
01 Gymnázium Aš, 
příspěvková organizace
Hlavní 2514/106, Aš
www.gymas.cz; kontakt@gymas.cz

Přípravný kurz pro PZ: ANO
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 30/30 OZP

02 Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola Cheb, přísp. org.
Hradební 58/10, Cheb
www.szsavoscheb.cz; info@szsavoscheb.cz

Součástí školy je domov mládeže, školní 
jídelna. Prospěchová stipendia, příspěvek na 
ubytování.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Masér ve zdravotnictví 15/13 OZP, PLP
Sociální činnost 15/14 OZP, PLP
Praktická sestra 30/0, 30/30 OZP, PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Ošetřovatel 30/18 OZP, PLP

Délka studia: 3 roky (absolutorium)
Sociální práce 40/31 OZP, PLP

03 Gymnázium Cheb, 
příspěvková organizace
Nerudova 2283/7, Cheb
www.gymcheb.cz; gymcheb@gymcheb.cz

Stravování na nižším gymnáziu v jídelně 4. 
ZŠ Cheb v Brandlově ulici; na vyšším 
gymnáziu v jídelně ISŠ v ulici Obrněné 
brigády, ubytování možné v internátu SZŠ a 
VOŠ Cheb. PZ - Cermat - M, ČJ, možnost 
certi�kovaných zkoušek v NJ, AJ, FJ, ECDL, 
možnost ročního stipendijního pobytu v 
SRN, velká nabídka sportovních a kulturních 
mimoškolních aktivit. Přípravný kurz k PZ 
pouze pro uchazeče o studium 4-letého 
cyklu studia.
Cizí jazyky: angličtina, francouzština, latina, 
němčina, ruština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gymnázium 30/26 OZP

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 60/52 OZP

04 Integrovaná střední škola Cheb, přísp. org.

Obrněné brigády 2258/6
www.iss-cheb.cz; info@iss-cheb.cz

ISŠ Cheb je významným regionálním 
centrem odborného vzdělávání, které pro 
šk.rok 2019/2020 nabízí 18 oborů vzdělání 
ukončovaných maturitní i závěrečnou 
zkouškou. Škola je zaměřena na obory 
technické, řemeslné, ekonomické, 
zemědělské, stravování a služby. Unikátní 
součástí školy je obor uměleckořemeslné 
stavby hudebních nástrojů. Škola poskytuje 
žákům odborné učebny, dílny odborného 
výcviku, Technologické centrum, robotizační 
pracoviště a materiální vybavení (PC učebny, 
moderní učební pomůcky pro výuku všech 
oborů). Součástí ISŠ Cheb je i autoškola, 
svářečská škola, školní jídelna a domov 
mládeže.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Agropodnikání 30/7 OZP
Ekonomika a podnikání 24/10 OZP
Informační technologie 15/26 OZP
Mechanik elektrotechnik (robotizace) 12/12 OZP, PLP
Strojírenství (programování CNC strojů) 15/15 OZP
Uměleckořemeslná stavba hud. nástrojů 12/5 OZP, PLP

Délka studia: 2 roky (výuční)
Práce ve stravování 20/20 OZP, PLP
Stavební práce 12/10 OZP, PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 24/20 OZP, PLP
Instalatér 12/12 OZP, PLP
Kadeřník 30/30 OZP, PLP
Kuchař-číšník 30/30 OZP, PLP
Mechanik opravář motorových vozidel 24/27 OZP, PLP
Opravář zemědělských strojů 24/24 OZP, PLP
Potravinářská výroba (cukrář) 16/16 OZP, PLP
Strojírenské práce 12/12 OZP, PLP
Truhlář 12/12 OZP, PLP
Zahradník 12/7 OZP, PLP

06 Hotelová škola Mariánské Lázně,
příspěvková organizace
Komenského 449/2, Mariánské Lázně
www.hotelovaskola.cz; hotelova.skola@post.cz

Poštovní 7, Mariánské Lázně - učební obory, 
od 15.00 do 17.00 hodin Komenského 449/2 
Mariánské Lázně - Hotelnictví. Stravování a 
ubytování smluvně v DM Zlatý zámek tel. 
354 623 924.
Cizí jazyky: angličtina, francouzština, 
němčina, ruština

Délka studia: 2 roky (maturitní)
Gastronomie 30/5 PLP

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Hotelnictví (hotelnictví a turismus) 60/25 PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Kuchař-číšník (číšník, servírka) 30/19 PLP
Kuchař-číšník (kuchař) 30/16 PLP

