
Michal, žák oboru Zámečník na ISŠTE Sokolov

Díky strejdovi mám odmalička vztah k dílně a nářadí. Proto můj 
zájem upoutal obor Zámečník na ISŠTE Sokolov. Práce i vzdělávání v 
oboru mě velmi baví a chystám se v něm i po dokončení studia 
setrvat. Myslím si, že je to obor, který má budoucnost a zůstane stále 
perspektivní. Praxi získávám ve �rmě BMP Bohemia, kde se každý 
den učím něco nového a mám tam skvělé kolegy.

Jakub, žák oboru Kuchař - číšník na SŠ živnostenské 
Sokolov

V budoucnu se chci věnovat profesi kuchaře nebo číšníka, rád 
tvořím, vařím a komunikuji s lidmi. Při studiu se mohu zúčastnit stáží 
v Itálii nebo v Německu a prohloubit své dovednosti v odborných 
certi�kovaných kurzech (barmanský, baristický, moderní catering, 
pizzy, vyřezávání ovoce a zeleniny), podílet se na přípravě zážitkové 
gastronomie a poznat přední české šéfkuchaře. Po škole práci určitě 
najdu a možná si v budoucnu otevřu svoji vlastní restauraci, kavárnu 
či útulné bistro.

Dominik, žák oboru Sklář na Střední uměleckoprůmyslové 
škole Karlovy Vary

Odmalička rád kreslím a jednou mi rodiče řekli, že bych mohl být 
sklář. Tak jsem nastoupil na SUPŠKV. Na praxi jsem dostal pracovní 
oblečení a pomůcky. Je super vidět, jak mohu vlastníma rukama 
vytvářet něco nového a užitečného. Studium nabízí stipendia, a 
pokud budu šikovný, můžu na naší škole studovat maturitní obor 
Design skla, abych mohl sklo také sám navrhovat.

Kryštof, žák oboru Design keramiky na Střední umělecko-
průmyslové škole Karlovy Vary

Studuji obor Design keramiky a porcelánu na SUPŠKV, neboť kreslení 
a vytváření byly vždy mým koníčkem. Po dobu studia, které je podle 
mě velmi zábavné, jsem se naučil mnoho zajímavých a užitečných 
věcí, které mi pomohou splnit si můj velký sen v podobě vlastní 
keramické dílny. Díky této škole už vím, čeho chci v životě dosáh-
nout. Důležité je plnit si své sny a já si ten svůj plním. 

Nevíš kam na střední?
Zkus třeba jeden z nabízených oborů, se kterým
nebudeš mít problém sehnat práci. 

Přečti si příběhy žáků středních škol a třeba si vybereš. 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje je tu pro Vás:

• Poradíme, jakou školu jít studovat, aby žák našel uplatnění na trhu práce

• Zajistíme exkurze žáků a studentů u zaměstnavatelů

• Domluvíme stáže, praxe, brigády pro žáky a studenty škol

• Pomůžeme najít práci absolventům škol

• Poradíme začínajícím podnikatelům

 
kancelář Cheb: 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb

kancelář Sokolov: 
Boženy Němcové 2042, Sokolov

telefon: +420 354 426 140

email: info@khkkk.cz

www.khkkk.cz

Informace o všech
školách v Karlovarském 

kraji naleznete na
školském portále

Karlovarského kraje

www.kvkskoly.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Dominik, žák oboru Kuchař na SŠ stravování a služeb 
v K. Varech

Jmenuji se Dominik a přihlásil jsem se na obor Kuchař na SŠ 
stravování a služeb v Karlových Varech i přesto, že jsem se od 
dětství úspěšně věnoval hokeji. Škola nabízí kurzy, domácí i 
zahraničí stáže a účast v soutěžích. Rád na sobě pracuji a vím, 
že mé budoucí řemeslo je potřeba dělat s láskou. Když ho 
děláte jen jako zaměstnání, host to na talíři vždy pozná.

