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Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Vážení návštěvníci veletrhu,

zdravím Vás opět po roce ze stránek Educazínu.
Dovolte mi, abych Vás přivítal na 14. ročníku libereckého
veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí Educa Myjob,
který se řadí mezi největší akce svého druhu v České republice. 
Letošní ročník veletrhu poznamenala, stejně jako jiné ma-
sové akce, hrozba šíření covidu-19. Proto se Educa Myjob
uskuteční v poněkud omezeném režimu. Organizátoři přesto
dělají maximum pro to, aby se veletrh mohl nejen konat, ale
aby mohl nabídnout standard, na který jste zvyklí a umožnit
Vám zhlédnout jedinečný výběr toho nejlepšího, čím se může
školství a trh práce v Libereckém kraji pochlubit. Proto si Vás
dovoluji požádat o trpělivost a respektování všech nastave-
ných opatření, která mají za cíl zajistit Vaši bezpečnost. Přeji
Vám všem, kteří hledáte vhodnou školu nebo zaměstnání,
abyste si na veletrhu z nabídek vybrali.

Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana 

Libereckého kraje

Vážení návštěvníci,

už po čtrnácté se otevřou brány veletrhu EDUCA MYJOB
LIBEREC 2020 a já jsem rád, že Vás na něm můžu prost-
řednictvím katalogu přivítat. A na co všechno se můžete
na letošní EDUCE těšit? Najdete tady mnoho propagačních
materiálů nejen středních a vysokých škol z celé České
republiky, ale také významných zaměstnavatelů z Libe-
reckého kraje. Můžete se také seznámit s řadou porade-
nských zařízení, a získat tak informace o dalších možnostech
vašeho osobního a kariérního růstu.

Pokud Vás přece jen začne přemíra nabídek zahlcovat
anebo už víte, co budete po základce a střední škole dělat,
navštivte doprovodné programy, které Vám přiblíží vzdě-
lávání i z jiné strany.

A právě k tomu veletrh slouží. Získat přehled a povědomí
o tom, co budu dále ve svém životě dělat. Ať máte při té
volbě čistou mysl a rovněž trochu štěstí.



PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
ředitelka krajské pobočky

Úřadu práce v Liberci

Vážení návštěvníci,

zdravím Vás na dalším již 14. ročníku Veletrhu vzdělávání
a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2020. I
přes nelehké období, které nás v tomto roce provází, je pro 
Vás opět připravena nabídka studijních oborů středních škol
a učilišť pro výběr budoucího povolání včetně propojení
zkušeností a požadavků zaměstnavatelů na své pracovníky.

Smyslem akce je co nejvíce podpořit myšlenku, že učení
se, je jednou z nejvýznamnějších cest k nalezení zamě-
stnání. Letošní rok nás staví před stále nové výzvy, což
se logicky projevuje i na trhu práce. Objevují se nové
postupy, zaměstnavatelé využívají moderní technologie
a potřebují pracovníky se znalostmi a dovednostmi, kteří
budou umět tyto technologie v rámci Práce 4.0 používat.
Velký důraz v dnešní společnosti je kladen na flexibilitu,
slaďovaní osobního a profesního života a podpory smí-
šených týmů, resp. propojování aktivních mladších lidí
v kombinaci se staršími zkušenými zaměstnanci.

Jako podstatné vnímám i to, že za současné situace, kdy je třeba dbát bezpečnostních opatření, je
zde možnost přemístit prezentaci našich činností včetně kariérového poradenství v rámci veletrhu
také do online prostředí. Digitální transformace je jednoznačně správný směr, který má velký vý-
znam více než kdy jindy také ve státní správě. 

Závěrem mi dovolte Vám popřát, abyste se za pomoci aktivit letošního veletrhu EDUCA MYJOB
Liberec 2020, dokázali správně rozhodnout při výběru studijního oboru, který Vás bude bavit.
Těm, kteří hledají nové zaměstnání, aby získali další informace a motivaci k nalezení vhodného
zaměstnání. 
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Vážení návštěvníci veletrhu, 
milí žáci, vážení rodiče,

Mgr. Lukáš Přinda
ředitel spolupořádající společnosti

SFM Liberec s.r.o. 
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Úvodní slovo pořadatele

Jestli se nakonec uvidíme na EDUCE v aréně nebo pouze ve virtuálním prostředí, neumíme aktuálně
zodpovědět. Na druhou stranu víme, že jsme připraveni vám všem, kdo plánujete svoji profesní cestu,
přichystat EDUCU v on-line prostředí a být vám tak nápomocni při vašem rozhodování o volbě školy,
zaměstnání nebo v profesním zdokonalení. Chci upřímně poděkovat všem za jejich angažovanost na
letošním ročníku EDUCY, protože úsilí k realizaci podobných akcí je v tomto roce potřeba hodně moc.
Věřím, že si novou podobu veletrhu rychle oblíbíte.  

Ať je vám i letošní veletrh rádcem a inspirací!

Bc. Martin Trita
manažer veletrhu
Jsem hlavním kontaktem pro firmy, které se účastní veletrhu EDUCA.
K řešení všech požadavků přistupuji individuálně a snažím se najít co
nejefektivnější východisko s důrazem na spokojenost všech vystavovatelů.

Ing. Veronika Beránková (Matochová)
koordinátorka škol
Starám se o školy a ve spolupráci s jejich řediteli a zástupci se snažím
vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro žáky, studenty, učitele i rodiče.
Ráda Vám pomohu se všemi detaily prezentace.

musím přiznat, že za uplynulých pár měsíců to se 14.
ročníkem jednoho z největších veletrhů svého druhu
–  EDUCA MYJOB LIBEREC 2020 – vypadalo všelijak.
Vzhledem k pandemii koronaviru jsme museli překonat
nemálo překážek, které se ve finální fázi příprav ještě
stupňovaly. A jen díky partnerům a odhodlaným spo-
lupořadatelům držíte v rukou tento EDUCAzín. 
My jsme ale již dopředu avizovali, že máme záložní
plán – EDUCU ONLINE, která v současné situaci nabírá
na významu. Vytvořili jsme ji pro vás, abychom ne-
zastavili celý informační systém podpory vzdělávání,
který veletrh řadu let poskytuje. Pro studenty i ostatní
jsme v online prostředí vytvořili stejné možnosti pro
životní rozhodnutí, jako na veletrzích v předchozích letech.   





