
NABÍDKY VYSTAVOVATELŮ 
PRO ŠKOLY

URČENO PŘEDEVŠÍM PRO ŽÁKY, STUDENTY, VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADCE

PRAXE
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A DIPLOMOVÝCH

PRACÍCH

STIPENDIA

SOUTĚŽE
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KE STAŽENÍ NA WEBU WWW.BURZAPAV.CZ



NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE NÁZEV NABÍDKY POPIS NABÍDKY KONTAKT NABÍDKA JE URČENA PRO

ABO valve,s.r.o. Den otevřených dveří
Prohlídka areálu firmy s možností 

prezentace pracovních pozic

mob.603424179

hr@abovalve.com
SŠ

Praxe, stáže
Povinné praxe studentů škol 

technických oborů

mob.603424179

hr@abovalve.com
SŠ, VŠ

ADM Olomouc s.r.o.
Praxe

Zajištění dlouhodobých odborných 

praxí učňů s motivující odměnou za 

produktivní práci a dále bezplatné, 

odborné a krátkodobé praxe.

Jana Hurtová                                                        

tel. č. 581 800 280                                      

Jana.hurtova@adm.com                        

www.adm.com

studenti SOU/SŠ technických a chemických  

oborů, studenti SŠ

Exkurze

Prezentace firmy a prohlídka 

výrobních  prostor a možnost vidět 

postup výroby oleje od semínka až po 

finální produkt.

Jana Hurtová                                                        

tel. č. 581 800 280                                      

Jana.hurtova@adm.com                        

www.adm.com

žáci ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ - technické, 

chemické a potravinářské  obory

Prezentace společnosti

Možnost prezentace společnosti 

ADM na půdě školy a cílem 

motivovat žáky k volbě studia v 

chemickém či  technickém oboru.

Jana Hurtová                                                        

tel. č. 581 800 280                                      

Jana.hurtova@adm.com                        

www.adm.com

žáci ZŠ, studenti SŠ technických a 

chemických oborů

Stipendia

Stipendijní program  (až 1000,- Kč 

měsíčně, nebo hodinové) pro 

vybrané studenty tříletých a 

čtyřletých technických, chemických  a 

potravinářských  oborů s možností 

pokračování na VŠ.

Jana Hurtová                                                        

tel. č. 581 800 280                                      

Jana.hurtova@adm.com                        

www.adm.com

SOU, SOŠ, SŠ a VŠ technické, chemické a 

potravinářské  obory

Diplomové a bakalářské 

práce

zpracování diplomové a bakalářské 

práce pro studenty VŠ - technické, 

chemické a potravinářské  obory

Jana Hurtová                                                        

tel. č. 581 800 280                                      

Jana.hurtova@adm.com                        

www.adm.com

studenti VŠ

technické, chemické a potravinářské  obory

Účast na rodičovských 

schůzkách

Prezentace firmy a propagace studia 

v chemickém nebo technickém 

oboru.

Jana Hurtová                                                        

tel. č. 581 800 280                                      

Jana.hurtova@adm.com                        

www.adm.com

ZŠ 

Amcor Flexibles Prostějov 

s.r.o.
Exkurze, praxe, brigády

Klára Bundilová                                         728 

415 195 SŠ, VŠ

Edwards, s.r.o. Odborná praxe

Dlouhodobé (celoroční) i krátkodobé 

praxe při studiu pro studenty 

technických oborů

irena.kovacicinova@edwardsvacuum.com

www.vtahnemevas.cz
SOU, SOŠ, SŠ a VŠ



Brigády

Dlouhodobé  i krátkodobé (letní) 

brigády na montážních linkách a 

dalších pracovištích

prace@vtahnemevas.cz

www.vtahnemevas.cz
SOU, SOŠ, SŠ a VŠ

Exkurze

Možnost prohlídky špičkového 

výrobního provozu strojního 

obrábění a montáže.

irena.kovacicinova@edwardsvacuum.com

www.vtahnemevas.cz
SOU, SOŠ, SŠ a VŠ

Experimenty s vakuem

Představení  fyzikálních vlastností 

vakua za pomocí experimentů s 

vývěvou např. v hodinách fyziky.

