Typ školy:
Zřizovatel:
Ubytování:
Stravování:
Výuka:
Praxe:

Středočeský kraj
2 domovy mládeže - 3 minuty chůze
Ve dvou jídelnách u školy
Anglický, španělský, německý a ruský jazyk

Stáže:

Kik, Rossmann, C&A, grafická studia, mateřské školy,
knihovny, divadla, obecní a městské úřady, cestovní kanceláře...
Celkově škola spolupracuje s více než 120 partnery
Španělsko, Německo, Anglie …

Maturita:

Úspěšnost žáků - 98 %

Po složení maturitní zkoušky mnozí absolventi odcházejí na VŠ nebo VOŠ.
Úspěšnost přijetí našich studentů je 97 %.
V naší škole žáci každoročně skládají mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge.
Závěrečná zkouška:

Podle jednotného zadání ČR, úspěšnost 99 %

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@spgsmb.cz

Mgr. Štefan Klíma
ředitel školy

a jsem šťastná, že jsem studovala právě u vás!
Mám tolik myšlenek, které
bych ráda sdělila. Tou hlavní
je to, co obnáší upřímné DĚKUJI! Za vše. Zkušenosti,
vzpomínky, znalosti, přátele...
Ze třídy jsem v kontaktu s více, než polovinou. Byly jsme
skvělá parta. Moc mi chybí.
Už několikrát jsem si zasteskla i po...

4letý maturitní obor
•

Dokážeš organizovat a budeš
vědět, „jak naložit s volným
časem dětí“

•

•

Naučíš se zpívat, hrát na klavír
a kytaru

•

•

Budeš se věnovat celé řadě
sportů - od atletiky přes míčové sporty, po plavání, bruslení a lyžování

•

•

Studium zakončíš absolventským „Muzikálem z Karmelské
střední“
Praxi získáš u významných
partnerů nejen v našem regionu
- MŠ, speciální mateřské školy,
ZŠ….

Absolvent se stává
kvalifikovaným učitelem pro MŠ, DDM,
Při psychologii a pedagogice se naučíš DM či pro školní družiny.
porozumět dětem
Získává maturitní vysvědčení.
Budeš se realizovat i v hudebních a divadelních představeních
Obor
je
optimální
přípravou
pro studium na VŠ.

Staň se paní učitelkou :)

Již pár dní sleduji a pročítám
příspěvky, kde studenti vzpomínají na léta v lavicích, v té
nejlepší škole. V té Vaší! Dřív
jsem to tak neviděla. Spousta
úkolů, předmětů, kterým
jsem v tu chvíli, kdy jsem studovala nechtěla porozumět,
protože jsem měla v hlavě
tisíce jiných věcí..
Povinnosti, učení a testy, hraní na klavír na intru a spousta
dalšího. Nedávala jsem tomu
žádnou velkou váhu, kterou
bych pak využila v životě. Byla jsem hloupá, mám díky
vám a vašim kolegům hromadu znalostí, ze kterých čerpám ve své práci každý den.
Jsem neskutečně vděčná za
to, že jsem mohla mít takové
učitele jako vy! Kdybych jen
tenkrát dávala víc pozor. Práce učitele je krásná a mnohdy hodně nevděčná. Ten pravý vděk přichází až s odstupem času.
Já vím už teď, že volby studia
Na Karmeli nebudu nikdy litovat. Jsem pyšná, jsem hrdá

Studovala jsem na ISŠ Na
Karmeli tříletý obor cukrář. V
současné době pokračuji ve
studiu, dodělala jsem si maturitu, a chtěla bych i vysokou školu.
Nejraději vzpomínám na naši
mistrovou Alenku Mincbergerovou, měla s námi hrozně
moc trpělivosti, a to především při praxi ráno, kdy se
nám nikdy nic moc nechtělo
a trvalo nám, než jsme se
probudili. Další, na koho ráda
vzpomínám, je naše třídní
paní učitelka Jana Musilová.
Dostala nás na starost ve
druháku a myslím si, že si s
námi skvěle poradila... Mou
zajímavostí je, že lehce koketuji s herectvím, které mě

velmi baví.
Hrála jsem jednu z hlavních
hereček ve filmu V SÍTI
a nyní ...

Studovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogika v roce 2014-2018
Nejraději vzpomínám na partu, že jsme se na střední sešly
holky "ze stejnýho těsta" byly
jsme pro každou srandu, měly jsme podobné myšlení, zájmy. Prostě typicky učitelky.
Za mě můžu říct, že střední
škola mi dala do života NEJVIC.
Na co nejraději vzpomínám?
Na volné hodiny :D a různé
zájezdy (Vánoční trhy, Zvířetice). Když to vezmu zpětně,
musím říct, že jsem toho nejvíc poznala na škole. Teď jako
pracující, se horko těžko někam jen tak dostanu...
Pokračování příběhů a další příběhy
najdete zde:

