
n Kde najdu informace
Základní obecné informace 

o středních školách nebo kon-
zervatořích a oborech a formách 
vzdělání v těchto školách lze 
získat:

- přímo na středních školách 
a jejich internetových stránkách;

- na internetových stránkách 
jako jsou www.stredniskoly.com, 
nebo na informační stránce mi-
nisterstva www.msmt.cz/
vzdelavani/stredni-skolstvi; 

- v Učitelských novinách, kde 
je uveden seznam středních škol, 
nebo z publikace Kam na školu - 
Střední školy v České republice 
2008/2009 vydané Národním 
ústavem odborného vzdělávání. 
Publikaci (se dvěma CD) obdr-
žely zdarma všechny úplné zá-
kladní školy během října;

- odbory školství krajských 
úřadů a Informační a poraden-
ská střediska úřadů práce.
n Kam a kdy zajít
Koncem roku se tradičně ote-

vírají dveře středních škol pro 
žáky devátých tříd základních 
škol. Stejně tomu tak bude i le-
tos ve Střední škole zemědělské 
a ekologické v Žatci, ulici Svato-
pluka Čecha 1180. Ta připravila 
první Den otevřených dveří již na 
zítra, 29. listopadu, od 10 do 16 
hodin. Dveře školy se pro všech-
ny zájemce otevřou také v pátek 
14. prosince, ale i v novém roce – 
8. ledna, vždy od 8 do 16 hodin. 
„Školu ovšem je možné navštívit 
kdykoliv po předchozí domluvě,“ 
říká ředitelka školy Ing. Eva Klí-

mová. Letos škola nabízí dva čtyř-
leté studijní obory – Agropodni-
kání a Ekologie a ochrana krajiny 
a tříletý učební obor Zahradník.

Střední průmyslová škola elek-
trotechnická a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků v Žatci, s.r.o., Svatovác-
lavská 1404 pořádá Den otevře-
ných dveří 6. prosince. A to i ve 
své pobočce v Postoloprtech. “V 
příštím školním roce plánuje-
me otevření po jednom prvním 
ročníku studijního oboru Elek-
trotechnika a Technické lyceum. 
V přijímacím řízení, které pro-
běhne v dubnu 2008, počítáme 
s některými změnami. Ty vychá-
zí z našich několikaletých zkuše-
ností a měly by přispět ke zvýšení 
kvality výuky v prvních ročnících. 
Již nyní lze říci, že bude kladen 
větší důraz na nutnost absolvo-
vání přípravných kurzů u těch 
žáků, kteří mají horší prospěch 
než 2 z vybraných předmětů, 
i když celkový studijní průměr se 
pohybuje kolem 1,5,“ předeslal 
ředitel školy Václav Fiala.

Soukromá obchodní akademie 
v Žatci, jež sídlí ve Svatovác-
lavské ulici společně se SPŠE 
a ZDVPP s.r.o., připravila Dny 
otevřených dveří na 6. prosince, 
v novém roce pak 7. ledna a 7. 
února. „Nyní je možno navštívit 
školu v libovolném vyučovacím 
dnu, po předchozí telefonické 
dohodě s vedením školy na lin-
ce 415 726 003,“ sděluje ředi-
telka akademie Alice Iskerková. 
SOA v Žatci, která také má po-

bočku i v Postoloprtech, láká na 
nový studijní obor Propagační 
grafika.

V Obchodní akademii v Žatci, 
ulici Studentské 1354 Den ote-
vřených dveří proběhne v pátek 
7. prosince od 14 do 18 hodin 
a pak v pátek 11. ledna 2008. 
„Nabízíme ve školním roce 2008/
2009 novinku – čtyřleté studium 
ukončené maturitou v oboru Eko-
nomické lyceum a Obchodní aka-
demie. Zájemcům o studium na 
vysoké škole zajišťujeme speciál-
ní přípravu,“ sdělil ředitel školy 
Bohuslav Kuneš. 