07 Jezdecká akademie, SOŠ Mariánské
Lázně s. r. o.
Mariánské Lázně 569
www.jezdeckaakademie.cz; 
jezdeckaakademie@email.cz

Škola/akreditované středisko nabízí kurzy 
dalšího vzdělávánív jezdectví - Instruktor 
jezdectví, Rozhodčí. Nabízí také kvali�kační 
zkoušky před akreditovanou osobou, a to 
pro profesní kvali�kace Jezdec a chovatel 
sportovních koní, Ošetřovatel koní, Chovatel 
koní a Jezdec pro přípravu a testaci mladých 
koní. Ubytování a stravování smluvně 
zajišťuje škola v domově mládeže Zlatý 
zámek v Mar. Lázních.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 3 roky (výuční)
Jezdec a chovatel koní 15/7 PLP

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Chovatelství (zaměření na chov koní) 15/12 PLP

08 Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské Lázně, příspěvková org.
Ruská 355/7, Mariánské Lázně
www.goaml.cz; goaml@goaml.cz

Středisko testování ECDL, zahraniční studijní 
pobyty, přijímací zkoušky nanečisto (zároveň 
s 2. DOD - sobota), přípravný kurz k PZ: ANO
Cizí jazyky: angličtina, francouzština, 
němčina, ruština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gymnázium 30/17 OZP

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Obchodní akademie 30/22 OZP

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 30/29 OZP

09 Gymnázium Sokolov a krajské
vzdělávací centrum, příspěvková org.
Husitská 2053, Sokolov
www.gymso.cz; info@gymso.cz

Stravování: obědy zajišťuje �rma Sokorest
Cizí jazyky: angličtina, francouzština, 
němčina, ruština, španělština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gymnázium 60/48 OZP

Délka studia: 6 let (maturitní)
Gymnázium 30/18 OZP

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 30/30 OZP

10 Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov, příspěvková org.
Jednoty 1620, Sokolov
www.isste.cz; isste@isste.cz

Nejmodernější škola Karlovarského kraje, 
otevřená v roce 2012.
Cizí jazyky: angličtina, němčina; stravování 
ve vlastní jídelně v Lokti a v jídelně Sokorest - 
zařízení školního stravování v Sokolově 
Možnost získání prospěchového a 
motivačního stipendia až 10 000 Kč ročně. 
Ubytování na novém a moderním domově 
mládeže v Sokolově (1600,-) a v Lokti 
(1200,-). Moderně vybavená pracoviště, 
laboratoře a dílny, bezplatné využívání wi-�, 
sportovní a dramatické kroužky, moderní 
knihovna, posilovna, dvě sportovní haly

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Dopravní prostředky 30/14 OZP
Ekonomika a podnikání 30/33 OZP
Elektrotechnika 30/26 OZP, PLP
Informační technologie 30/37 OZP
Strojírenství 30/25 OZP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Elektrikář 30/40 OZP, PLP
Instalatér 
Mechanik opravář motorových vozidel 30/42 OZP, PLP
Obráběč kovů 45/45 OZP, PLP
Strojní mechanik 45/51 OZP, PLP

11 Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
Žákovská 716, Sokolov
www.zivnostenska-sokolov.cz; 
skola@zivnostenska-sokolov.cz

Stravování ve vlastní jídelně
Nástavbové studium Podnikání (denní i 
dálkové) a Vlasová kosmetika (pouze denní) 
pro absolventy učebních oborů, dálkové 
vždy v úterý odpoledne. Možnost získání 
prospěchového a motivačního stipendia až 7 
000 Kč ročně.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 3 roky (maturitní)
Podnikání 30/8

Délka studia: 2 roky (výuční)
Potravinářské práce (pekařské práce) 10/4 PLP
Práce ve stravování (provoz spol. stravování) 15/9 PLP

Délka studia: 2 roky (maturitní)
Podnikání 20/13
Vlasová kosmetika 14/5

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Informační služby (knihovnické a informační 
systémy a služby) 17/5
Kosmetické služby (kosmetička) 17/6 PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Aranžér 20/13 PLP
Cukrář 24/16 PLP
Dřevařská výroba (zpracování dřeva) 10/2 PLP
Kadeřník 34/33 PLP
Kuchař-číšník 15/14 PLP
Kuchař-číšník (kuchař) 15/5 PLP
Kuchař-číšník (číšník-servírka) 15/7 PLP
Pekař 10/3 PLP
Potravinářská výroba (cukrářské práce) 10/9 PLP
Truhlář 12/9 PLP

