RODIČE, POZOR!
Blíží se podávání přihlášek na střední školy.
náhodným. Proto jsme pro
vás ve spolupráci s profesionály připravili několik užitečných rad, které vám s výběrem pomohou:

Na co se zaměřit při
výběru školy?
1. Dopravní dostupnost:

řovateli slonů, herci, vědci,
popeláři - měli jsme spousty
dětských snů a představ o
tom, čím budeme, až budeme „velcí“. Každý rok děti
končící základní školu stojí
se svými rodiči před těžkým
rozhodnutím – čím budu?
Nejdůležitější je, aby Vybrat si, jakému oboru by
žáka obor bavil, uživil a se chtěly v životě věnovat byl perspektivní pro co je jednou bude živit. Společně s rodiči potom vybírají
celý život.
školu, která je na budoucí
Známe to všichni, chtěli
povolání připraví. Její výběr
jsme být kosmonauty, ošetby však neměl být ničím

Výběr budoucího povolání je důležitým krokem v
životě každého z nás a
dělá těžkou hlavu nejednomu z rodičů i studentů.
Na co se především zaměřit?

Prozkoumejte, jak daleko je
škola od hromadné dopravy.
Jak brzy ráno bude vaše dítě
vstávat a kolik přestupů bude muset absolvovat, než se
do školy dostane. Může se
stát, že by strávilo více času
cestováním než vzděláváním. Pokud to máte daleko,
ale škola vám vyhovuje, podívejte se na možnost ubytování – pozor, i u internátů
zjišťujte, jak daleko od školy
jsou.

2. Ubytování:
Dát dítě na internát je jistě
emotivní krok, avšak je to
velká příležitost, jak naučit
dítě samostatnosti a zodpovědnosti. Pokud se k
němu rozhodnete, zjistěte
si důkladně všechny podmínky, pravidla, vybavení,
vzdálenost, stravování atd.
Nezapomeňte na nabídku
volnočasových aktivit, které zaručí kvalitní trávení
volného času vašeho potomka. V dnešní době je
samozřejmě důležité i to,
zda bude mít vaše dítě přístup na internet a k počítači, abyste mohli být ve spojení. Volání přes počítač je
v dnešní době velkým hitem a vy nebudete muset
neustále dobíjet kredit na
mobilu.
3. Možnost změny oboru:
Vybrat si budoucí povolání
není vůbec jednoduché,
zvláště když je vám 15 a
často přemýšlíte nad mnoha jinými věcmi. Může se
snadno stát, že vaše rato-

lest v průběhu studia zjistí,
že ji vybraný obor vůbec
nebaví nebo se na něj prostě nehodí. Potom je samozřejmě lepší vybrat si školu,
která má k dispozici více
oborů. Přechod mezi obory je mnohem jednodušší
než změna školy, na kterou
si dítě zvyklo. Zjistěte si,
jaké obory se ve škole učí a
zda je možné mezi nimi
přestoupit. Zamyslete se i
nad volbou konkrétního
oboru, který může poskytovat snazší možnost přestupu.
4. Praxe a uplatnění po
ukončení studia:
Velkým problémem absolventů je adekvátní uplatnění po ukončení školy. Absolventi často nemohou
najít práci, protože jim chybí potřebná praxe. Ptejte
se tedy důkladně, zda vámi

vybraná škola praxi nabízí a
v jakém rozsahu. Důležité
je také, zda praxe probíhá
pouze ve firmách či ve školních dílnách. Ideální je
dlouhodobé spojení školy s
firmami, které studenty
často finančně ohodnocují,
a těm opravdu dobrým
zajistí práci - mít zaměstnání ihned po ukončení studia
není jen vzpomínkou na
doby dávno minulé, kvalitní
školy to nabízí i dnes.

