Vítáme Vás na on-line
Dni otevřených dveří

 Veřejná střední škola zřizovaná hl. m. Prahou
 Téměř 40 oborů vzdělávání stavebního, zahradnického a
sportovního zaměření
 Celkem přes 1.300 žáků

Obory vzdělávání
•
•
•
•

Studijní (maturitní) obory skupiny M
Učební obory skupiny H
Učební obory skupiny E
Nástavbové studijní (maturitní) obory skupiny L
v denní formě

Možnost prostupnosti oborů a forem studia.

 Areál Jarov
• veškerá teoretická výuka (kmenové a odborné učebny, školní
poradenské pracoviště)
• odborný výcvik stavebních oborů vzdělávání
• domov mládeže
• vnitřní a venkovní sportoviště
• školní knihovna se studovnou
• jídelna a internetová kavárna

 Areál Pod Táborem
•
•
•
•
•

odborný výcvik zahradnických oborů vzdělávání
školní botanická zahrada
tropické a subtropické skleníky
školní provozní zahrada
školní vazárna

 Sociální a firemní partneři
(HK ČR, HK hl. m. Prahy, řemeslné cechy a společenstva, FAČR,
stavební a zahradnické firmy)

 Úspěšná účast na řadě odborných soutěžích
stavebního, zahradnického a sportovního zaměření
 Stipendijní program a odměny za produktivní práci
žáků
 Zahraniční stáže a spolupráce → DZS / ERASMUS+
(Holandsko, Finsko, Španělsko, Anglie, Německo)

 Uplatnění po ukončení studia + Europass

Důležité termíny PŘ 2021 / 2022
•
•

1. březen 2021 –
12. duben 2021 –

•

13. duben 2021 –

•

22. duben 2021 –

•

30. duben 2021 –

•

6. květen 2021 –

•

14. květen 2021 –

nejzazší termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve SŠ
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky
pro maturitní obory vzdělávání
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky
pro maturitní obory vzdělávání
termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro
učební obory (obory skupiny H a E)
termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro
studijní (maturitní) obory (obory skupiny M a L)
nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku střední škole
přijatým uchazečem na učební obory
nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku střední škole
přijatým uchazečem na studijní (maturitní) obory

V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky, a to na dvě různé SŠ
nebo na dva různé obory vzdělávání jedné SŠ.