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 3 lůžkové pokoje
s internetem, možností sportová- do tří kategorií - video hodiny,
ní a dalšího vyžití.
konzultační hodiny a asynchronní
výuka.
3. Možnost změny oboru
Širší „sortiment“ oborů umožňuje 8. Aplikace pro přístup
přestupy uvnitř školy. To je oprav- Využíváme pro komunikaci aplikadu výhoda pro žáky.
ce Bakaláři a Teams. A to jak pro
žáky, tak pro rodiče. Jednoduchý
4. Praxe a uplatnění po ukončení
systém je důležitý pro dobrou kostudia
munikaci.
Zajišťujeme praxi na pracovištích
školy i u partnerů. Všichni žáci do- 9. Karmel FOOD centrum
stávají za odborný výcvik odměny Přímo ve škole provozujeme
- i 5.000,- Kč měsíčně!
bistro, kde si žáci mohou zakoupit
snídaně, svačiny, obědy, pití a
5. Finanční stránka:
spoustu dobrot, včetně zdravé
Jsme státní škola!!! V naší škole se
stravy.
školné neplatí.
10. Vše je online… Informace o
6. Rozložení školy
všem podstatném (včetně znáIdeální je škola, kde se vyučuje
mek, absence…) najdete na webu
vše na jednom místě – ano,
taková škola jsme.

Kmenová učebna PG

Aktuální informace, fotografie,
akce školy můžete sledovat

na facebooku školy:
www.facebook.com/Integrovaná
střední škola Mladá Boleslav, Na
Karmeli

Videa ze života školy najdete
na:
http://www.youtube.com/
spgsmb

www.spgsmb.cz

Najdete nás samozřejmě i na
Instagramu.
www.instagram.com/issmb/

Jaká je naše střední škola?
7. Distanční výuka
Naše škola má více než deset let
V jedné budově školy vzděláváme žáky maturitních
zkušeností s touto formou výuky.
i učebních oborů. Žáci se učí spolupracovat a jsou tak
Pro ni máme zpracované speciální
lépe připraveni pro budoucí život.
rozvrhy. Hodiny jsou rozdělené

Informační služby 4letý maturitní obor
zaměření na
•

•

•

•

•

Naučíš se orientovat v celém světě (ČR,
Evropa i další kontinenty)

•

CESTOVNÍ RUCH
Naučíš se dva cizí jazyky
Absolvent získává maturitní vysvědčení.

Zvládneš organizaci zájezdů či práci deleJe připraven ke studiu na vysoké škole i pro
gátů
praxi, má všeobecný přehled a umí dobře
pracovat se zákazníky, s ekonomickými
Naučíš se práci recepčního v hotelech,
programy na počítači, zvládá vytvořit epenzionech, lázních
shop.
Pochopíš fungování trhu a vyznáš se
v ekonomice
Může samostatně pracovat v cestovním
Pochopíš principy marketingu a managementu

ruchu, v lázeňství nebo v letectví.

Pojď studovat
a pracovat
s informacemi
k nám!

•

•
•

Zvládneš postupy při ruční i strojové vý- Můžeš se uplatnit jako
robě pečiva
velkých i malých pekáren.

zaměření na

zaměstnanec
•

Naučíš se zpracovávat suroviny a přísady Můžeš se věnovat podnikání v oboru
- jsi připraven založit si svojí pekárnu.
Budeš umět moderně balit a označovat
Získáváš výuční list.
pekařské výrobky

•

•
•

Budeš vědět, jak správně uchovávat Můžeš si udělat i mnoho dalších certifikátů
pekařské výrobky, jak výrobky prodávat. (barmanský, gastro, floristický…)

Staň se odborníkem a úspěšným člověkem!

•

•

Dovedeš se orientovat v elektronické a
Absolvent studia získává
maturitní
ústní komunikaci
vysvědčení
s
možností
uplatnění
v informačních centrech,
Budeš připraven/a pracovat v rozhlasov cestovním ruchu,
vém či televizním studiu
v rozhlasovém či televizním studiu,
Připravíš se na práci v multimediálním
nakladatelstvích a vydavatelstvích,
centru
v reklamních agenturách, v mediálních
Získáš všeobecný kulturně historický
centrech - knihovnách a ve státní správě
přehled
nebo v samostatné podnikatelské činnosti.
Budeš umět samostatně pracovat
Může pokračovat ve studiu na VŠ.
na projektech

Pojď studovat
a pracovat
s informacemi
k nám!

•

•

•

•
•

Uplatníš se v propagačních
službách, při aranžování
prodejen, stánků na výstavách a prodejních akcích
Naučíš se obchodní
podnikatelské aktivity

a

Budeš se umět orientovat
v sortimentu a ve vlastnostech zboží

Budeš umět zpracovávat
a upravovat fotografie na PC
•

Naučíš se pracovat s designem v různých segmentech
trhu - floristika, potravinářský
průmysl, módní přehlídky,
svatby a další akce

•

Naučíš se přípravu cukrářských výrobků

•

Budeš umět správně používat jednotlivé
suroviny

•

Budeš připraven/a založit svoji cukrárnu,
nebo můžeš pracovat v gastronomii.

•

U nás zažiješ řadu úspěchů na výstavách,
veletrzích a v dalších soutěžích

•

Naučíš se nejmodernější trendy oboru

•

Absolvent studia získává
výuční list s možností uplatnění v obchodních firmách, reklamních
Zvládneš základy počítačové grafiky - agenturách nebo v samostatné podnikatelprogramy COREL, Zoner...
ské činnosti.

Absolvent získává výuční list s možností
uplatnění v obchodních firmách, v cukrárnách nebo v samostatném podnikání.

Vyuč se skvělým cukrářem!

