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 Ostrava 13. 10. 2022                                                   
 
 

POZVÁNKA NA VELETR STŘEDNÍCH ŠKOL 
 
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na Veletrh středních škol, který se uskuteční: 
 

9. 11. 2022, od 9.00 – 17.00 h, v OC Futurum Ostrava 
Novinářská 3178/6a, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, vnitřní prostory obchodního 
centra. 

 
Akce je volně přístupná pro žáky základních škol, jejich rodiče, zákazníky a návštěvníky OC.  
9. listopadu se Vám tak představí čtyřicet středních škol z Moravskoslezského kraje.  
 
Tímto projektem, nad kterým převzal záštitu náměstek hejtmana kraje pro oblast školství, 
mládeže a sportu pan Mgr. Stanislav Folwarczny, jsme umožnili prezentaci středním 
školám v našem OC. Hlavním zájmem je nabídnout svým návštěvníkům příležitost se přímo 
na místě seznámit s možnostmi, které jsou v této oblasti na území Moravskoslezského 
kraje poskytovány. 
 
 
Tímto bychom Vás chtěli požádat o předání informací o konání akce žákům ročníků, 
kterých se výběr škol týká a také jejich rodičům.  
 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
 

Denisa Bartoňová 
Marketing Coordinator 
OC FUTURUM Ostrava 
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SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ: 
 

1. Moravskoslezský kraj - Krajský úřad www.remeslomarespekt.cz 

2. 
Gymnázium Františka Živného, Bohumín, příspěvková 
organizace www.gym-bohumin.cz 

3. AHOL Střední odborná škola, s.r.o. https://sos.ahol.cz/ 

4. AVE ART Ostrava, VOŠ, SUŠ a  ZUŠ,  s. r. o. www.aveart.cz 

5. 
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s, 
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. www.dakol-karvina.cz 

6. 
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková 
organizace www.gymsosrym.cz 

7. Gymnázium Hello, Ostrava www.gymnaziumhello.cz 

8. 
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace www.jazgym.cz 

9. SŠ, ZŠ a MŠ Monty School www.montyskola.cz 

10. Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. www.msoa.cz 

11. 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace www.oao.cz 

12. RB SOU autoopravárenské s.r.o. www.souauto.cz 

13. SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. www.sos-dcr.cz 

14. Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. www.sosoom.cz 

15. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. www.umelecka.cz 

http://www.gym-bohumin.cz/
http://www.aveart.cz/
http://www.dakol-karvina.cz/
http://www.gymsosrym.cz/
http://www.jazgym.cz/
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http://www.sosoom.cz/
http://www.umelecka.cz/
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16. 
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 
Ostrava, příspěvková organizace www.spseiostrava.cz  

17. Střední průmyslová škola, Krnov, p. o. & SSPV RENOVA z. ú. www.sspv-renova.cz 

18. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava www.stav-ova.cz 

19. 
Střední škola Havířov- Prostřední Suchá, příspěvková 
organizace 

www.stredniskola-sucha.cz 

20. 
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, 
Opava, přísp. organ. 

www.sshsopava.cz 

21. 
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD 
Šilheřovice, s. r. o. www.hssilherovice.cz 

22. Střední škola, Odry, p.o.  https://ssodry.cz/ 

23. 
Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková 
organizace www.ssph.cz 

24. 
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková 
organizace www.ss-ostrava.cz  

25. 
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvková organizace www.ssss.cz 

26. 
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková 
organizace www.teleinformatika.eu  

27. 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté 
Anežky České www.cssodry.cz 

28. 
Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková 
organizace 

www.spszengrova.cz 

29. Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o. www.sse-najizdarne.cz 

30. 
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-
Místek, p. o. www.ssgos.cz 

31. 
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková 
organizace 

www.soustav-ostrava.cz 

32. Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice www.sstd.cz 

33. Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. www.ssur.cz 

34. Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace www.sus-ostrava.cz 

35. Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o. www.szas-ostrava.cz 

36. 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Ostrava, příspěvková organizace www.zdrav-ova.cz 

37. VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA www.vitkovickastredni.cz 

38. Střední umělecká škola varhanářská, o.p.s. www.susv.cz 

39. 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková 
organizace www.ouhlucin.cz 

40.  Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava www. podnikatelskaskola.cz 
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