13 Gymnázium, základní škola 
a mateřská škola Mánesova, s.r.o.
Mánesova 1672, Sokolov
info@skolamanesova.cz; www.skolamanesova.cz

Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gymnázium 20/0 OZP

14 Gymnázium a střední odborná
škola Chodov, příspěvková organizace
Komenského 273, Chodov
www.gasos.cz; sekretariat@gasos.cz

Škola má mezinárodní titul EKOŠKOLA. 
Organizujeme adaptační aktivity, lyžařské a 
turistické kurzy, exkurze. Naši žáci jsou 
úspěšní v různých dovednostních i 
znalostních soutěžích, a to i na celostátní 
úrovni. Absolventi školy obdrží s maturitním 
vysvědčením i EUROPASS; jsou úspěšnými 
studenty vysokých škol; pracují v 
soukromém sektoru nebo ve státní správě či 
samosprávě. Přípravné kurzy k PZ ZDARMA 
každý týden ve středu - začínáme v lednu 
2019.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 30/25 OZP

15 Střední škola logistická Dalovice,
příspěvková organizace
Hlavní 114/29, Dalovice
www.logistickaskola.cz; info@logistickaskola.cz

Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Logistické a �nanční služby 30/30 OZP
Provoz a ekonomika dopravy 30/30 OZP, PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Operátor skladování 24/24 OZP, PLP

Délka studia: 3 roky (maturitní)
Podnikání 30/0 OZP

16 Střední lesnická škola Žlutice,
příspěvková organizace
Žižkov 345, Žlutice
www.slszlutice.cz; info@slszlutice.cz

Návštěva školy po telefonické dohodě.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Lesnictví 10/10 , 26/26 PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Lesní mechanizátor 17/   PLP
Včelař 8/0 PLP
Zahradník 8/8 PLP

17 Výchovný ústav, dětský domov se
školou, ZŠ a SŠ Žlutice
Jiráskova 344, Žlutice
skola@vuzlutice.cz; www.vuzlutice.cz

Cizí jazyky: žádné

Délka studia: 2 roky (výuční)
Zahradnická výroba

18 Střední průmyslová škola Ostrov,
příspěvková organizace
Klínovecká 1197, Ostrov
www.spsostrov.cz; sekretariat@spsostrov.cz

Moderní školní budova otevřená v roce 
2011, vyjma oboru Nástrojař, který je 
nabízen na odloučeném pracovišti v Nejdku. 
Školní stipendijní program pro žáky s 
poruchami dys, moderně vybavená 
pracoviště, laboratoře a dílny, bezplatné 
využívání wi-� sítě, sportovní kroužek, 
matematicko-fyzikální kroužek.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 5 let (maturitní)
Elektrotechnika 30/0 OZP

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Autotronik 30/20 OZP, PLP
Elektrotechnika 30/30 OZP, PLP
Informační technologie 30/30 OZP
Strojírenství 30/30 OZP
Veřejnosprávní činnost 30/30 OZP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Mechanik opravář motorových vozidel 30/30 OZP, PLP
Nástrojař 24/11 OZP, PLP

19 Gymnázium Ostrov, příspěvková
organizace
Studentská 1205, Ostrov
www.gymostrov.cz; sekretariat@gymostrov.eu

Informace o stravování: zajišťuje �rma 
SCOLAREST
Přípravný kurz k PZ (TZ): ano.
Cizí jazyky: angličtina, francouzština, 
italština, latina, němčina, ruština

Zaměření denního studia: sportovní 
management, informační technologie a 
moderní asistentka. Jsme malá rodinná škola 
uplatňující individuální přístup ke 
studentům, škola je vybavena hřištěm, 
docházkovým systémem, neomezeným 
přístupem k internetu.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gymnázium 30/30 OZP

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 60/60 OZP

20 Střední škola Euroinstitut 
v Karlovarském kraji
Husova 992, Jáchymov
karlovarsky@euroinstitut.cz;
www.euroinstitut.cz

Délka studia: 2 roky 
Praktická škola dvouletá /7

Délka studia: 2 roky (výuční)
Provozní služby /7

Délka studia: 1 rok 
Praktická škola jednoletá

05 Svobodná chebská škola, ZŠ a
gymnázium s. r. o.
Jánské náměstí 15, Cheb
www.schs.cz; schs@schs.cz

Stravování zajištěno na jiné škole. 