irena.kovacicinova@edwardsvacuum.com

www.vtahnemevas.cz
ZŠ, SŠ

Darování / zapůjčení vývěvy 

do škol

Darování vývěvy případně zapůjčení 

(na smluvenou dobu) pro výuku 

irena.kovacicinova@edwardsvacuum.com

www.vtahnemevas.cz
ZŠ, SŠ, VŠ

Stáže
Stáže pro studenty technických 

oborů VŠ

irena.kovacicinova@edwardsvacuum.com

www.vtahnemevas.cz
VŠ

Graduate Program
Dvouletý zaměstnanecký program 

pro absolventy technických oborů VŠ

irena.kovacicinova@edwardsvacuum.com

https://www.vtahnemevas.cz/kariera/grad

uate-program-pro-absolventky-absolventy-

vs/?r=reply&id=cpbr-1586164671

VŠ

Europasta SE Exkurze, brigády, praxe
Primárně pro technické obory, 

elektrikáře, atd.
prace@europasta.eu, www.europasta.eu primárně SŠ

Fakultní nemocnice 

Olomouc
Exkurze na vybraných 

pracovištích FNOL
Mgr. Michaela Natálie Konečná

Studenty nelékařských zdravotnických oborů 

středních, vyšších odborných zdravotnických 

škol a vysokých škol 

Forvia HELLA

HELLA Autotechnik Nova s.r.o.
Trainee

Placená stáž při studiu VŠ, propojení 

teorie a praxe 

recruiment.cz@hella.com           

hella.jobs.cz
VŠ

Exkurze

Komentovaná prohlídka výrobních 

prostorů

recruiment.cz@hella.com           

hella.jobs.cz
bez omezení

Praxe
Neplacená možnost spolupráce, 

získání odborných znalostí 

recruiment.cz@hella.com           

hella.jobs.cz
SŠ, VŠ

Honeywell Aerospace 

Olomouc s.r.o.
Exkurze

Návštěva letecké výroby (1 hodina 

prezentace, 1,5 hodiny prohlídka 

speciálních technologiíí v leteckém 

průmyslu) 

Stanislav Švec, 

stanislav.svec@honeywell.com
ZŠ (8. a 9. třídy) SŠ a VŠ technického směru

mailto:recruiment.cz@hella.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hella.jobs.cz
mailto:recruiment.cz@hella.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hella.jobs.cz
mailto:recruiment.cz@hella.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hella.jobs.cz
mailto:recruiment.cz@hella.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hella.jobs.cz
mailto:recruiment.cz@hella.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hella.jobs.cz
mailto:recruiment.cz@hella.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hella.jobs.cz


 Prohlídka firmy

Každý první čtvrtek v měsící den pro 

veřejnost, zájemce o práci… 

Registrace nutná

Tomáš Mlýnský, 

tomas.mlynsky@honeywell.com

Pro jednotlivce – středoškoláky, kteří mají 

zájem o školní praxi ve firmě a 

vysokoškoláky, kteří mají zájem o stáž 

Vyučovací hodina 

Představení leteckého průmyslu na 

základních školách v 8. a 9. třídách + 

diskuze o budoucím povolání a 

výběru škol

Stanislav Švec 

Stanislav.svec@honeywell.com
8. a 9. třídy ZŠ

Stáže

Placené roční stáže při škole, práce 

na projektu, flexibilní úvazek. 

Otevřeno 5 stáží (oddělení New 

Product Introduction, Future Factory, 

Výrobní technologie, Procesní 

technologie)

Tomáš Mlýnský, 

tomas.mlynsky@honeywell.com

VŠ – materiálové inženýrství, strojírenství 

apod.

Praxe

Praktická výuka ve firmě pro

technické a rukodělné obory – praxe 

při škole, možné zajištění závěrečné 

zkoušky 

Stanislav Švec 

Stanislav.svec@honeywell.com
 SŠ

Soutěže
Odborné vedení, porotci při 

soutěžích (např SOČ, ProfiTalent)

Stanislav Švec 

Stanislav.svec@honeywell.com
ZŠ, SŠ

Stipendia
3.000 Kč za měsíc pro učně a 

středoškoláky během studia

Stanislav Švec 

Stanislav.svec@honeywell.com

2 + 3. ročníky učňovských oborů, 3. + 4. 

ročníky maturitních oborů

Diplomové práce

Nabídka témat a projektů pro 

zpracování diplomových prací + 

odborné vedení

Stanislav Švec 

Stanislav.svec@honeywell.com
VŠ technického směru

HŽP a.s. Exkurze, brigády  Ing. Jarmila Svobodníková SŠ, VŠ

IDS - Inženýrské a 

dopravní stavby Olomouc 

a.s.