Marie, žákyně oboru Knihovnictví a informačních 
systémů a služeb na SŠ živnostenské Sokolov

Ke studiu oboru knihovnické a informační systémy a služby 
mě přivedla láska ke knihám a má rodina. Tento obor je určen 
pro každého, kdo miluje knihy a rád získává a předává 
informace. Praxe v knihovně mě také motivovala ke psaní 
vlastních povídek. Po skončení studia se mohu uplatnit nejen 
v knihovně, ale i v informačním centru, muzeu, galerii, archivu, 
nakladatelství, knihkupectví, centru mimoškolní výchovy a 
vzdělávání, masmédiích a státní správě.

Filip, žák oboru Strojírenství na SPŠ Ostrov

Jmenuji se Filip a na základní škole jsem se zúčastnil projektu 
SPŠ Ostrov, který mě přivedl ke studiu oboru Strojírenství. V 
rámci celostátní soutěže SOČ se mi ve 3. ročníku podařilo po 
spolupráci s �rmou Amphenol navrhnout testovací zařízení pro 
určení životnosti průmyslových konektorů, které obsadilo 
druhé místo v republikovém �nále a �rma jej nyní používá v 
běžném provozu. 

Jakub, žák oboru Elektromechanik pro stroje a zaříze-
ní na ISŠ Cheb

Dlouho jsem nevěděl, kým chci jednou být. Inspiroval mě až 
jeden elektrikář u táty v práci. Tehdy jsem začal chodit na 
brigády do Abydosu a vybral si obor Elektromechanik pro 
stroje a zařízení na ISŠ Cheb. Takto jsem spojil teorii s praxí a 
začal pracovat na elektrických rozvodech stolů či osvětlení, 
opravách vysokofrekvenčního ručního nářadí, statorů a 
elektrických rozvodů.

Filip, žák oboru Operátor skladování a přepravy na SŠ 
logistické Dalovice

Jmenuji se Filip a nyní jsem na stáži ve společnosti Petainer. Líbí 
se mi, že škola umožňuje získat potřebnou praxi již během 
studia včetně oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku. 
Nemusím si proto dělat starosti o budoucí uplatnění v oboru. 
Baví mě také zajímavé exkurze a přednášky. Chtěl bych ještě 
pokračovat nástavbou a k výučnímu listu získat i maturitu.

Tereza, žákyně oboru Logistika ve službách 
a �nančnictví na SŠ logistické Dalovice

Terezu odjakživa "bavily peníze" :-). Chce ještě zkusit studium 
na vysoké škole se zaměřením na �nance nebo veřejnou správu 
a v budoucnu najít uplatnění v těchto oborech.

Ondra, žák oboru Provoz a ekonomika dopravy - 
logistika na SŠ logistické Dalovice

V rodině je průkopníkem v oboru logistiky. Už jako malý rád 
hrál počítačové hry, které byly zaměřeny na strategii a plánová-
ní, což ho svým způsobem dostalo na naši školu. Když se k 
tomu přidaly bonusy v podobě získání řidičského oprávnění sk. 
B zdarma včetně úzkého propojení studia s praxí, tak Ondra 
neváhal a určitě nezvolil špatně :-).

Šárka a Kamila, žákyně oboru Zdravotnický asistent 
na SZŠ a VOŠ Cheb

Jsme studentky oboru Zdravotnický asistent na SZŠ a VOŠ v 
Chebu. Vždy jsme rády pomáhaly lidem, a proto naše škola byla 
jasnou volbou. Naučili jsme se jak pečovat o nemocné, vyslech-
nout je a utěšit. Aktuálně také pomáháme s kampaní zabývající 
se dárcovstvím kostní dřeně. S naším vzděláním nebudeme mít 
v budoucnu problém najít práci, nebo pokračovat v navazují-
cím studiu na VŠ. 
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