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 20/21

21 TRIVIS, střední škola veřejnoprávní
Karlovy Vary, s. r. o.
T. G. Masaryka 559/1, Karlovy Vary
sekretariat@trivis.cz; www.trivis-kv.cz

Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 3 roky (maturitní)
Bezpečnostní služby 60/0 PLP

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Bezpečnostně právní činnost 60/64 PLP

22 Soukromá obchodní akademie
podnikatel, spol. s. r. o.
Náměstí V. Řezáče 5, Karlovy Vary
info@soapodnikatel.cz; www.soapodnikatel.cz

Zaměření - cestovní ruch, právo a �nance.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Obchodní akademie 15/0 , 30/15 OZP

23 Střední odborná škola stavební
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Náměstí K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary
www.stavebniskolakv.cz; 
podatelna@stavebniskolakv.cz

Případné OZP projednat předem s ředitelem 
školy. Součástí výuky je možnost odborných 
kurzů podle oboru.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 2 roky (výuční)
Stavební práce 24/0 OZP, PLP

Délka studia: 2 roky (maturitní)
Podnikání 30/12 OZP

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Stavebnictví 30/26 OZP, PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Elektrikář-silnoproud 30/17 OZP, PLP
Instalatér 30/10 OZP, PLP
Strojní mechanik (zámečník) 12/12 OZP, PLP
Truhlář 30/12 OZP, PLP
Zednické práce 14/0 OZP, PLP
Malíř a lakýrník 13/0 OZP, PLP
Zedník 30/4 OZP, PLP

24 Obchodní akademie, VOŠ cestovního
ruchu a jaz. škola s právem státní jaz.
zkoušky KV, přísp. organizace

Bezručova 1312/17, Karlovy Vary
www.oakv.cz; www.voskv.cz; info@oakv.cz

V rámci výuky mohou žáci získat počítačový 
certi�kát ECDL platný ve všech zemí EU a 
složit mezinárodně uznávanou zkoušku LCCI 
- Bussiness English. 

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Cestovní ruch 60/60 OZP
Obchodní akademie 30/29 OZP

25 Střední pedagogická škola, 
gymnázium a VOŠ KV, přísp. organizace
Lidická 455/40, Karlovy Vary
www.pedgym-kv.cz; info@pedgym-kv.cz

Škola připravuje budoucí pedagogy pro 
předškolní vzdělávání a zároveň je přípravou 
na další studium pedagogů II. stupně ZŠ a 
pedagogů pro SŠ. Dále se škola věnuje 
vzdělávání talentovaných sportovců, kteří 
chtějí po ukončení aktivní sportovní činnosti 
pokračovat v oblasti sportu na manažer-
ských či trenérských pozicích. V sociálních 
oborech škola připravuje odborníky pro 
práci v sociální oblasti, kterých je vysoká 
potřeba na současném trhu práce. V této 
oblasti poskytuje škola i vyšší odborné 
vzdělání.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gymnázium (se zaměřením TV) 30/30 PLP
Pedagogické lyceum 30/30
Předškolní a mimoškolní pedagogika 30/30 PLP
Sociální činnost 30/30 OZP

26 První české gymnázium v Karlových
Varech, příspěvková organizace
Národní 445/25, Karlovy Vary
www.gymkvary.cz; skola@gymkvary.cz

Cizí jazyky: angličtina, francouzština, 
němčina, ruština

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gymnázium 30/30 OZP

Délka studia: 8 let (maturitní)
Gymnázium 60/60 OZP

27 Střední škola stravování a služeb
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary
www.ssstravovani.cz; info@ssstravovani.cz

Praktické vyučování ve významných 
hotelových společnostech, gastronomické 
kurzy a semináře, účast v soutěžích, aktivity 
v zahraničí, školní restaurace, nové školní 
kadeřnictví.
Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština

Délka studia: 2 roky (maturitní)
Gastronomie 30/0 , 0/15 PLP

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Gastronomie (gastronomie a hotelnictví) 30/16 PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Cukrář 15/15 PLP
Kadeřník 15/15 PLP
Kuchař-číšník (číšník) 45/41 PLP
Kuchař-číšník (číšník, barman, barista) 15/15 PLP
Kuchař-číšník (kuchař) 60/58 PLP
Stravovací a ubytovací služby 24/17 PLP

