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Informace o středním školství v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina je hlavním garantem vzdělávání žáků na úrov-
ni středních a odborných škol. Na Vysočině denní formu stu-
dia na této úrovni zajišťuje celkem 63 škol. Kraj provozuje 41 
z nich, další patří soukromým nebo církevním subjektům 
a MŠMT. Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo krajské školy
84 % z celkového počtu 19 561 žáků. Každý rok Kraj Vysočina 
vynakládá na provoz škol částku přibližně 330 milionů korun. 
Nad tento rámec podporuje kraj na základě rozhodnutí kraj-
ské rady i krátkodobé studijní pobyty studentů. 

Kraj na provoz škol a školských zařízení, které zřizuje, vyna-
ložil v roce 2017 více než 332 milionů korun, investiční výdaje 
pak činily přibližně 8 milionů korun. Kromě toho jim kraj roze-
pisuje i fi nanční prostředky na mzdy a učební pomůcky (tzv. 
přímé výdaje), které obdrží ze státního rozpočtu. V roce 2017 
se jednalo o částku asi 1 335 milionů korun. Pokud se zaměří-
me jen na střední školy zřizované krajem, tak na jejich provoz 
kraj vynaložil 282,5 milionů korun a zprostředkoval 1 117 mili onů 
korun na přímé výdaje. Podle krajských statistik rostou nejen 
náklady na provoz a mzdy ve školách. Naopak v lavicích žáků 
ubývá. Jejich zájem o studium odborných předmětů kraj pod-
poruje udílením motivačních stipendií, cílem je, aby fi rmy na-
šly schopné lidi, absolventi uplatnění, a to v návaznosti zajistí 
prosperitu celému kraji. Kromě podpory stávajících oborů na 
zřizovaných školách podporuje kraj jako zřizovatel zavedení 
zcela nových oborů, jako například energetik nebo mecha-
nik – seřizovač zaměřený na zpracování plastů, na školách 
nabízí výuku jazyků s rodilými mluvčími, přispívá na zahra-
niční studijní pobyty, spolupodílí se na úhradě nákladů při 
účastech na mezinárodních soutěžích. Nejúspěšnější žáci jsou 
každoročně koncem školního roku vyznamenáváni titulem 
Talent Vysočiny a Cenou hejtmana Vysočiny. Velká pozornost 
je věnována i volnočasovým aktivitám. Jen letos půjde na je-
jich podporu téměř 2,5 milionu korun, díky fi nanční pomoci 
kraje fungují v regionu sportovní centra talentované mládeže, 
téměř 8 milionů od kraje si rozdělují obce, které zřizují DDM 
a ZUŠ. 
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Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

dostává se vám do ruky publikace, kterou jsme se rozhodli 

opakovaně vydat proto, abychom vám usnadnili správnou vol-

bu směřování vaší životní dráhy.

Ukončení základního vzdělávání a volba toho navazu-

jícího je důležitým životním krokem. Sama si vzpomínám 

na dobu, kdy jsem se společně se svými rodiči zamýšlela, kam 

se po základní škole vydám. Zvažovala jsem všechny mož-

nosti, porovnávala je se svými zájmy i sny a nakonec jsem 

si vybrala střední školu, kterou jsem pak studovala se zájmem 

a která mi přinesla nejen mnoho nových znalostí a dovedností, 

ale také mnoho převážně velmi příjemných zážitků a rovněž 

celoživotní přátelství.

Také vy určitě v současné době sbíráte a zjišťujete infor-

mace, třídíte je a vyhodnocujete, porovnáváte své sny s tím, 

co požaduje trh práce a možná i vaši rodiče a co by v koneč-

ném důsledku vyhovělo všemu tomuto uvažování. Chceme

vám toto rozhodování v maximální míře zjednodušit, 

a proto jsme připravili přehlednou brožuru o všech střed-

ních školách v Kraji Vysočina, které kraj zřizuje. Nabídka 

je to široká a pestrá a věřte, že Kraj Vysočina usiluje o to, 

aby střední školství poskytovalo vzdělávání kvalitní, moderní

a přitažlivé, a proto v brožuře najdete stručné informace 

o některých projektech, které na středních školách realizuje-

me. Absolvování střední školy se pro vás, jak doufám, stane 

dalším důležitým krokem vaší životní dráhy. Ať už krokem 

na trh práce nebo k dalšímu, možná vysokoškolskému studiu. 

Věřím, že tato brožura přispěje k vaší správné volbě 

a že se v příštím školním roce budete potkávat s dalšími téměř 

20 tisíci žáky, kteří studují na všech středních školách v kraji.

Přeji vám správnou volbu i úspěch při přijímacím řízení.
Ing. Jana Fialová

radní Kraje Vysočina pro oblast školství
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! Gymnázia

! Odborné vzdělávání

!< Gymnázia a odborné vzdělávání

! Střední odborné školy

Počet žáků v jednotlivých zařízeních

1 Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
2 Gymnázium Havlíčkův Brod                                                                                                                              
3 Gymnázium Chotěboř
4 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
5 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
6 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 
7 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
8 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

1 Gymnázium Jihlava
2 Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč 

3 Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Jihlava

4 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
5 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
6 Střední škola stavební Jihlava
7 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42

1 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
2 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
3 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
4 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 
5 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 
2 Gymnázium Třebíč
3 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
4 Střední průmyslová škola Třebíč 
5 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
6 Střední škola stavební Třebíč
7 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

1 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
2 Gymnázium Velké Meziříčí
3 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
4 Gymnázium Žďár nad Sázavou
5 Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
6 Střední odborná škola Nové Město na Moravě
7 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
8 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
9 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou 
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Pořadová čísla zařízení pro idenfit ikace v mapě

Pelhřimov

Humpolec
Havlíčkův Brod

Jihlava

Třešť

Telč

Moravské Budějovice

Třebíč

Velké Meziříčí

Bystřice
nad Pernštejnem

Nové Město
na Moravě

Žďár nad Sázavou

Chotěboř

Černovice

Světlá nad Sázavou

Ledeč
nad Sázavou
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1 Gymnázium a St ední odborná škola, Moravské Bud jovice, Tyršova 365 
2 Gymnázium T ebí
3 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí
4 St ední pr myslová škola T ebí  
5 St ední škola emesel a slu eb Moravské Bud jovice
6 St ední škola stavební T ebí
7 Vyšší odborná škola a St ední škola veterinární, zem d lská a zdravotnická T ebí

1 Gymnázium Byst ice nad Pernštejnem
2 Gymnázium Velké Mezi í í
3 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními t ídami Nové M sto na Morav
4 Gymnázium ár nad Sázavou
5 Hotelová škola Sv tlá a St ední odborná škola emesel Velké Mezi í í
6 St ední odborná škola Nové M sto na Morav
7 St ední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ár nad Sázavou
8 Vyšší odborná škola a St ední odborná škola zem d lsko-technická Byst ice nad Pernštejnem
9 Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola, ár nad Sázavou 
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1 Akademie –  Vyšší odborná škola, Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Sázavou
2 Gymnázium Havlí k v Brod                                                                                                                              
3 Gymnázium Chot bo
4 Gymnázium, St ední odborná škola a Vyšší odborná škola Lede  nad Sázavou
5 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlí k v Brod
6 St ední pr myslová škola stavební akademika Stanislava Bechyn , Havlí k v Brod, Jihlavská 628 
7 St ední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlí k v Brod
8 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a St ední odborné u ilišt  technické Chot bo

1 Gymnázium Jihlava
2 Gymnázium Otokara B eziny a St ední odborná škola Tel  

3        
 

4 St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt  T eš
5 St ední škola pr myslová, technická a automobilní Jihlava
6 St ední škola stavební Jihlava
7 St ední um leckopr myslová škola Jihlava -  Helenín,  Hálkova  42

1 eská zem d lská akademie v Humpolci, st ední škola
2 Gymnázium a Obchodní akademie Pelh imov
3 Gymnázium dr. A. Hrdli ky, Humpolec, Komenského 147
4      St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt  Pelh imov 
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Odloučené pracoviště vzdělávacího zařízení



Střední školy Kraje Vysočina  | 7

Střední školy v Kraji Vysočina – ostatní střední vzdělávání
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Mimo gymnaziálního vzdělávání nabízíme střední a vyšší odborné vzdě-
lávání zaměřené na strojírenství, informační technologie a ekonomiku. Žáci 
mohou v průběhu studia získat odborné certifi káty, svářecí průkaz, stipendi-
um, zaměřit se na svařování plastů, na programování CNC (Heidenhain, Fa-
nuc, Siemens Sinumerik), absolvovat odborný výcvik nebo praxi u regionálních 
fi rem. Svařovna plastů je vybavena moderními svařovacími přístroji, gravíro-
vacím strojem s počítačem, 3D tiskárnou atd. Se společností DTS-Praha, a. 
s. spolupracujeme při aplikaci moderní CAM výuky v softwaru InventorCAM, 
který je žákům plně k dispozici v odborné učebně školy. Zrealizovali jsme 
projekt Postav si CNC stroj s fi rmou Kovofi niš, s. r. o. Nově se zapojujeme do 
pilotního ověřování, kde žáci studijního oboru Mechanik seřizovač mohou zís-
kat po třetím ročníku studia i výuční list Obráběč kovů. Do výuky se zapojují 
odborníci z praxe a žáci při výuce využívají specializovaná pracoviště fi rem 
(např. při měření). Regionální fi rmy úzce spolupracují se školou a  podporují 
školu i v materiální oblasti.

Sídlo: Husovo náměstí 1
584 01 Ledeč nad Sázavou
www.gvi.cz

Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
23-41-M/01 Strojírenství (ŠVP Strojírenství – zaměření 3D modelování) 
18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP Informační technologie 
 – zaměření Reklama a webdesign) 
23-45-L/01  Mechanik seřizovač (ŠVP Mechanik seřizovač 
 – zaměření na CNC stroje) 

Střední vzdělání s výučním listem: 
23-51-H/01  Strojní mechanik 
23-52-H/01  Nástrojař
23-56-H/01  Obráběč kovů 
66-53-H/01  Operátor skladování (ŠVP Informatika ve skladování)

SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův Brod, je škola s takřka sedm-
desátiletou tradicí. 

Zřizovatelem je Kraj Vysočina, jedná se tedy o školu veřejnou, neplatí 
se školné.