Díky veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2020 mohou třídy základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií z Libereckého kraje využít jedinečnou nabídku a zcela zdarma až do konce ledna
navštívit vzdělávací programy v Technickém muzeu Liberec a v chytré dílně iQFABLAB liberecké
iQLANDIE. Nezbytná je pouze registrace a nadšení do starších i moderních technologií! 

S EDUCOU za technikou!

Technické muzeum Liberec návštěvníkům nabízí pohled do mi-
nulost i  i  současnosti  světové techniky – ve 4 pavi lonech na
libereckém výstavišti si můžete prohlédnout expozice věnující
se dopravě a průmyslu nejen v Libereckém kraji, ale i ve světě.
Nechybí zde ukázky nejrůznějších dopravních prostředků z ce-
lého 20. století  od j ízdních kol přes osobní automobily až po 

tramvaje, autobusy a dokonce i několik lokomotiv. V pavilonu B si pak můžete prohlédnout
expozici zaměřenou na průmysl v našem regionu – provede vás průmyslovou historií Liberecka,
která se úzce váže především na textilní průmysl, ale také současností dnešních průmyslových
podniků v Liberci. Díky našemu vzdělávacímu programu vás v Technickém muzeu bude čekat
prohlídka části expozice zcela zdarma a možnost prohlídky zbývajících částí Technického muzea
za zvýhodněnou cenu 30 Kč.

V chytré laboratoři iQFABLAB, která je součástí oblíbené iQLANDIE,
se naopak můžete seznámit s moderními technologiemi jako je 3D
tisk a aktivně si je vyzkoušíte! Během ukázky workshopu vám za-
městnanci představí vše, co může iQFABLAB nabídnout školám
i jednotlivcům, kteří se zajímají o nové technologie. V chytré dílně
je návštěvníkům k dispozici například 3D tiskárna a skener, řezací

plotr, laserová řezačka a gravírovačka, elektro a IoT pracoviště s páječkou či osciloskopem, a také
tzv. hrubá dílna s 8 pracovními stoly s vrtačkou, pilou a dalším nářadím. Děti i dospělí se tu tak mo-
hou seznámit s opravdu širokým spektrem technologií, které jsou dnes využitelné při studiu i v domácnosti.

Díky vzdělávacím programům, které jsme př ipravi l i  ve spolupráci  s  Technickým muzeem
a iQFABLAB si tak žáci základních škol mohou udělat představu o vývoji technologií až do
současnosti .  

iQFABLAB - budova Centra Babylon
vchod z ul.  U Nisy

info@iqlandia.cz
+420 724 586 230

Provozní doba:
dle předchozí domluvy

Přihlášení do vzdělávacích programů EDUCA

Technické muzeum Liberec
Masarykova 424/5, Liberec

Otevírací doba
úterý až neděle 10–17 hodin

info@TMLiberec.cz
+420 731 737 969

Pro přihlášení do jednoho z našich vzdělávacích programů nám napište e-mail na info@educaliberec.cz
a do něj uveďte následující informace:

• Celý název vaší školy
• Třídu, kterou přihlašujete
• Předpokládaný počet žáků, kteří se exkurze zúčastní
• Zda máte zájem o exkurzi v Technickém muzeu Liberec nebo o ukázku workshopu v iQFABLAB
• Časové rozmezí, v jakém byste vzdělávací program nejraději absolvovali (min. 14denní rozpětí)
• Vaše kontaktní údaje (jméno, e-mail a telefonní číslo)
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EDUCA PRESS PHOTO 2020
Hlavním cílem fotosoutěže EDUCA PRESS PHOTO je obrátit pozornost amatérských fotografů kaž-
dého věku i návštěvníků k umění a fotografii s přesahem a příběhem a je určena pro širokou veřejnost.
Hlavním tématem soutěže je Člověk a životní prostředí – opět je tak zaměřena na člověka jako hlavní
bod jejího zájmu. Spoluorganizátorem a garantem celé soutěže je známý liberecký fotograf Šimon
Pikous a Liberecká škola fotografie. 
 

Soutěžní videa můžete posílat do 31. 10. 2020 na e-mail info@educaliberec.cz,
více informací pak najdete na www.educaliberec.cz.

Vyhlášení výsledků soutěže
Sledujte facebookovou stránku veletrhu EDUCA MYJOB Liberec, kde vám představíme finalisty soutěží

EDUCA PRESS PHOTO 2020 a Pozdrav Educu 2020 a kde se dozvíte víc o vyhlášení vítězů obou soutěží!
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Soutěžní fotografie do jedné ze soutěžních kategoriích (do 18 let a od 19 let) můžete posílat do 31. 10. 2020
na e-mail photo@educaliberec.cz, více informací a přesná pravidla najdete na www.educaliberec.cz. 

POZDRAV

PRESS PHOTO
TÉMA: ČLOVEK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Každý ročník veletrhu EDUCA MYJOB Liberec s sebou přináší několik novinek. Loni jsme do programu
zařadili mimo jiné i dvě zcela nové soutěže – EDUCA PRESS PHOTO a Pozdrav Educu, které se
setkaly s velkým zájmem veřejnosti, a proto se staly součástí i 14. ročníku EDUCY. 

EDUCA PRESS PHOTO
               a Pozdrav Educu

Pozdrav Educu 2020
Do soutěže Pozdrav Educu se mohou zapojit třídy z druhého stupně základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií z Libereckého kraje, které tak mohou vyhrát 10 000 Kč na třídní výlet snů
a soukromé promítání v kině pro celou třídu. Stačí v libovolném počtu žáků a studentů natočit krátké
video, ze kterého bude hned jasné, proč je veletrh EDUCA MYJOB Liberec baví. Nezáleží na tom, jestli
video bude natočené na mobil nebo profi kameru a jestli se bude odehrávat ve třídě nebo třeba na
Ještědu, nejdůležitější je nápad, kreativita skvělý zážitek z natáčení!

#2
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#EDUCA2020
HR manažerská konference

HR frekvence 2020 v online studiu!
Představte si, jak se obvykle zakresluje fyzikální veličina frekvence – série vln nám
ukazuje, že po každém pádu musí zákonitě nastat cesta vzhůru. I proto se tématem letošní
HR konference veletrhu EDUCA stalo téma HR frekvence 2020. S odborníky tak probereme,
co nám letošní nepředvídatelný rok může přinést, v čem se z něj můžeme poučit a kam
díky němu můžeme stoupat. A nebyli bychom to my, kdyby nás u příležitosti konference
nečekalo několik novinek – tentokrát totiž konference bude online a vy se k ní budete moci
vracet! V EDUCA ONLINE STUDIU pro vás připravujeme sérii rozhovorů s profíky v oboru,
které budeme postupně zveřejňovat na našem webu až do ledna 2021! 









