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Vy‰‰í odborné vzdûlávání je urãeno pro absolventy stfiedních ‰kol se zájmem o praktickou stránku studia. Je urãeno zájemcÛm,
ktefií si chtûjí zv˘‰it svojí dosavadní kvalifikaci, ale nevyhovuje jim pfiíli‰ teoreticky zamûfiené vysoko‰kolské studium. Studenti
nejsou pfiipravováni na vûdeckou ãinnost, ale získávají vût‰í mnoÏství praktick˘ch znalostí a dovedností. Tyto praktické doved-
nosti potom velmi oceÀují zamûstnavatelé.

Tento inzerát = 10 % sleva 

V‰elijaké vûciãky, 
dobrÛtky i ‰atiãky. 

Nabízíme:
- Zn. Altik, Jopess, Sanu Babu, 

Shamira a jiné.
- Orginální tvorba a šperky. 

Zborovská 11 (vedle zlatnictví Perla), 
Boskovice 680 01
www.facebook.com/nasobchudek.cz

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Prohlídka ‰koly dle domluvy

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA

Vzdûlávání VO· je tfiíleté a je 
ukonãeno absolutoriem. Absolventi
získávají vysvûdãení o absolutoriu
a diplom a je jim pfiiznáno právo
pouÏívat titul „diplomovan˘ specia-
lista” uvádûné za jménem (zkrácenû
„DiS.”). Bûhem odborné praxe zís-
kají studenti nejenom nové praktické
poznatky, ale i fiadu kontaktÛ, které
jim velmi ãasto umoÏÀují získat i za-
mûstnání po úspû‰ném ukonãení stu-
dia.

Na‰e ‰kola, jako jediná v regionu, 
umoÏÀuje vy‰‰í odborné studium ve
tfiech ekonomick˘ch oborech a v jed-
nom oboru zdravotnickém.

VO· ekonomická nabízí obory
Ekonomika a podnikání, Finanãnictví
a bankovnictví a Cestovní ruch. V obo-
ru Ekonomika a podnikání si studenti
mohou vybrat ze dvou zamûfiení -
Finanãní fiízení a zdaÀování nebo
Ekonomika nemovitého majetku.

V ekonomick˘ch oborech je v˘u-
ka zamûfiena na rozvoj podnikatel-
sk˘ch a manaÏersk˘ch znalostí
a dovedností studentÛ. Souãástí v˘-
uky oboru vzdûlání Cestovní ruch je
pfiíprava studentÛ na práci prÛvodce
cestovního ruchu. Pozornost je vû-
nována také v˘uce cizích jazykÛ
a získání odborn˘ch kompetencí
v oblasti IC technologií. 

Absolventi VO· mají moÏnost po-
kraãovat ve studiu na vysoké ‰kole.
Spolupracujeme s nûkter˘mi V· a na

základû této spolupráce jsou absolven-
tÛm VO· pfii studiu V· uznávány kre-
dity za absolvování urãit˘ch pfiedmûtÛ
a zkrácena následná doba bakaláfiského
studia.

Vy‰‰í odborná ‰kola zdravotnická
nabízí ke studiu obor Diplomovaná
v‰eobecná sestra. Absolvent je zpÛso-
bil˘ k v˘konu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu. V̆ znamnou
sloÏku vzdûlávání tvofií praktická v˘u-
ka, jejímÏ cílem je osvojení o‰etfiova-
telsk˘ch postupÛ, dovedností plánovat,
poskytovat a vyhodnocovat zdravotní
péãi, jednat se zdrav˘mi i nemocn˘mi
klienty a pracovat v t˘mu. Praktická
v˘uka se uskuteãÀuje v nemocnicích
a ostatních zafiízeních zaji‰Èujících
zdravotní péãi.

Absolvent vzdûlávacího programu
Diplomovaná v‰eobecná sestra najde
uplatnûní ve v‰ech typech zdravotnic-
k˘ch zafiízení, jako zdravotnick˘ pra-
covník v zafiízeních sociálních sluÏeb
a péãe nebo v privátní o‰etfiovatelské
péãi, a to v rozsahu a na úrovni stano-
vené pro v˘kon povolání v‰eobecné
sestry.

Na‰e VO· je tedy urãena pro absol-
venty stfiedních ‰kol, ktefií se chtûjí dá-
le vzdûlávat, jsou prakticky zaloÏeni,
chtûjí získat praktické dovednosti a
uspût na trhu práce. 

Pfiihlá‰ky ke studiu lze podávat do
31. kvûtna 2016. Podrobnûj‰í infor-
mace jsou na www.vassboskovice.cz.

Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická
a zdravotnická a S·, Boskovice – získej
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