice s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o. a další.

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

pro školní rok 2017/2018 nabízí zajímavé obory

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 7. 12. 2015  
a 14. 12. 2015

Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli jsme 
otevřeli tříleté učební obory:
•  Nástrojař 23-52-H/01
•  Strojní mechanik 23-51-H/01
•  Výrobce textilií 23-57-H/01

Čtyřleté obory s maturitou:
•  Mechanik instalatérských 
 a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
•  Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny 
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo 
u smluvních partnerů /budoucích zaměstnavatelů. Využívání 
moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřej-
mostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připra-
veni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je 
nově zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory Karlovar-
ského kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. 

Mezi partnery pro praktické vyučová-
ní patří například: Kornet s.r.o., Kukal 
DSS s.r.o. , Amati - Denak s.r.o., Same-
tex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, 
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., 
ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava 
s.r.o a další. 

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

pro školní rok 2015/2016 nabízí zajímavé obory

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLižší iNfOrMace:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Využívání moderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky 
jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory 
Karlovarského Kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří například: 
Kornet s.r.o., Kukal DSS, Amati - Denak s.r.o., Sametex s.r.o., ept connector Svatava s.r.o, Thermmnot Kraslice s.r.o. 
Diviš Elektro Kraslice s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., PBS Rotava s.r.o. a  další.

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propo-
jeny s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probí-
hat přímo u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.

Tříleté učební obory
 Nástrojař 23-52-H/01

Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje 
a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat nástrojářské práce, které vyžadují 
vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obrábě-
cích strojů. Možnost přechodu na nástavbové studium.
 Strojní mechanik 23-51-H/01

Příprava k  rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 
135 W01 a ZK 311 W01.
 Výrobce textilí 23-57-H/01

Čtyřleté studijní obory s maturitou
 Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie

Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším 
podílem všeobecného vzdělávání a s výrazným zastoupením biologicko-chemic-
kého myšlení.
 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02

Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatér-
ských a elektrotechnických rozvodech.
 Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich 
seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena na využívání počítačů při řízení obrá-
běcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kresle-
ní (CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
vám nabízí vzdělání

TříleTé učební obor y
� Nástrojař 23-52-H/01
Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou schopni vykonávat
nástrojářské práce, které vyžadují vysokou odbornost, obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích
strojů. Možnost přechodu na maturitní nástavbové studium.

� Strojní mechanik 23-51-H/01
Připrava k získání svářečských v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.

čTyřleTé sTudijní obor y s maTuriT ou
� Přírodovědné lyceum se zaměřením na biotechnologie
Lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výraz-
ným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného
biologicko-chemického myšlení.

� Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech.

� Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Obor je zaměřen na obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena
na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení
(CAD) a zakladů programování CNC strojů (ruční programování, CAD/CAM).

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny
s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe budou probíhat přímo
u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.
Využívánímoderní výpočetní techniky, výuka cizích jazyků je samozřejmostí.
Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé
s odpovídajícím vzděláním i praxí. Škola je nově zřizována Městem
Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti význam-
ných zaměstnavatelů. Mezi partnery pro praktické vyučování patří napří-
klad: Kornet s.r.o., Kuka&Uhlíř s.r.o., Amati - Denak s.r.o., Car Trim k.s.,
Thermmnot s.r.o., Diviš Elektro s.r.o., ROTAS STROJÍRNY s.r.o., Průmyslo-
vé barierové systémy s.r.o. a další.

Škola nabízí další zázemí:
Kvalitní stravování, sportovní
i zájmovou činnost:
bazén, tělocvična, výpočetní
technika, modelářství, keramika, cizí jazyky,...
Škola přispívá žákům na dopravu a obědy ve školní jídelně.
Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat
ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřeném oboru.

Ve školním roce 2014/2015 se těšíme
na nové zájemce o naše studijní a učební obory
BLIŽŠÍ INFORMACE:
www.zskraslice.cz, e-mail: zskraslice@volny.cz
tel.: 352 686 518, 605 428 194, ředitel školy: Mgr. Zdeněk Pečenka

Dny otevřených dveří: 30. 1. 2015  Úspěšným žákům vyplácíme prospěchové stiendium.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018



LISTOPAD | 2016 ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

 Střední zemědělská škola 
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Škola poskytuje vzdělání 
v rámci Karlovarského kraje 
v oblasti zemědělství a ochrany 
zemědělské krajiny.