5. Finanční stránka:
Nepříjemná část při výběru
povolání. Snad každý rodič
chce pro své děti to nejlepší,
a i když v České republice se
za střední školy neplatí, tak
musíte počítat minimálně s
náklady na učebnice a nutné
pomůcky. Student potřebuje
různé náčiní, ochranné pomůcky, pracovní oděv. Zjistěte si, co daná škola nabízí a za
co budete platit. Může se
stát, že než vůbec začne školní rok, bude vás pořízení výbavy studenta stát i tisíce. Je
také dobré vědět, že moderní

školy dnes mnohdy
neučí z papírových
učebnic, ale z učebnic elektronických –
což je šetrné nejen k
životnímu prostředí,
ale také k peněženkám.
„Studenti často finanční
stránku až tak neřeší, ta je
spíše na rodičích. Žáci si neuvědomují, co vše budou pro
své studium potřebovat.“
6. Rozložení prostor školy:
Ideální je škola, kde je vše na
jednom místě. Takových škol
je však čím dál méně. Nepřispívá k tomu ani situace ve
školství, která nutí některé
školy ke slučování. Tak se
často může stát, že studenti
jezdí mezi hodinami z místa
na místo. Známe to někteří
sami, cestování během vyu-

čování láká k tomu, aby se po
cestě zapomněli v oblíbené
hospůdce nebo klubu.
Na obzoru jsou pak velké
problémy s absencí! Zjistěte
si, jak na tom vaše škola je.
7. Vše je online…
Internet hýbe světem. Školy
mívají svoje webové a facebookové stránky, kde se můžete dozvědět spoustu cenných informací. A přestože
nejste IT specialista, mělo by
být standardem informovat
rodiče o důležitých událostech nejen osobně či telefonicky, ale i prostřednictvím
internetu. Školy mívají na
svých stránkách sekce pro
studenty a rodiče, kde se
můžete dozvědět o prospěchu, zameškaných hodinách a
další důležité informace, které jsou odděleny od veřejných stránek a přístupné pouze při zadání
hesla. Vy tak máte přehled, co se zrovna děje,
a nejste zaskočeni až při
třídních schůzkách.

Převzato z webu:
TN.CZ

Co to znamená Integrovaná střední škola?
V jedné budově školy vzděláváme žáky maturitních i učebních
oborů. Žáci se učí spolupracovat a jsou tak lépe připraveni pro
budoucí život.

A jak je to v

1. Dopravní dostupnost
Škola leží v historické
části Mladé Boleslavi,
v centru města,
dopravní dostupnost
je tedy vynikající.
2. Ubytování
Naše škola vlastní dva
domovy mládeže – 2 až
3lůžkové pokoje
s internetem, možností
sportování a dalšího
vyžití.
3. Možnost změny
oboru
Širší „sortiment“ oborů
umožňuje přestupy
uvnitř školy.
Mega výhoda.

4. Praxe a uplatnění
po ukončení studia
Zajišťujeme praxi na pracovištích školy i u partAktuálnerů. Všichni žáci dostá- ní informace, fotogravají za odborný výcvik
fie, akce školy…
odměny – cca od 300,na facebooku školy:
do 5.000,- Kč měsíčně!
www.facebook.com/
5. Finanční stránka:
Integrovaná střední škoJsme státní škola!!!
la Mladá Boleslav, Na
V naší škole se školné
Karmeli
neplatí.
6. Rozložení školy
Ideální je škola, kde vyu- Videa ze života
školy najdete na:
čujeme vše na jednom
místě – ano, taková
http://
škola jsme.
www.youtube.com/
7. Vše je online… Infor- issnakarmeli
mace o všem podstatném (včetně známek,
absence…) najdete na
Najdete nás samozřejmě i na Instagramu.

www.issmb.cz

ANKETA:
CO STUDOVAT
A KTERÝ OBOR
BUDE MÍT
ZLATÉ DNO?
Na pomoc při hledání
nejperspektivnějších oborů
si odborný ekonomický web
Finmag přizval prestižní
ekonomy, sociology,
zástupce státní správy,
personálních agentur,
ale také osobností z byznysu.
Vybrali jsme ty nejzajímavější odpovědi:
Jiří Reichl - tiskový mluvčí
generálního ředitelství
Úřadu práce
…Ne nadarmo se říká,
že řemeslo má zlaté
dno. (motto naší školy –
poznámka autora)… Cukrář, Pekař, Designér aranžér
Lukáš Kovanda - ekonom a
publicista
...i esemeskování z iPhonu
verze X,12 nebo třeba 13
PRO budeme stále prokládat
zakusováním
„stejného“
chleba, zapíjet „stejným“
mlékem, potraviny budou
třeba stále… - Pekař, Cukrář