Zájemcům o studium nabízí v oboru vzdělání Stavebnictví přípravu 
na činnost technických pracovníků v oblasti navrhování, přípravy a realizace 
staveb. Řada z nich nachází uplatnění ve veřejné správě. 

Obor Technické lyceum je fl exibilní obor, který kromě stavebnictví oteví-
rá i další možnosti v pokračování ve VŠ studiu. Volba předmětů podporuje 
výuku výpočetní techniky a zájemce připravuje na studium architektury.

Výuka probíhá ve zmodernizované budově s kvalitním vybavením výpo-
četní technikou.

Studenti školy dosahují velmi dobrých výsledků v různých soutěžích, mají 
vysoké procento úspěšnosti při skládání státních maturit a valná většina po-
kračuje ve studiu na VŠ.

Škola je zapojena do řady evropských projektů, díky nimž jsou kromě jiného
organizovány výjezdy do zahraničí.

Absolventi školy nachází kvalitní uplatnění v pozdějším pracovním procesu, 
na trhu práce je o ně velký zájem.

Sídlo: Jihlavská 628
580 01  Havlíčkův Brod
www.stavskola.cz

Střední průmyslová škola stavební akademika 
Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
36-47-M/01 Stavebnictví (ŠVP Pozemní stavitelství)
36-47-M/01  Stavebnictví (ŠVP Stavební obnova)     
78-42-M/01  Technické lyceum

Od 1. 9. 2016 nabízíme:

Střední vzdělání s výučním listem:
36-67-H/01 Zedník
36-64-H/01 Tesař 
36-52-H/01 Instalatér 
36-66-H/01 Montér suchých staveb
39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Škola s parkovou úpravou a nově rekonstruovaným areálem je jednou 
ze tří středních uměleckých škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vysokoškol-
ských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, čtyřletého gymnázia a dvou sociálních 
oborů je orientována na výuku uměleckých řemesel formou čtyřletého ma-
turitního studia i tříletých učebních oborů. Škola rovněž nabízí bakalářský 
obor Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví – umělecko-
řemeslných děl. 

V rámci vzdělávání se studenti zapojují do širokého spektra mezinárod-
ních aktivit a výměnných zahraničních pobytů. V řadě výtvarných a vědo-
mostních soutěží se umisťují na předních místech a sklízejí různá ocenění.

Ubytování žáků zajišťuje nově rekonstruovaný domov mládeže, stravová-
ní moderní jídelna s celodenním provozem a kantýna. U vybraných oborů 
je bezbariérový přístup.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:

MATURITNÍ VÝTVARNÉ OBORY 
82-41-M/11 Design interiéru (ŠVP Bytový architekt) 
82-41-M/04 Průmyslový design 
82-41-M/16 Kamenosochařství (ŠVP Architektura staveb 
 v zahradách a parcích – zahradní architekt) 
82-41-M/16 Kamenosochařství (ŠVP Kamenosochařství) 
82-41-M/10 Řezbářství  (ŠVP Design hraček)  
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
 (ŠVP Umělecké zlatnictví, Umělecké kovářství a zámečnictví) 
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
 (ŠVP Malba skla, Broušení a rytí skla,  Hutní tvarování skla) 

MATURITNÍ UMĚLECKOŘEMESLNÉ OBORY 
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 
 (ŠVP Práce kovářské a zámečnické, Práce zlatnické)  
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 
 (ŠVP Práce kamenické, Práce keramické) 
82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla
 (ŠVP Umělecké vitráže, Hutní tvarování, Broušení a rytí, Malba skla) 

SOCIÁLNÍ OBORY 
75-41-M/01 Sociální činnost (maturitní, ŠVP Pečovatelská činnost, 
 Sociálně správní činnost) 
53-41-H/01 Ošetřovatel (tříletý učební). 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
64-41-L/51 Podnikání 
 (ŠVP Podnikání, 
 Technický provoz pohřebnictví,
 Sociálně správní činnost)

Střední vzdělání s výučním listem:
66-52-H/01  Propagační grafi k (ŠVP Aranžér) 
82-51-H/03  Zlatník a klenotník 
28-58-H/01  Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
 (ŠVP Sklář, Malba skla, Broušení skla) 
82-51-H/01  Umělecký kovář a zámečník, pasíř 
82-51-H/02  Umělecký truhlář a řezbář 
36-54-H/01  Kameník 
82-51-H/04  Umělecký keramik 
23-65-H/01  Strojník (ŠVP Strojník sklářských automatů)

Sídlo: Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou
www.akademie-svetla.cz

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium 
a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Okres Havlíčkův BrodOkres Havlíčkův Brod
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Jsme škola s dlouhodobou historií, prezentující se tradicí 
kvalitní profesní přípravy absolventů v oblasti zdravot-
nictví. Škola nabízí široké spektrum služeb (ubytovací, 
stravovací, knihovnické, sportovní). Skládá se ze čtyř částí: 
Střední zdravotnické školy, Vyšší odborné školy zdravot-
nické, domova mládeže a školní výdejny. Škola poskytu-
je úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
v  oborech vzdělání  Zdravotnický asistent a Zdravotnické 
lyceum. Odborná praxe se uskutečňuje v nadstandardních 
provozech zdravotnických zařízení v Havlíčkově Brodě 
i mimo Kraj Vysočina. Úspěšní žáci absolvují odborné 
stáže v zahraničí. Škola nabízí i vyšší odborné vzdělávání. 
Naši absolventi se okamžitě uplatňují ve státních i soukro-
mých zařízeních spádových oblastí i celostátně, a dokonce 
i v zahraničí, zejména v Německu. 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
53-41-M/03  Praktická sestra
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř sestává ze škol s dlouholetou tradicí  se stále 
aktualizovanou výukou. Je držitelem Certifi kátu managementu jakosti ČSN 
EN 9001 : 2001 od roku 2005, od roku 2015 Certifi kátu společenské odpo-
vědnosti organizací (CSR).

Škola poskytuje technické vzdělání v maturitních i učebních oborech (stro-
jírenství, elektrotechnika, nábytkářství), ekonomické vzdělání v maturitním 
oboru a vyšší odborné vzdělání. 

V rámci technického vzdělávání se zaměřujeme na moderní technologie 
–  grafi cký a interiérový design, 3D modelování, výuku CAD-CAM systémů 
a programování.  Součástí výuky jsou specializované kurzy (kurz sváření, kurz 
pro obsluhu vysokozdvižných vozíků).

Dlouhodobě spolupracujeme s fi rmami v okolí. Naši žáci tak mohou 
vykonávat provozní praxi přímo u svých potencionálních zaměstnavatelů 
a již během studia poznat chod a zázemí fi rem. Nejlepší žáci jsou zařazeni 
do stipendijního programu fi rem s mnoha výhodami bez následných závazků.

Výuka na obchodní akademii kopíruje potřeby praxe a disponuje posí-
lenou výukou jazyků, IT a účetnictví s možností získat certifi káty v AJ, NJ, 
ECDL a programu Pohoda. Od třetího ročníku si žáci mohou zvolit zamě-
ření buď na technickou administrativu, nebo programování v ekono-
mických aplikacích. Ve studiu je možno pokračovat na naší VOŠ.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41/M/02 Obchodní akademie  
 (zaměření na technickou administrativu 
 nebo programování v ekonomických aplikacích)
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení
26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
33-41-L/01  Návrhář nábytku – CNC programátor

Střední vzdělání s výučním listem:
23-51-H/01  Strojní mechanik
23-56-H/01  Obráběč kovů – zaměření na CNC
26-51-H/01  Elektrikář
33-56-H/01  Truhlář
23-51-E/01  Montážní, strojírenské a elektrotechnické práce  
 (vhodné i pro dívky)

Sídlo: Masarykova 2033
580 01  Havlíčkův Brod
www.zdravskolhb.cz

Sídlo: Na Valech 690, 583 01 Chotěboř
www.oschot.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Havlíčkův Brod

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie 
a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Charakteristika školy: 
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je veřejná střední škola 
s dlouhou tradicí. Její nejstarší součást vznikla již v roce 1909. Dnes posky-
tuje vzdělávání v maturitních, učebních i nástavbových oborech zaměřených 
na ekonomiku, gastronomii a služby a svým žákům nabízí řadu nadstandard-
ních služeb – intenzivní studium cizích jazyků ve skupinách žáků podle jejich 
dosažené úrovně, výběr z pěti světových jazyků, celodenní bezplatný přístup 
na internet, služby školního studijního a informačního centra, ubytování 
na vlastním domově mládeže, stravování ve dvou školních jídelnách, 
možnost občerstvení ve školní kavárně, služby školního psychologa, víceúče-
lové sportovní hřiště s venkovní posilovnou aj. 

Škola je výukovým centrem Londýnské komory průmyslu a obchodu, žáci 
mohou získat mezinárodně uznávané jazykové certifi káty LCCI. Dále škola 
nabízí možnost složení státní zkoušky v grafi ckých disciplínách, organizuje 
exkurze, stáže a praxe žáků v celé ČR i v zahraničí (Velká Británie, Švédsko, 
Řecko, Itálie aj.), pořádá řadu odborných kurzů vedených předními odborníky 
– barmanský, sommeliérský, cukrářský, baristický, studené kuchyně, vyřezá-
vání ovoce a zeleniny aj. 

Škola sídlí ve dvou budovách – v ulici Bratříků, kde probíhá výuka žáků 
především v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, a v ulici Kyjovská, kde 
je umístěno teoretické i praktické vyučování žáků oborů vzdělání s výučním 
listem. Velký důraz je kladen na spojení teorie a praxe, v gastronomických 
oborech mají žáci k dispozici moderní cukrářské dílny, gastrocentrum pro 
kuchaře, učebny stolničení, organizujeme praxi žáků v mnoha provozov-
nách. Praxe je zařazena také v ekonomických oborech, probíhá na úřadech, 
ve fi nančních institucích i ve fi rmách. 