Přijímací řízení proběhne na základě studijních 
výsledků ze základní školy a jednotných testů 
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční 
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním 
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní; 
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Dny otevřených dveří:
8.12.2016  (8-17 hodin) a 14.2.2017  (8-17 hodin)

tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

Den otevřených dveří: 16. ledna 2017 
Pro školní rok 2017 / 2018 přijímáme žáky pro

„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
sobota 14. ledna 2017, 9.00 – 13.00

Bližší informace: www.gymostrov.cz
tel.. 353 612 753, 353 433 761
e-mail: sekretariat@gymostrov.eu

Gymnázium Ostrov,
příspěvková organizace
Studentská 1205, 363 01 Ostrov

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme obory:

79-41-K/81  Gymnázium pro žáky z 5. tříd
16-02-M/01  Průmyslová ekologie

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

Dny otevřených dveří: 
ve čtvrtek 1. 12. 2016 a v úterý 24. 1. 2017 (14 – 18 h)

kontakt: 733 626 364, 739 322 447
www.gasos.cz

www.facebook.com/oa.chodov

 

 

 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov 

Komenského 273, 357 35 Chodov 

 

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.  
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory: 
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA 
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 
(14 – 18 h) 
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy. 
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447 
e-mail: sekretariat@gasos.cz 
www.gasos.cz 
Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková 

 

 

 

 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov 

Komenského 273, 357 35 Chodov 

 

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.  
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory: 
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA 
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 
(14 – 18 h) 
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy. 
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447 
e-mail: sekretariat@gasos.cz 
www.gasos.cz 
Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková 

 

Gymnázium a  střední odborná škola 
Chodov, příspěvková organizace

Komenského 273
357 35 Chodov

 

 

 

Gymnázium a střední odborná škola Chodov 

Komenského 273, 357 35 Chodov 

 

Jsme státní škola rodinného typu, máme individuální přístup k žákům.  
Ve školním roce 2016/2017 nabízíme obory: 
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA 
Dny otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 
(14 – 18 h) 
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy. 
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447 
e-mail: sekretariat@gasos.cz 
www.gasos.cz 
Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková 

 

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
 STOLE TÍ TRADICE, K VALIT Y A ZKUŠENOSTÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18:
Tříleté obory s výučním listem
  65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
  65–51-H/01 Číšník, servírka   
  65–51-H/01 Číšník, barman, barista
  29-54-H/01 Cukrář
  69-51-H/01  Kadeřník
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
  65-41-L/01  Gastronomie 
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
  65–41-L/51  Gastronomie
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 1.12. 2016 a 19.1.2017 
od 13 do 18 hod v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary

prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

STŘ
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Zde začni psát … 

ŠKOLA NABÍZÍ VELMI KVALITNÍ 
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I PRO DÍVKY.

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů *)
26-51-H/01 Elektrikář *) 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel *)
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník

Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
23-41-M/01 Strojírenství *)
18-20-M/01 Informační technologie *)
26-41-M/01 Elektrotechnika *)
36-47-M/01 Stavebnictví *)
23-45-M/01 Dopravní prostředky
Nabízí pro školní rok 2017/2018 obory, které patří mezi zaměstnavateli k nejžáda-
nějším a velmi podporovaným. Dny otevřených dveří máme každý den, po domluvě 
na tel. čísle 352 603 825, e-mail: pavel.janus@isste.cz.
*) tyto technické obory jsou vhodné i pro dívky

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ 
SOKOLOV JE ŠKOLOU, KAM MÁ SMYSL CHODIT.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
nabízí pro školní rok 2015/2016 tyto obory vzdělávání: 

 
 
Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou) 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  
18-20-M/01 Informační technologie 
23-41-M/01 Strojírenství 
26-41-M/01 Elektrotechnika                                                                  
36-47-M/01 Stavebnictví  
23-45-M/01 Dopravní prostředky                   
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
 
Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) 
23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-56-H/01 Obráběč kovů                                                                            „Škola, kam má smysl chodit.“ 
26-51-H/01 Elektrikář 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník 
 
Škola provozuje komerční autoservis. Žáci automobilních oborů získají řidičský průkaz skupiny C. ZDARMA. Žáci 
strojírenských oborů získají svářecí průkaz. ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 certifikací k výkonu řemesla. 
ZDARMA. Žáci oboru Stavebnictví mají možnost získat výuční list oboru Zedník. 

