Nudu u nás nezažiješ!
•       cestujeme po světě – Erasmus
•       zakládáme fiktivní firmy
•       sportujeme a vyhráváme
•       soutěžíme
•       zažíváme dobrodružství

Co je u nás samozřejmostí?
•
•
•
•
•
•
•

moderní středoškolský areál
bezbariérový přístup
stravování a ubytování v areálu školy              
podnětné prostředí na každém kroku
relaxační zóny na chodbách
podporujeme aktivní sportovce
individuální přístup k žákům
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
...Baví Tě počítače a grafika, ale bojíš se, že to nezvládneš? Máš pocit, že to bude moc složité?
Nebo si dokonce myslíš, že to není nic pro holky? NEBOJ SE ZAČÍT – S NÁMI TO DÁŠ!

Počítačová grafika a design
#JSMEGRAFICI… chceš být také? Buď ten, který
nechává svůj umělecký otisk na všem, co denně
vidí tisíce lidí. Vytvoř návrhy grafických materiálů,
webových stránek nebo publikací. Uchop svou
příležitost a dokaž sám sobě, že na to máš!

IT ve veřejné správě
Jsi na webu jako doma? Víš, co je HW a SW? Spoj studium s tvojí zálibou. Nauč se vše,
co budeš jako správce sítě, či pracovník IT oddělení různých podniků potřebovat. [AJ] [TY:]
můžeš u nás hravě studovat!
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EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
...Chtěl bys jednou podnikat? Vyber si ekonomický obor, o který je zájem v podnicích a kde je
teorie propojená s praxí. Pojď k nám studovat a dělat business, který Tě bude bavit.

Finance a bankovnictví
Počítáš rád peníze? Máš je v peněžence srovnané?
Tak právě ty pojď studovat oblasti finančních
a bankovních služeb. I TY se můžeš stát bankéřem,
podnikatelem či finančním manažerem!

Sportovní management
Sleduješ sportovní dění? Máme pro Tebe dobrou zprávu – i tvůj oblíbený sportovní klub bude
potřebovat managery. Staň se jím právě TY! Budeš mít přehled o různých sportovních
odvětvích, fyziologii i psychologii sportovců. Stejně tak budeš zvládat management, marketing
i podnikání.
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V novém školním roce pro Vás otevíráme
tyto školní vzdělávací programy:

Sportovní management
Finance a bankovnictví
Počítačová grafika a design
IT ve veřejné správě
Obory na dálkové formě studia:
• Informační technologie
• Ekonomika a podnikání

Partnerské sportovní kluby:

Pomáháme…....
Srdíčkové dny
Tříkrálová sbírka
Cena Ď
Ježíškova vnoučata

Partner na poli vzdělávání

Neváhej a přijď se k nám podívat:
PÁTEK:
SOBOTA:
STŘEDA:
SOBOTA:

06.11.2020
05.12.2020
13.01.2021
06.02.2021

EDUCA Pardubice–Střední odborná škola, s. r. o.
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví
Tel.: +420 466 921 836
E-mail.: skola@educapardubice.cz
Web: www.educapardubice.cz
Facebook: www.facebook.com/educanet
Instagram: @edupce