Sídlo: Bratříků 851, 580 01  Havlíčkův Brod
www.oahshb.cz

Obchodní akademie 
a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Škola je dnes moderním vzdělávacím centrem nejen žáků, ale i dospě-
lých v rámci celoživotního vzdělávání. Pořádáme různé rekvalifi kační kurzy, 
spolupracujeme s úřadem práce, jsme autorizovanou osobou v několika pro-
fesních kvalifi kacích.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/02 Obchodní akademie 
63-41-M/02 Obchodní akademie
 (ŠVP Obchodní akademie 
 se sportovním zaměřením)  
65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium)

Střední vzdělání s výučním listem
65-51-H/01   Kuchař-číšník
29-53-H/01  Pekař (od 1. 9. 2019)
29-54-H/01   Cukrář
65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 
 (ŠVP Kuchařské práce a ubytovací 
 služby) 

Okres Havlíčkův BrodOkres Havlíčkův Brod
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Škola se zaměřuje na výuku v oblasti ekonomiky, zdravotnictví a služeb. Nabízí 
širokou škálu oborů, které jsou zakončeny maturitní zkouškou nebo získáním 
výučního listu. Profi ly absolventů zohledňují kritéria dobré uplatnitelnosti 
na trhu práce a problematiku volných míst v oblasti služeb a zdravotnictví. 
Pro všechny své žáky zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku s využitím 
moderních pomůcek a aktuálních didaktických trendů. Výuka je realizována 
v areálu v ulici Karoliny Světlé a na odloučených pracovištích v ulici Husova, 
Telečská a na náměstí Svobody. K dispozici jsou učebny k výuce všeobec-
ných a odborných předmětů, dílny, cvičné učebny a provozovny pro odborný 
výcvik. Většina prostor školy aktuálně prošla rekonstrukcí a modernizací.

Škola spolupracuje s mnoha partnery. Mezi ty nejvýznamnější partnery patří 
různé příspěvkové organizace zřizované krajem či městy (Nemocnice Jihlava, 
ZŠ v Jihlavě a okolí), organizace ze soukromého sektoru (kosmetické a kadeř-
nické provozovny, restaurace, obchody, obchodní řetězce a sportovní  kluby).

Škola má velmi kvalitně zpracované projektové aktivity a je schopna 
pružně reagovat na různé projektové výzvy. Probíhající aktivity jsou často 
fi nančně podpořeny z rozvojových operačních programů a grantů. Díky 
tomu jsou umožněny velmi zajímavé mezinárodní výměny a stáže žáků, 
pedagogů, různé studijní či poznávací cesty, další vzdělávání a účast na sou-
těžích v národním i mezinárodním formátu.

Další významnou oblastí aktivit je tvorba vlastních výukových materiá-
lů, které se stávají nedílnou součástí výukového procesu. Na jejich přípravě 
se podílejí odborníci z praxe a pedagogové.

Součástí školy jsou školní jídelny, tělocvičny, sportovní areály a domov 
mládeže. Školní jídelny podporují moderní směry ve společném stravování 
a využívají nabídku regionálních potravin. 

Domov mládeže je hotelového typu první kategorie s vlastním sociálním 
zařízením a celodenním stravováním.

Sídlo: Karolíny Světlé 4428/2 
586 01  Jihlava
www.ozs-ji.cz

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
29–42-M/01  Analýza potravin (ŠVP Potraviny a výživa)
63-41-M/02 Obchodní akademie 
53-41-M/03 Praktická sestra 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Řízení sportu) 
69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička)
34-56-L/01 Fotograf (ŠVP Fotografi e a multimédia) 

Střední vzdělání s výučním listem: 
69-51-H/01 Kadeřník  
65-51-H/01 Kuchař-číšník 
66-51-H/01 Prodavač
53-41-H/01 Ošetřovatel

Čtyřletý studijní maturitní obor s možností profi lace na cestovní ruch, veřej-
nou správu nebo management sportu a trenérství. Absolventi se uplatňují 
v ekonomických funkcích na úrovni podnikového operativního managemen-
tu, ve veřejné správě, bankách, pojišťovnách, zařízeních cestovního ruchu 
a ve sportovních klubech a organizacích. Zaměření management sportu 
a trenérství je úspěšně realizováno ve spolupráci s hokejovou talentovou 
akademií od školního roku 2016/2017.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Důraz je kladen na výuku
odborných předmětů a cizích jazyků, žáci mají možnost účastnit se jazyko-
vých a odborných exkurzí i lyžařských kurzů. Neoddělitelnou součástí výuky 
je praxe. Naši studenti dosahují výborných výsledků na různých soutěžích, 
zejména v psaní na klávesnici, účetnictví a veletrzích fi ktivních fi rem.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

Sídlo: Hradecká 235, 588 56  Telč
www.gymnsostelc.cz

Gymnázium Otokara Březiny 
a Střední odborná škola Telč

Škola nabízí širokou a stabilizovanou základnu oborů, které poskytují vzdělání 
zaměřené na umění a design, dále obor zaměřený na ekonomiku a podnikání, 
a to především v umělecké sféře. Jsou pokryty obory tradičního zaměření propojené 
s řemeslnými dovednostmi a schopnostmi (malba a oděv) a také moderní umělecké 
obory zaměřené především na současné trendy (reklama, interiér, vizuální komuni-
kace). Tato škola je velmi kladně vnímána laickou i odbornou veřejností jako škola 
stabilní, připravující žáky do praxe i na další studium na VŠ. 

Žáci pracují se speciálním softwarem a 3D programy, využívají sítotiskovou a gra-
fi ckou dílnu, jednotlivé ateliéry zastoupené odborníky ve svých oborech poskytují 
zázemí a prostředí pro kreativní práci. Důležitá je spolupráce s fi rmami a studii, kte-
rá přináší do výuky praktické zkušenosti a příležitosti realizovat v praxi návrhy žáků. 
Zpětnou vazbou jsou úspěchy v soutěžích a při práci na projektech, jež posouvají 
a obohacují výuku.

Sídlo: Hálkova 2917/42, 586 01 Jihlava
www.helenin.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Jihlava-Helenín, Hálkova 42

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů 
 (ŠVP Design oděvu a módních doplňků ) 
82-41-M/01  Užitá malba (ŠVP Malba a ilustrace) 
82-41-M/03  Scénická a výstavní tvorba 
 (ŠVP Reklamní tvorba)  
82-41-M/03  Scénická a výstavní tvorba 
 (ŠVP Design a vizuální komunikace) 
82-41-M/14  Textilní výtvarnictví 
 (ŠVP Design interiéru a bytových doplňků) 
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 
 (ŠVP Arts management)

Okres JihlavaOkres Jihlava
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Sídlo: Žižkova 1939/20, 586 01  Jihlava
www.ssstavji.cz

Střední škola stavební Jihlava

Střední škola stavební Jihlava je největší stavební střední školou v Kraji 
Vysočina. Škola vytvořila a úspěšně realizuje model tzv. polyfunkční školy 
se širokou škálou stavebních a dřevařských oborů na různé úrovni nároč-
nosti. 

Zajišťujeme výuku čtyřletého maturitního oboru stavební průmyslovky:
36-47-M/01  Stavebnictví
– zaměření Pozemní stavitelství
– zaměření Stavební obnova
– zaměření Architektura a design
– zaměření Ekonomika a podnikání

Dále zajišťujeme výuku nejrozšířenějších stavebních a dřevařských tříle-
tých učebních oborů:
36-67-H/01  Zedník
36-64-H/01  Tesař
23-55-H/01  Klempíř – stavební výroba
36-69-H/01  Pokrývač
36-52-H/01  Instalatér
26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud
33-56-H/01  Truhlář
82-51-H/02  Umělecký truhlář
36-67-E/02  Stavební práce (dvouletý obor)

Žákům tříletých učebních oborů zedník, tesař, klempíř, pokrývač, instalatér 
a elektrikář jsou Krajem Vysočina poskytována motivační stipendia až do 
výše 9.000 Kč za jeden školní rok.

Úspěšní absolventi tříletých učebních oborů mohou nastoupit do maturit-
ního nástavbového studia. 

O co se snažíme:
• výchovu a vzdělávání zajišťovat zajímavou a přitažlivou formou, s pomocí 

moderních výukových pomůcek a zařízení 
• budovat u žáků silný pozitivní vztah k technickým oborům, k řemeslům, 

ke stavebnictví a zpracování dřeva 
• úzce spolupracovat se všemi sociálními partnery, především pak se sta-

vebními a dřevařskými fi rmami, ale také s cechy
• praktickou výuku realizovat nejenom ve školních dílnách, ale i v reálném 

prostředí na zakázkách pro klienty, tyto zakázky provádějí naši žáci učeb-
ních oborů pod vedením učitelů odborného výcviku 

• část praktické výuky u učebních oborů realizovat na základě smluv přímo 
ve stavebních a dřevařských fi rmách (prvky tzv. duálního systému)

• rozvíjet mezinárodní spolupráci s obdobnými školami a institucemi 
v zahraničí (škola má partnerskou školu v Rakousku, na Slovensku 
a ve Francii), dále spolupracujeme se školami ve Finsku, Itálii a Anglii

• zapojovat se do projektů fi nancovaných z národních zdrojů a z fondů EU 
(v posledních 5 letech takto škola získala zhruba 15 milionů Kč) 

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – největ-
ší škola regionu, moderní, perspektivní, otevřená a uznávaná škola

SŠPTA je v současnosti největší školou v Kraji Vysočina. Učí se zde téměř 
1.300 žáků v denní i dálkové formě studia. Zaměřuje se na výuku strojíren-
ských, elektrotechnických a automobilních oborů a oboru zaměřeného na IT 
s možností specializace na multimédia a webdesign. Žáci mohou studovat 
v oborech vzdělání skupiny M (4-leté maturitní obory), skupiny L (4-leté obo-
ry s maturitou, 2-leté denní nástavbové studium a 3-leté dálkové nástavbové 
studium ukončené MZ) a skupiny H (3-leté učební obory zakončené závěreč-
nou zkouškou a výučním listem). 

SŠPTA získala v roce 2015 certifi kát ISO 9001/2008, který v následujících 
dvou letech obhájila, je zapojena do řady projektů OP VVV , krajských pro-
jektů atd. V roce 2017 byla opět zařazena mezi TOP SŠ (vyhodnocuje VUT 
v Brně). V projektu Doporučeno zaměstnavateli získala v  r. 2016 a v r. 2017 
první místo v Kraji Vysočina. Zapojila se i do soutěže Cena hejtmana Kraje 
Vysočina za společenskou odpovědnost. Je regionálním vzdělávacím cent-
rem projektu Enersol. Spolupracuje se zahraničními školami v Rakousku, na 
Slovensku a v Maďarsku. Významná je také její spolupráce s VŠ, zejména 
s VUT v Brně a VŠP Jihlava.