Exkurze, brigády, stipendia, 

spolupráce
 

Sabína Straková                                         

mob. 725784223
SŠ,VŠ

John Crane a.s.
Obráběč kovů-

REKVALIFIKACE

Možnost rekvalifikace pro studenty 

SŠ a SOU.
lenka.holesinska©smiths.com SŠ

 Praxe/Brigády
Možnost praxe a brigád pro studenty 

SŠ a VŠ
martina.tokolyova©johncrane.com SŠ, VŠ

KEESTRACK - CZ, s. r. o. Exkurze
Představení společnosti a prohlídka 

výroby
Lucie Vrtková ZŠ/SŠ/VŠ

Brigády  Lucie Vrtková

SŠ/VŠ



 Profesní dny  Lucie Vrtková

Pro vybrané profese

Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance 

Group

Praxe Praxe v Olomouci

Jana Vyroubalová                                      

mob. 602 146 813          

jvyroubalova@koop.cz

  

VŠ ideálně

Lázně Slatinice a.s.
Brigáda, školní praxe,                                           

exkurze

Možnosti pro studenty odborných i 

všeobecných oborů

Mgr. Tereza Stehlíková

www.lazneslatinice.cz
Bez omezení

M.L.S. Holice, spol. s r. o. Exkurze

Pořádáme dvouhodinové 

komentované prohlídky výrobním 

závodem.

Petra Urbaczková                           

www.mls.cz
Bez omezení

Stipendium

Pro studenty Střední školy technické 

a obchodní Olomouc a studenty 

technických oborů vysokých škol 

máme připravený stipendijní 

program, díky kterému si nejenže 

přivyděláte, ale získáte také cennou 

praxi v oboru!

Petra Urbaczková                           

www.mls.cz

SŠ

 Praxe pro studenty

Umožňujeme realizaci dlouhodobých 

půlročních až tříletých praxí pro 

studenty elektro oborů.

Petra Urbaczková                           

www.mls.cz SŠ, VŠ

Letní brigáda Pro studenty nad 18 let.
Lucie Šmoldasová                         

www.mls.cz
ŠŠ,VŠ

Mercedes-Benz Trucks 

Česká republika s.r.o.
Praxe, brigády

Nabízíme praxe a brigády pro 

studenty oborů automechanik, 

autotronik, diagnostik, autoelektrikář 

a další příbuzné obory…

Mgr. Kateřina Procházková                       

mob. 733 674 730   

katerina.prochazkova@daimlertruck.com  

Kariéra | Mercedes-Benz Trucks (jobs.cz)

SŠ, VŠ

Zaměstnání

Brzy otevíráme novou pobočku v 

Olomouckém kraji. Láká Vás pracovat 

pod naší značkou? Hledáme kolegy a 

kolegyně na pozice mechaniků, 

techniků, i kolegy a kolegyně na 

obchodní a backofficové pozice. 

Mgr. Kateřina Procházková                       

mob. 733 674 730   

katerina.prochazkova@daimlertruck.com  

Kariéra | Mercedes-Benz Trucks (jobs.cz)

Bez omezení

http://www.mls.cz/
http://www.mls.cz/
http://www.mls.cz/
http://www.mls.cz/
http://www.mls.cz/
http://www.mls.cz/
http://www.mls.cz/
http://www.mls.cz/