28 Střední zdravotnická škola a VOŠ
zdravotnická, příspěvková organizace
Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary
www.zdravkakv.cz; 
sekretariat.skoly@zdravkakv.cz

Cizí jazyky: angličtina nebo němčina, ruština 
(obor Masér ve zdravotnictví)

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Laboratorní asistent 30/0 PLP
Masér ve zdravotnictví 30/26 PLP
Nutriční asistent 25/24 PLP
Praktická sestra 60/58 PLP

Délka studia: 3 roky (výuční)
Ošetřovatel 20/0 PLP

30 Základní škola a střední škola
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Vančurova 83/2, Karlovy Vary
www.specskoly.cz; spec-skoly@volny.cz

Prohlídka školy kdykoliv po domluvě s 
vedením školy. Stravování je zajištěno ve 
školní jídelně ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary. 
Střední vzdělávání je umožněné žákům se 
středně těžkým stupněm mentálního 
postižení, případně s lehkým mentálním 
postižením v kombinaci s dalším zdravotním 
postižením, kteří ukončili: a) povinnou školní 
docházku v ZŠ samostatně zřízené pro žáky 
se zdrav. postižením, b) povinnou školní 
docházku v ZŠ speciální, c) povinnou školní 
docházku, ale nezískali základní vzdělání, d) 
základní vzdělání v ZŠ a z vážných důvodů, 
které jsou v kombinaci s mentálním 
postižením, se nemohou vzdělávat na jiném 
typu školy.
Cizí jazyky: angličtina

Délka studia: 2 roky
Praktická škola dvouletá 7/6 OZP, PLP

31 Střední uměleckoprůmyslová škola
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Náměstí 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary
www.supskv.cz; sekretariat@supskv.cz

Ubytování je možné ve spádovém DM 
Karlovy Vary (viz. http://www.dmkv.cz/in-
dex.php). OZP - přijímáme žáky se 
zdravotním postižením, záleží však na druhu 
postižení a vybraném oboru (nutná 
konzultace na naší škole). Přípravný kurz k PZ 
(TZ): ano.
Cizí jazyky: angličtina, němčina

Délka studia: 4 roky (maturitní)
Aplikovaná chemie 15/11 OZP, PLP
Ekologie a životní prostředí 15/8 OZP
Gra�cký design 14/14 OZP, PLP
Modelářství a návrhářství oděvů 12/8 OZP, PLP
Užitá fotogra�e a média 14/14 OZP, PLP
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 8/8 OZP, PLP 

Délka studia: 3 roky (výuční)
Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 10/0 OZP, PLP
Výrobce a dekoratér keramiky 20/0 OZP, PLP

CENTRUM

OZP: Vhodné i pro osoby se zdr. postižením

PLP: Povinná lékařská prohlídka 

PZ: Přijímací zkouška

TZ: Talentová zkouška

DOD: Den otevřených dveří

Státní školy
Soukromé školy

Forma studia:
 Denní

 Dálková

 Denní + dálková

 Denní + večerní

2018/2019 Přijato studentů

2019/2020 Přijmou studentů
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www.e-soas.cz; soas@esoas.cz

Návštěva školy je možná každý den od 8.00 
do 15.00 hodin. Stravování: Základní škola 
Konečná 25, Karlovy Vary.
Obor Autotronik (39-41-L/01, 3letý obor, DE, 
ZM, pro VYU) je určen pro žáky vyučené v 
jiném než automobilovém oboru.
Cizí jazyky: angličtina

sekretariat@soskv.cz; www.soskv.cz



Největší zaměstnavatelé - okres Sokolov

Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Soc. aspekty            Zaměstnanec                 Živnostník 
                   