Sídlo: Tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava
www.ssptaji.cz

Střední škola průmyslová, technická 
a automobilní Jihlava

Střední vzdělání s výučním listem
23-61-H/01  Autolakýrník
26-51-H/01  Elektrikář
26-51-H/02  Elektrikář silnoproud
23-62-H/01  Jemný mechanik (ŠVP Hodinář)
23-55-H/02  Karosář
23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
23-52-H/01  Nástrojař
23-56-H/01  Obráběč kovů
23-51-H/01  Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)

Máločetné obory v hledáčku fi rem regionu
Současní zaměstnavatelé stále více poptávají absolventy 3-letých učebních 
oborů, jichž je na trhu práce značný nedostatek. Přestože některé fi rmy nabí-
zejí těmto žákům stipendia a prakticky jistotu zaměstnání po vyučení a žáky 
motivuje svými stipendii i zřizovatel – Kraj Vysočina – není o níže uvedené 
obory zdaleka takový zájem, jaký by byl potřeba. 

O jaké obory se jedná? Ze strojírenských jsou to obráběč kovů, nástro-
jař, strojní mechanik, elektrikář a z autooborů autolakýrník a karosář a dále 
jemný mechanik (hodinář). Nutno uvést, že absolventi daných oborů mají 
značné možnosti pracovat v moderních fi rmách nejen našeho regionu, ale 
dokonce i v zahraničí.

Novinky školy, bonusy pro žáky, úspěchy
• byla zřízena učebna 3D technologií s průmyslovou 3D tiskárnou a bezdo-

tykovým skenerem a dále učebna operačních systémů a sítí,
• po Kaipanu 16 a Kaipanu 14 stavíme dvě buginy na elektropohon 

(se značným sponzorským příspěvkem fi rmy Bosch),
• škola pořádá pro celý Kraj Vysočina a část Jihočeského kraje prestižní sou-

část maturitní zkoušky Matematika+,
• organizujeme poznávací zájezdy do zahraničních automobilek (Ferrari,

Lamborghini, BMW, Jaguár, …) a na světové autosalony,
• všichni žáci autooborů získají v rámci studia řidičské oprávnění skupiny B 

zdarma, navíc mechanik opravář motorových vozidel a autotronik opráv-
nění skupiny C,

• v našich prostorách naleznete autoservis, stanici měření emisí, svářečskou 
školu, autoškolu,

• v roce 2018 vyšli ze školy první absolventi oboru mechanik seřizovač 
se zaměřením na technologie zpracování plastů.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01  Informační technologie
23-41-M/01  Strojírenství
39-41-L/01  Autotronik
26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
23-45-L/01  Mechanik seřizovač
39-41-L/51  Autotronik (nástavbové studium)
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium)
23-43-L/51  Provozní technika (nástavbové studium)
26-41-L/52  Provozní elektrotechnika (nástavbové studium)

Okres JihlavaOkres Jihlava
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Sídlo: Školní 764, 396 01  Humpolec
www.cza-hu.cz

Česká zemědělská akademie v Humpolci,
střední škola

Škola nabízí možnost vzdělání zejména v zemědělských oborech zakonče-
ných maturitní zkouškou i výučním listem, a dále v oborech zaměřených 
na autoopravárenství a stavebnictví. Žáci mohou (dle zvoleného oboru) 
během studia získat zdarma řidičské průkazy na traktor, osobní i nákladní 
automobil. Naučí se svařovat jak plamenem, tak elektrodou a získají svá-
řecí průkaz. Zájemci mohou získat i průkazy na obsluhu speciální techniky, 
jako například sklízecích mlátiček nebo řezaček. Dále mohou žáci složit 
zkoušky základního výcviku jezdce, škola provádí zkoušky  z myslivosti.

Praktické vyučování
V oblasti praktického vyučování začíná být unikátní spojení školy se sa-
mostatným, velmi dobře vybaveným školním statkem. Na školním statku 
probíhá podstatná část odborné praxe a žáci se zde seznamují se zeměděl-
ským provozem v celé své pestrosti, včetně nově vybudované stáje skotu 
s dojírnou. V rámci individuálních praxí žáci 3. a 4. ročníků pracují v země-
dělských fi rmách a podnicích podle svého zaměření.

Spolupráce s fi rmami
V oblasti zemědělství se začíná zdárně rozvíjet spolupráce s výrobci a dis-
tributory zemědělské techniky (např. Farmet, Cerea), kteří škole zapůjčují 
moderní zemědělskou mechanizaci pro výuku našich žáků. Zároveň škola 
spolupracuje i s celou řadou značkových autoservisů (např. Auto Racek, Fiat).

Projekty
Naše škola nabízí žákům všech oborů možnost výjezdu na pracovní stáž do 
zahraničí. Žáci mohou vyjet v rámci projektu Erasmus + do Německa, Fran-
cie a na Slovensko. Oblíbené jsou měsíční stáže na farmách a značkových 
autoservisech ve Francii a v Německu, kde si žáci osvojí celou řadu doved-
ností. Dále mají žáci možnost vycestovat ve skupině na Slovensko, kde pra-
cují na smluvních pracovištích partnerských škol. Mají tak možnost srovnat 
podmínky praktického výcviku naší školy s podmínkami na Slovensku. 

Soutěže
Žáci školy se pravidelně účastní soutěží odborných dovedností žáků 
jednotlivých oborů, ve kterých se tradičně umísťují na předních místech 
v celo republikovém srovnání. 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:   
41-41-M/01 Agropodnikání (ŠVP Agropodnikání 
 – se zaměřením na konvenční a ekologické zemědělství)
41-41-M/01  Agropodnikání (ŠVP Agropodnikání 
 – se zaměřením na chov koní a jezdectví)
41-43-M/02  Chovatelství (ŠVP Chovatelství – se zaměřením na kynologii)
41-45-M/01  Mechanizace a služby (ŠVP Mechanizace a služby 
 – Zemědělská mechanizace a služby)
39-41-L/51  Autotronik (nástavbové studium) 

Střední vzdělání s výučním listem:   
23-55-H/02  Karosář 
23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 
 (ŠVP Automechanik)
26-57-H/01 Autoelektrikář  
36-52-H/01  Instalatér  
36-64-H/01  Tesař  
36-67-H/01  Zedník  
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  
41-51-H/01 Zemědělec-farmář 
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Škola poskytuje vysokou odbornou úroveň, vstřícný přístup pedago-
gů a pohodovou atmosféru. Cílem výuky je připravit žáky k výkonu 
kvalifi kovaných činností a probíhá v rozsáhlém školním areálu v Třešti 
a dále pak pro dané obory v Černovicích. Účastníme se regionálních 
i celorepublikových soutěží. Škola vzdělává také žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
Díky sníženému počtu žáků ve třídách a skupinách je garantován 
individuální přístup. Odborný výcvik provádíme na vlastních dobře vyba-
vených pracovištích a u smluvních partnerů. Za práci na zakázkách získá-
vají žáci odměnu za produktivní práci. Strava a ubytování jsou zajištěny 
ve vlastním domově mládeže, internátech a školních jídelnách. Výborné 
podmínky pro studium vytváří rozsáhlý školní areál, který soustřeďuje na 
jednom místě veškeré zázemí pro teoretickou i praktickou výuku a ná-
sledně i zábavu a relaxaci ve volném čase.

Sídlo: K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
www.sskola-trest.cz

 Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Třešť

PRACOVIŠTĚ TŘEŠŤ

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 

Střední vzdělání s výučním listem:

41-52-H/01 Zahradník 
41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)
65-51-H/01 Kuchař- číšník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
29-54-H/01 Cukrář
29-56-H/01 Řezník-uzenář
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce) 
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel, pečovatelka, 
 pečovatelské služby)
75-41-H/01  Truhlář
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba)

PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE, Mariánské náměstí 72, 
394 94

Škola vzdělává převážně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Díky sníženému počtu žáků ve třídách a skupinách je garantován indivi-
duální přístup. Učební obory jsou tříleté. Odborný výcvik se realizuje také 
na smluvních pracovištích Domov Kopretina Černovice, Domov důchodců 
Proseč u Pošné a Pacovské strojírny, a.s.

Střední vzdělání s výučním listem:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař, kuchařské práce)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář, cukrářská výroba)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel, 
 pečovatelka, pečovatelské služby)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 
 (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba 
 a Čalouník, čalounická výroba)
36-67-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník, 
 zednické práce)
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 
 (ŠVP Malíř a natěračské práce)
23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, 
 zámečnické práce a údržba)

Střední vzdělání:

78-62-C/01 Praktická škola

Okres PelhřimovOkres Jihlava
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Škola nabízí střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou studij-
ních oborech.V rámci oboru Veřejnosprávní činnost jsou žáci připravováni 
na práci odborných referentů veřejné správy či samosprávy a mohou zís-
kat osvědčení o jejich dovednostech v písemné a elektronické komunikaci. 
Stěžejními předměty jsou veřejná správa a právo.

V oboru Sociální činnost jsou žáci připravováni na práci se širokým 
spektrem klientů v rámci všech sociálních institucí se zaměřením na so-
ciální poradenství, sociálněprávní ochranu, osobní asistenci a krizovou 
intervenci. Zároveň mohou získat živnostenský list v rámci oboru Péče 
o dítě do 3 let věku v denním režimu či Masér pro sportovní a rekondiční 
masáže. 

Výuka je zabezpečována kvalifi kovanými pedagogy a probíhá v moder-
ně vybavených učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, 
počítačovými komplety a dataprojektory. Samozřejmostí je možnost vy-
užívání wi-fi  sítě v celém areálu školy. Pro zajištění odborné praxe žáků 
škola spolupracuje se širokým okruhem sociálních partnerů a úřadů státní 
správy a samosprávy.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost
75-41-M/01  Sociální činnost

Oba odborné studijní obory jsou nabízeny
i v dálkové formě studia při zaměstnání. 