V DGS nekalíme, ale lijeme!
Jestli jsi studentem či absolventem technické střední školy, nebo učiliště, určitě Tě kalení
zajímá! Ale co lití? Co dělá hliník při tisíci stupních? Rozhodně se nestěhuje do Humpolce.
A jak asi vypadá licí stroj, jehož síla odpovídá váze osmi set osobních aut? A proč mají
někteří naši zaměstnanci plné ruce diamantů? Na to se přijď podívat osobně k nám!

Například se nemusíš bát, že se nedomluvíš. 95% našich zaměstnanců jsou Češi. Český je i celý manage-
ment firmy, byť jsme součástí švýcarského konsorcia DGS Druckguss Systeme. Také se neustále snaží-
me o udržení přátelského prostředí. Naši zaměstnanci jsou dobrá parta a často se scházejí i mimo práci. Aby
taky ne, často jsou i rodina :-)

A když se v práci něco nedaří, nebojí se ozvat. A my posloucháme! 

S produkty naší firmy DGS Liberec, liberecké 
slévárny hliníku, se nejspíš setkáváš každý den
na ulici. DGS totiž dodává díly zejména pro au-
tomobilový průmysl, dokonce pro ty nejnáročnější
zákazníky, kterými jsou třeba Audi a Bentley.
Přetváříme hliníkové "housky" třeba na části
karoserie. Máme k tomu špičkové technologie,
švýcarskými licími stroji počínaje a japonskými
roboty konče. Ale u nás to není jen o technice.
U nás je to také o lidech.
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passion for lightweight



Rádi bychom Tě k nám pozvali a ukázali Ti, jak je naše práce
náročná, ale i krásná. Přijít k nám můžeš na exkurzi (a vezmi
i kámoše, nebo celou třídu!). Ukážeme Ti jak vypadá provoz,
jak probíhá běžná pracovní směna. Zeptat se můžeš i přímo
lidí na place. Anebo přijď na praxi či brigádu! A neboj se, vše
Tě naučíme! První den kde je jídelna, druhý den kdo jsou Tví
kolegové (a kolegyně!) na směně, třetí den Ti představíme
toho největšího parťáka, tlakový licí stroj Bühler s uzavírací
silou 2000t. A do konce týdne je z Tebe odlitek, pardon,
odlévač a nejen to ;-)

Tak neváhej a zavolej či napiš na kontakt níže, nebo požádej svoji školu o zprostředkování exkurze, praxe,
či brigády! Rádi Tě uvidíme!

www. dgsliberec .cz

Petra Mrázková - šéf pro lidi
tel. 731 421 579

Adresa: DGS Druckguss systeme s.r.o.
Volgogradská 205, Liberec XVIII
460 10 Liberec - Karlinky

web: www.dgs-druckguss.com/cz/kariera
Mail: personalistika@dgs-druckguss.com
Fejsbůček: facebook.com/DGSLiberec
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Učitelé chtějí víc využívat technologie.
Chybí jim ale potřebné nástroje i podpora
Toto vyplývá z výsledků výzkumu Český učitel ve světě technologií, který realizovala
O2 Chytrá škola a Univerzita Palackého v Olomouci.

Moderní informační a komunikační technologie hrají ve vzdělávání důležitou úlohu. To potvrdila i letošní
koronavirová krize a s ní spojený nucený přechod z prezenční výuky do on-line prostředí. Společnost O2
společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnila od února do června 2020
unikátní výzkum Český učitel ve světě technologií mezi dvěma tisíci českých učitelů. Cílem bylo zjistit, jak
se učitelé základních a středních škol staví k využívání technologií ve výuce, s jakými nástroji pracují a zda
jsou technologie na školách používány bezpečně.  

Technologie ve výuce
Pohled učitelů na zavádění moderních technologií do výuky je poměrně optimistický. Většina zapojených
učitelů používá technologie ráda a chce je více zapojovat do výuky. „Učitelé se shodují, že současné
školství vzdělávací technologie pro podporu výuky potřebuje,“ říká Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. „K efektivnímu fungování jim ale často chybí kvalitní počítače, potřebný
software a hlavně jednotná vize a podpora ze strany vedení školy,“ dodává Kopecký.
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Během jarních měsíců se také ukázalo, že nejoptimálnější pro
výuku, testování a komunikaci učitelů se žáky jsou komplexní
e-learningová řešení (např. Google Classroom, MS Teams,
Moodle). Ta nabízejí mix různých funkcí, které mohou v rámci
vzdělávání na dálku uspokojit maximum potřeb, a to jak ze st-
rany učitele, tak ze strany žáků a rodičů. Většinu z platforem
je možné používat prostřednictvím internetového prohlížeče,
smartphonu nebo tabletu.  „Na základních školách je přitom
používá v omezené míře pouze třetina pedagogů, na středních
dvě třetiny z dotázaných,“ vysvětluje Kamil Kopecký. Nejčastějšími
technologiemi, které učitelé ve výuce (nebo pro její realizaci)
používají, zůstávají tiskárna s kopírkou (77 %) a interaktivní
tabule (67 %). Pouze každý třetí učitel zapojuje do výuky tablet.
„Evergreenem zůstává překvapivě i meotar – pro výuku ho stále
využívá 5,5 % dotázaných,“ diví se Kopecký.
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Nová éra taháků a opisování

Žáci v něm mají připravené taháky, vyhledávají si při živém testu odpovědi na internetu nebo fotí zadání
testu, které pak s ostatními sdílejí. Stále častější je také švindlování pomocí chytrých hodinek. Jejich zneužití
pro opisování potvrdilo 34 % pedagogů.

Technologie mají ve škole celou řadu
benefitů, ale stejně tak mohou být
i zneužity. „Téměř polovina dotáza-
ných učitelů potvrzuje, že žáci využívají
moderní technologie i k podvádění a op-
isování,“ vysvětluje Kamil Kopecký.

Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji se
zneužívá mobilní telefon.. 

Školy a bezpečnost dat
Znepokojivé závěry přinesl výzkum v oblasti
zabezpečení učitelských počítačů, školní sítě
a používání sdílených zařízení. Pouze 45 %
učitelů uvedlo, že mají své počítače zabezpečené
proti nevhodnému obsahu z internetu. Naopak
každý pátý učitel tvrdí, že jeho počítač nikterak
zabezpečený není.