vzdělávacích předmětů i
odborných předmětů, který
bude v jedné roli kvalitní
odborník, pedagog, kouč
…Na střední škole by se mu a mentor…- Předškolní a
pedagogika,
mělo dostat všeobecného mimoškolní
Informační
služby
- cestovní
vzdělání v širokém spektru
ruch, mediální tvorba
oborů a hlavně se má naučit
to, co bude jistojistě potře- Leoš Novotný - generální
bovat ve svém dalším studiu ředitel společnosti LEO
Express
a budoucí kariéře – tedy
umět myslet, logicky uvažo- …V jistém slova smyslu jsou
vat, učit se novým věcem, stále velmi perspektivní
tradiční obory…. - Cukrář,
ovládat všemi formami rod- Pekař, Designér - aranžér,
ný i cizí jazyk...- Informační Informační služby, Pedagoslužby - cestovní ruch, gika
mediální tvorba
Daniel Münich - ekonom,
institut IDEA při CERGE-EI

Petr Hampl - podnikatel a
sociolog

Dagmar
Prajzlerová
manažerka projektu Partners bankovní služby

…Doporučil bych
„trojkombinaci“ – psychologii nebo sociologii,
management a řemeslo…Informační služby, Cukrář,
Pekař, Pedagogika

…Uplatnění najdou absolventi všech typů škol, od
učilišť po univerzity, protože
někdo musí umět zrealizovat
to, co druzí vymyslí. Za samozřejmost považuji znalost
minimálně jednoho či dvou
cizích jazyků. Samostatnou
kapitolou jsou odborníci ve
službách. Jejich znalosti,
klientský přístup a podnikatelská etika budou rozhodujícími kriterii pro jejich
úspěch… - Informační služby, Předškolní a mimoškolní
pedagogika

Petr Kužel - prezident
Hospodářské komory ČR
…Takových oborů je celá
řada. Všechny mají ale společný základ, bez kterého se
budoucí absolvent perspektivních oborů neobejde:
matematiku, jazykovou vybavenost a průřezové kompetence. Druhý pilíř je jazyková vybavenost. Už dnes je
znalost angličtiny v podstatě
nezbytná i pro řemeslné
obory. Nové postupy a technologie jsou dostupné převážně v angličtině, až pak se
překládají. Nezbytný bude
i druhý cizí jazyk, možná
i třetí…A klíčové pro udržení
celé ekonomiky bude vzdělávání. Obor budoucnosti
bude zcela nepochybně učitel. Kvalitní učitel všeobecně

FIKTIVNÍ NEBO
SKUTEČNÁ?

Dnes bych chtěl našim čtenářům ukázat, jaké cíle jsme
si stanovili směrem k našim
oborům pro další období.
Řada škol již několik
let
praktikuje
výuku
k propojení s praxí tak, že
ve škole zakládají Fiktivní
firmu. V ní ale vyučují
v teoretické rovině, jak se
řada věcí dělá v praxi. Jistě,
je to cesta ke zkvalitnění
výuky, ale….
Naše škola se díky svým
možnostem rozhodla jít
modernější a praktičtější
cestou. To, že máme dva
školní
obchody
(jeden
v budově školy a druhý „Karmelku“ - v Erbenově
ulici za Kauflandem), ve
kterých prodáváme výrobky
našich žáků, jsme využili při
tvorbě plánů výuky v dalším
období. Naši žáci budou
moci využívat oba obchody
při výuce téměř všech předmětů. Počínaje ekonomikou, účetnictvím a marketingem přes další předměty,
jako je třeba komunikace ve
všech jazycích, až po aran-