Sídlo: Tyršova 365, 676 02  Moravské Budějovice
www.gymsosmb.cz

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské 
Budějovice, Tyršova 365

Sídlo: Jirsíkova 244, 393 01  Pelhřimov
www.gyoa.cz

Gymnázium a Obchodní akademie 
Pelhřimov

Obchodní akademie nabízí odborné vzdělání zakončené maturitní zkouš-
kou. V oboru zaměřeném na podnikání a veřejnou správu žáci získávají 
hlubší znalosti z vedení podnikatelské agendy, veřejného práva a další 
dovednosti přibližující se reálné praxi. Obor je vhodný i pro ty, které láká 
práce v institucích Evropské unie. Nově se budeme zabývat i přípravou na 
obecnou část úřednické zkoušky. Obor zaměřený na multimédia umožňuje 
získat kromě ekonomických dovedností i kompetence v oblasti počítačo-
vé. Obor Ekonomické lyceum poskytuje všeobecné i ekonomické vzdělá-
vání a od druhého ročníku možnost volby mezi studiem třetí cizího jazyka 
a sociální činností. 

Praxe žáků všech oborů se realizuje formou fi ktivní fi rmy, dále v part-
nerských organizacích a zahraničními stážemi v rámci projektů Erasmus+ 
v Londýně.  

Nabízíme kvalitní vzdělání doplněné dalšími aktivitami (exkurze, výlety, 
workshopy) s možností získání mezinárodních zkoušek a certifi kátů. 

63-41-M/02  Obchodní akademie
 (ŠVP Podnikání a veřejná správa)
63-41-M/02  Obchodní akademie
 (ŠVP Multimédia)
78-42-M/02  Ekonomické lyceum
 (ŠVP Cizí jazyky nebo sociální činnost) 

Škola zajišťuje komplexní vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých 
učebních oborech a  nástavbovém denním a dálkovém studiu pro absol-
venty učebních oborů. Výuka probíhá na několika pracovištích. V Pelhřimově 
– teoretická část v Růžové ulici pro obory průmyslové školy, ve Friedově 
ulici pro čtyřleté maturitní obory, nástavbové studium a tříleté učební obory. 
Praktická část probíhá v Křemešnické ulici. Komplexnost zajištění podmínek 
pro vzdělávání a výchovu doplňuje vlastní domov mládeže a školní jídelna. 
V Kamenici nad Lipou je zajištěna teoretická a praktická část v Masarykově
ulici a další praktická část na Lhotecké ulici. Vše opět doplňuje domov mlá-
deže a školní jídelna. Tuto komplexnost podtrhuje kvalitní práce pedagogů 
s dobrým materiálním zajištěním podmínek pro vzdělání, prezentace školy 
na veřejnosti a výraznou spolupráci s partnery školy ze zaměstnavatelské 
sféry. Výhodou školy je rovněž poloha v souvislosti s dopravní dostupností. 
Výhodná je i kombinace oborů ve vztahu k zaměření zaměstnavatelské sféry. 
V rámci spolupráce se zaměstnavateli je pozornost zaměřena na realizaci 
praktické výuky, exkurzí na provozních pracovištích zaměstnavatelů, podporu
výuky ve škole a vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

V oblasti mezinárodní spolupráce jsou a byly v rámci projektů uskuteč-
něny výměny žáků s partnerskými školami v Německu, Polsku, Slovensku, 
Rakousku, Finsku, Estonsku a Švédsku. Žáci školy se zúčastňují soutěží v od-
borných dovednostech, sportovních a vědomostních soutěžích. Zde dosahují 
pravidelně dobrých výsledků od místních přes okresní, krajské až k celostát-
ním soutěžím. K dalším aktivitám školy patří organizování kurzů autoškoly 
a svařovaní pro žáky a veřejnost. Jsme jedním z center odborného vzdělávání 
Kraje Vysočina. Toto vše podporuje slogan ODBORNOST MÁ BUDOUCNOST.

Sídlo: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov
www.spssou-pe.cz

Střední průmyslová škola 
a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
18-20-M/01 Informační technologie
23-41-M/01 Strojírenství 
23-45-M/01 Dopravní prostředky
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
31-43-L/01 Oděvní technik
33-41-L/01 Operátor dřevařské 
 a nábytkářské výroby
23-43-L/51 Provozní technika 
 (nástavbové studium)
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium)

Střední vzdělání s výučním listem:
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář 
 motorových vozidel
26-51-H/01 Elektrikář
31-58-H/01 Krejčí
33-56-H/01 Truhlář
41-51-H/01 Zemědělec-farmář 
41-55-H/01 Opravář zemědělských 
 strojů   
53-41-H/01 Ošetřovatel
69-51-H/01 Kadeřník

Okres Pelhřimov / Okres TřebíčOkres Pelhřimov
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Základní informace o škole
Střední průmyslová škola Třebíč je regionálním centrem technického vzdělá-
vání s maximálním důrazem na propojení teorie a praxe.

V rámci denního studia škola nabízí maturitní i učební obory, kterým do-
minují slaboproudá a silnoproudá elektrotechnika, strojírenství, autoopravá-
renství, informační technologie a uměleckořemeslné zpracování kovů. 

Výhodou těchto maturitních a učebních oborů je skutečnost, že v 1. roční-
ku mají shodné učební plány, proto mohou žáci v jeho průběhu zvolený obor 
změnit. Žáci maturitních oborů si mohou během studia volit různá zaměření.

V oboru gymnaziálního typu, technickém lyceu, se vyučují dva cizí jazyky. 
Od 3. ročníku si žáci vybírají jedno ze zaměření – přírodní vědy, reklamní 
grafi ka a fotografi e, strojírenství,  počítačové sítě, ekonomika.

Všechny obory se zaměřují na praxi a připravují žáky na budoucí profesi. 
Škola velmi úzce spolupracuje s fi rmami našeho regionu. Jejich požadavky 
na vzdělávání se snaží zahrnout do svých učebních plánů, jak tomu je již u 
oborů energetika a mechanik seřizovač. Příkladnou spolupráci školy s fi rma-
mi dokládá prestižní ocenění Doporučeno zaměstnavateli. V rámci Kraje 
Vysočina 2. místo udělili škole významní zaměstnavatelé.

Dalšími možnostmi poskytovaného vzdělání jsou různé typy nástavbo-
vého a pomaturitního studia. Škola dále nabízí kompletní autoservis, auto-
školu, vzdělávání v oblasti ICT, strojírenskou, elektrotechnickou a uměleckou 
výrobu, svářečské kurzy a další odborná školení. 

Žákům jsou k dispozici moderně vybavené učebny, laboratoře a dílny 
odborného výcviku, školní jídelna, moderní sportovní hala s posilovnou a 
gymnastickým sálem či multimediální aula. Dojíždějícím škola poskytuje 
ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Nezanedba-
telnou podporu škola získává od Kraje Vysočina i od významných regionál-
ních fi rem, kde žáci absolvují část odborných praxí a kde mohou následně 
získat zaměstnání.

Sídlo: Manželů Curieových 734, 674 01  Třebíč
www.spst.czStřední průmyslová škola Třebíč

Obory vzdělání
Čtyřleté maturitní 
obory
26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP Průmyslová automatizace)
26-41-M/01  Elektrotechnika (ŠVP Energetika)
18-20-M/01  Informační technologie (ŠVP Počítačové systémy)
23-41-M/01  Strojírenství
78-42-M/01  Technické lyceum
39-41-L/01  Autotronik
26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
23-45-L/01  Mechanik seřizovač
82-51-L/01  Uměleckořemeslné zpracování kovů

Tříleté učební obory
26-57-H/01  Autoelektrikář
23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář pro silnoproud)
23-55-H/02  Karosář
82-51-H/01  Umělecký kovář a zámečník, pasíř
26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 (ŠVP Mechanik elektronických zařízení)
23-52-H/01 Nástrojář
23-56-H/01  Obráběč kovů (ŠVP Obráběč kovů pro CNC stroje)
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů

Nástavbové studium – denní
26-41-L/51  Mechanik elektrotechnik (ŠVP Provozní elektrotechnik)
23-43-L/51 Provozní technika (ŠVP Provozní technik)

Střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích má mnoholetou 
tradici. Vychovává žáky pro fi rmy a organizace v regionu. V současné době za-
jišťuje komplexní přípravu žáků ve studijních a učebních oborech, včetně ná-
stavbového maturitního studia pro absolventy 3letých učebních oborů. Sou-
částí SŠ je rovněž svářečská škola, autoškola, školní jídelna a domov mládeže. 

Střední škola se zapojuje do různých projektů (Zlepšování podmínek pro vý-
uku technických a řemeslných oborů, Finanční gramotnost aj.) a dlouhodobě 
spolupracuje s fi rmami v regionu, převážně s Bast a Ferum Moravské Budě-
jovice, Tirad Šašovice a další. Žáci školy vykonávají odbornou praxi u více než 
50 fi rem v regionu. Škola je zapojena do sdružení – Klastr přesného strojírenství 
Vysočina. 

Sídlo: Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice
www.ssrs.cz

Střední škola řemesel 
a služeb Moravské Budějovice

 Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
3-45-L/01 Mechanik seřizovač (po 3. ročníku možnost získání 
 výučního listu v oboru obráběč kovů)
39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 
 (po 3. ročníku možnost získat výuční list v oboru instalatér)
66-41-L/01  Obchodník
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium)
26-41-L/52  Provozní elektrotechnika (nástavbové studium)
Střední vzdělání s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
26-51-H/02  Elektrikář
36-52-H/01  Instalatér
65-51-H/01 Kuchař – číšník
23-56-H/01  Obráběč kovů 
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů
53-41-H/01  Ošetřovatel
66-51-H/01  Prodavač pro smíšené zboží
23-51-H/01  Strojní mechanik  
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby
41-55-E/01  Opravářské práce

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč je krajským centrem odborného vzdělá-
vání obchodu a služeb. Vzdělávací programy má založené na odbornosti, jazykových
kompetencích a kvalitní praxi. Škola se profi luje v oblasti zahraniční spolupráce 
a pro své žáky zajišťuje:
• letní praxe v Německu, Španělsku a Řecku
• účast v evropském programu Erasmus+ (stáže ve Finsku, Irsku, Španělsku)
• týdenní vzdělávací pobyty v Londýně
• mezinárodní  jazykové zkoušky Cambridge English (PET, FCE)

Škola pořádá přehlídky, mezinárodní soutěže a specializační kurzy (barmanské, 
cukrářské, carvingové, aranžérské). Škola disponuje certifikátem kvality říze-
ní ISO 9001 : 2009 a je první školou na Vysočině, která získala prestižní Certifi kát 
odborných škol, udělovaný AKC ČR za vysokou kvalitu vzdělávání v gastronomii. 
Žáci oboru Hotelnictví jsou aktivními členy juniorského Národního týmu AKC ČR. Ško-
la se významně podílí na zajišťování akcí společenského a kulturního života v regionu 
a honosí se titulem Nejúspěšnější škola v účetnictví ČR 2015, 2016, 2017.