Miele technika s.r.o. Spolupráce při studiu
Exkurze, praxe, brigády, stipendia, 

závěrečné práce

Eva Vavřínová         

eva.vavrinova@miele.com     

www.karieravmiele.cz

Exkurze – ZŠ

Praxe, stipendia, brigády, závěrečné práce – 

SŠ, VŠ

Nemocnice Šumperk a.s.
Stipendium                                                                    

Brigády

Podpora při studiu                      

Brigády

Mgr. Miloš Rais                                          

mob. 720 053 931    

www.nemocnicesumperk.cz

SŠ, VŠ

PANAV, a.s. exkurze
Prohlídka společnosti + výklad o 

jednotlivých povoláních

Ing. Helena Škobrtalová            

www.panav.cz         

helena.skobrtalova@panav.cz                     

mob. 602584961

ZŠ (v rámci přípravy na povolaní)                                       

SŠ

praxe

14 dnů – 3 týdny pro žáky SŠ (dle 

oboru – např. ekonomický směr, 

strojírenské obory..)

Ing. Helena Škobrtalová            

www.panav.cz         

helena.skobrtalova@panav.cz                     

mob. 602584961

SŠ

 praxe
Pro žáky VŠ - strojírenské obory a 

konstruktérské obory..)

Ing. Helena Škobrtalová            

www.panav.cz         

helena.skobrtalova@panav.cz                     

mob. 602584961

VŠ

praxe
Pro žáky SOU – praxe celoroční dle 

požadavků škol.

Ing. Helena Škobrtalová            

www.panav.cz         

helena.skobrtalova@panav.cz                     

mob. 602584961

SŠ

Robertshaw CZ Limited, 

odštěpný závod
Letní brigády  

Aneta Španihelová                                      tel. 

587 805 116           

www.pracevrobertshaw.cz

SŠ, VŠ

 Odborné praxe

Dlouhodobé i krátkodobé; odborné 

vedení našimi zaměstnanci; obědy 

zdarma

Aneta Španihelová                                      tel. 

587 805 116           

www.pracevrobertshaw.cz

Bez omezení

 Exkurze

Necháme Tě nahlédnout do zákulisí 

obslužných středisek technologie, 

údržby, kvality, logistiky, lisovny a 

dalších!

Aneta Španihelová                                      tel. 

587 805 116           

www.pracevrobertshaw.cz

Bez omezení

 Učňovské programy

Nástrojař; údržbář; mechatronik; PLC 

programování; hodinová finanční 

odměna; odborné vedení

Aneta Španihelová                                      tel. 

587 805 116           

www.pracevrobertshaw.cz

Bez omezení

Senior Flexonics Czech 

s.r.o.

Odborná praxe; exkurze; 

stáže a spolupráce na 

bakalářské nebo diplomové 

práci

www.seniorflexonics.cz    

senior@seniorflexonics.cz

pavel.baranek@cz.nestle.com

Studenty SOU, SŠ a VŠ především 

strojírenského nebo technického zaměření



Siemens, s.r.o.  

Elektromotory Mohelnice
Exkurze

Ukázka výroby a představení 

společnosti
jana.koenigova@siemens.com ZŠ/SŠ/VŠ

 Praxe Různé oblasti jana.koenigova@siemens.com SŠ/VŠ

 Brigády Různé oblasti
veronika.hadrova@siemens.com   

lucie.simkova@siemens.com
SŠ/VŠ

Stipendium Finanční podpora během studia jana.koenigova@siemens.com SŠ/VŠ

Siemens, s.r.o. 
Cena Wernera von 

Siemense
Prestižní soutěž https://www.cenasiemens.cz/ VŠ

Statutární město Olomouc Studijní praxe

praxe musí být bezplatná a je 

nařízená školou a je určena pro 

studenty, kteří ji mají jako povinnou 

součást studia

Michaela Dvořáková                                 

Studijní praxe (olomouc.eu)
SŠ a VŠ na základě smlouvy nebo žádosti

Bakalářské a magisterské 

práce
 

PhDr. Vlasta Leštinská, vedoucí oddělení 

personálního a právního
VŠ

Toray Textiles Central 

Europe s.r.o.
Exkurze

Prezentace o historii a současnosti 

firmy + prohlídka výrobních prostor

Ing. Tomáš Zikmund                                   

Mgr. Hana Hujíčková         

personalni@ttce.toray.cz

Bez omezení

TRUSS ALUMINIUM 

FACTORY a.s.
Brigáda Pracovník expedice

Mgr. Kateřina Kaňkovská       

personalni@taf.cz
Studenty

UNEX a.s. Stipendijní programy

Podpora vybraných studentů ve 

studiu na odborných školách, v 

případě dobrých výsledků příslib 

zaměstnání.

