
803982_SC_VZDELAVANI_120112_ISŠ NA KARMELI_200x265_TJ

Co vlastně název Integrovaná střední škola znamená? Mnoho lidí si takovou 
otázku pokládá. Integrovaná znamená to, že ve škole se kvalitně vyučují nejen ma-
turitní, ale i učební obory. 

ISŠ Na Karmeli připravuje studenty pro praxi v mnoha oborech, a tak dokáže 
obsáhnout širokou škálu požadavků na vzdělání preferovaných dnešní mladou ge-
nerací. Stejně tak odpovídá naše vzdělávací nabídka poptávce na trhu práce. Naše 
škola totiž má eminentní zájem vzdělávat žáky pouze v oborech, které nacházejí 
trvalé uplatnění na trhu práce. 

Mezi nejzajímavější a nejperspektivnější obory patří zcela jistě Informační služby 
– Knihovnictví. Zde je možné vystudovat nejen knihovnictví, ale i různé informační 
systémy používané dnes jak ve státní správě, tak v podnikové administrativě. Škola 
přijímá pro studium 30 žáků. 

Další tři obory rozšiřujeme na základě poptávky trhu práce. Jedná se o Cukráře, 
Aranžéry a Pekaře. Uplatnění zde najdou manuálně zruční a tvůrčí žáci. Pro výše 
zmíněné obory jsme připravili i zahraniční stáže. Žáci se též úspěšně účastní soutěží 
po celé republice. Pro studium naše škola přijímá do těchto tří oborů po 24 žácích. 

Významnými obory naší školy jsou Prodavač, Lahůdkář a Prodavačské práce. Tyto 
obory jsou vhodné pro prakticky zaměřené mladé lidi, kteří rádi komunikují. Škola 
pro praktickou výuku využívá i spolupráci s mnoha významnými partnery. Mezi ně 
patří například Penny market, OKAY, Interspar, CaC… Na rozdíl od jiných škol se mů-
žeme chlubit i svým vlastním obchodem - Karmelka, ve kterém žáci zdokonalují své 
dovednosti. Hlavním artiklem jsou vynikající zákusky z naší výrobny. Zákusky se u nás 
vyrábí pouze z kvalitních a tradičních surovin. Prodáváme zde i jiný sortiment. Aktuál-
ně připravujeme Valentýnské balíčky. Obchod najdete za Kauflandem vedle Perlexu. 

V maturitních oborech vynikají zejména dva. Jedná se o Obchodníka a Ekono-
miku a podnikání. Obory připravují studenty na pozice v podnikové administrativě 
a operativě, ale třeba i pro činnost obchodních zástupců. Mimochodem, obchodní 
zástupce je nejvyhledávanější a také nejnabízenější pracovní pozice na vývěskách 
úřadů práce po celé naší republice. Do jednotlivých tříd škola přijímá 30 žáků.

Vše pod jednou střechou
V naší škole žáci mohou získat dva doklady o vzdělání. Nejprve získají v učeb-

ních oborech po třech letech výuční list. Následně mohou přímo u nás ve škole 
nastoupit na nástavbový obor Podnikání, a to na denní nebo dálkové studium. 
Zde po dvou letech získávají maturitní vysvědčení. Za pět let tak mají dvojnásobné 
vzdělání, a to vše pod jednou střechou. Na tuto formu studia přijímáme 60 žáků.

Je „ISŠ Na Karmeli“ IN? 
 
1. Ano, je IN! Je veselejší, barevnější. Vý-
zdoba na chodbách udělala hodně. Je 
skvělé, že se tady řeší problémy. Netole-
ruje se záškoláctví, šikana ani drogy. To je 
fakt super.  K. Javůrková, EP2 

2. Je to fajn, škola je příjemně vylepšená. 
Je vidět, že novému řediteli jde především 
o žáky, a toho si vážím.

K. Bartošová, CA1 

3. Velice se mi líbí nový vzhled naší učebny, 
jsme rádi, že nám byla umožněna „vlastní 
režie“. Na chodbách už to není mdlé, ale 
vypadá to tu jako prostředí mladých lidí. 
Velice se mi líbí úprava internetových strá-
nek. Vánoční akce nadchla téměř všechny 
žáky. Byla to příjemná změna a naladění 
dobré atmosféry. A. Krsková, KN4 

4. Škola je nyní barevnější, světlejší a útul-
nější. Určitě se zlepšily i stránky školy na 
internetu, jsou přehlednější a více se mi 
líbí.  M. Zvěřinová, KN4 

5. Já osobně si myslím, že naše škola v ru-
kou pana ředitele velice prokoukla. Už 
není tak všední jako ostatní školy. Živé 
a pěkné barvy školu prosvětlily a budova 
ožila. Také se mi líbí, že jsou chodby vy-
zdobeny projekty našich žáků.