Sídlo: Sirotčí 63/4, 674 01  Třebíč
www.oahstrebic.cz

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/02 Obchodní akademie
63-41-M/02 Veřejná správa
63-41-M/02 Sportovní management
65-42-M/01  Gastronomie a hotelový management
65-42-M/02 Cestovní ruch
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium)

Obory vzdělání s výučním listem:
29-54-H/01  Cukrář
65-61-H/01  Kuchař-číšník
66-51-H/01  Prodejce květin – fl orista
66-51-H/01  Specialista prodeje elektrotechniky
66-52-H/01  Designér v reklamě
69-51-H/01  Kadeřník
31-58-H/01 Krejčí
34-53-H/01  Reprodukční grafi k

Okres TřebíčOkres Třebíč
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Střední škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech Zemědělství, Zdravotnictví 
a Veterinářství a spolupracuje s mnoha fi rmami a organizacemi, kde se 
žáci naučí praktickým dovednostem, které později uplatní ve své profesi. 
V rámci výuky mají možnost získat řidičské oprávnění, certifi káty k výko-
nu specializovaných činností, zbrojní průkaz a složit zkoušky z myslivosti. 
Škola umožňuje žákům, aby se zapojili do mnoha mimoškolních aktivit, 
například jezdeckého klubu, agility, kurzu znakového jazyka apod. Součástí
vzdělávacích programů je odborná praxe v organizacích, kde absolventi
často nacházejí uplatnění po ukončení studia.

Charakteristika školy
Naše škola je jedinou odbornou školou v mikroregionu zřizovanou Krajem 
Vysočina. Nabízí vzdělávání v oblastech gastronomie a služby, strojírenství, 
potravinářství a zemědělství, a to v mnoha maturitních oborech, učebních 
oborech s výučním listem skupiny H a E a v nástavbovém studiu zakončeném 
maturitní zkouškou.

Spolupráce
V rámci regionu škola spolupracuje s mnoha fi rmami, a to jak v oblasti od-
borných praxí, tak i při zajišťování různých akcí. Dalšími sociálními partery 
jsou například Město Velké Meziříčí a jím zřizované organizace (ZŠ, DDM, 
Jupiter club atd.). V oblasti gastronomie a služeb spolupráce hranice regionu 
výrazně přesahuje.

Během studia mohou žáci všech oborů absolvovat zahraniční praxe 
(Německo, V. Británie, Itálie, Francie atd.). Jedná se o praxe v rámci projektů 
nebo partnerských vztahů školy.

Naše úspěchy
Žáci všech oborů se zúčastňují mnoha různých soutěží v odborných do-
vednost na úrovni krajské, národní i mezinárodní a dosahují v nich velmi 
dobrých výsledků.

Sídlo: Žižkova 505/2, 674 01  Třebíč
www.szstrebic.cz

Sídlo: U Světlé 855/36
594 23 Velké Meziříčí
www.svetlavm.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, 
zemědělská a zdravotnická Třebíč

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

Škola se může pochlubit více než dvacetiletou spoluprací se zahraničními partnery. 
Žáci vyjíždějí do Francie, Belgie, Německa a Slovinska na odborné praxe. V rámci exkurzí navíc 
žáci poznávají Anglii, Maďarsko a Rakousko. Cílem školy je nabídnout každému žákovi možnost 
vycestovat alespoň jednou v době studia na odbornou praxi do zahraničí. Ubytování a stra-
vování je zajištěno přímo ve škole. Domov mládeže nabízí široké kulturní a sportovní vyžití. 
Na závěr studia obdrží úspěšní absolventi školy Europass, který umožňuje získat kvalifi kova-
nou práci v rámci EU. Ve studium je možno pokračovat na Vyšší odborné škole, jež připravuje 
studenty pro kvalifi kovaný výkon v programech zaměřených na ekonomii a zdravotnictví.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
41-41-M/01 Agropodnikání 
43-41-M/01  Veterinářství 
53-41-M/03  Praktická sestra 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium)

Střední vzdělání s výučním listem:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
26-51-H/01 Elektrikář
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Výtahář)
41-51-H/01 Zemědělec-farmář (ŠVP Zemědělec)
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
65-51-H/01 Kuchař-číšník

Střední škola stavební Třebíč je škola s historií, přítomností i budoucností, 
neboť propojuje tradiční řemesla s využitím moderních technologií. Nabízí 
čtyřleté maturitní obory i tříleté učební obory.

Propojujeme teorii s praxí
Spolupracujeme s mnoha partnery v oblasti stavebnictví, u kterých zajišťu-
jeme část odborné praxe a odborného výcviku. Spolupracujeme s odborníky 
v oblasti nízkoenergetických staveb a termografi cké diagnostiky budov.

Nabízíme kvalitní vybavení
Do výuky vnášíme špičkové technologie a nadstandardní vybavení, příkla-
dem může být svářecí škola plastů a kovů, dřevoobráběcí centrum CNC, 
strojní omítačka, práce s grafi ckými programy (AutoCAD, ArchiCAD, Callida). 

Sbíráme zkušenosti na zahraničních stážích
Díky zahraničním projektům (ERASMUS+, eTwinning) desítky vybraných stu-
dentů nasbíraly cenné zkušenosti ve Francii, Německu, Španělsku, Finsku, 
Litvě a Turecku. Další stáže připravujeme.

Soutěžíme a jsme oceňováni
Naši studenti se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž se umísťují na 
předních místech. Například 1. místo v celostátním kole soutěže Velux 2018, 
2.místo v celostátním kole o nejlepší projekt Wienerberger 2018, 1. místo 
v soutěži Stavba Vysočiny 2018, 3. místo v celostátním kole v rozpočtování 
s Callidou 2018, účast v mezinárodním kole Enersol 2018, 1. místo v celo-
státním kole o nejlepší projekt Wienerberger 2015. 

Jsme vstřícní
Způsob našeho vzdělávání, přístupu a práce oceňují rodiče, žáci, odborní part-
neři i Česká školní inspekce.

Sídlo: Kubišova 1214/9, 674 01  Třebíč
www.stavtr.czStřední škola stavební Třebíč

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
36-47-M/01 Stavebnictví (zaměření Pozemní stavitelství 
 nebo Architektura a design) 
36-45-M/01  Technická zařízení budov
26-41-L/52  Provozní elektrotechnika (nástavbové studium)
33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba (nástavbové studium)
36-44-L/51  Stavební provoz (nástavbové studium)
36-45-L/52  Technik plynových zařízení a tepelných soustav 
 (nástavbové studium)    

Střední vzdělání s výučním listem:
26-51-H/02  Elektrikář-silnoproud
33-56-H/01  Truhlář
36-52-H/01  Instalatér
36-64-H/01  Tesař
36-66-H/01  Montér suchých staveb
36-67-H/01  Zedník
39-41-H/01  Malíř a lakýrník
36-57-E/01  Malířské a natěračské práce
36-67-E/01  Zednické práce

Okres Třebíč / Okres Žďár nad SázavouOkres Třebíč
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Škola má dlouholetou tradici a uplatňuje své poslání v regionální, 
celostátní i mezinárodní působnosti. Nabízíme kompletní vzdělávání 
od učebních a maturitních oborů až po vyšší odborné studium v strojí-
renské, zemědělské, manažerské a službové oblasti. Můžeme se pochlu-
bit plně kvalifi kovaným stabilizovaným pedagogickým sborem a kva-
litním technickým zázemím. Kvalita práce našich pedagogů se odráží 
v úspěšném uplatnění našich absolventů na trhu práce a mnozí naši 
žáci se po ukončení studia věnují podnikatelské činnosti nejenom v ČR, 
ale i v zahraničí, nebo pokračují ve vzdělávání na vysokých školách, 
vyšších odborných školách a v případě získání výučního listu mají mož-
nost pokračovat na naší škole studiem maturitních oborů.

Žáci a studenti mají možnost získat podle zvoleného oboru na škole 
mnoho benefi tů, jako je například řidičské oprávnění všech skupin, svá-
řečské, průvodcovské, myslivecké a další zkoušky či možnost ustájení
vlastních koní. V rámci výuky jsou organizovány odborné exkurze 
a praxe po celé ČR a v zahraničí.

Škola spolupracuje s více než dvěma sty partnerskými fi rmami, 
kde  naši žáci nacházejí kvalitní zázemí pro konání svých odborných 
praxí i další výhody nad rámec běžných smluvních vztahů. Někteří žáci 
mohou získat jistotu budoucího zaměstnání. Mezi nejvýznamnější pa-
tří Wera Werk, Eden centre, Město Bystřice n. P., Společnost Bohuňov, 
PROAGRO, Bohemia Breeding a další.

Ve škole je možno pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole.

Sídlo: Dr. Veselého 343
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
www.szesby.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická 
Bystřice nad Pernštejnem

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
41-41-M/01  Agropodnikání  
 (ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba)
64-42-M/02  Cestovní ruch (ŠVP Management služeb a cestovního ruchu)

Střední vzdělání s výučním listem:
23-51-H/01  Strojní mechanik (ŠVP Zámečník strojní výroby)
23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
23-51-E/01  Strojírenské práce (ŠVP Zámečnické práce ve stavebnictví)
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů (ŠVP Mechanik opravář-svářeč)
41-51-H/01  Zemědělec-farmář (ŠVP Farmářka, farmář)
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)

Zaměření školy
Škola se zaměřením na dopravní, lesnické, stavební a ekonomické obory, 
ukončené maturitní zkouškou či výučním listem. Realizujeme vzdělávací 
kurzy pro veřejnost i vlastní zaměstnance. Výuku uskutečňujeme pomocí 
digitálních technologií, žáci maturitních oborů dostávají tablety.

Spolupráce s fi rmami
Dlouhodobě spolupracujeme s řadou významných fi rem, například MOREAU 
AGRI, PKS, STORA ENSO, STAREDO a dalšími. V oblasti dopravy jsou naším 
největším partnerem České dráhy. Některé fi rmy podporují žáky stipendijním 
programem. Aktuálně směřujeme hlavní pozornost na obor Logistika, který 
v praxi expanduje a nabízí mnoho příležitostí na trhu práce.