žování, písmo, estetiku či
matematiku a fyziku. Odborný výcvik v praktické
rovině konáme samozřejmě
na našich vlastních dílnách,
ale i u partnerů, jako jsou
například Penny, Tesco,
Intersport, C&A…
Pojďme si alespoň krátce
vysvětlit, jak se celá výuka
odehrává. Žáci oboru IS
budou
moci
například
v předmětu účetnictví realizovat část skutečného účetního období našich obchodů. V marketingu budou
hledat různé podpůrné strategie pro zlepšení prodeje
v opravdové praxi. Při praktické výuce žáci zjistí, jak
těžká je dnes doba a že uvádění nového výrobku na trh
má svá závazná pravidla.
Cukráři a pekaři již nyní
zažívají, jak náročné je připravit výrobky v nejvyšší
kvalitě, ale například i
v případě časové tísně. Mimochodem, o tom se již
přesvědčili v předvánočním
období, kdy jsme pekli cukroví i na tři směny, a dokonce o víkendech – tímto smekám svůj klobouk (a odhazuji jej v dál…) před všemi,
kdo se podíleli na parádním
úspěchu našeho cukroví na
Boleslavsku.
Designéři již nyní vidí, že při
přípravě dárkových balíčků
musí opravdu pečlivě zvažovat složení sortimentu nejen
například z estetického hle-

diska, ale musí zohlednit, že
dnes převažuje hledisko
finanční. Jak obě hlediska
skloubit, se mohou opravdu
naučit pouze v reálné firmě.
Všechny tyto činnosti prožívají ve skutečnosti žáci
všech učebních oborů.
Novinky jsme připravili i pro
obor Informační
služby.
Připravujeme
propojení
školy, skladů a obchodů
moderním
informačním
hospodářským systémem.
Žáci Informačních služeb se
budou podílet na zavádění
programu do praxe, na tvorbě EAN kódů i na samotném
provozu systému.
Jak vidíte, snažíme se naši
školu co nejvíce propojit
s praxí a dát tak našim žákům to nejlepší vzdělání,
jaké jen můžeme poskytnout.

Příběhy
našich žáků:

MATURITNÍ OBORY
Předškolní a mimoškolní
pedagogika — 4letý maturitní obor
•
•
•
•
•
•

na obor se dělají přijímací zkoušky (info na www.issmb.cz)

ovládá psychologii a pedagogiku předškolních dětí
dokáže organizovat, ví, „jak naložit s volným časem dětí“
umí se věnovat dětem s různými zájmy
pracuje s dětskými kolektivy, zná potřeby malých dětí
naučí se zpívat, hrát na klavír a kytaru
• věnuje se celé řadě sportů - od
atletiky přes míčové sporty, po
plavání, bruslení a lyžování
• v průběhu studia absolvuje sportovní a turistický, lyžařský
a plavecký kurz
• součástí studia jsou hudební a divadelní vystoupení
• Studium je zakončeno hudebním vystoupením - „Muzikál
z Karmelské střední“
Absolvent studia získává maturitní vysvědčení a je připraven vykonávat funkci učitele
v mateřské škole, ve firemní školce, nebo například v dětském koutku. Praxi absolventi
získají u významných partnerů nejen v našem regionu - MŠ, speciální mateřské školy, ZŠ….
Absolvent se stává kvalifikovaným učitelem pro MŠ, DDM, DM či pro školní družiny.
Obor je optimální přípravou pro studium na VŠ.

OBORY S VELKOU BUDOUCNOSTÍ:

Informační služby - 4

letý maturitní obor

zaměření na CESTOVNÍ RUCH
• orientuje se nejen v zajímavých oblastech ČR, ale v celém
světě
• zvládá organizaci zájezdů
• zvládá práci recepčního v hotelech, penzionech, lázních
a v dalších zařízeních
• chápe fungování trhu a vyzná se v ekonomických jevech
a procesech
• umí se orientovat v daňové evidenci a účetnictví
• orientuje se v marketingu a managementu
• orientuje se v základních právních normách
• ovládá minimálně dva cizí jazyky
Absolvent je připraven ke studiu na vysoké škole i pro
praxi, má všeobecný přehled a umí dobře pracovat
se zákazníky, s ekonomickými programy na počítači,
zvládá vytvořit e-shop, může samostatně pracovat
v cestovním ruchu, v lázeňství nebo v letectví.