prace.unex.cz                                                      

e-mail: studenti@unex.cz
Studenty SOU a SOŠ

 Odborná praxe
Nabídka prostor i částečné zajištění 

materiálu pro praktickou výuku.

prace.unex.cz                                                      

e-mail: studenti@unex.cz
Studenty SOU a SOŠ

Stáže
Podpora studentů při získání praxe 

na vybraných pozicích.

prace.unex.cz                                                                      

e-mail: studenti@unex.cz
Studenty SŠ, VŠ



Brigády

Letní brigáda v úseku administrativy, 

výroby a správy majetku.                                          

(U brigád ve výrobě a správy majetku 

min. věk 18 let.)

prace.unex.cz                                                      

e-mail: studenti@unex.cz

Studenty SŠ/SOU                                  

Studenty VŠ 

Exkurze do výroby

Možnost vidět slévárnu (výroba 

odlitků), kovárnu (výroba výkovků) i 

strojírenskou výrobu (výroba 

svařovaných konstrukcí).

prace.unex.cz                                                      

e-mail: studenti@unex.cz
SŠ, VŠ

Den otevřených dveří

Možnost prohlédnout si výrobní 

prostory strojírensko-metalurgické 

společnosti (mateřský závod v 

Uničově), zúčastnit se doprovodného 

programu, získat více informací o 

firmě i pracovních nabídkách na 

informačním stánku firmy.

www.unex.cz Širokou veřejnost

 
Spolupráce na bakalářských 

a diplomových pracích

Nabídka témat na psaní závěrečné 

práce, při zpracování práce podpora 

konzultanta z firmy.

prace.unex.cz                                                      

e-mail: studenti@unex.cz
studenty VŠ

Podpora odborného 

vzdělávání

Spojení výrobní firmy s konkrétní 

školou ve formě finanční i materiální 

podpory, zajištění praktické výuky, 

prezentace firmy na školách s 

ohledem na perspektivu studia a 

příslib budoucího zaměstnaní v 

daných oborech.

prace.unex.cz                                                      

e-mail: studenti@unex.cz
studenty SOU a SOŠ

Veolia Energie ČR, a.s. Letní projekty

Zpracování odborného projektu pod 

vedením garanta/našeho 

zaměstnance (červen – září)

lidskezdroje@veoliaenergie.cz VŠ

 
Bakalářské                   

diplomové práce
 lidskezdroje@veoliaenergie.cz VŠ

Windmöller & Hölscher 

Machinery k.s.
Odborné praxe

Nabízíme možnost absolvování 

odborných praxí. Určeno především 

pro studenty technických oborů. 
www.wuh.cz SOU/SŠ/VŠ

Letní brigády 
Možnost placené letní brigády na 

základě dohody o provedení práce
www.wuh.cz SOU/SŠ/VŠ

Spolupráce na bakalářských  

a diplomových pracích

Odborné konzultace a podpora při 

zpracování bakalářských a 

diplomových prací - různá zaměření.
www.wuh.cz

Spolupráce na bakalářských  a diplomových 

pracích



Exkurze 

Pro studenty základních, středních i 

vysokých škol nabízíme exkurze, v 

jejichž rámci se mohou seznámit s 

výrobními procesy, pracovním 

prostředím a možnostmi spolupráce.

www.wuh.cz  ZŠ/SOU/SŠ/VŠ

NÁZEV ŠKOLY NÁZEV NABÍDKY POPIS NABÍDKY KONTAKT NABÍDKA JE URČENA PRO

CARITAS - Vyšší odborná 

škola sociální Olomouc
Gaudeamus Brno 

1.– 4. 11. 2022 Prezentace školy. 