Projekty a kooperace
Podporujeme moderní formu vzdělávání; účastníme se řady projektů EU OP 
VK – oblast vzdělávání, Erasmus – jazyková vybavenost žáků i pedagogů, 
spolupráce s hospodářskou komorou v Německu – výměnná praxe našich 
učňů. Navázali jsme úzké kontakty s několika ZŠ v rámci podpory volno-
časových aktivit dětí a mládeže. Nabízíme kroužky Motokáry, Badatelství 
nebo Modelové kolejiště.

Škola nabízí vzdělávání v maturitních oborech Zdravotnický asistent a Zdra-
votnické lyceum. Žáci získávají kompetence pro úspěšnou profesní kariéru 
zdravotnického pracovníka a jsou připraveni k dalšímu studiu lékařských 
i nelékařských zdravotnických povolání. Vzdělávání probíhá v moderně vyba-
vených učebnách s nejmodernější technikou a odbornými pomůckami. Prak-
tická výuka je realizována v Nemocnici Nové Město na Moravě a v dalších 
čtyřiceti zdravotnických a sociálních zařízeních. V rámci projektů získávají 
studenti odborné a jazykové znalosti a dovednosti ve fakultních nemocnicích 
v České republice a v zahraničí.

Žáci školy ve spolupráci s pedagogy zajišťují výuku první pomoci pro 
všechny věkové kategorie. Ve spolupráci se složkami IZS a Městem Žďár nad 
Sázavou se účastní preventivních akcí.

Ve studiu je možno pokračovat ve vyšší odborné škole v oboru Diplomo-
vaná všeobecná sestra zakončeném absolutoriem.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
53-41-M/03  Praktická sestra
78-42-M/01  Zdravotnické lyceum

Sídlo: Bělisko 295
592 31  Nové Město na Moravě
www.sos-nmor.cz

Sídlo: Dvořákova 404/4
591 01  Žďár nad Sázavou
www.szszdar.cz

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Žďár nad Sázavou

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání  
37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (ŠVP Logistika v dopravě) 
37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (ŠVP Železniční provoz)
64-41-L/51  Podnikání (nástavbové studium)

Střední vzdělání s výučním listem:
36-52-H/01  Instalatér
41-56-H/01 Lesní mechanizátor  
41-56-H/02  Opravář lesnických strojů  
36-64-H/01  Tesař
53-41-H/01  Ošetřovatel
33-56-H/01  Truhlář
36-67-H/01 Zedník           
37-52-H/01 Železničář

Okres Žďár nad SázavouOkres Žďár nad Sázavou
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Střední školy v Kraji Vysočina – gymnaziální vzdělávání

Naše čtyřleté gymnázium funguje jako škola rodinného typu a klade důraz nejen 
na kvalitní přípravu studentů v přírodovědných i humanitních oborech, ale poskytuje jim 
i širokou nabídku účasti v mimoškolních a mezinárodních aktivitách. Rozšířená výuka 
cizích jazyků, pedagogiky a psychologie i individuální přístup pedagogů výborně vybaví 
naše absolventy k dalšímu studiu a vysokých školách.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/41 Gymnázium 
79-41-K/41 Gymnázium (ŠVP Zaměření na předškolní pedagogiku 
 a pedagogiku volného času)
79-41-K/41  Gymnázium (ŠVP Zaměření na rozšířenou výuku jazyků)

Gymnázium Havlíčkův Brod je zavedená instituce, jež své studenty spolehlivě připravuje 
ke studiu na vysokých školách všech typů. Hlavní důraz klademe na kvalitní, adresné vzdě-
lává ní. O individuální rozvoj každého studenta se staráme pestrou nabídkou volitelných 
předmětů, specializovaných kurzů a zahraničních výjezdů. Díky účasti v mezináro d ních 
projektech a rozsáhlým rekonstrukcím jsme školou moderně vybavenou, v komunikaci 
s rodiči i studenty nonstop on-line. O úrovni výuky svědčí kromě jiného rozsáhlá publikační 
a přednášková činnost našich pedagogů.   

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium

Nabízíme čtyřleté i osmileté gymnázium, prakticky všichni naši absolventi pokračují ve studiu na 
vysokých školách. Nechceme být továrnou na vzdělávání, poskytujeme prostor pro individuální 
růst při řadě školních i volnočasových aktivit.

Jsme držiteli titulů Ekoškola, Světová škola a Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, 
pravidelně spolupracujeme s partnerskými školami ve 
Francii, Švédsku a Německu.

Mezi úspěchy našich studentů patří např. zisk prestiž-
ního ocenění Česká hlavička (2015), přijetí na University 
of Cambridge (2016), vítězství v pěti oborech krajského 
kola SOČ (2017), postup školního týmu do mezinárodní-
ho fi nále přírodovědné soutěže YPEF (2018).
Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium

Sídlo: Štáfl ova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
www.ghb.cz

Sídlo: Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř
www.gch.cz

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Chotěboř

Sídlo: Sázavská 547
582 91 Světlá nad Sázavou
www.akademie-svetla.cz

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium 
a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Ucelená nabídka
Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni
středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny 
vý učním listem či maturitní zkouškou, po maturitě je možno pokračovat 
studiem na vyšší odborné škole ukončené absolutoriem s titulem DiS. Aktivity
na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a desítkami granto-
vých projektů. 

Vybavení školy
Škola vychází vstříc modernizaci výuky v oblasti využívání informačních 
a komunikačních technologií a začleňování dalších moderních technologií 
a poznatků vědy, výzkumu a vývoje do vzdělávacích oborů. Jednou z nich 
jsou například technologie získávání 3D dat pomocí speciálních scannerů 
a 3D tisku v úzké návaznosti na rychlou výrobu CNC technologiemi.
 

Sídlo: Studentská 761/1
591 01  Žďár nad Sázavou
www.spszr.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
Žďár nad Sázavou

Spolupráce s odbornou praxí a fi rmami
Nedílnou součástí výuky je podpora spolupráce školy a fi rem v oblasti odbor-
ných praxí a návaznosti vzdělávání na reálnou praxi s důrazem na uplatnění 
absolventů. K nejdůležitějším partnerům v této oblasti patří odborné spo-
lečnosti a fi rmy Žďas, Tokoz, Hettich, Cecho, KOVO Koukola, ACO Industries, 
Cooper-Standard, DEL, EBNER, Siemens, Festo, Autodesk, Microsoft a řada 
dalších. Naše škola je zapojena do projektu Pospolu – podpora spoluprá-
ce škol a fi rem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Do pilotáže 
je zapojeno osmnáct významných fi rem z regionu. Spolupráce je zaměřena 
na realizaci odborného výcviku ve fi rmách u všech vyučovaných oborů L a H.
 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-41-M/01  Strojírenství
26-41-M/01  Elektrotechnika (ŠVP Informatika 
 a automatizace v elektrotechnice)
36-45-M/01  Technická zařízení budov
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 
 (ŠVP Ekonomika a podnikání ve strojírenství)
18-20-M/01  Informační technologie
23-45-L/01  Mechanik seřizovač
26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik
21-44-L/01  Technik modelových zařízení
23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení

Střední vzdělání s výučním listem:
21-53-H/01  Modelář
23-51-H/01  Strojní mechanik
23-52-H/01  Nástrojař
23-56-H/01  Obráběč kovů
26-51-H/01  Elektrikář

Okres Havlíčkův BrodOkres Žďár nad Sázavou
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Gymnaziální obory nabízejí kvalitní všeobecné vzdělání. Na gymná-
ziu sázíme na kvalifi kovaný sbor pedagogů, který garantuje dobrou 
přípravu studentů k maturitě z českého i cizího jazyka a matematiky. 
Pro přírodní vědy máme špičkově vybavené laboratoře a učebny, cizí 
jazyky (Aj, Fj, Šj, Nj i Rj) si studenti mohou zdokonalovat na zahranič-
ních pobytech. Samozřejmostí je i moderní IT vybavení školy. Ke kvalitě 
školy přispívá i nově vytvořená možnost volby zaměření ve vyšších 
ročnících (přírodovědné, humanitní, jazykové, technicko-ekonomické). 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/81  Gymnázium
79-41-K/41  Gymnázium

Připravuje své žáky především pro studium na vysokých školách, případně pro výkon některých 
činností ve státní správě, kultuře a v dalších oblastech. Ve školním vzdělávacím programu je po-
sílena hodinová dotace pro cizí jazyky a informatiku. 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Čtyřletý typ studia:   79-41-K/41 Gymnázium 
Osmiletý typ studia: 79-41-K/81 Gymnázium

Prioritou v práci školy je zapojení žáků do soutěží, 
mezinárodních projektů a celoškolních akcí. Po-
chlubit se můžeme využitím tabletů iPad, které jsou 
k dispo zici pro každého žáka ve výuce většiny před-
mětů nižšího gymnázia. 

