
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00  Zahájení akce 

Prezentace: Prezentace středních škol – praktické ukázky činnosti: 

 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 

 Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov 

 Střední škola automobilní Kyjov 

 Střední odborné učiliště Kyjov 

Prezentace organizací zaměřených na zájmové vzdělávání: 

 Praktické ukázky z činnosti organizací 

 

Prezentace středních škol a organizací zaměřených na zájmové vzdělávání bude 

probíhat po celou dobu trvání Veletrhu od 10:00 do 16:00 hodin v prostorách 

Domu Kultury Kyjov a jeho venkovním prostranství. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopy a přednášky: 

11:20 – 11:40 Centrum vzdělávání všem – Mgr. Kateřina Geislerová 

- Skupinové aktivity pro učitele, výchovné a karierové poradce 

11:45 – 12:30 Úžasné divadlo fyziky  

- Science show: „Jednou pro vždy nehoří“ 

13:00 – 13:45 Úžasné divadlo fyziky  

- Science show: „Jednou pro vždy nehoří“ 

14:00 – 14:20 ÚP – Mgr. Jindřiška Dvorská  

- Které profese jsou žádané, kterým směrem se trh práce ubírá, jaké 

dovednosti se cení 

14:20 – 14:40 OHK – Michal Švagerka 

- Základy finanční a právní gramotnosti 

14:40 – 15:00 Centrum vzdělávání všem – Mgr. Kateřina Geislerová 

- Skupinové aktivity pro učitele, výchovné a karierové poradce 

16:00 Ukončení akce 



 

 

 

 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 

Nová, velká a moderní škola vznikla 1. 7. 2004 ve Bzenci sloučením 

Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště 

s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou. Zachovává 

všechny původní obory sloučených škol, tj. potravinářství, vinařství, 

zahradnictví, gastronomie, obchod a služby. Škola disponuje moderně 

vybavenými pracovišti, jak pro teoretickou výuku (laboratoře, počítačové a jazykové učebny, 

tělocvičny, posilovny, knihovny), tak pro praktickou výuku (kuchyně, cukrárna, penzion, 

restaurace, skleníky). Žáci mají možnost pracovat při společenských a gastronomických akcích, 

rautech, degustacích a zahradnických výstavách nejen v rámci republiky, ale i v zahraničí. 

Pro ubytování studentů je k dispozici dostatek míst v pohodlně vybavených třílůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Využít lze posilovnu, tělocvičnu, studovny, klubovny, 

internet, knihovnu, bufet, kuchyňky. Volný čas je možno trávit v různých zájmových kroužcích 

(keramickém, výtvarném, pěveckém atd.) Pro studenty jsou zajišťovány návštěvy divadla, 

taneční kurz, kurz autoškoly. Ubytovaní studenti se celoročně stravují ve školní jídelně 

(snídaně, oběd, večeře). 

4leté maturitní obory: 

 Hotelnictví 

 Ekologie a životní prostředí 

2leté nástavbové obory: 

 Podnikání 

 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 

3leté obory: 

 Cukrář 

 Zahradník 

 Kuchař-číšník 

 Lesní mechanizátor 

 Rybář 

3leté obory vzdělání pro žáky vyžadující zvláštní péči: 

 Potravinářská výroba 

 Zahradnické práce 

  



 

 

 

 

 

1leté zkrácené obory vzdělání: 

 Hotelnictví ZS 

 Cukrář ZS 

 Zahradník ZS 

 Kuchař-číšník ZS 

 Lesní mechanizátor ZS 

 Rybář ZS 

Dny otevřených dveří:  

23. 11. 2017  od 9:00 do 17:00 

8. 12. 2017  od 9:00 do 13:00 

20. 1. 2018  od 9:00 do 13:00 

 

 

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov 

Gymnázium v Kyjově bylo založeno v r. 1898. Jeho prvním ředitelem byl Josef 

Klvaňa, uznávaný národopisec a přírodovědec. Za 110 let existence gymnázia na 

něm absolvovalo přes 7 000 studentů, vystřídalo se na něm na 17 ředitelů. Za tu 

dobu prošlo gymnázium i mnoha reformami provázenými též změnou názvu i 

sídla. Střední zdravotnická škola, sídlící do školního roku 2016/2017 v budově, 

která původně sloužila jako dívčí škola, byla sloučena s gymnáziem v roce 2012. Od 1. 7. 2015 

se název školy změnil do nynější podoby a všechny obory jsou vyučovány v budově na třídě 