Informace o studiu od studentů i 

absolventů. 

www.caritas-vos.cz (Kalendář akcí) SŠ, bez omezení 

Den otevřených dveří 

2. 12. 2022, 14. 1. 2023  Prohlídka 

školy a koleje. Informace od 

studentů, vyučujících i studijního 

oddělení. 

www.caritas-vos.cz  SŠ, bez omezení 

Akce v kavárně

Během semestru pořádáme různé 

akce v kavárně Caritaska (besedy se 

známými osobnostmi, promítání 

filmů apod.). Aktuální informace 

budou k dispozici na našich sociálních 

sítích (Facebook a Instagram 

@skolacaritas)

www.facebook.com/skolacaritas  

www.instagram.com/skolacaritas

Hra #Karel2026

Interaktivní hra, časově neomezená, 

které se mohou zúčastnit jak 

jednotlivci, tak týmy. Hra vás provede 

příběhem pana Karla přímo v centru 

Olomouce. 

Info ke hře dostupné zde: 

http://www.caritas-vos.cz/cz/25-let-

caritas/hra-karel2026

SŠ, bez omezení 

Moravská vysoká škola 

Olomouc, o.p.s.
Den otevřených dveří pro 

SŠ – spojený s exkurzí

DOD a exkurze po budově a 

učebnách MVŠO

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA                   

https://www.mvso.cz
SŠ, VŠ

Odborné učiliště a 

Praktická škola, 

Mohelnice, Vodní 27

Dny otevřených dveří

19. 10. 2022, 9. 11. 2022, 7. 12. 2022, 

14. 12. 2022, 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 

8. 2. 2023

Mgr. Ivana Pohlová                                       

tel. 583430113                                               

mob. 776 621 196                 

www.ouaprsmohelnice.cz

ZŠ - přednostně pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami

http://www.caritas-vos.cz/
http://www.facebook.com/skolacaritas
http://www.facebook.com/skolacaritas
http://www.caritas-vos.cz/cz/25-let-caritas/hra-karel2026
http://www.caritas-vos.cz/cz/25-let-caritas/hra-karel2026
http://www.caritas-vos.cz/cz/25-let-caritas/hra-karel2026


Sigmundova střední škola 

strojírenská, Lutín
Exkurze                               

Dny otevřených dveří

Prezentace výuky + vlastní 

vyzkoušení různé výroby.

Vladimír Smékal                

ww.sigmundovaskola.cz
ZŠ

Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště 

služeb Velký Újezd, s.r.o.

Den otevřených dveří 01.12.2022 www.souvelkyujezd.cz ZŠ

Střední odborná škola 

lesnická a strojírenská 

Šternberk

Den otevřených dveří

25.11. a 26.11.2022                                

Pátek 8-17 hod                                   

Sobota 8-12 hod

www.sou-stbk.cz  

Den otevřených dveří

6.1. a 7.1.2023                                  

Pátek 8-17 hod                                   

Sobota 8-12 hod

www.sou-stbk.cz  

Střední odborná škola 

Litovel, Komenského 677
Den otevřených dveří

Prosinec  2022                                         

Leden 2023   
www.soslitovel ZŠ

Střední průmyslová škola 

a Střední odborné učiliště 

Uničov

Den otevřených dveří prohlídka školy
unicprum.cz                                                   

tel. 585 087 531
ZŠ

Den zručnosti pro žáky ZŠ  
unicprum.cz                                                   

tel. 585 087 531
zájemci o studium na škole

Střední průmyslová škola, 

Přerov,  Havlíčkova 2
Dny otevřených dveří 11.11.2022, 13.1.2023

PhDr. Hana Vyhlídalová, 725736115, 

www.sps.prerov.cz
bez omezení

PhDr. Hana Vyhlídalová, 725736115

www.sps.prerov.cz

Stipendia 
stipendia pro žáky studijních oborů 

elektrotechniky a strojírenství
ZŠ, SŠ 

http://www.ouaprsmohelnice.cz/
http://www.ouaprsmohelnice.cz/
http://www.sou-stbk.cz/
http://www.sou-stbk.cz/