Obchodní akademie generá-
la Františka Fajtla v Lounech, 
Osvoboditelů 497 pořádá Týden 
otevřených dveří ve dnech 10. - 
13. prosince denně od 8 do 13:
30 hodin. „Je možné navštívit 
školu a přímo ve vyučovacích 
hodinách se seznámit s vlastní 
výukou jednotlivých předmětů. 
Dále nabízíme individuální kon-
zultace s vedením školy v předem 
dohodnutých termínech,“ in-
formuje ředitel Miloslav Bouda. 
Škola nabízí dva čtyřleté studijní 
obory s maturitou – Ekonomika 
a podnikání a Lyceum. „Přijímací 
zkoušky nebudou, rozhoduje prů-
měr ze základní školy, tzn. sečte-
me průměr známek v 8. třídě v 1. 
a 2. pololetí a v 9. třídě v 1. polo-
letí a tento součet vydělíme tře-
mi; v případě shodného průmě-
ru u více žáků sečteme u těchto 
žáků známky z češtiny, matema-
tiky a cizího jazyka opět v 8. a 9. 
třídě (nižší součet je výhodněj-
ší), poté všechny žáky seřadíme 
od nejnižšího průměru po nejvyš-
ší,“ dodává M. Bouda.

Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola SČM-

SD Žatec, s.r.o., Hošťálkovo 
náměstí 132 zve na Den ote-
vřených dveří 12. prosince od 
10 do 17 hodin. Mimo jiné tato 
soukromá škola nabízí základ-
kám prohlídku školy, a to za pl-
ného provozu. „Po prohlídce 
bude pro návštěvníky připrave-
no malé občerstvení. Prohlídku 
školy je nutno předem domluvit 
na telefonním čísle 415 710 380,“ 
uvádí ředitelka Stanislava Želin-
ská. Střední odborná škola nabí-
zí studium zakončené maturitní 
zkouškou v oborech Hotelnictví 
a turismus, Kuchař a Číšník-ser-
vírka. Na Středním odborném 
učilišti, po jehož ukončení žáci 
obdrží výuční list, lze studovat 
obory Kuchař-číšník pro pohos-
tinství, Kuchař, Číšník, Proda-
vač a Krejčí.

Střední odborná škola tech-
nická a Střední odborné učiliště 
v Lounech, ulici Osvoboditelů 
380 připravila dva termíny Dnů 
otevřených dveří. 8. ledna 2008 
se koná od 15 hodin v budově 
školy, dne 9. ledna od 15 hodin 
ve školních dílnách v Říční ulici. 
Druhý termín je 12. února 2008 
od 15 hodin ve škole a 13. února 
od 15 hodin ve školních dílnách 
v Říční ulici. „Rádi vás uvidíme 
a věnujeme se vám i mimo tyto 
termíny,“ říká ředitelka Simona 
Vágnerová. Škola nabízí studi-
um ve čtyřletých studijních obo-
rech: Strojírenství - zaměření na 
počítačovou podporu, Provoz 
a ekonomika dopravy – zaměře-
ní na železniční dopravu, Organi-
zace a management strojírenství 
a Management techniky adminis-
trativy – asistent/ka podnikatele. 
Dále pak vyučení v osmi tříletých 
učebních oborech.

Střední škola stavební v Lou-
nech, ulici Postoloprtské 2636 
pořádá Den otevřených dveří 8. 
ledna 2008 (po dohodě kdykoliv). 

Škola nabízí čtyřleté studijní obo-
ry: Stavebnictví a Mechanik in-
stalatérských a elektrotechnic-
kých zařízení budov. Dále nabízí 
devět učebních oborů s výučním 
listem. „Pro zvyšování kvalifikace 
zajišťujeme žákům kurzy (svářeč-
ský – autogen, svařování plastů 
a mědi), ve spolupráci s úřadem 
práce nabízíme zájemcům mož-
nosti rekvalifikačních kurzů,“ 
říká ředitel Viktor Kolovratník.

Střední odborná škola a Střed-
ní odborné učiliště v Podbořa-
nech, Kpt. Jaroše 862 napláno-
vala Dny otevřených dveří na 
11. ledna 2008 od 8 do 16 ho-
din, 12. ledna od 9 do 11:30 ho-
din a 9. února rovněž od 9 do 
11:30 hodin. Škola od 1. září 
otevřela nové studijní obory Me-
chatronik a Obchodník. „Jsme 
připraveni kdykoliv vás přivítat, 
poskytnout další údaje a umož-
nit vám prohlídku celého areálu 
naši státní školy,“ zdůraznil ředi-
tel SOŠ a SOU Podbořany Ladi-
slav Grössl.

Gymnázium Václava Hlavatého 
v Lounech, Poděbradova 661 zve 
na Den otevřených dveří 8. led-
na 2008 od 16:15 do 18 hodin. 
„Můžete si prohlédnout jednotli-
vá pracoviště naší školy, odborné 
a multimediální učebny, laborato-
ře, tělocvičnu, posilovnu, studov-
nu. Všude vám budou k dispozi-
ci naši odborníci, kteří zodpo-
ví vaše dotazy,“ upřesnil ředitel 
Milan Rieger. 