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.  (3 087)
Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
Těžba uhlí, energetika, karbochemie, údržba
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Zámečník, elektrikář, obsluha strojů a zařízení

www.suas.cz

Wieland Electric s. r. o.  (476)
Nádražní 1557, 356 01 Sokolov
Výroba elektronických součástek
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Dělník ve výrobě

www.wieland-electric.com

SKF Lubrication Systems CZ s. r. o.  (432)
Vintířovská 1169, 357 35 Chodov
Strojírenská výroba, centrální mazací systémy
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Obráběč, mechanik, logistik, absolventi technických oborů obecně

www.skf.cz

Sythomer a. s.  (374)
Tovární 2093, 356 01 Sokolov
Výroba a prodej chemických produktů z oblasti kyseliny akrylové,
jejích esterů a akrylátových polymerů
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Chemik operátor, chemik sklady

www.synthomer.com

OIET spol. s. r. o.  (307)
21030, 357 09 Krajková
Výroba a montáž kabelových sad a vodičů
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Skladník, technik procesu, technik výroby, dělník pro kabelové svazky

www.braun-kabel.trade.cz

VISHAY ELECTRONIC spol. s. r. o.  (285)
Bergmannova 399, 356 04 Dolní Rychnov
Výroba pasivních elektronických součástek 
(vrstvové odpory, výkonové odpory, keramické kondenzátory)
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Operátor ve výrobě, elektromechanik, procesní technik

www.vishay.com

ept connector s. r. o. (320)
Úžlabí 868, 357 09 Habartov
Výroba - strojírenství, elektrotechnický průmysl
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Nástrojař, brusič, seřizovač, programátor PLC, obsluha strojů

www.ept.cz

Město Sokolov  (218)
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Státní správa
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Úředník v oblasti státní správy, nebo samosprávy 
a strážník městské policie.

www.sokolov.cz

CHODOS Chodov s. r. o.  (220)
Nejdecká 814, 357 35 Chodov
Vyfukovací automaty, extrudéry - vlastní výrobky pod
značkou CHODOS
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Konstruktéři, technologové

www.chodos.cz

KH Czechia s. r. o.  (189)
Vintířovská 1157, 357 35 Chodov
Automotive
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Operátoři do výroby, skladník, seřizovač laseru, lisu, 
zámečník, elektrikář

www.kh.de

Největší zaměstnavatelé - okres Karlovy Vary

WITTE Nejdek, spol. s. r. o.  (2 100)
Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek
Automotive - vývoj a výroba zámkových a bezpečnostních
systémů do aut
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Výrobní dělník, předák, technolog, kontruktér, vedoucí projektu,
manipulační dělník, elektro seřizovač, nástrojař, IT programátor,
ekonom, disponent

www.witte-automotive.cz

Karlovarská krajská nemocnice a. s.  (1075)
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotnické péče
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, laboranti

www.kkn.cz

Léčebné lázně Jáchymov a. s.  (607)
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
Lázeňská činnost
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Zdravotní sestra, recepční, číšník/servírka, pokojská/uklízečka

www.laznejachymov.cz

WITTE ACCESS TECHNOLOGY s. r. o.  (807)
Průmyslová 1500, 363 01 Ostrov
Výroba surových dílů - klik, lakování a montáž vnějších klik
automobilů
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Montážní dělník, disponent logistiky, manipulační dělník, 
technický specialista (elektrikář, zámečník, seřizovač, mechanik), 
technik kvality, vedoucí směny
 
www.witte-automotive.cz

Thun 1794 a. s.  (428)
Tovární 242, 362 25 Nová Role
Výroba užitkového porcelánu
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Keramik, obsluha strojů a zařízení, provozní elektrikář, zámečník

www.thun.cz

Imperial Karlovy Vary a. s.  (407)
U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary
Gastronomie a hotelnictví, lázeňská a wellness péče
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Číšník, kuchař, recepční, pokojská, sanitář pro lázně, masér,
všeobecná sestra, fyzioterapeut, lékař

www.imperial-group.cz

Elektromodul s. r. o. (387)
Školní 521, 364 01 Toužim
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla, další zpracování 
a konfekciování kabelů
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Montážní dělník, dělnice

www.autoelectric.com

Vodárny a kanalizace K. Vary, a. s. (374)
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
provozování vodovodů a kanalizací, výroba a  dodávka pitné vody, 
odvádění a čištění odpadních vod, projektování a výstavba 
vodohospodářských zařízení, dodávka strojní a elektro technologie...
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
montér vodovodů, kanalizací, elektrikář, zámečník, strojník, 
IT specialista, technik, chemik, projektant, seřizovač

www.vodakva.cz

NEMOS PLUS s. r. o.  (360)
Borecká 972, 363 01 Ostrov
Zdravotnictví
Nejvíce poptávané pracovní pozice:

Praktická sestra, všeobecná sestra, sanitář, lékař

www.nemostrov.cz

Nejdecká česárna vlny a. s.  (360)
Nádražní 1267, 362 21 Nejdek
Zpracování surové ovčí vlny
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Přadlák, přadlena, řidič VZV, zámečník, elektrikář

www.nejdecka-cesarna-vlny.sluzby.cz

 Počet hlášených volných pracovních míst (září 2018)  Počet zaměstnanců
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Podnikat nebo se nechat zaměstnat?
O jaké profese je zájem?