Střední škola automobilní 

Prostějov, s.r.o.
Den otevřených dveří

Možnost osobní návštěvy prostor 

školy, školního kadeřnického salonu a 

školního autoservisu

Mgr. Taťána Pytelová                            

www.ssaprostejov.cz
ZŠ

Střední škola gastronomie 

a služeb, Přerov, Šířava 7
Dny otevřených dveří

Prezentace studijních a učebních 

oborů
www.sirava.cz Žáci ZŠ

Střední škola 

gastronomie, farmářství a 

služeb Jeseník

Den otevřených dveří – 

pracoviště Horní Heřmanice
22.10.2022 www.sosjesenik.cz Bez omezení

Střední škola 

polytechnická, Olomouc, 

Rooseveltova 79

SCHOLARIS OLOMOUC

Prezentační výstava středních a 

vyšších odborných škol olomouckého 

kraje konaná 23. a 24. 11. 2022

Mgr. Drexlerová            

drexlerovad@ssprool.cz
Bez omezení

Dny otevřených dveří 20. - 21. 1 2023 www.ssprool.cz Bez omezení

Střední škola řemesel, 

Šumperk
Den otevřených dveří

Prezentace školy                        

01.12.2022                                            

9:00 – 17:00

www.skolasumperk.cz                              

Martina Černá, studijní ddělení      

tel. 583 320 117

Bez omezení

Střední škola technická a 

obchodní, Olomouc, 

Kosinova 4

Dny otevřených dveří, 

workshopy

Prohlídka školy a odborného výcviku, 

na workshopech možnost prakticky si 

vyzkoušet činnosti z jednotlivých 

oborů

www.kosinka.com ZŠ

Střední zdravotnická škola 

a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Emanuela 

Pöttinga a Jazyková škola 

s právem státní jazykové 

zkoušky Olomouc

Dny otevřených dveří  Prezentace oborů SZŠ i VOŠz
sekretariat@epol.cz                             Helena 

Švancarová
ZŠ, SŠ

Švehlova střední škola 

polytechnická Prostějov
 Workshop pro žáky ZŠ

 Ukázky pokusů v chemii, biologii, 

automobilní trenažer, výroba 

výrobku

Ing. Renata Grulichová

www.svehlova.cz
Pro ZŠ

http://www.sosjesenik.cz/
mailto:sekretariat@epol.cz%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Helena%20Švancarová
mailto:sekretariat@epol.cz%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Helena%20Švancarová


Univerzita Obrany - 

Ministerstvo obrany
DOD FVL a FVT

10. 11 .2022; 10. 12. 2022; 19. 1. 

2023; 10. 11. 2023
unob.cz Bez omezení

DOD FVZ 3. 12. 2022; 21. 1. 2023 unob.cz Bez omezení

Prezentace na SŠ

Po domluvě rádi přijedeme 

prezentovat nabídku studia i 

odbornou přčednášku na dohodnuté 

téma

veronika.cerna@unob.cz SŠ

Exkurze na Univerzitě 

obrany
Pouze pro celé třídy veronika.cerna@unob.cz SŠ

Univerzita Palackého v 

Olomouci
MEET UP

Studentský festival nejen pro prváky 

20.09.2022

zuzana.kullova@upol.cz  

www.meetup.upol.cz
ZŠ, SŠ

Roadshow Kam na vysokú 

Žilina

Miniveletrh terciárního vzdělávání     

20.09.2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.narodnekariernecentrum.sk
SŠ

Roadshow Kam na vysokú 

Trenčín
Miniveletrh terciárního vzdělávání

ondrej.martinek@upol.cz 

www.narodnekariernecentrum.sk
SŠ

Roadshow Kam na vysokú 

Trnava
Miniveletrh terciárního vzdělávání

ondrej.martinek@upol.cz 

www.narodnekariernecentrum.sk
SŠ

Noc vědců
Největší akce v noci popularizující 

vědu a výzkum  30.09.2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.nocvedcu.cz/olomouc
ZŠ, SŠ

Gaudeamus Bratislava
Veletrh terciárního vzdělávání  4.–6. 