Komenského 549/23. V budově školy se nachází 13 tříd a 27 odborných učeben. Pohybovým 

aktivitám žáků slouží 3 tělocvičny. V areálu školy se také nachází hřiště s umělým povrchem a 

školní dvůr se stoly pro stolní tenis. Součástí školy je také moderní kuchyně s jídelnou a školní 

bufet. Škola žákům nabízí také možnosti účastnit se různých sportovních projektů (lyže, cyklo, 

voda, turistika…), vícedenních zahraničních zájezdů či kulturně historických exkurzí. 

8leté obory: 

 Gymnázium 

4leté obory: 

 Gymnázium 

 Zdravotnický asistent 

Dny otevřených dveří: 

22. 12. 2017 

10. 1. 2017 

http://www.gymkyjov.cz/


 

 

Střední škola automobilní Kyjov 

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání žáků. Historie školy sahá 

k 1 .dubnu 1967, kdy škola vznikla pod názvem Učňovské středisko při 

ČSAD Kyjov. Naše škola vždy připravovala žáky v učebních a studijních 

oborech i nástavbovém studiu se zaměřením na automobily a silniční dopravu. 

V současné době jsou to dva tříleté učební obory - Mechanik opravář motorových vozidel a 

Karosář a čtyřletý studijní obor Autotronik. Součástí výuky žáků školy je i příprava k získání 

řidičského oprávnění skupiny B+C. Žákům naší školy také zajišťujeme možnost absolvovat 

kurz Profesní způsobilost řidiče, jehož absolvování rozšíří možnosti uplatnění absolventů na 

trhu práce. Součástí učiliště je od roku 1978 také Domov mládeže, který slouží k ubytování 

studentů. V době osobního volna nabízíme žákům zábavu, pohybovou činnost, odpočinek, 

prostor pro sebe a své zájmy. Dle zájmu zabezpečíme akce, jako jsou: promítání video-filmů, 

kurz tance a společenského chování, návštěvy koncertů populární hudby apod. 

3leté obory: 

 Mechanik opravář motorových vozidel 

 Karosář 

4leté obory: 

 Autotronik 

Dny otevřených dveří: 

11. 11. 2017  od 8:30 do 11:30 

13. 1. 2018  od 8:30 do 11:30 

Střední odborné učiliště Kyjov 

Současné Střední odborné učiliště Kyjov, vzniklo v roce 2004 sloučením tří 

kyjovských učňovských zařízení. Z nich mělo největší tradici Střední odborné 

učiliště zemědělské se sídlem na Urbanově ulici v Kyjově. To navazovalo na 

vývoj zemědělského školství v Kyjově, jehož počátek se datuje do roku 

1907. Naše škola nabízí tříleté obory vzdělání z několika oblastí - strojírenství, 

elektrotechnika, stavebnictví, gastronomie a pečovatelské služby, které jsou ukončeny 

závěrečnými zkouškami, po jejichž složení obdrží absolventi výuční listy. Součástí naší 

nabídky je i čtyřletý maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 

Nabízíme také nástavbové studium v oboru Podnikání, které je ukončeno maturitní zkouškou a 

které je určeno pro absolventy s výučním listem. Pro žáky se zdravotním postižením 

nabízíme obor vzdělání Praktická škola dvouletá.  

 



 

 

 

 

4leté obory: 

 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

3leté obory: 

 Strojní mechanik (zámečník) 

 Elektrikář, elektrikářka 

 Instalatér 

 Zedník 

 Pokrývač 

Zkrácené jednoleté studium: 

 Strojní mechanik (zámečník) 

2leté - nástavbové studium: 

 Podnikání 

3leté (přednostně pro absolventy ze speciálních základních škol): 

 Malířské a natěračské práce 

 Zednické práce 

 Tesařské práce 

 Pokrývačské práce 

 Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce) 

 Pečovatelské služby 

2letý obor vzdělání (denní studium pro absolventy speciálních základních škol – pro žáky se 

zdravotním postižením): 

 Praktická škola dvouletá  

Dny otevřených dveří: 

29. 11. 2017  od 8:00 do 16:00 

13. 1. 2017  od 8:00 do 12:00 

1. 2. 2018  od 8:00 do 16:00 

13. 2. 2018 od 8:00 do 16:00 



 