 
                DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:     
                      
                28. LISTOPADU 2014 (8 - 17 HODIN) 
                23. LEDNA 2015 (8 - 17 HODIN)            
 
 
 

Stipendium 

až 9000,- Kč/ročně 

Stipendium až 10.000 Kč/ročně

 

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV JE 
ŠKOLOU, KAM MÁ SMYSL CHODIT. 

Škola nabízí velmi kvalitní technické vzdělávání i pro dívky.  
 
Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou) 
23-51-H/01 Strojní mechanik 
23-56-H/01 Obráběč kovů *) 
26-51-H/01 Elektrikář *)  
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel *) 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník 
 
Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou) 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  
23-41-M/01 Strojírenství *) 
18-20-M/01 Informační technologie *) 
26-41-M/01 Elektrotechnika *) 
36-47-M/01 Stavebnictví *) 
23-45-M/01 Dopravní prostředky 
 

Nabízí pro školní rok 2017/2018 obory, které patří mezi zaměstnavateli k nejžádanějším a velmi podporovaným. 
Dny otevřených dveří máme každý den, po domluvě na tel. čísle 352 603 825, e-mail: pavel.janus@isste.cz 

*) tyto technické obory jsou vhodné i pro dívky 
 

 

Stipendium 
až 10 000,- Kč/ročně 

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Prodavač - 
Aranžér - Kadeřník - Pekař
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem (i pro žáky z nižších ročníků ZŠ)
Zpracování dřeva (délka studia tři roky) - Provoz společného stravování 
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) 
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
pro absolventy tříletých učebních oborů
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

Střední škola
živnostenská
Sokolov,
příspěvková organizace

Pro školní rok 2017 / 2018
otevíráme tyto obory www.zivnostenska-sokolov.cz

Den otevřených dveří: 19. 2. 2016 Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost 
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Žáci všech oborů mohou získat 
prospěchové stipendium.

Školní jídelny 
v Sokolově,  
Kynšperku 
a Kraslicích  
a domov mládeže 
v Sokolově 
zajišťují ubytování 
a stravu. 

Dny otevřených dveří:
25.11.2016, 17.2.2017 9 - 17 hodin

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Pro stravovací obory nabízíme 
stáže v SRN a Itálii.

Dny otevřených Dveří a Další informace:   tel.: 351 011 061

StřeDní ZDravotnicKÁ šKola 
a vyšší oDBornÁ šKola cheB

Kvalitou vzdělání K jistotě zaměstnání

VOŠ
sociální práce
maturitní studijní obory
Praktická sestra
sociální činnost
masér sportovní a rekondiční
učební obor:
ošetřovatel

■  zajímavá práce - jistota uplatnění
■  stipendijní programy
■  ubytování na DM - možnost slev
■  stravování ve škole
■  praxe v zahraničí během studia
■  mimoškolní aktivity
■  příjemné klima školy
■  lze pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ
■  možnost dalších vzdělávacích kurzů

škola s tradicí a perspektivou

www.szsavoscheb.cz

www.logistickaskola.cz

denní čtyřleté - maturita
▪ Logistika ve službách a finančnictví
▪ Provoz a ekonomika dopravy - logisti

denní tříleté - výuční list
▪Operátor skladování a přepravy
▪Manipulant poštovního provozu a pře

dálkové tříleté - maturita
▪Podnikání

dálkové tříleté - výuční list
▪Operátor skladování a přepravy

Zaměření logistiky:
podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - finančnictví - cestovní ruch
- veřejná správa - informační technologie - obchodní dovednosti - marketing

2014
2015

Dny otevřených dveří: 26. 11. a 1. 12. 2016, 19. 1. a 2. 2. 2017

Nabídka oborů pro 2017/2018

Zaměření logistiky:
podniková logistika - doprava - přeprava - spedice - finančnictví - cestovní ruch
- veřejná správa - informační technologie - obchodní dovednosti - marketing        

Střední pedagogická škola, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary,   
příspěvková organizace 
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici. 
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory 
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

 Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

 Možnosti pro absolventy: 
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální 
péče apod.