10. 2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.gaudeamus.cz
SŠ

Roadshow Kam na vysokú 

Banská Bystrica

Miniveletrh terciárního vzdělávání     

18.10.2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.narodnekariernecentrum.sk
SŠ

Roadshow Kam na vysokú 

Poprad

Miniveletrh terciárního vzdělávání  

19.10.2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.narodnekariernecentrum.sk
SŠ

http://www.meetup.upol.cz/
http://www.meetup.upol.cz/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.nocvedcu.cz/olomouc
http://www.nocvedcu.cz/olomouc
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/


Roadshow Kam na vysokú 

Košice

Miniveletrh terciárního vzdělávání 

25.10.2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.narodnekariernecentrum.sk
SŠ

Roadshow Kam na vysokú 

Prešov

Miniveletrh terciárního vzdělávání  

26.10.2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.narodnekariernecentrum.sk
SŠ

Pevnost poznání PřF UP Týden Akademie věd ČR

Pevnost poznání se připojuje k 

celostátnímu programu (listopad 

2022)

 martina.vyslouzilova@upol.cz

https://www.tydenavcr.cz/index.html
ZŠ, SŠ

Univerzita Palackého v 

Olomouci
Gaudeamus Nitra

Veletrh terciárního vzdělávání  

14.–16. 10. 2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.gaudeamus.cz
SŠ

Gaudeamus Brno
Největší veletrh terciárního 

vzdělávání 1.–4. 11. 2022

ondrej.martinek@upol.cz 

www.gaudeamus.cz
SŠ

Den otevřených dveří UP Den otevřených dveří  02.12.2022
ondrej.martinek@upol.cz 

www.univerzitnimesto.cz
SŠ

Den otevřených dveří UP Den otevřených dveří  14.1.2023
ondrej.martinek@upol.cz 

www.univerzitnimesto.cz
SŠ

Academia Film Olomouc

Největší festival populárně-

vědeckých a dokumentárních filmů 

v ČR 25.–30. 4. 2023

komunikace@afo.cz                                                               

www.afo.cz
ZŠ, SŠ

Vysoká škola logistiky 

o.p.s.
Den otevřených dveří

Představení studijních programů, 

prohlídka školy

Ing. Ivana Kolářová                 

studijni@vslg.cz                            

www.vslg.cz 

SŠ, VŠ, pracující

Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta strojního 

inženýrství

Den otevřených dveří 02.12.2022 www.fme.vutbr.cz Bez omezení

Den otevřených dveří 17.02.2023 www.fme.vutbr.cz Bez omezení

Noc vědců 30.09.2022 www.fme.vutbr.cz Bez omezení

Soutěž pro středoškoláky 

Roboti@FSI
září 2022 – leden 2023 www.fme.vutbr.cz Bez omezení

http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.narodnekariernecentrum.sk/
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.univerzitnimesto.cz/
http://www.univerzitnimesto.cz/
http://www.univerzitnimesto.cz/
http://www.univerzitnimesto.cz/
mailto:studijni@vslg.cz
mailto:studijni@vslg.cz
mailto:studijni@vslg.cz


Vyšší odborná škola a 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, 

Olomouc, Božetěchova 3

Den otevřených dveří          

2. 12. 2022
Prohlídka školy, ukázky výuky

www.spseol.cz                                

info@spseol.cz 
ZŠ, SŠ

Den otevřených dveří             

18. 1. 2023
Prohlídka školy, ukázky výuky

www.spseol.cz                                

info@spseol.cz 
ZŠ, SŠ

Konference BožeTECH  

22.03.2023

Prohlídka školy, ukázky výuky, 

odborná konference

www.spseol.cz                                

info@spseol.cz 
SŠ

Vyšší odborná škola a 

Střední škola automobilní, 

Zábřeh, U Dráhy 6

Dny otevřených dveří
Náborová akce školy – každou středu 

od říjen – únor (14:00 -16:00)

Mgr. Bedřich Lužík                                 

www.spsa-za.cz                                            tel. 

588 881 504

ZŠ/SŠ

Dny otevřených dveří - 

soboty

Náborová akce školy              

10.12.2022  a 7.1.2023 (8:00-13:00)

Mgr. Bedřich Lužík                                 

www.spsa-za.cz                                            tel. 

588 881 504

ZŠ/SŠ

Otevřený týden
Náborová akce školy                           

19.6.-23.6.2023 (8:00-13:00)

Mgr. Bedřich Lužík                                 

www.spsa-za.cz                                            tel. 

588 881 504

ZŠ/SŠ

Tuto tabulku najdete na www.burzapav.cz, sledujte nás i na Facebooku #BurzaPaV
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http://www.spseol.cz/
http://www.spseol.cz/

