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Škola se širokou nabídkou oborů
RENATA LELKOVÁ

Velké Poříčí – Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí vzdělává žáky v oblasti
polygrafie, propagace a služeb a
přijímá přihlášky ke studiu nabízených oborů.
Polygrafické obory pro absolventy základních škol představují studijní obory Reprodukční
grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích spolu s oborem s výučním listem Tiskař na
polygrafických strojích. Výtvarné obory zastupuje studijní obor
Grafický design (u tohoto oboru
proběhly talentové a přijímací
zkoušky začátkem ledna) a obor
s výučním listem Aranžér, služby reprezentuje učební obor Kadeřník.
Nově škola nabízí také dva
obory zkráceného studia pro absolventy učebních a maturitních
oborů. Jedná se o jednoleté studium v oblasti komerční grafiky
a fotografie Reprodukční grafik
a studium moderní tiskové technologie Tiskař na polygrafických strojích.

Škola je ojedinělým
vzdělávacím zařízením
Svým zaměřením na polygrafii je
škola ojedinělým vzdělávacím zařízením v širokém regionu Královéhradeckého, Libereckého a
Pardubického kraje. To je i důvod, proč je podporována polygrafickým průmyslem. Ze strany
zaměstnavatelů v polygrafii se
projevuje neustálý zájem o kvalitní absolventy školy, kteří se o
uplatnění a pracovní příležitosti
opravdu bát nemusejí.
Slova ředitele školy Rudolfa
Volhejna charakterizují moderní
vybavení školy: „V uplynulých
letech jsme školu vybavili ofsetovou a digitální technologií, školní pracoviště odborné polygrafické praxe odpovídá svými službami reálné tiskárně. Celý areál
školy i s vlastním domovem mládeže, jídelnou, výstavním sálem,
mnoha ateliéry, pracovišti a dílnami poskytuje optimální podmínky pro studium žáků. V roce
2015 bylo do modernizace školy a
jejího okolí investováno vice než
10 milionů korun. Výrazně se
změnil vzhled několika budov,
kde bylo provedeno zateplení
pláště, výměna oken i vchodových dveří. Dále proběhla v bezprostřední blízkosti školy velká
rekonstrukce kanalizace spolu s
úpravami cest. Pro bezpečnost
žáků, zaměstnanců a majetku
školy byl instalován docházkový

a monitorovacím systém a také
byly moderně vymalovány učebny.“
Žáci školy se každoročně zúčastňují mnoha juniorských odborných soutěží polygrafických,
uměleckých, aranžérských i v oblasti účesové tvorby, kde se pravidelně umisťují na předních
místech. Mimořádných úspěchů
dosáhli v posledních letech reprezentanti poříčské školy v kreativní výtvarné soutěži CEMACH, kterou opakovaně vyhráli.

V profesním životě
jsou studenti úspěšní

ŠKOLA nabízí širokou nabídku studijních i výučních oborů. Foto: archiv školy

A kam vedou další kroky absolventů a maturantů? Jak do zaměstnání, tak za dalším studiem
na prestižních vyšších odborných a vysokých školách, kde
uplatňují své znalosti a zkušenosti získané při studiu. Spojení
kvalitní přípravy, talentu a vůle
přináší
absolventům
školy
úspěch v jejich následném studiu
i v profesním životě.
Pro zájemce o studium pořádá
škola Dny otevřených dveří, které proběhnou ve středu 13. ledna
od 14.00 do 17.00 hodin a ve středu
3. února od 14.00 do 17.00 hodin.
Srdečně zveme na prohlídku areálu školy žáky posledních ročníků základních škol i jejich rodiče.