 Informace o škole: 
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hu-
dební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům 
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšu-
je materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN), 
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

 Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten 
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 11. 2015 a 9. 1. 2016

Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

 Obory vzdělání SPgŠ a G: Obory vzdělání SPgŠ a G:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25. 11. 2016 a 7. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

  

PŘIJÍMÁME STUDENTY DO 1. - 4. ROČNÍKU GYMNÁZIA
Nabízíme individuální přístup

kontaktujte nás: e-mail: info@skolamanesova.cz, tel.: 359 807 052, 777 929 364 

další informace na www.skolamanesova.cz

Mánesova 1672
356 01 Sokolov

Jsme gymnázium, kde
✓  je přijímána Tvoje individualita a učební styl
✓  cíleně vyhledáváš a posiluješ své silné stránky a talenty
✓  realizuješ své vlastní projekty
✓  připravíš se na studium na VŠ dle svého výběru
✓  připravíš se na studium v USA (SAT, TOEFL), ve Velké Británii i jinde ve světě
✓  se sebekoučuješ a harmonizuješ svou osobnost
✓  máš prostor být leaderem a tvůrcem svého života

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: LISTOPAD 2016 A úNOR 2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016:

Bližší informace:

webové stránky: 
www.goaml.cz

Gymnázium a obchodní akademie 
Mariánské Lázně,
příspěvková organizace

Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně
Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy

tel: 354 624 166, e-mail: goaml@goaml.cz

Pro každý obor vzdělání bude v následujícím školním roce přijato 30 žáků.

- obor osmileté gymnázium kód 79-41-K/81
- obor čtyřleté gymnázium kód 79-41-K/41 
- obor obchodní akademie kód 63-41-M/02

Den otevřených dveří se koná dne 2. 12. 2016 od 8:30 do 13:00 h 
Škola organizuje přijímací zkoušky nanečisto – začátek února

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018
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Mirákl obhájil titul mistrů světa

Mistrovství světa v moderním 
a jazzovém tanci (letos v němec-
kém Wetzlaru) se tradičně neo-
bešlo bez tanečníků skupiny Mi-
rákl. Ta si v soutěži České taneční 
organizace vytančila 15 nominací 
v dětské, juniorské i dospělé ka-
tegorii. Dětským tanečníkům se 
nakonec podařilo obhájit příčku 
nejvyšší. „Navázat na úspěch 

Wintonových vlaků z minulého 
roku nebylo vůbec jednoduché, 
s kolegyní Markétou Vajdíkovou 
jsme proto zvolily zcela jiné téma 
i jiný přístup k samotnému pohy-
bovému zpracování. Vybraly jsme 
téma Nohy a v choreografii uká-
zaly vývoj od prvních krůčků až 
po nohy tanečníků. A právě toto 
originální pojetí oslovilo i mezi-

národní porotu. Rozhodně ale ne-
jsme zklamání ani z dalšího umís-
tění - děti se protančily do finále 
celkem 3x a umístění juniorských 
skupin v semifinále je také velký 
úspěch,“ uvedla vedoucí souboru 
Andrea Burešová. 

Výjezd skupiny se uskutečnil za 
podpory Města Sokolova a Karlo-
varského kraje.

Nohejbalisté SK Liapor Witte 
Karlovy Vary jsou mistry České 
republiky. Neuvěřitelné se stalo 
skutkem a tým, který v polovině ro-
ku trápila otázka, jestli se oslabený 
o řadu zraněných hráčů vůbec do-
stane do play off, došel v extralize 
nejdál, kam se vůbec dojít dá, k ti-
tulu šampionů! Ten je navíc skuteč-
ně zasloužený a tvrdě vybojovaný, 
když ani Čelákovice v play off, ani 
Modřice v semifinále, a vůbec už ne 
Čakovice v superfinále nedali karlo-
varské družině nic zadarmo. 