„65 % správců počítačových sítí nám potvrdilo, že na svých školách nemají ošetřeny přístupy do počí-
tačů z USB portů, a to ani na zaměstnaneckých, ani na žákovských počítačích. To ukazuje jasnou slabinu,
přes kterou se dá snadno do školní počítačové sítě nabourat,“ uvádí Kopecký. Čtvrtina správců školních
sítí také potvrdila hackerské útoky na jejich školy. Nejčastější jde o DDOS útoky či ransomware.

Jak školám pomoci?
Co se týče přípravy na povinnou distanční výuku,
chybí učitelům jednotná koncepce i jasné pokyny
ze strany vedení školy. „Stále se setkáváme s pe-
dagogy, kteří tápou a neví. Během jarní pandemie
postrádali jasné zadání, jak s žáky pracovat. Dětem
z jedné třídy proto někteří pedagogové zadávali
úkoly e-mailem, jiní přes Whatsapp a další zase
zveřejnili zadání na webových stránkách školy,“
přibližuje Marie Mališková, CSR manažerka z O2,
situaci na mnoha základních školách v Česku..

Aby školám co nejvíce ulehčil s přípravou a možným opětovným přechodem na distanční formu výuky,
připravil operátor O2 v rámci programu O2 Chytrá škola ucelený webový portál www.ucimesenadalku.cz,
na kterém najdou učitelé i ředitelé škol vše potřebné pro zahájení výuky na dálku.

Zdroj a více informací naleznete na 
www.o2chytraskola.cz
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
STŘEDNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné
učiliště strojírenské, odštěpný závod
www.sou-skoda.cz

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
www.szat.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, p.o.
www.supss.cz

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola, Turnov, Zborovská 519, p.o.
www.ohsturnov.cz

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola, Turnov, Zborovská 519, p.o.
www.ohsturnov.cz

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
www.szes-la.cz

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, p.o.
www.iss-vysokenj.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, p.o
www.libereckazdravka.cz

Střední odborné učiliště, Hubálov 17
www.souhubalov.cz

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o.
www.sosliberec.cz

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, p.o.
www.spstjbc.cz

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
www.issmb.cz , www.spgsmb.cz

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o.
www.stredni-skola-frydlant.cz

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
www.humanitas.cz

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o.
www.pslib.cz

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

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola, p.o.
www.zas-me.cz

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

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.
ceskalipa.euroskola.cz

Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.
www.prak.cz

Střední škola Pohoda s.r.o., Litoměřice
www.soupohoda.com

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované
kybernetiky s.r.o.
www.kyberna.cz

Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, p.o.
www.szsturnov.cz

Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.
www.sslbc.cz

Střední odborná škola obchodní s.r.o.
www.soso.cz

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, p.o.
www.sos-gs.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, p.o.
www.vosmoa.cz

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

Nadační fond Gymnazia Turnov
www.gytu.cz

Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o.
www.sssvt.cz

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o.
www.ssams.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373, p.o.
www.supsturnov.cz

Integrovaná střední škola Cheb, p.o. 
Houslařská škola
www.iss-cheb.cz

Střední škola, Lomnice nad Popelkou
Antala Staška 213, p.o.
www.skola-lomnice.cz
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Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.
www.suslbc.cz

Střední škola zahradnická, Kopidlno
náměstí Hilmarovo 1
www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11
Partyzánská 530, p.o.
www.gfxs.cz

Střední zdravotnická škola a Střední odborná
škola, Česká Lípa, p. o.
www.skolalipa.cz

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF, s.r.o.
www.spstosvarnsdorf.cz

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.
www.vizualskola.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, p.o.
www.czech-glass-school.com

Střední škola, Semily, příspěvková organizace
www.isssemily.cz

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.
www.spstliberec.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574 p.o.
www.giosm.cz

Střední škola oděvního designu Kateřinky
Liberec, s. r. o.
www.skolakaterinky.cz

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s. r. o.
www.skolakaterinky.cz

Střední škola Kateřinky - Liberec, s. r. o.  
www.skolakaterinky.cz

Střední škola letecké a výpočetní techniky
Odolena Voda, U Letiště 370
www.sslvt.cz

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola
Štětí, Kostelní 134, p.o.
www.odbornaskola.cz

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1
Sokolovské náměstí 14, p.o..
www.stavlib.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf
Bratislavská 2166, p.o.
www.skolavdf.cz

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, p.o.
www.sosjbc.cz

Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.
www.gdoctrina.cz

Střední škola Jana Blahoslava
www.ssjb.cz

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o.
www.jergym.cz

VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 
Technická univerzita v Liberci
www.tul.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf,
Bratislavská 2166, p.o.
www.skolavdf.cz

Vyšší odborná škola obalové techniky
a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p.o.
www.odbornaskola.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola, Turnov, Skálova 373, p.o.
www.supsturnov.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, p.o.
www.vosmoa.cz

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

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované
kybernetiky s.r.o.
www.kyberna.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola, p.o.
www.zas-me.cz

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o.
www.pslib.cz

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

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, p.o.
www.libereckazdravka.cz

OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
IQLANDIA, o.p.s.
www.iQlandia.cz

KRISTOF, s.r.o. - zájezdy pro školy
Bratislavská 2166, p.o.
www.mojeanglie.cz

Technické muzeum Liberec, z.s.
www.tmliberec.cz
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SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
FIRMY
Centrum Amelie Liberec
www.amelie-zs.cz

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
www.kampomaturite.cz

Associated Weavers, s. r. o.
www.carpetyourlife.com

Azyl Pes
www.azylpes.cz

BE ON TOP s.r.o.
www.beontop.cz

Centrum Kašpar
www.centrum-kaspar.cz

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
www.denso.cz

DGS Druckguss Systeme s.r.o.
www.dgs-druckguss.com

Elset, s.r.o.
www.elset.cz

EURES Česká republika
www.eures.cz

Krajská vědecká knihovna v Liberci
www.kvkli.cz

Knorr-Bremse ČR, Systémy pro užitková vozidla
www.knorr-bremse.cz

Liberecký kraj
www.kraj-lbc.cz

LUKOV Plast s.r.o.
www.lukovplast.cz

MAKRO Cash & Carry ČR
www.makro.cz

O2 Czech Republic a.s.
www.o2.cz

ONTEX CZ s.r.o.
www.ontex.cz

POMOCNÉ RUCE, z.s.
www.pomocneruce.cz

QuickJOBS
www.quickjobs.cz

Český rozhlas Liberec
www.liberec.rozhlas.cz

Rytmus Liberec, o. p. s.
www.rytmusliberec.cz

SCIO
www.scio.cz

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
www.spcr.cz

Pivovar Svijany
www.pivovarsvijany.cz

TRUMPF Liberec, spol. s r.o.
www.cz.trumpf.com

Sdružení TULIPAN, z.s.
www.sdruzenitulipan.cz

Úřad práce ČR
www.uradprace.cz

VÚTS, a.s.
www.vuts.cz



STUDENTI VS. KARANTÉNA:
JAK PŘEŽÍT A NEZBLÁZNIT SE
Dny se vám slévají jeden v druhý, vaše motivace si vzala dovolenou a úkoly na To do listu se množí
rychleji než COVID-19? Nejste v tom sami! Studenti a maturanti, kteří se učíte doma (nebo se o
to snažíte) – zpozorněte! Přinášíme vám soubor tipů a rad jak překonat toto těžké období.