Gymnázium v Žatci, ulici Stu-
dentské 1075 připravilo Den 
otevřených dveří na 9. ledna 
2008 od 9 do 17 hodin. „Posky-
tujeme bezúplatně úplné střední 
vzdělání a gymnázium je určeno 
zejména zájemcům o budoucí 
vysokoškolské studium. Je ote-
vřena čtyřletá a osmiletá forma 
studia,“ uvedl ředitel školy Mi-
roslav Řebíček.

Odběry krve… Minulý týden proběhly pravidelné od-
běry krve, které každého čtvrt roku provádí tým hematologie, 
biochemie a krevní transfúze z Ústřední vojenské nemocnice 
v Praze. Jako obvykle byl zájem veliký a do Národního domu 
přišlo více než 100 dobrovolných dárců. Den předtím předával 
Český červený kříž pod záštitou starosty města Radka Reindla 
stříbrné a zlaté Jánského plakety za dvacet resp. čtyřicet bez-
příspěvkových odběrů čestným dárcům. Byl mezi nimi i Pavel 
Jelč, kterého zachycuje náš snímek. Je držitelem všech tří pla-
ket, protože krev začal dávat již na vojně a dnes se počet jeho 
odběrů vyšplhal na číslo 48! „Nikdy nikdo z nás neví, kdy bude 
krev sám potřebovat a proto je to pro mě přirozená věc. Dobře 
si uvědomuji, že pokud je člověk dnes zdravý, zítra být nemusí,“ 
vysvětluje Pavel Jelč.                                                                                   (sih)
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stručně z obcí stručně z měst
n  STŘEDNÍ ODBORNÁ 

škola technická a SOU v Lou-
nech nabízí od prosince k pro-
nájmu volné nebytové pro-
story o velikosti 213 m2. Jde 
o prostory v ul. Čeňka Zema-
na 431 (v zadní části objektu 
Graf) v Lounech - po přesíd-
livší reklamní agentuře.
n ŽATEČTÍ RADNÍ dopo-

ručili letošní zisk Žateckých 
lesů 610 tisíc korun převést do 
rozpočtu města. Když by totiž 
příspěvková organizace hospo-
dařila s vyšším ziskem než 300 
tisíc, musela by ho danit. Po-
kud lesy budou v příštím roce 
potřebovat například na údrž-
bu a péči o lesní porosty, radni-
ce jim peníze převede zpět.
n  MĚSTO POSTOLOPR-

TY vyhlásilo soutěž na obsa-
zení městského bytu 1+1 v ul. 
Zahradní 630. Vyvolávací výše 
měsíčního nájemného je 788 
Kč. Dále je nutno hradit zálo-
hy na služby spojené s užíváním 
bytu + další poplatky dle indi-
viduálních smluv a kauci, která 
činí 2000 Kč. Nabídky s měsíč-
ním nájemným je možno podat 
do 4. prosince do 11 hodin.
n MĚSTO LOUNY opako-

vaně vyslovilo výhrady k čin-
nosti Technické správy města 
kvůli kvalitě a termínům odvá-
děné práce. „Ještě uvidíme, jak 
si firma poradí se zimou,“ po-
dotýká tajemnice Loun Renáta 
Čapková.
n MĚSTSKÝ ÚŘAD v Pod-

bořanech přijme 1 zaměst-
nance na pracovní pozici re-
ferent(ka) sociálního odboru 
(dávky hmotné nouze). Pracov-
ní smlouva na dobu určitou do 
31. 12. 2008. Přihlášky zájem-
ců na adresu Městského úřadu 
očekávají do 30. prosince.
n  VEDENÍ MĚSTA Blša-

ny pogratulovalo v listopa-
du svým oslavencům - Mila-
dě Jančivé k 85. narozeninám, 
panu Skalickému k půlkulatým 
pětapadesátinám a Jarmile Čer-
mákové k 83. narozeninám. Ne-
zapomnělo popřát oslavencům 
ze spádových Soběchleb - Vil-
mě Šipulové k 75. narozeninám 
a Marii Mullerové k 86 letům, 
také Marii Moudré z Liběšovic 
k jejím 55 letům.