Sobotní superfinále v pražské 
Sparta Areně bylo bezesporu abso-
lutním vrcholem domácí nohejba-
lové sezony. V roli favorita do něho 
vstupovaly Čakovice, pro které ho-
vořila jak dlouhodobě lepší bilance 
vzájemných střetnutí, tak řada tech-
nických výhod, vyplývajících z lep-
šího postavení v tabulce základní 
části extraligy, a v neposlední řadě 
i téměř domácí prostředí. O posled-
ní z těch výhod je ovšem připravila 
squadrra karlovarských fanoušků, 
kteří v hale vytvořili skutečné „rudé 
peklo“. Jejich podíl na konečném 
vítězství lázeňského týmu je neod-
diskutovatelný.

Utkání se přitom pro Karlovy Vary 
nevyvíjelo právě nejlépe, prohráli 
oba úvodní zápasy dvojic i první 
trojku. Vanke s Matějem Medkem 

a Hronem pak sice ve druhém zá-
pase trojic snížili na 3:1, ale v násle-
dujícím singlu byl Mrákava se svou 
pověstnou buldočí urputností nad 
síly Karla Hrona a za stavu 4:1 se 
Čakovičtí se pomalu chystali slavit 
titul. Jenomže všechno bylo jinak, 
na zisk vítězného pátého bodu měli 
čtyři pokusy a všechny promarnili. 

Ne že by domácí nechtěli vyhrát, 
ale Karlovarští chtěli více, a větší 
touha po triumfu dělala divy. V tro-
jicích uspěla nejenom favorizovaná 
Vankeho sestava, ale i druhá troj-
ka, ve které pro Kubu Medka v poli 
„pracovali“ veteráni Dvořák, Kokš-
tein a střídající Karel Bláha (jednu 
chvíli dělal součet věku karlovar-
ských hráčů na palubovce 128 let!).

A trojkami to zdaleka nekončilo, 
v galapředstavení se změnily i dvoj-
ky. Do nohejbalové historie nejspíš 
vejde výhra Vankeho s Kokšteinem 
nad úřadujícími deblovými mistry 
republiky Kučerou a Kalousem, 
ke které významně přispěl skvělý 
taktický tah hrajícího trenéra Jirky 
Dvořáka, když v koncovkách obou 
setů poslal (pokaždé za stavu 8:8) 
na hřiště velezkušeného blokaře 
Bláhu, na kterého byli čakovičtí 
mládenci krátcí. Poslední hřebík 
do rakve Pražanů pak zatloukli Ku-
ba Medek s Hronem a střídajícím 
Dvořákem, když v euforické ná-
ladě zcela jasně přehráli Mrákavu 
s Pachmanem ve dvou setech 8:10 
a 6:10.  Jiří�Linhart

Spanilá jízda karlovarských nohejbalistů 
skončila ziskem titulu mistrů republiky 

Mirákl uspěl na světovém šampionátu s vystoupením „Nohy“

Už po jedenadvacáté se v příštím 
roce uskuteční série největších 
běžeckých závodů pro studenty 
středních škol. Žáci z Karlovar-
ského kraje se krajského semifi-
nálového běhu mohou zúčastnit 
6. dubna 2017. Zájemci se na dal-
ší juniorský maraton pod heslem 
„Běžíme pro Evropu 2017“ mo-
hou registrovat již od 1. listopadu.

 Během závodu, kterého se kaž-

doročně účastní tisíce studentů, 
zdolávají desetičlenná družstva 
formou štafety trať klasického 
maratonu. Semifinálová kola se 
běží ve všech krajských městech 
a vítězný tým pak postupuje do 
finále, které proběhne v rámci 
prestižního Volkswagen Marato-
nu Praha.

Juniorský maraton je největší 
běžeckou akcí pro střední školy 

v České republice. V minulém 
ročníku se semifinálových kol zú-
častnilo 261 družstev, tedy 2 610 
žáků. Cílem akce je podporovat 
kladný vztah mládeže ke sportu, 
zdravý životní styl, týmového du-
cha a preventivně působit proti 
užívání návykových látek. Více 
informací naleznete na interneto-
vých stránkách agentury RunC-
zech.

V Karlových Varech se poběží juniorský maraton