Napsaly ho pro vás studentky psychologie z Masarykovy univerzity.

Možná se toho na vás v posledních týdnech 
navalilo víc, než jste plánovali. A možná i váš
emoční koktejl v reakci na neplánované volno
obsahoval shot úlevy a možná i špetku rozpustilé
dětské radosti z toho, že budete mít na vše
více času. Nicméně pár týdnů tohoto „volna“
je za námi a může se snadno stát, že si nevz-
pomenete, čím jste tyto volné chvíle vlastně
naplnili. Ze dnů se stávají šmouhy se spodní
lištou hlásající počet přibylých pacientů a no-
vých nařízení spojených s nouzovým stavem.

S takovýmto „rozpadem dnů“ se setkávají například lidé, kteří ztratili zaměstnání. Nebo studenti o prá-
zdninách. Je celkem přirozené, že netušíme, co je vlastně za datum, dny si zkrátka volně plynou. To
ovšem může být nebezpečné, zvláště při nouzových opatřeních omezujících volný pohyb. Proto je
důležité, abyste si zachovali strukturu dne, na jakou jste zvyklí, zorganizovali si aktivity, které jsou
nezbytné, a vyvážili je odpočinkem i pohybovou aktivitou.

Tento režim je úzce propojený se zásadami duševní hygieny.
Obecně je doporučováno vstávat a chodit spát každý den v při-
bližně stejnou dobu. Pokud do školy musíte vstávat v šest,
neznamená to nutně, že to tak musíte dělat i během karantény.
Karanténa ale nejsou prázdniny, takže není dobré vstávat na dva-
náctou. Zkuste si budík nastavit tak, aby váš spánkový režim
neutrpěl šok po tom, co tohle volno skončí. Protože skončí.
Podobně si nastavte i bed time a snažte se chodit spát pra-
videlně a před půlnocí.

Nevypadněte ze školního režimu ani doma, jsme si jisti, že dostáváte pravidelnou nálož úkolů. Ohraničte
si tedy dobu, kdy se škole budete věnovat – například během dopoledne, kdy jste ještě čerství (záleží však
na vašem biorytmu). Po obědě si dejte pauzu, odměňte se aktivitou, kterou děláte rádi, i kdyby to měl být
power nap (20 minut!) nebo jeden díl Stranger Things. Pokud úkolů máte opravdu hodně nebo se připravujete
na maturitu a přijímačky, můžete k učení využít i odpoledne.
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Jak dodržovat režim v době karantény i po ní?

Zdroj a více informací naleznete na 
www.kampomaturite.cz
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A jak se teď vlastně máte učit?
Zamyslete se a napište si, co už z probrané látky umíte, co jste už přečetli, jaké video jste viděli...
Při malé písemce, velké pololetce, maturitě i při přijímacích zkouškách je důležité udělat si pořádek
ve svých vědomostech, zmapovat své silné a slabé stránky, které vám pomáhají/jsou překážkou na
cestě k naučení se látky. 

1.
Udělejte si plán přípravy a průběžně kontrolujte jeho dodržování
Vypracujte si plán přípravy: u každého učiva si stanovte, od kdy do kdy se jím budete zabývat. Je
lepší začínat těmi tématy, kde máte největší mezery, nebo jste ještě vůbec nezačali s jejich učením.
Ujasněte si také způsob ověřování svých znalostí, nezapomeňte si vyhradit čas na opakování. Nebuďte
ale ve stresu z toho, když se ze svého plánu odchýlíte. To se prostě stává. Z toho důvodu by vám měla
sloužit určitá časová rezerva, ve které to doženete.

2.

Vyberte si nejvhodnější učební materiály
Rozhodně se vyplatí při přípravě kombinovat různé informační zdroje: učebnice, sešity, vypracované
maturitní okruhy, ukázky přijímacích zkoušek, různé druhy cvičných a porovnávacích testů, internetové
kurzy, videa apod. Sdílejte své poznatky a tipy s ostatními spolužáky. Nahromadíte toho mnohem
víc a nebudete tak muset vypracovávat úplně všechno.

3.

Průběžně si ověřujte, co jste se již naučili
Najděte si na internetu, v knihách apod. co nejvíce testů a pořád je opakujte. Když uděláte chybu, zapište
si, co jste měli špatně a jaká je správná odpověď – pravděpodobně ji už znovu neuděláte.

4.
Natrénujte si zkouškovou situaci
Tento bod platí především pro maturitní ročník. Častou příčinou selhání u zkoušek bývá tréma a nervozita.
Není na škodu si tuto situaci nejdříve vyzkoušet s někým, koho dobře znáte, abyste si ujasnili, co chcete
vlastně říct.

5.
Udělejte z toho záminku k (video)setkání s přáteli
Víte o sobě, že vaše motivace k učení klesá s počtem lidí v místnosti? Za aktuální situace se sice s kámošema
nesejdete, ale v dnešní době není problém zasednout k počítači a učit se společně s ostatními. Taky můžete
vyhlásit challenge, kdo udělá lepší zápisky, kdo se toho víc naučí a sdílet to na svém Instagramu..

6.
A v neposlední řadě – jak přežít všechen ten stres?
Stále v nás přebývá pračlověk, který prožíval stres nejčastěji
skrze velmi aktuální hrozbu smrti (třeba meeting se šavlozubým
tygrem). Taková situace si žádala většinou dvě možná řešení – fight
or flight, tedy bojuj, nebo uteč.