Gymnázium nabízí všeobecně koncipovaný vyvážený vzdělávací program s důrazem na výuku 
cizích jazyků, českého jazyka, matematiky a přírodních věd. Všeobecné zaměření výuky je voleno 
zejména s ohledem na současné vzdělávací trendy a širší možnosti žáků při volbě další vzdělá-
vací cesty. Profi lace žáka se uskutečňuje prostřednictvím volitelných předmětů v předposledním 
a posledním ročníku studia. Koncepce volitelných předmětů umožňuje přizpůsobit výuku úrovni 
i zájmům žáků. Škola poskytuje žákům nadstandardní systematickou podporu v oblasti volby 
povolání. Žáci využívají široké nabídky možnosti odborného růstu, sportovního vyžití a smyslu-
plného využití volného času. Účastní se odborných exkurzí, olympiád, přehlídek, soutěží, besed, 
přednášek, poznávacích a studijních zájezdů do zahraničí, 
vzdělávacích programů včetně zapojení do projektů. 
Šestileté studium navíc nabízí rozšířenou výuku cizích jazy-
ků a informatiky.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
79-41-K/61  Gymnázium – šestileté

Sídlo: Jirsíkova 244, 393 01  Pelhřimov
www.gyoa.cz

Sídlo: Komenského 147, 396 01  Humpolec, www.gymhu.cz

Sídlo: Tyršova 365, 676 02  Moravské Budějovice
www.gymsosmb.cz

Gymnázium 
a Obchodní akademie Pelhřimov

Gymnázium dr. Aleše Hrdličky,
Humpolec, Komenského 147

Gymnázium a Střední odborná škola 
Moravské Budějovice, Tyršova 365

Vzdělávání probíhá v moderních laboratořích chemie, analytické chemie, fyziky, školní 
hvězdárny, biologie atd. Výuka cizích jazyků se zaměřuje na anglický, německý, fran-
couzský, ruský jazyk a latinu. Realizujeme zahraniční pobyty pro žáky. Systém volitelných 
předmětů umožňuje žákům prohloubení vzdělání podle osobního zaměření. Žáci sklízejí 
úspěchy na okresní, krajské i republikové úrovni. Studenti maturitních ročníků vykazují 
vysokou úspěšnost u maturitních zkoušek a na vysokých školách.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/81  Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium

Gymnázium bylo založeno v roce 1919. Škola nabízí kvalitní přípravu ke studiu 
na všech typech vysokých škol a prezentuje se výbornými výsledky v mnoha soutě-
žích. Gymnázium má plně kvalifi kovaný pedagogický sbor. Studenti si určují vlastní 
takzvaný studijní profi l zápisem volitelných předmětů. Nabízíme moderně vybavené
učebny a laboratoře, moderní vybavení IT, možnost volby ze šesti světových jazyků. 
Škola pořádá odborné exkurze, sportovní kurzy, zahraniční jazykové pobyty, organizuje 
zájmové kroužky a činnost v badatelském centru, zaštiťuje divadelní 
a pěvecký sbor.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
79-41-K/81  Gymnázium
79-41-K/61  Gymnázium
79-41-K/41  Gymnázium
79-42-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou

Škola nabízí kvalitní přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol včetně nároč-
nějších oborů a prezentuje se výbornými výsledky v mnoha soutěžích. Nabízíme mo-
derně vybavené učebny a laboratoře, možnost volby jazyků a volitelných předmětů, 
jazykové a odborné exkurze, možnost využívat unikátní přístroje v rámci spolupráce 
s Akademií věd ČR, lyžařské a vodácké kurzy.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/81  Gymnázium – osmileté
79-41-K/41  Gymnázium – čtyřleté

Sídlo: Jana Masaryka 1560/1, 586 01  Jihlava, www.gymnaziumjihlava.cz

Sídlo: Hradecká 235, 588 56 Telč, www.gymnsostelc.cz

Sídlo: Husovo náměstí 1
584 01 Ledeč nad Sázavou
www.gvi.cz

Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Gymnázium Jihlava

Gymnázium Otokara Březiny 
a Střední odborná škola Telč

Okres Pelhřimov / TřebíčOkres Havlíčkův Brod / Okres Jihlava
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Je škola s dlouhou tradicí (založena 1899), která nabízí: 
• příjemnou a tvůrčí atmosféru
• kvalitní výuku přírodovědných i humanitních oborů v moderních odborných 

učebnách
• výměnné pobyty na zahraničních školách (Itálie, Polsko)
• spolupráci s akademickými pracovišti (VUT Brno atd.) a s dalšími partnery: ČEZ, 

PBS Velká Bíteš, a. s., Cambridge PARK a mnoha dalšími
• pěvecký sbor a možnost vlastního výtvarného rozvoje
• domácí a zahraniční exkurze, sportovní kurzy, zájezdy na divadelní představení 

a koncerty
• řadu vynikajících spolužáků

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou:
79-41-K/81 Gymnázium
79-41-K/41 Gymnázium

Výuka je organizována v osmiletém a čtyřletém cyklu. Kromě všeobecného za-
měření nabízíme i sportovně zaměřené studijní obory (Atletika, Běžecké lyžování, 
Biatlon, Severská kombinace, Rychlobruslení a další sporty). Sportovcům se vě-
nují profesionální trenéři, skloubení studia s náročnou sportovní přípravou umož-
ňuje individuální studijní plán.

V oboru s rozšířenou výukou informatiky se žáci podrobněji věnují robotice, 3D 
modelování, digitální fotografi i, videotvorbě, programování a dalším tématům.

Střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:
79-41-K/81  Gymnázium
79-41-K/41  Gymnázium
79-42-K/41  Gymnázium 
 se sportovní
 přípravou

Sídlo: Sokolovská 235/27, 594 01  Velké Meziříčí
www.gvm.cz

Sídlo: Leandra Čecha 152
592 31  Nové Město na Moravě 
www.gynome.cz

Gymnázium Velké Meziříčí

Gymnázium Vincence Makovského 
se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Třebíč poskytuje žákům kvalitní všeobecné vzdělání, které je nejlepší prů-
pravou ke studiu na vysokých školách různého zaměření v ČR i v zahraničí. 

Cíle školy
Naším cílem je pozitivně stimulovat vnitřní motivaci žáků k aktivnímu celoživotnímu učení. Naší 
prioritou je podporovat a rozvíjet u žáků jejich přirozený talent, nadání a tvořivost s ohledem na 
jejich možnosti tak, aby přinášely prospěch jak jim samým, tak společnosti, ve které žijí. 

Učební plán
• V 1. a 2. ročníku jsou rozvíjeny kompetence žáků ve všech všeobecně vzdělávacích předmě-

tech. Ve 3. a 4. ročníku klademe důraz na co největší volitelnost dle individuálních potřeb žáků.
• Vyučujeme 4 světové jazyky – anglický, německý, francouzský a ruský. Výuka je zčásti realizo-

vána rodilými mluvčími a žákům je umožněna příprava na mezinárodní jazykové zkoušky.
• Výuka přírodovědných předmětů je rozšířena o laboratorní práce a probíhá v moderně vybavených 

laboratořích a badatelském centru.
• Výuka humanitních předmětů je doplněna odbornými exkurzemi, žákovskými projekty a besedami 

s odborníky.

Cílem školy je poskytnout základy všeobecného vzdělání v rozsahu
potřebném pro vykonání přijímacích zkoušek na vysoké školy všech typů.

Aktivity:
Jazykové certifi káty AJ, NJ
Příprava ke státnicím ze psaní na PC
Jazykové kurzy pro veřejnost
Sportovní aktivity (moderní městská hala a sta-
dion)
Kulturní aktivity (divadlo Brno)
Zájmové kroužky (zpěv, divadlo, sport) 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/81  Gymnázium 
79-41-K/41  Gymnázium

Sídlo: Masarykovo nám. 116/9, 674 01  Třebíč
www.gtr.cz

Sídlo: Nádražní 760, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
www.gybnp.cz

Gymnázium Třebíč

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Podpora žákům
V rámci výuky klademe důraz na propojení teore-
tických poznatků s jejich praktickým využitím. Naší 
snahou je podporovat u žáků rozvoj kritického myšlení, zdravého sebevědo-
mí a schopnost sebehodnocení. Podporujeme žáky v účasti na předmětových 
olympiádách, různých soutěžích a Středoškolské odborné 
činnosti, kde často dosahují vynikajících výsledků.

Mimoškolní aktivity
Škola pravidelně organizuje řadu mimoškolních aktivit do-
plňujících učivo v každém ročníku studia – adaptační kurzy, 
lyžařské výcvikové kurzy, sportovní kurzy, odborné exkurze, 
zájmové kroužky,  výměnné pobyty se školami v Německu, 
Finsku a Francii, jazykově poznávací zájezdy, výstavy vý-
tvarných prací žáků, akce studentského parlamentu, besedy 
s úspěšnými absolventy a besedy se zajímavými osobnostmi.

Okres Žďár nad SázavouOkres Třebíč / Okres Žďár nad Sázavou



POZNÁMKY

Gymnázium Žďár nad Sázavou poskytuje studentům všeobecné stře-
doškolské vzdělání s důrazem na výuku jazyků, přírodovědných před-
mětů a širokou nabídku volitelných předmětů. Absolventi gymnázia 
jsou dlouhodobě velmi úspěšní při přijímacích řízeních na všechny typy 
vysokých škol. 

Naší vizí je škola, v níž se žáci a zaměstnanci cítí spokojeně a bez-
pečně a dochází v ní k tvůrčí spolupráci mezi žáky a učiteli. Snažíme 
se žákům vštěpovat základní lidské hodnoty, odpovědnost za vlastní roz-
hodnutí a toleranci a úctu k těm, kteří si ji zaslouží.

Studenti ve výuce využívají odborné laboratoře vybavené moder-
ními učebními pomůckami, učebny s interaktivními tabulemi a data-
projektory, tabletovou učebnu přizpůsobenou k ověření a využití 
bezdotykových technologií v českých školách. 

V letošním roce začnou studenti a učitelé školy využívat velmi kvalitně 
zařízené badatelské centrum zaměřené na podporu výuky biologie, che-
mie a fyziky. Jeho součástí je sedm odborných pracovišť, která jsou vybavena
vysokorychlostní kamerou, termokamerou, sadou pro chemickou analýzu
vzorků, sadou určenou ke zkoumání vlastností světla, sadou pro zkou-
mání vlastností mikrosvěta, pracoviště spektroskopie a mikroskopie.

Sídlo: Neumannova 1693/2, 591 01  Žďár nad Sázavou
www.gymzr.cz

Gymnázium Žďár nad Sázavou

V rámci mezinárodního projektu Comenius spolupracuje gymnázium 
se středními školami ve Velké Británii, Polsku, Chorvatsku, Německu, Bulhar-
sku, Rumunsku a Litvě. Komunikace s vrstevníky ze zahraničních škol rozvíjí 
jazykové kompetence našich studentů.

Ve škole se žáci účastní řady mimoškolních aktivit. Svoje dovednosti 
a znalosti rozvíjí ve fotografi ckém, výtvarném, teraristickém kroužku nebo 
ve čtenářském klubu. Sportovní klub gymnázia nabízí svým členům bohaté 
sportovní vyžití.

Studenti školy dosahují výborných výsledků v olympiádách, soutěžích 
a středo školské odborné činnosti. Pořádáme besedy se zajímavými hosty, po-
dílíme se na jazykových, přírodovědných a společenskovědních projektech. 
Z našich studentů se snažíme vychovávat všestranně zaměřené osobnosti.

GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: TRADICE, KVALITA, RADOST Z PRÁCE

Střední vzdělání s maturitní zkouškou:
79-41-K/81 Gymnázium 
79-41-K/41  Gymnázium 
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