n DNES, 28. listopadu, v 15 
hodin bude slavnostně předá-
na opravená hasičská zbrojni-
ce Sboru dobrovolných hasičů 
v Líšťanech. „Oprava zahrno-
vala novou střechu o celkových 
nákladech 689 tisíc korun, na 
kterou obec získala dotaci 295 
tisíc korun z programu obnovy 
venkova Ústeckého kraje a pří-
spěvek Nadace ČEZ ve výši 100 
tisíc korun,“ informuje starosta 
Líšťan Miroslav Protiva.
n V OBCI Libčeves se v sou-

časné době buduje část míst-
ních komunikací. „Hodnota 
stavby je 13 milionů korun, do-
tace od Ministerstva pro míst-
ní rozvoj činí 9 milionů korun,“ 
uvedla Vlasta Staňková, refe-
rentka samosprávy obce. 
n TAK JAKO každý rok, na-

vštíví 5. prosince obecní Miku-
láš s čertem a andělem všech-
ny děti ve Vršovicích v jejich 
domovech. Všem, které byly 
aspoň trochu hodné, přinese 
dárečky. 
n OD PONDĚLÍ 3. prosin-

ce začíná MUDr.Zbyněk Brada 
ordinovat v Jimlíně přes zimní 
období vždy jen v pondělí od 11 
do 14 hodin. Ordinační hodiny 
ve Hřivicích, na Ročově a v Li-
penci zůstávají bez změny. 
V pondělí 31. prosince bude 
ordinace jen do 13 hodin.
n V PÁTEK 30. listopadu od 

17 hodin se koná veřejné zase-
dání Zastupitelstva obce Liša-
ny. Projednávat se má upravené 
zadání územního plánu obce, 
dílčí přezkoumání hospodaře-
ní obce, žádost o půjčku nebo 
strategické plány s pomoci 
společnosti MAS Vladař. 
n  V DEŠTNICI a Sádku 

opraví v příštím roce cesty fir-
ma Ekostavby Louny, která 
byla vybrána v řízení na do-
davatele této zakázky. Nyní se 
obec chystá s firmou uzavřít 
smlouvu o dílo.

Úspěch žákyně ZŠ Postoloprty… Letos v září 
vyhlásila francouzská ambasáda spolu s Francouzským institutem 
v Praze soutěž Pět slov pro Francii. Byla určena pro žáky začí-
nající s výukou francouzského jazyka. Zúčastnili se jí také žáci 
ZŠ Postoloprty, kde byl ve 2. pololetí minulého školního roku 
otevřen kroužek francouzského jazyka a žáci sedmých ročníků 
si tento jazyk mohli zvolit jako povinně volitelný předmět.
Z tisíce došlých odpovědí porota vybrala 54 prací. Mezi oce-
něnými je i Lucie Hudeková ze 7. B. Obdržela diplom psaný 
francouzsky, časopis a suvenýry. Lucii gratulujeme a těšíme se 
na její další účast na projektech z francouzského jazyka.

(Jana Švýcarová)

Studenti besedovali 
s politickými vězni

LOUNY - V pořadí již čtvrté 
promítání filmového klubu Je-
den svět na školách, pořádané 
ve čtvrtek 22. listopadu stu-
denty Gymnázia Václava Hla-
vatého v Lounech, bylo ve zna-
mení zločinů komunismu. Do-
kument režisérky Olgy Som-
merové Ztracená duše národa 
– ztráta slušnosti přilákal asi 
šedesát diváků. 

Před samotnou projekcí se krát-
kým úvodním slovem představi-
li i hosté filmového odpoledne, 
členové Konfederace politických 
vězňů České republiky, paní 
Amálie Kubů, pan Rudolf Pihrt 
a pan Evžen Seidl.

Film zachycuje osudy čtyř žen, 
které byly odsouzeny během po-
litických procesů v 50. letech. 
Popis brutálního zacházení s vě-
zeňkyněmi, kterým byly vymě-
řeny mnohaleté tresty, střídalo 
vzpomínání na přátelské vzta-
hy a soudržnost mezi politic-
kými vězni. Veřejnou projekcí 
dokumentu se tak organizátoři 
filmového klubu ve spolupráci 
s profesorem Jaroslavem Řeři-
chou zapojili do 3. ročníku pro-
jektu společnosti Člověk v tísni 
Příběhy bezpráví, během něhož 
jsou na školách promítány fil-
my z novodobých českosloven-
ských dějin. 