 

 

 

Jak žít barevněji  

 kurzy kreslení pro děti i dospělé 

 pastelkami k sebepoznání 

Kontakt: Hana Šišperová, tel:  777 757 790 

SDH Žarošice  

 sbor dobrovolných hasičů 

 družstva se schází každý týden a poctivě trénují, účastní se různých soutěží a pomáhají 

při kulturních a jiných akcích v obci 

Kontakt:  Petr Moleš, Tel: 775 289 935 

Včelařský kroužek mládeže Žarošice 

 teoretické i praktické seznámení s včelařstvím 

 děti absolvují různé soutěže 

Kontakt: Ing. Švábík, Tel: 724 135 618 

Prales dětem  

 vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na podporu ochrany přírody a zvířat 

Kontakt: Miroslav Vymazal, Tel: 731 190 992 

Výchovně vzdělávací projekt - NEPZ – Nejbohatší ekosystémy planety 

Země 

 pro děti od 5 do 18 let 

 můžete se stát partnerskou školou nebo dobrovolníkem a napomáhat tak k záchraně 

divokých zvířat a pralesa na Indonéském ostrově Sumatra 

Kontakt: Miroslav Vymazal, Tel: 731 190 992 

Nízkoprahový klub Bárka 

 pro mládež ve věku 11 až 26 let 

 poskytuje odbornou pomoc a podporu dětem a mládeži z Kyjova a blízkého okolí, kteří 

se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo způsobem svého života jsou touto situací 

ohroženi 

Kontakt: Bc. Petra Hradilová, Tel: 777 128 849  



 

 

 

 

Rybáři  

 vzděláváme mládež na úseku rybářství a rozvíjíme rybářský sport 

Kontakt: Aleš Svoboda, Tel: 606 523 014  

K-Centrum 

 informují veřejnost o drogové problematice 

 pomoc drogově závislým a jejich příbuzným 

Kontakt: Jarmila Švábová, Tel: 777 805 002 

Rekreační středisko = chata RADOST a letní táborová základna 

 nabízíme školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní soustředění, oslavy, kurzy, 

semináře, školení 

Kontakt: Mgr. Marcela Zemánková, Tel: 733 687 387, email: radost.vresovice@seznam.cz      

Centrum pro rodinu Kyjov 

 pořadatelé spousty akcí, kurzů, přednášek pro všechny věkové kategorie 

 útočiště pro trávení volného času, povídání si, hraní 

Kontakt: Radek Šváb, Tel: 728 759 816  

Letecko-modelářský klub Kyjov 

 pod vedením instruktorů vychováváme mladé modeláře 

 modeláři se schází ve středu v dílně a o víkendu na letišti, kde se učí ovládat modely 

letadel 

Kontakt: Robert Ondříšek, Tel: 602 366 412 

Box club Mistřín – amatérský sportovní klub 

 rekreační box pro zvýšení kondice 

Kontakt:  Patrik Kobliha, Tel: 792 307 260 

Kyjovský děkanát - mládež 

 tým mladých lidí, který pořádá různé akce pro věřící vrstevníky 

 nabízí např. sportovní odpoledne, přednášky, besedy, různá setkání i duchovní program 

Kontakt: Eliška Pekárková, Tel: 775 622 598

tel:775


 

 

 

 

Centrum vzdělávání všem 

Lidem v Jihomoravském kraji pomáháme při profesním rozvoji a na cestě k uplatnění 

vlastního potenciálu. 

Přehled služeb: 

• Pomáháme s profesním rozvojem všem zájemcům od 14 let věku formou kariérového 

poradenství ve 4 městech v Jihomoravském kraji. 

• Podporujeme rozvoj kariérového poradenství na základních a středních školách. 

Realizujeme skupinové programy pro žáky a vzdělávání pro pedagogy. 

• Spravujeme on-line databázi dalšího vzdělávání na jižní Moravě. 

• Poskytujeme internetové poradenství v oblasti dalšího vzdělávání a profesního rozvoje. 

Kontakt:  

PaedDr. Miluše Těthalová; e-mail: hodonin@vzdelavanivsem.cz; tel.: +420 702 165 343 

 

Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP 

Oddělení se zaměřuje na profesní poradenství a speciální poradenské služby. 

