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Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Do tří maturitních a tří učebních oborů mohou nastoupit téměř čtyři stovky uchazečů. O kvalitě výuky
svědčí mimo jiné fakt, že zdejší studenti navrhují a sami zrealizují novou podobu zahrad Buquoyského
paláce na Malé Straně, kde sídlí francouzská ambasáda. Před několika týdny totiž mezi čtyřiceti
návrhy zvítězili v soutěži, kterou hodnotila čtyřčlenná porota pod vedením Frédérica Didera,
šéfarchitekta historických památek, v jehož péči je i zámek ve Versailles.
http://www.szat.cz
Střední odborná škola a odborné učiliště Lanškroun
V Lanškrouně vypsali pro příští rok čtyři typy studia zakončené výučním listem a tři maturitní obory.
Kromě elektrotechnických oborů a nástrojařů tu mají také jako jedni z mála v zemi učební obor knihař.
Zdejší žákyně například vloni uspěly na jedné ze soutěží na Slovensku, kde získaly druhé místo.
Soutěživé jsou v Lanškrouně i kadeřnice a kosmetičky, které každoročně získávají ocenění v Kalibr
Cupu.
Ten zdejší škola dokonce už čtyři roky pořádá.
http://www.spslan.cz
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Moravská Třebová
Škola je jediná svého druhu v republice. Letos tu otvírají dva maturitní obory, Elektrotechniku a
Technické lyceum, kam přijmou 120 uchazečů. Zdejší ústav má dlouholetou historii, vojenskou
výuku tu zahájili v roce 1935. V současné podobě funguje od roku 1996.
Zdejší absolventi najdou uplatnění na všech fakultách univerzity obrany, po splnění závazku vůči
armádě pak často nacházejí zaměstnání v civilních institucích a firmách.
http://www.vsmt.cz
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Obor Aplikovaná chemie nabízejí ve zdejší škole nepřetržitě šedesát let. Do nového školního roku tu
mohou přijmout až devadesát budoucích maturantů. V dalších oborech zakončených maturitní
zkouškou, jako jsou Kosmetické služby a nově také Požární ochrana nebo Bezpečnostně právní
činnost, dalších devadesát. Šedesát míst tu pak mají připraveno pro chemiky a kadeřnice s výučním
listem. Zdejší studium je výchozím bodem pro studium požární ochrany na Vysoké škole báňské v
Ostravě.
http://www.spsch.cz
Průmyslová střední škola Letohrad
Devadesát uchazečů na maturitní studium a téměř sto padesát na učební mohou letos přijmout v
Průmyslové střední škole v Letohradě. Jako jedni z prvních v kraji tu v loňském roce zahájili program,
do něhož se zapojilo město, ale i nejvýznamnější firmy z okolí. Právě v nich absolvují studenti odborný
výcvik a pobírají od nich také stipendium. Navíc mají po dokončení školy jistotu, že nebudou muset
hledat zaměstnání. Maturitní obory jsou zaměřeny na geodézii a stavebnictví.
http://www.pssletohrad.cz
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