 O jaké profese je zájem? 

Nejpoptávanější kvali�kované profese dle Úřadu práce v okresech Cheb, Sokolov Karlovy Vary

Užitečné odkazy:

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

Kde najít zaměstnání?

Jaký obor studovat?

www.khkkk.cz

www.kr-karlovarsky.cz

www.khkkk.cz

info@khkkk.cz Telefon: +420 354 426 140

www.jobs.cz, www.prace.cz, www.sprace.cz

Největší zaměstnavatelé - okres Cheb

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.  (635)
Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně
Lázeňská lůžková péče, následná lůžková péče, rehabilitační péče
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Kuchař, číšník, všeobecná sestra, fyzioterapeut, masér

www.marienbad.cz

ELEKTROMETALL s. r. o.  (442)
Ke Kasárnům 730/9, 353 01 Mariánské Lázně
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla, dalším zpracováním
a konfekciováním kabelů
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Operátoři, skladníci, disponenti, logistici

www.autoelectric.com

České dráhy, a. s.  (357)
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Vlaková doprava
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Strojvedoucí, elektromechanici, mechanici, posunovači, vozmistři,
vlakvedoucí, průvodčí, pokladní, zámečník, dozorci depa

www.ceskedrahy.cz

Lázně Františkovy Lázně a. s.  (261)
Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně
Poskytování komplexní lázeňské a ambulantní péče s využitím
především přírodních léčivých zdrojů
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Kuchař, číšník, lékař, fyzioterapeut, všeobecná sestra, recepční, pokojská
 
www.frantiskovylazne.cz

Playmobil CZ spol. s. r. o.  (258)
Průmyslový park 31/18, 350 02 Cheb
Montáž, kompletace, potisk plastových dílů hraček Playmobil
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Operátor balících linek a tisku, vedoucí operátor, skladník

LUKAS CZ spol. s. r. o.  (255)
Tovární 478, 351 34 Skalná
Nástrojářství
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Montážní dělník/ce výrobků z kombinovaných materiálů

www.lukas-erzett.com

GRUPO ANTOLIN HRANICE s. r. o. (205)
Vilová 873, 351 24 Hranice
Montáž, kompletace osvětlení pro automobilový průmysl
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Montážní dělník, technik kvality, skladník

www.grupoantolin.com

Heinz - Glas Decor s. r. o. (237)
Soukenná 556, 351 24 Hranice
Celosvětový lídr na trhu v oblasti vývoje a výroby vysoce kvalitních
kosmetických a parfumerských �akonů
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Technické pozice se strojírenským nebo elektrotechnickým
vzděláním - procesní inženýr, konstruktér, seřizovač... 

www.heinz-glas.com

apt Products s. r. o.  (245)
Průmyslový park 33/22, 350 02 Dolní Dvory (Cheb)
Strojírenství (mechanické zpracování hliníku)
Nejvíce poptávané pracovní pozice:

Obsluha strojů (pily, frézy, CNC), výstupní kontrola, seřizovač CNC

www.apt-alu-products.com

Karlovarská krajská nemocnice a. s.  (426)
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdrav. péče
Nejvíce poptávané pracovní pozice:
Lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, laboranti

www.kkn.cz

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje sdružuje podnikatele 
v Karlovarském kraji a pomáhá rozvoji jejich činnosti i celého regionu

Internetové stránky Karlovarského kraje, zřizovatele středních škol 
v Karlovarském kraji

O�ciální web Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

www.kvkskoly.cz
Školský portál Karlovarského kraje

Portály s nabídkou volných pracovních míst, brigád a vzdělávání. 
Je možno hledat podle měst, profesí, mzdy, je možno vytvořit si vlastní 
pro�l, na který pak odpovídají personalisté podniků atd.