To, co obě strategie spojuje, je pohyb, a to dost intenzivní. Situace,
které v nás vyvolávají stres, se za tisíce let tak trochu proměnily, ale
reakce těla na ně zatím ne. Určitě znáte situaci, kdy cítíte, že pokud
z hádky třeba se sourozencem neodejdete, tak to bude sakra peklo.
A tak to uděláte, odejdete. Jenže! Vztek přetrvává, ve vás to bobtná
a buď si to nesete do další hádky, nebo se vracíte zpátky k „protivníkovi“
a peklo pokračuje.

To, co obě strategie spojuje, je pohyb, a to dost intenzivní.
Situace, které v nás vyvolávají stres, se za tisíce let tak trochu proměnily, ale reakce těla na ně zatím ne. Určitě
znáte situaci, kdy cítíte, že pokud z hádky třeba se sourozencem neodejdete, tak to bude sakra peklo. A tak to
uděláte, odejdete. Jenže! Vztek přetrvává, ve vás to bobtná a buď si to nesete do další hádky, nebo se vracíte
zpátky k „protivníkovi“ a peklo pokračuje.

Pro tyhle chvilky je tu jednoduchá technika – pohyb! Stačí 2 minuty dřepů nebo angličáků, které zvládnete i v kou-
upelně. Stejně dobře funguje postupné zatínání a uvolňování svalů. Tělo dostane signál, že utíkalo/bojovalo, a co
hlavně – že přežilo. A tak se hezky odplaví adrenalin a nastoupí endorfiny.

Rada na závěr: Nebojte se svých pocitů. Je pochopitelné, že zrovna prožíváte zcela novou a opravdu náročnou
situaci (především maturanti), a to i bez koronaviru. Věřte, že se teď takhle cítí velká část celé planety. Někdy se
však může stát, že se sejde více problémů najednou, a člověk na ně sám nestačí.

Když se potřebujete někomu svěřit, i nyní máte k dispozici první psychologickou pomoc v online formě:
Linka bezpečí 116 111, Krizová linka EDA 800 40 50 60, Linka první psychologické pomoci 116 123

Krizová psychologická pomoc 1212 (volte tlačítko 5)









 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO 
PROGRAMU ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002 

Projekt je realizován v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2021 
 
 

 

 

 

 

 

kontaktujte realizační tým: 

Bc. Lucie Vašková - odborná pracovnice Liberec           Ing. Petr Zdrojewski - odborný pracovník Jablonec n.N. 
tel.: 950 132 458, mob.: 777 401 386            tel.: 950 120 473, mob.: 777 401 450 
e-mail: lucie.vaskova@uradprace.cz            e-mail: petr.zdrojewski@uradprace.cz 
 
Ing. Helena Ratislavová - odborná pracovnice Česká Lípa        Ing. Helena Čermáková – odborná pracovnice Semily 
tel.: 950 108 448, mob.: 778 425 968          tel.: 950 160 475, mob.: 778 494 807 
e-mail: helena.ratislavova@uradprace.cz          e-mail: helena.cermakova@uradprace.cz 
 
Bc. Hana Bobková - koordinátor aktivit           Ing. Jan Burkoň – finanční manažer projektu 
tel.: 950 132 554            tel.: 950 132 551 
e-mail: hana.bobkova@uradprace.cz          e-mail: jan.burkon@uradprace.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpora informačních a poradenských 
středisek Úřadu práce ČR (PIPS) 

 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 

 
Projekt je realizován v období 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hlavním cílem projektu je poskytnout mladým lidem do 29 let věku dostatek pracovních 
zkušeností, které je mnohdy limitují na trhu práce. Ty jim poskytneme formou odborné praxe, 
která bude zaručovat rozvoj praktických pracovních zkušeností, zpětnou vazbu od mentora  
a rozvoj pracovních návyků. 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných 
institucemi veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím dosažení cílového stavu 90 
funkčních vybavených informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (IPS), a to 
personálním , edukačním, prezentačním a diagnostickým zázemím. 

 



h�ps://www.uradprace.cz 

 

 

 

 

Pro osoby hledající zaměstnání 

Vyhledávání volných pracovních míst v České 
republice, možnost zasílání volných pracovních 
míst na udanou emailovou adresu po registraci 
na Portálu MPSV 

Možnost získat informace o středních školách  
a jednotlivých typech učebních a studijních 
oborů 
 

 
Možnost vložit si svůj životopis, který je 
k dispozici zaměstnavatelům 

 

Rady, jak postupovat v případě, že 
zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu 

 

Informace o pracovně-právních otázkách 

 

EURES – informace k pracovním a životním 
otázkám v jednotlivých zemích Evropské unie, 
EHP a Švýcarska 

 

CALL Centrum – informace z oblas� poradenství 
a zprostředkování, evidence a podpory 
v nezaměstnanos� a podpory při rekvalifikaci 

 
Formuláře ke stažení – formuláře MPSV, Úřadu 
práce, aktuální seznam volných míst 
evidovaných Úřadem práce ČR 

     

 Pro zaměstnavatele 

Možnost zadávat volná pracovní místa přes 
internet 

 

Možnost vyhledávání nových zaměstnanců 

 

 

Informace o možnostech podpory 
zaměstnanos� včetně potřebných formulářů 

 

Informace o problema�ce zaměstnávání osob se 
zdravotním pos�žením včetně potřebných 
formulářů 

Informace o možnostech využi� finančních 
prostředků z Evropského sociálního fondu 

 

Informace týkající se zahraniční zaměstnanos� – 
právní předpisy v této oblas� a �skopisy 
vztahující se k zaměstnávání cizích státních 
příslušníků 

Formuláře ke stažení 

 

 



  
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM  OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. 

 
 

  
 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048 
 
Projekt je realizován v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2022 

 
 

 

 

 
 
 
 
Kontakty na odborné pracovnice projektu:   

 
Ing. Petra Prášková - odborná pracovnice Liberec Bc. Jitka Bouchalová – odborná pracovnice Česká Lípa 
tel.: 950 132 457, e-mail: petra.praskova@uradprace.cz 
 

tel.: 950 108 437, e-mail: jitka.bouchalova@uradprace.cz 
 

  
Ing. Radka Barborová – odborná pracovnice Jablonec n. N Ing. Jana Johánková – odborná pracovnice Semily  
tel.: 950 120 435, e-mail: radka.barborova@uradprace.cz tel.: 950 160 450, e-mail: jana.johankova@uradprace.cz 
 
 
 

  

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045 
 
Projekt je realizován v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2022 

 

  

 

 

 

 
kontaktujte realizační tým: 
 
KoP Liberec      Ing. Marcela Jiroušová – odborná pracovnice Semily  
tel.: 950 132 457        tel.: 950 160 440, e-mail: marcela.jirousova@uradprace.cz  
  
Ing. Adriana Zikmundová – odborná pracovnice Jablonec n. N. Mgr. Michaela Fridrichová – odborný pracovník Č. Lípa 
tel.: 950 120 435, e-mail: adriana.zikmundová@uradprace.cz tel.: 950 108 429, e-mail: michaela.fridrichova@uradprace.cz 

Hlavním cílem projektu je pomoci nezaměstnaným rodičům, vracejícím se po MD/RD 
nebo pečujícím o děti do 15 let, k rychlému návratu do zaměstnání. V projektu jsou 
připraveny skupinové i individuální aktivity, které zajistí komplexní podporu a orientaci 
při hledání nového pracovního uplatnění. Velký důraz klademe na rekvalifikační kurzy 
a mzdové příspěvky pro zaměstnavatele. 