Besedy po skončení filmu se zú-
častnilo více než 20 lidí. Všichni 
tři hosté velmi ochotně odpoví-
dali na dotazy týkající se zážitků 
z vězení a činnosti Konfederace 
politických vězňů České republi-
ky. Velká část debaty byla věnová-
na také persekucím vůči rodinám 
„třídních nepřátel“ nebo fungo-
vání protikomunistické teroris-
tické organizace Mapáž (název 
je složen ze jmen Masaryk, Pa-
lacký a Žižka).

Rekordní počet návštěvníků, 
mezi kterými byla převaha stu-
dentů gymnázia, ukázal, že mla-
dí lidé mají o naší minulost zájem 
a filmový klub programově se za-
bývající porušováním lidských 
práv si v Lounech našel své pu-
blikum. Tereza Cajthamlová

Myslivci ulovili prasata, 
bažanty i jednoho zajíce

OBORA - Myslivecké společenstvo Loužek uspořádalo minulý 
týden myslivecký hon. Zúčastnili se ho místní myslivci a pozvaní 
z jiných spolků, celkem 40 lidí.

Porota: Věra Pokorná, Dominika Drahovzalová, Patrik Šťastný, 
Katka Křivánková, Zuzka Radostová a Hanka Mačková. 

Poezie kultivuje mladé duše
Recitátoři se činili a porotci odměňovali

LOUNY (bal) - V úterý 20. listopadu odpoledne v sálku lounské 
knihovny probíhala recitační přehlídka pro žáky ZŠ. Přihlásilo se 
na 30 recitátorů z 1. a 2. stupně škol lounských a z liběšické ško-
ly. V porotě zasedlo 5 studentů kvinty z lounského gymnázia, kni-
hovnice Věra Pokorná a zástupkyně tisku Alla Balkovska. „Navá-
zali jsme na tradici recitačních soutěží, kterou knihovna zavedla 
už přede mnou,“ uvedla akci moderátorka a ředitelka knihovny 
Dagmar Bahnerová. 

Počasí myslivcům nepřálo, ale 
povedlo se jim nakonec stře-
lit úctyhodných 13 prasat divo-
kých, 8 bažantů, kachnu a zají-
ce. Po ukončení honu čekalo mys-
livce bohaté pohoštění, vyhlášení 
krále honu a pasování nových čle-
nů. Při slavnostním vyhlášení byl 
pasován nový člen mysliveckého 

společenstva Jiří Kafka a nejlep-
ším střelcem a zároveň králem 
honu se stal ing. Vladimír Fiala. 

Myslivecké společenstvo Lou-
žek by chtělo touto cestou také 
poděkovat hostinské Marii Dvo-
řákové, která se starala o pohoš-
tění, a dále všem, kteří se podíleli 
na organizaci.         Jan Charvát
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Jedněmi z nejmladších byli 
členové recitátorské skupiny 
Marek Zlatohlávek, Rudolf Še-
reš, Michaela Shonerová a Mi-
lena Grundzová ze ZŠ 28. říj-
na Louny – deklamovali Perní-
kovou chaloupku od Františka 
Hrubína a dostali cenu za nej-
přesvědčivější přednes. Jako 
nejzajímavější vyhodnotila po-
rota vystoupení Kamily Lopa-
tové ze ZŠ J. A. Komenského. 
Markéta Blahoutová (ZŠ Škol-
ní Louny) získala ocenění za 
nejlepší přednes a Káťa Jend-

rýsková za přednes nejpůso-
bivější. 

Od starších žáků zazněla klasic-
ká klasika - Svatební košile K. J. 
Erbena – v podání Jiřího Šika 
a Lucie Chocholové (ZŠ Školní 
Louny) – dostali cenu za nejdel-
ší přednes. Také Babiččina truhla 
J. Seiferta - Zuzka Winterová s ní 
obdržela cenu za nejpřesvědčivěj-
ší přednes, a nejpůsobivější před-
nes měla Michala Benešová (ZŠ 
P. Holého Louny). 

Všichni mladí recitátoři si od-
nesli pamětní list.
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Kam dál ze základky?
Střední školy a učiliště začínají se dny otevřených dveří

OKRES LOUNY (bal) – Přijímací řízení na střední školy se rych-
le blíží a jako každý rok, se mnoho žáků základních škol zabývá 
otázkou, kde by měli dále pokračovat ve studiu. Jak si tedy vybrat 
správně? Pomocníkem vám snad budou i tyto informace a odkazy 
na užitečné internetové stránky.