-

4letý maturitní obor
zaměření na

•
•
•
•
•
•

MEDIÁLNÍ TVORBU

• zná a dovede se orientovat v písemné, elektronické
a ústní komunikaci (dle požadavků zaměstnavatelů)
ovládá klávesnici počítače desetiprstovou metodou s požadovanou rychlostí a přesností
je připraven pracovat v rozhlasovém či televizním studiu
je připraven pracovat v mediálním centru (modernější forma knihoven budoucnosti)
je odborně připraven pro moderní komunikaci a rétoriku
získá všeobecný kulturně – historický přehled
samostatně pracuje na projektech

Absolvent studia získává maturitní vysvědčení s možností
uplatnění v informačních centrech, v cestovním ruchu,
v tiskárnách, ve výrobních úsecích
nakladatelství a
vydavatelství, v reklamních agenturách,
v mediálních centrech - knihovnách a ve státní správě
nebo v samostatné činnosti.

Designér — Aranžér
•
•
•
•
•

3letý

učební obor

uplatní se v propagačních službách, při aranžování výkladních
skříní, interiérů prodejen, provozoven služeb, stánků na výstavách a prodejních akcích
orientuje se v sortimentu a ve vlastnostech zboží
vykonává obchodní a podnikatelské aktivity při propagaci
a aranžování
ovládá znalosti a dovednosti potřebné k provádění aranžování
vytváří různé propagační prostředky
• ovládá základy počítačové grafiky program COREL
• zpracovává a upravuje fotografie na PC, obsluhuje stroje na
reklamní potisk
Absolvent studia získává výuční list s možností uplatnění v obchodních firmách, reklamních agenturách nebo v samostatné
propagační činnosti.

Cukrář —
3letý

učební obor

•

uplatní se na pozici
cukráře
• zvládá přípravu a normování cukrářských
výrobků
• orientuje se v klasických i nejmodernějších trendech cukrářské výroby
• ovládá technologii přípravy
• zná jednotlivé suroviny a jejich použití
• Je připraven na práci ve „studené gastronomii“
Absolvent studia získává výuční list s možností uplatnění v obchodních firmách, v cukrárnách nebo v samostatné cukrářské činnosti.

Pekař —

3letý

učební obor

•
•

umí zpracovávat surovin a přísady na pekařské výrobky
zvládá technologické postupy při ruční i strojové
výrobě
• obsluhuje stroje a strojní zařízení v celém pekárenském provozu, včetně balení
a označování pekařských výrobků
• umí vést evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin i hotových výrobků, dodržovat
hygienické předpisy a normy při výrobě
• ví, jak správně uchovávat pekařské výrobky a jak výrobky prodávat
Absolvent se může
uplatnit jako zaměstnanec velkých
i malých pekáren.
Může nejen vyrábět
pečivo, ale i obsluhovat, prodávat
a provádět základní
údržbu technologického zařízení.
Může se věnovat
podnikání v oboru.
Získává výuční list.

Pozor!
Veškerá komunikace probíhá elektronicky, proto
je třeba uvést funkční e-mail!

Nováková
Jana

Telefon žáka

důležitý údaj !!!! e-mail !!!
Tel. a e-mail rodiče

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Lékařský posudek je nutný pro všechny
obory!

Typ školy:
Zřizovatel:
Ubytování:
Stravování:
Výuka:

Stáže:

Středočeský kraj
2 domovy mládeže - 3 minuty chůze
Ve dvou jídelnách u školy
Anglický, španělský, německý
a ruský jazyk
Kik, Tesco, Rossmann, Teta,
divadla, C&A, grafická studia,
knihovny, cestovní kanceláře …
Španělsko, Německo, Anglie …

Maturita:

Úspěšnost žáků - 98 %

Praxe:

Po složení maturitní zkoušky mnozí absolventi
odcházejí na VŠ nebo VOŠ. Úspěšnost přijetí našich studentů je 97 %.
Závěrečná zkouška: podle jednotného zadání ČR, úspěšnost 99 - 100 %
Cukráři, pekaři, barmani a designéři obsazují
medailová umístění v soutěžích.
Nejlepší žáci dostávají od Hospodářské komory ČR
osvědčení o svých praktických dovednostech.
Po složení zkoušek absolventi obdrží certifikát,
který je opravňuje pracovat v celé EU.
Přijďte studovat do školy, která nabízí maturitu i výuční list a řadu certifikátů, a
to vše na jednom místě.
Těšíme se na Vás.

Tel.: 326 321 649

reditel@issmb.cz

Mgr. Štefan Klíma
ředitel školy