 

Cílem projektu je poskytnout péči dlouhodobě nezaměstnaným lidem, kteří jsou v evidenci 
Úřadu práce déle než 5 měsíců. Skrze metody formálního i neformálního vzdělávání 
účastník rozvíjí své pracovní kompetence a dovednosti. Aktivity jsou skupinové, tedy 
dochází i k rozvoji sociálního vnímání a působení. Po skončení účasti v projektu je 
uchazeč vybaven vědomostmi potřebnými k obstání na trhu práce, příkladem je dovednost 
napsat životopis, motivační dopis, vhodně se prezentovat na přijímacím pohovoru či 
možnost získat podporu pracovního místa. 

 



 



Kontakty na Kontaktní pracoviště ÚP ČR
Krajské pobočky v Liberci
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ČESKÁ LÍPA

NOVÝ BOR

DOKSY

JABLONEC NAD NISOU

MIMOŇ

TANVALD

ŽELEZNÝ BROD

LIBEREC

ČESKÝ DUB

FRÝDLANT

HRÁDEK NAD NISOU

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

SEMILY

JILEMNICE

TURNOV

Paní Zdislavy 419/6, 470 01 Česká Lípa 1
950 108 111 
posta@cl.mpsv.cz, podatelna.cl@uradprace.cz

Komenského 48, 472 01 Doksy
950 108 240 – 241 
posta.clf@cl.mpsv.cz, podatelna.cl@uradprace.cz

Nádražní 9, Mimoň V, 471 24 Mimoň
950 108 221 - 224
posta.clg@cl.mpsv.cz, podatelna.cl@uradprace.cz

B. Egermanna 262, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
950 108 203
posta.clh@cl.mpsv.cz

Emilie Floriánové 1004/3, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
950 120 111
podatelna@jn.mpsv.cz

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
950 132 111
podatelna.lb@uradprace.cz

Nám. Bedřicha Smetany 10, Český Dub I, 463 43 Český Dub
950 132 362
podatelna.lb@mpsv.cz

Železná 824, 464 01 Frýdlant v Čechách
950 132 363
podatelna.lb@uradprace.cz

Za Poštou 705, 463 34 Hrádek nad Nisou
950 132 364
podatelna.lb@uradprace.cz

Palackého 275, 463 65 Nové Město pod Smrkem
950 132 365
podatelna.lb@uradprace.cz

Bořkovská 572, Podmoklice, 513 01 Semily
950 160 111
podatelna.sm@uradprace.cz

Masarykovo náměstí 8, 514 01 Jilemnice
950 160 204
podatelna.sm@uradprace.cz

Náměstí Českého Ráje 94, 511 01 Turnov 1
950 160 230
podatelna.sm@uradprace.cz

Příčná 350, 468 22 Železný Brod
950 120 230, 950 120 231

Krkonošská 350, 468 41 Tanvald
950 120 210, 950 120 211, 950 120 212
podatelna.jn@uradprace.cz

podatelna.jn@uradprace.cz





Život teď začíná ONLINE stejně jako EDUCA!
Letošní rok nás všechny velmi rychle naučil jednu důležitou věc – online svět se stále více stává běžnou
součástí životů nás všech. Stačí k němu přistupovat jako k dobrému nástroji, ne jako k nutnému zlu,
a můžeme všechny naše aktivity posunout o několik stupňů dál, dát jim mnohem větší přesah pro celou
společnost a přiblížit je většímu počtu lidí. A přesně tím jsme se rozhodli řídit i my – EDUCA ONLINE je tady!
 
Na našem novém online produktu jsme pracovali v několika posledních měsících a jeho uvedení plánovali
na jubilejní 15. ročník veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2021. Rok 2020 a všechny jeho události nám však
jasně ukázaly, že ten pravý čas pro EDUCU ONLINE nastal již nyní.
 

EDUCA ONLINE bude delší a najde si ji opravdu každý
EDUCA ONLINE je doplněním či alternativou k běžnému veletrhu EDUCA MYJOB Liberec v prezenční
formě. Naším hlavním cílem při vytváření tohoto produktu byla možnost implementace nejdůležitějších
součástí veletrhu do online prostředí, aby byly dostupné mnohem většímu počtu osob nejen v Libereckém
kraji. Mezi nesporné výhody EDUCA ONLINE pak patří to, že v online světě bude veletrh probíhat až do
konce ledna 2021 a nebude tak omezený na běžné 3 dny offline veletrhu, a současně efektivně představí
zajímavé vzdělávací příležitosti v Libereckém kraji i za jeho hranicemi.

ONLINE

S vybranými školami se můžete seznámit i díky videím z naší produkce – jejich prostřednictvím se vám
v rámciEDUCA ONLINE podaří to, co na offline Educe rozhodně nezažijete! Nahlédnete přímo do školy,
která vás zajímá – projdete se po jejích chodbách, podíváte se do učeben a setkáte se také s jejími pedagogy
i studenty. 

Tak jako jste zvyklí na vyšperkované interaktivní prezentace jednotlivých škol na
„offline“ části veletrhu EDUCA MYJOB Liberec, můžete si prohlédnout i jejich
propracované online prezentace na webových stránkách veletrhu. Školy, jejich
pedagogové i ředitelé vám dávají nahlédnout do svého zákulisí, představují zde
své studijní obory a úspěchy svých žáků a možná vás nechají nakouknout i tam,
kam byste se na běžné Educe nemohli dostat. Těšit se můžete mimo jiné i na
rozhovory s řediteli škol, které vzniknou v našem novém STUDIU EDUCA.

Prezentace každé střední školy na
EDUCA ONLINE má několik podob:

34

STUDIO
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Díky videovizitce středních škol si můžete
udělat opravdu komplexní obrázek o vaší
vysněné škole!