K. Nalezinková, OIS1 

6. Dříve byla Karmel tzv. šedá myš mezi 
školami. Od té doby, co nastoupil nový 
ředitel, jen vzkvétá. Mění se nejen vzhled 
školy, ale i její propagace. Začaly se zde 
konat různé zábavné akce pro studenty, 
např. chození čertů a vánoční posezení 
a koncert učitelské skupiny. Atmosféra ve 
škole je mnohem lepší.
  V. Repšová, N2 

7. Myslím si, že teď je naše škola víc IN než 
dřív. Je dobře, že se zavedl studentský 
parlament.   J. Kořínek, OIS1 

8. Jsem ráda, že nám do cukrářské dílny 
dají nové myčky na nádobí a že budou 
nové šatny. Je hezké, jak je škola vymalo-
vaná.  Kočková, CA1 

9. Líbí se mi, že co donedávna nešlo, teď 
už není problém. Jsem potěšena, že stá-

vající ředitel věnuje hodně času a energie 
propagaci školy. Upravuje internetové 
stránky, ale hlavně vnitřek budovy. Bude 
konečně k dispozici více místností s po-
čítači. Každá třída dostala k dispozici 
materiál k vylepšení interiéru, zapojit se 
mohou všichni, kdo mají chuť, bez ovliv-
ňování učiteli. Nový ředitel žákům naslou-
chá, a pokud je to v jeho moci, rád vyhoví 
našim požadavkům. Je tu hlavně pro nás. 
Je skvělé, že se díky tomu konečně dočká-
me i nových šatních skříněk. 

J. Olejníková, KN4 

10. Podle mého názoru se škola o hod-
ně zlepšila. Vánoční posezení byl skvělý 
nápad. Školní bufet je také výborný ná-
pad, nebudeme muset jíst jídlo pouze 
z automatů. Atmosféra ve škole je skvělá, 
myslím, že teď se o Karmeli mluví jinak, 
daleko líp.  M. Adamcová, N2
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Co Je Na mém oboru Super?

Aranžér:
Na tomto oboru je skvělá především kre-
ativní práce, která podporuje fantazii, ale 
také trpělivost. Mám možnost se indivi-
duálně projevit. Pracujeme s různými ma-
teriály, seznámíme se s dějinami umění 
i se současnými trendy. Člověk je vlastně 
pořád IN v různých oblastech - móda, 
doplňky, barevné trendy, bytový design 
atd. A zajímavá je taky práce na počítači, 
máme více hodin a pracujeme s netradič-
ními grafickými programy.

Martin Kühn, CA3
 
Prodavač:
Tenhle obor je pro lidi, které nebaví jenom 
sedět v lavici. Je to dobré pro praktický ži-

vot, naučíme se dárková balení. Balili jsme 
vánoční dárky, dárkové koše a pod. Zají-
mavá je i práce s lidmi, je to někdy hodně 
náročné, ale z člověka se brzy stane „psy-
cholog“ a poradí si i v nepříjemné situaci. 
Navíc poznáme, jak to v obchodě funguje, 
sortiment zboží, jeho složení i strategii 
obchodu, a to je pro život ideální.

Soňa Repešová, Veronika Šrajlová - PL3
 
Lahůdkář:
I tohle je skvělá praxe do života - třeba do 
manželství. A není to nudná a stereotypní 
práce. Pro lidi, které baví pracovat ruka-
ma, ale žádná dřina. Můžeme využít svou 
fantazii a výtvarné cítění, zkoušíme nové 
možnosti a kombinace. Seznámíme se se 
základy gastronomie, chodíme na praxi 
do čokoládoven a dalších výroben lahů-

dek a máme možnost i dalšího rozvíjení. 
A navíc na praxi nehladovíme!!!

Olga Dobiášová, Sylvie Jandová - PL3

Cukrář:
Líbí se mi, že moje dovednosti ocení 
i moje rodina a známí. Vyřádím se i ve 
škole, mohu využít své výtvarné schop-
nosti a navíc mám i možnost si při studiu 
přivydělat. Tahle práce není nuda jako 
někde v kanceláři a nenudím se ani doma. 
Kromě toho se mi líbí i možnost prezenta-
ce našich výrobků na veřejnosti, např. na 
trzích a jarmarcích. A těším se na možnost 
nějaké studijní stáže v zahraničí.

Ladislava Halbichová, CA3
 
Informační systémy:
Tenhle obor je skvělý pro lidi, které baví 

humanitní předměty a lákají je knihy 
a práce s nimi. Je velmi málo škol, kte-
ré jsou takto zaměřené. Mně vyhovuje 
méně matematiky, ale naopak mám zá-
jem o knihkupectví a veřejné služby, práci 
v knihovně atd. Zpestřením výuky jsou 
soutěže, zájezdy a další kulturní akce. Vý-
hodou je také více hodin na počítačích.

Anežka Demeterová, IS2

Ekonomika a podnikání:
Tenhle obor jsem si vybral, protože mě 
baví ekonomika a chci být podnikate-
lem. Škola mi dá dobré základy, abych byl 
jednou úspěšný. Získám praxi v obchodu 
i v administrativě. Všechny tyhle zkuše-
nosti se mi budou jednou hodit, včetně 
dovednosti psát všemi deseti.

Le Vu Hai, EP3

Učební obory: • aranžér • cuKráŘ • prodavač • lahůdKáŘ
 • peKaŘ • ŘezníK • prodavačsKé práce

Maturitní obory: • eKonoMiKa a podniKání
• inforMační služby - KnihovnicTví • obchodníK

nástavbové studium podniKání (denní, dálkové)
Podrobnosti k příjímacímu řízení najdete na webu školy: www.issnakar.cz

Den otevřených dveří - 18. ledna 2012, 12.00 - 17.00 hod. V 16.00 velká módní přehlídka !