Služby pro žáky a absolventy škol:

• 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

Sokolov

80  Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla
47  Kuchaři, pomocní kuchaři
43  Řidiči
39  Krejčí, šičky
34  Mechanici
33  Technici 
32  Zdravotní sestry 
29  Seřizovači a obsluha strojů 
27  Zámečníci, svářeči
23  Sociální pracovníci specialisté
20  Zedníci, fasádnící, sádrokartonáři, obkladači
16  Servírky/číšníci
16  Učitelé
16  Skladníci
10  Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů  

Cheb

244  Obsluha různých strojů a zařízení
209  Šičky
137  Strojírenští kovodělníci
116  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků
104  Kuchaři, pomocní kuchaři
100  Řidiči
88  Číšníci, servírky
83  Zedníci
63  Mechanici a opraváři vozidel
59  Zdravotní sestry, porodní asistenti
50  Truhláři
44  Učitelé, lektoři, vychovatelé
43  Obsluha vysokozdvižných vozíků
41  Čalouníci
36  Kvalitáři a testovači výrobků
34  Lakýrníci
31  Lékaři, zubní lékaři
25  Stavební a provozní elektrikáři 

Karlovy Vary

287  Řidiči
261  Pracovníci ve stavebnictví
196  Kuchaři, šéfkuchaři, pomocní kuchaři
193  Číšníci/servírky
179  Obsluha strojů a zařízení
127  Zdravotní sestry
122  Maséři
76  Lékaři
74  Učitelé, lektoři
63  Svářeči
51  Elektrikáři, elektromechanici
33  Automechanici
29  Fyzioterapeuti
16  Řídicí pracovníci
11  Programátoři/počítač.specialisté

Každá varianta má své pro a proti. Pokud hledáte jistoty, méně starostí a činnost v někým stanove-
ných mantinelech, nechejte se zaměstnat. Je to pohodlnější a jednodušší. Máte ze zákona nárok na 
velkou míru ochrany, dovolenou, spoustu výhod a určitě budete nést menší odpovědnost. 

Podnikání vám ale dá větší svobodu. Umožní vám dělat věci podle svého. Nemusíte poslouchat 
žádného šéfa, pracovní dobu i náplň si určujete sami. Pokud uspějete, budete se časem zlepšovat a 
růst. Můžete vydělat spoustu peněz a až vás to přestane bavit, za další spoustu peněz �rmu v nejlepší 
kondici prodáte. Ze zaměstnanců po celém světě vidí takovovou spoustu peněz jen málokdo. Ale 
abyste uspěli, budete potřebovat dobrý nápad a k němu hodně  odvahy, píle, sebekázně, vnitřní 
energie a pozitivního myšlení. A taky trochu štěstí. Pokud vám něco z toho chybí, nepodnikejte, ne 
vždy se to musí podařit.

Zvláštní právní 
ochrana

Maximální délka 
pracovní doby

Možnost rozšíření 
pracovní doby

Nadřízenost a 
podřízenost
- zadávání pokynů

Osobní výkon 
práce

Úraz/nemoc z 
povolání

Dovolená

Bene�ty

Nárok na nemo-
censké při pracov-
ní neschopnosti

Nárok na ošetřová-
ní nemocného 
člena rodiny

Zaměstnávání 
mezi manželi

Ano, dle zákoníku práce

Ano - max. 12 hodin 
denně, 40 hodin týdně 
a povinné přestávky 
nebo doby odpočinku

Ne - rozvrh stanovuje 
zaměstnavatel

Ano, povinnost plnit 
úkoly zadané nadříze-
ným

Ano (nesmí za sebe 
poslat zástupce)

Nárok na odškodnění 
nebo dávky

Ze zákona 4 týdny 
placené dovolené

Dle nabídky zaměstna-
vatele

Ano, ze zákona je 
vyplácena od 4. dne 
nemoci náhrad a mzdy 
(do 14. dne nemoci ji 
hradí zaměstnavatel od 
15. dne stát)

Ano - dávka ze státního 
rozpočtu na dobu 9 
kalendářních dnů

Nelze uzavřít pracovně-
právní vztah mezi 
manželi

Ne

Ne, stanovuje si sám

Ano

Ne - podniká dle 
vlastního podnik. 
uvážení, svým 
jménem a na vlastní 
odpovědnost a na své 
riziko

Ne - může pověřit 
třetí osobu (např. v 
době nemoci)

Bez zákonného 
nároku - lze sjednat 
komerční pojištění

Bez nároku na place-
nou dovolenou

Bez nároku

Ano, pokud se 
dobrovolně přihlásí 
do systému, jinak bez 
nároku. Nárok na 
státní dávky až od 15. 
dne nemoci

Ne

Manželé spolu 
mohou podnikat

osvč


