
 

 

 

Vážení rodiče, žáci 8. a 9. tříd,  
už máte jasno ve výběru střední školy? 

Chcete získat ucelené informace o učilištích, středních odborných školách 

a gymnáziích? 
 

Máte jedinečnou příležitost setkat se na jednom místě s učiteli a žáky vyškovských 

škol, ale i škol z okolních regionů, seznámit se s učebními  

a studijními obory, učebními plány, pomůckami a názornými ukázkami. 

Na Vaše otázky Vám mohou odpovědět přímo zkušení školští pracovníci, případně 

studenti zúčastněných škol. 

 

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 

Krajská pobočka v Brně 

Kontaktní pracoviště Vyškov 
ve spolupráci s 

Okresní hospodářskou komorou ve Vyškově 

a společností BEVE, spol. s r.o. 
 

pořádají 
 

XIX. Veletrh vzdělávání a pracovních 
příležitostí 

 

Cílená podpora řemeslných  
a technických oborů  

 

Kdy a kde se bude veletrh konat? 
 

Ve středu 4. 11. 2015 od 9.30 do 17.00 hod.  

v prostorách  

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, 

Sochorova 552/15 
 

Kdo se bude prezentovat? 
 

 Střední školy a učiliště z našeho i okolních regionů. 

 Podnikatelské subjekty zaměstnávající absolventy těchto vzdělávacích zařízení. 

 

V rámci doprovodného programu jsme opět připravili 

„ŽIVOU KNIHOVNU POVOLÁNÍ“ spojenou se SOUTĚŽÍ o atraktivní ceny 

(dotykový tablet, mobilní telefon, externí HDD, digitální fotoaparát a další). 



 

 

 

 

Seznam středních škol, které se budou prezentovat na veletrhu: 

 
    

 
  

 
    

 

 
     

 
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
  

 
   

 
 

 
    

 
  

 
    

 
   

 
    

 
     

 
    

ART ECON - Střední škola, s.r.o., Prostějov 

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace 

Hotelová škola s.r.o., Brno 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace 

Odborné učiliště, Křenovice 

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace 

Střední lesnická škola, Hranice 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace 

Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s. 

Střední odborná škola Prostějov 

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 

Střední odborné učiliště Uherský Brod 

Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. 

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 

Střední škola designu a módy, Prostějov 

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace 

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, příspěvková organizace 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace 

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 

Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace 

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 

Střední škola zemědělská, Přerov 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 

VOŠ potravinářská a střední průmyslová škola mlékárenská, Kroměříž 

 

 

V expozici se budou prezentovat pracovní pozice v zastoupení firem a organizací: 

 

Fritzmeier s.r.o.,  HESTEGO a.s., STAEG, spol. s r.o., Sdružení „Piafa“ ve Vyškově, 

SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Rekrutační 

středisko Morava, Vyškovský deník. 