Poskytují je profesní poradci úřadu práce, kteří mohou v případě potřeby 

zprostředkovat další odborné služby od jiných specialistů. Poskytovaná odborná 

činnost je zaměřena na řešení specifických osobních, sociálních a zdravotních 

problémů, které mohou být bariérou klienta při hledání vhodného zaměstnání, na získání 

schopností orientovat se na trhu práce, pomoc při rozhodování volby a změny zaměstnání. 

Poradenství probíhá formou individuálních konzultací a skupinových programů. Individuální 

poradenství nabízí klientům pomoc v obtížných životních situacích, při neúspěšném hledání 

zaměstnání, výběru vhodného typu rekvalifikace, posuzování osobnostních předpokladů 

uchazeče při volbě i změně zaměstnání, ujasnění si schopností a dovedností, posílení sociálních 

dovedností a poradenství pro občany se zdravotním postižením. Cílem je orientovat klienty k 

samostatnému rozhodování na základě nabídky široké škály informací, vést klienty k aktivnímu 

a tvůrčímu vyrovnání se s problémovou situací a napomoci mu, aby na základě zmapování 

svých možností sám hledal účinné cesty k řešení problému a sám učinil konečné rozhodnutí. 

Kontakt: 

Mgr. Jindřiška Dvorská; e-mail: Jindriska.Dvorska@uradprace.cz; tel.: 950 115 305 

  

mailto:hodonin@vzdelavanivsem.cz
mailto:Jindriska.Dvorska@uradprace.cz


 

 

 

 

OHK Hodonín 

OHK Hodonín pomáhá zejména podnikatelům, ale i příspěvkovým organizacím, 

obcím a městům využívat nové možnosti, které dnešní svět nabízí.  

Spojením znalostí, kontaktů a vzájemných sil přinášíme organizacím i 

jednotlivcům stabilnější růst. Naší činností vracíme do podnikatelské kultury 

hodnoty, které mění její úroveň k lepšímu. Pomocí vzdělávacích seminářů a workshopů 

zajišťujeme, aby byly kompetence podnikatelů na nejvyšší úrovni. Hledáme a předáváme 

důležité informace, které pomáhají firmám pružně reagovat na aktuální změny. Díky 

zkušenostem našich pracovníků z vedení rozsáhlých projektů dokážeme lidem poradit s 

většinou aspektů spojených s podnikáním. Řešíme i konkrétní problémy jako financování 

projektů, legislativu či expanzi firem do zahraničí. 

Kontakt:  

Michal Švagerka; e-mail: svagerka@ohkhodonin.cz; tel.: 515 536 531 

ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky 

 ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí, kteří se rozhodli 

bavit diváky fyzikou. Předáváme radost z poznání a snažíme se 

probudit v lidech nadšení z pozorování světa kolem sebe. Fyzikální 

show děláme profesionálně, za šest let jsme naše vystoupení dostali na evropskou úroveň. 

Nechceme ukazovat pouze prázdné efekty. Každé naše vystoupení má ústřední téma, příběh a 

myšlenku, kterou chceme sdělit. Záleží nám na tom, aby diváci mohli pochopit podstatu a 

příčiny překvapivých jevů, které právě viděli. Publikum je často aktivní součástí našich 

vystoupení a podílí se i na vysvětlení toho "jak naše kouzla děláme". 

Kontakt:  

Mgr. Barbora Mikulecká; e-mail: mikulecka.bara@gmail.com; tel.: +420 724 720 605 

 

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 

Jsme nezávislá organizace pomáhající k všestrannému rozvoji regionu 

prostřednictvím spolupráce s místní samosprávou, neziskovým 

sektorem, podnikatelským sektorem a občany. Naše sdružení bylo 

založeno v dubnu roku 2002 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se 

vlastním úsilím na rozvoji svého regionu. Aktivity rozvíjíme na 

Slovácku, ve spádovém obvodu města Kyjov - odtud název Kyjovské Slovácko. 

Spoluvytváříme strategii regionu a pro její splnění zajišťujeme dotace a realizujeme projekty.  

Kontakt:  

Ing. Tomáš Kolařík; e-mail: tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com; tel.: 775 766 469 

mailto:svagerka@ohkhodonin.cz
http://www.udif.cz/
mailto:mikulecka.bara@gmail.com
mailto:tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com
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