Podcasty jsou trendem posledních let a my se postaráme o sérii podcastů ze světa vzdělávání, trhu práce
a možností dobrého a profesního uplatnění, které pro vás bude to pravé! EDUCA podcast tak vzniká jako
zajímavý doplněk nad rámec běžného veletrhu EDUCA MYJOB Liberec. V našem podcastu se seznámíte se
zástupci jednotlivých středních škol, se kterými probereme všechny možné i nemožné detaily týkající se jejich
oborů, studentů, kariérního poradenství i návaznosti na pracovní a další studijní uplatnění jejich absolventů.

V online prostředí vás neochudíme ani o ob-
líbený program na hlavním pódiu našeho
veletrhu! Vybraná vystoupení a předsta-
vení jednotlivých škol tak na našem webu
najdete v podobě kreativních a zábavných
videí, které si pro vás školy připravily. 

V rámci projektu EDUCA UP se budete moci v termínu konání veletrhu online setkat s odborníky z oblasti trhu
práce, kariérového poradenství nebo například přímo s ředitelkou Úřadu práce Liberec Kateřinou Sadílkovou. Se
všemi jsme si pro vás připravili rozhovory či live streamy, ve kterých probereme vše, co vás může v dané oblasti
zajímat a inspirovat, ale využít budete moci také Live chat, kde se zeptáte na vše, co potřebujete vědět.

Díky naší novince EDUCA ONLINE se celý veletrh posouvá zase o krok dál a umožňuje vám intenzivnější 
zážitek z veletrhu, ke kterému se budete moci vracet až do konce ledna 2021. Ať už si tedy vybíráte novou
střední školu pro sebe nebo pro své děti, EDUCA ONLINE je tu přímo pro vás – díky ní získáváte čas i dostatek
informací pro to nejlepší rozhodnutí. A při EDUCE ONLINE pro vás máme samozřejmě i náš Educazín v online
podobě – kromě standardního papírového vydání se tak můžete inspirovat magazínem v jeho elektronické
formě, kterou najdete na našich webových stránkách, ve svém e-mailu nebo na našich sociálních sítích.

Buďte s námi ONLINE a nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích i našem webu pro všechny novinky! 

UP

PODCAST

STAGE

























Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, 
příspěvková organizace

Škola navazuje na dlouholetou tradici výuky žáků v oborech veřejného 
stravování, v oborech oděvních a oboru služeb.

Státní škola – neplatí se školné – výuka učebních a studijních oborů pro 
chlapce a dívky – zahraniční praxe – odborné soutěže – perspektivní 
uplatnění absolventů – partnerská zahraniční spolupráce.

Tříleté obory vzdělávání zakončené výučním listem

gastronomie

65-51-H/01 Kuchař, číšník se zaměřením ČÍŠNÍK
65-51-H/01 Kuchař, číšník se zaměřením KUCHAŘ
29-54-H/01 Cukrář

služby

69-51-H/01 Kadeřník
31-58-H/01 Krejčí

Čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

65-42-M/01 Hotelnictví
69-41-L/01 Kosmetické služby
65-41-L/01 Gastronomie

Vítáme do našich řad všechny mladé absolventy základních škol, kteří mají zájem 
a chuť získat vzdělání v našich oborech.

Dny otevřených dveří
konají se ve dnech 21. ledna 2021 a 26. ledna 2021 od 14:00 – 17:00 hodin na
pracovištích praktického vyučování CENTRUM a v budově B, C teoretického 
výučování v Liberci.
Kromě ukázek prací žáků se můžete podrobně seznámit s obsahem a rozsahem 
nabízeného studia při osobním setkání s učiteli teoretického a praktického 
vyučování.

www.sos-gs.cz sosgs@sos-gs.cz tel.: 482 424 360





PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA

CUKRÁŘ

PEKAŘ

Informace již dnes vládnou světu a já budu vládnout informacím!
Uplatním se ve státní správě, v infocentrech, v cestovním ruchu, 
podnikové administra�vě, v knihovnách, jako delegát v zahraničí...
Mohu si vybrat ze dvou zaměření:

Moderní počítačová grafika, 
malování plakátů, reklamní předměty, 
design - to bude můj svět.

Rohlíčky musí být obzvláště vypečené! 
Klasická pekařina  -  to je moje.

MATURITNÍ OBORY:
ź Kvalitní vzdělávání                               
moderními metodami

ź Výborné uplatnění absolventů
 na trhu práce

ź Škola nabízí k výuce anglického                               
jazyka výběr z dalších tří jazyků 

      (ruš
 

ź Maturita, výuční lis áty

ź Velký důraz na propojení teorie a praxe
ź Praxe ve školní cukrářské a pekařské dílně
ź Praxe oboru „učitelka MŠ” ve cvičných MŠ 

i ve školkách v místě bydliště

ź Výuka tradičních výrobních postupů 
ź Ve školních obchodech najdou                                 
v rámci praxe uplatnění žáci všech              

oborů (management, design,                                                
cizí jazyk, přímý prodej...)

ź ované barmanské kurzy

ź Sídlíme v centru města    
(vše v jedné budově)

ź Výborně vybavené učebny a dílny

ź Odměny žákům až 
3.500,- měsíčně

ź Zahraniční stáže
 

ź V soutěžích pravidelná medailová 
umístění

ź Najdete u nás klidné a příjemné 
prostředí

ź Máme svůj rodinný DOMOV 
MLÁDEŽE

Dorty a zákusky pro mlsné jazýčky
- v tom budu mistr.
Zažiji úspěch na výstavách a  soutěžích.

INFORMAČNÍ SLUŽBY

UČEBNÍ OBORY:

Mám ráda malé dě� - práce ve školce je můj sen.
Naučím se zpívat, sportovat, hrát na klavír a kytaru.
Budu kvalifikovaná učitelka v MŠ, školní družině, 
nebo půjdu studovat VŠ. 

PROFIL ŠKOLY:

ARANŽÉR - DESIGNÉR

STIPENDIUM

Přijímací zkoušky nanečisto
a další info najdete na webu školy:

w w w .i ssm b.cz

CESTOVNÍ  RUCH  
nebo   KNIHOVNICTVÍ

PŘIHLÁŠKY 
do 1. 3. 2021

ź Informace o škole nejen 
na webu, ale i na 

Facebooku či ve videích 
na našem Youtube a na 

Instagramu

ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav



                               

ého                               

najdou                                 

t, design,                                                











POŘADATELÉ

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

KONGRES PARK
LIBEREC


