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Škola s pětapadesátiletou tradicí ~ Jedna z nejmodernějších škol České republiky 
(v nové školní budově působí od září 2011) ~ Škola doporučená zaměstnavateli 
v letech 2015, 2016 - anketa, v níž hodnotí budoucí zaměstnavatelé úroveň přípravy 
středoškoláků pro následné uplatnění  ~ Střední škola roku - (2015, 2016) v anketě, 
ve které hlasují žáci škol ~ Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT Praha – 
široká nabídka odborných přednášek, seminářů, fyzikálních a elektrotechnických 
kurzů ve spolupráci s nejstarší technickou vysokou školou v republice ~ Nejlepší 
střední odborná škola Karlovarského kraje v soutěži Angličtinář roku, v níž se 
posuzují znalosti žáků z cizích jazyků (podle výsledků z roku 2015 a 2016)

Dotazník mezi žáky IV. ročníků, jak se jim na SPŠ studuje, co se jim líbí a nelíbí:
„ Jsem zde spokojen.“ ~ „ Líbí se mi školní akce.“ ~ „Postrádám tu více slečen.“ 
~ „Líbí se mi interiér školy, která připomíná kancelářskou budovu, a počítačová 
učebna s vysouvacími monitory.“ ~ „Líbí se mi přístup učitelů ke studentům, 
informace do nás dostanou za každou cenu.“ ~ „Líbí se mi matikářka a sekretářka.“ 
~ „Díky různým projektům jsem se podíval na spoustu míst, kam bych se normálně 
nedostal.“ / „ Přijdu si, jak na zvláštní škole, vedení školy systematicky utlačuje 
kuřáky a zakazuje jim kouřit před školou.“ ~ „Učení není mučení, díky všem těm 
interaktivním pomůckám učitelé na naší škole nejsou nudní.“ ~ „Díky vybavení se 
tu studuje jednoduše a až na pár výjimek se dá zvládnout i učitelský sbor.“ ~ „Škola 
poskytuje docela dobrou možnost výuky moderních technologií, učební pomůcky 
a další vybavení školy mě dost dobře dokáže připravit na to, co můžu ve svém 
oboru čekat.“ ~ „Wifi a její dostupnost po celé škole je super věc.“

Co je to, 
když se řekne  
SPŠ Ostrov...



Elektrotechnika

Jaké obory 
se na naší škole vyučují?
 
Pro školní rok 2017/2018 
nabízíme zájemcům tyto možnosti:

Technické lyceum

Informační technologie  
(18-20-M/01) – obor, jenž je mezi stu-
denty velmi oblíbený díky široké uplat-
nitelnosti absolventů na trhu práce. Ab-
solvent oboru zná základní komponenty 
počítačů a serverů, umí je porovnávat, 
navrhovat, vybírat a sestavovat počítač 
podle požadavků a potřeb uživatele, 
je schopen jej diagnostikovat, opravit, 
instalovat operační systémy nejrůzněj-
ších platforem, nastavit účty uživatelům, 
konfigurovat počítačovou síť a její při-
pojení na internet.  Ovládá pokročilé 
nastavení aplikačních programů, jejich 
instalaci, konfiguraci, dokáže zájem-
cům poskytnout uživatelskou podporu 
především v oblasti kancelářského soft-
ware, multimediálních aplikací a grafic-
kých systémů. 

Obory zakončené 
maturitní zkouškou

(78-42-M/01) – obor pojatý jako odbor-
né technické studium s vyšším podílem 
všeobecného vzdělávání a předmě-
tů rozvíjejících technické myšlení. Žák 
získává dobré základy především pří-
rodovědných předmětů (matematika, 
fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, 
výpočetní technika), ovládá angličtinu 
a němčinu (může požádat o mezinárod-
ní jazykové zkoušky), ve třetím ročníku 
si zvolí jedno z nabízených zaměření 
(výpočetní technika, strojírenství, elek-
trotechnika). 

Absolvent je připraven ke studiu na vy-
sokých školách, zároveň získal kom-
petence uplatnitelné pro přímý vstup 
na trh práce v oblasti strojírenské, elek-
trotechnické nebo informačních tech-
nologií (podle zvoleného zaměření). Je 
schopen řešit jednoduché programá-
torské úlohy, vytváří a upravuje webové 

stránky, využívá CAD technologií, získá-
vá základní poznatky z ekonomiky, říze-
ní, pracovního práva a managementu. 

Žáci studující tento obor dostávají ved-
le školního stipendia i motivační stipen-
dium z prostředků Karlovarského kraje 
v celkové výši až 17 tisíc korun ročně.

(23-41-M/01) – na trhu práce žádaný 
obor zaměřený na využití informačních 
technologií v praxi. Díky znalostem 
o materiálu, strojních součástech a me-
chanizmech, schopnosti konstruovat 
pomocí počítače (CAD systémy, Solid-
Works) a programovat CNC stroje mají 
absolventi široké množství uplatnění. 

Po absolvování může vykonávat celou 
řadu pracovních pozic, například kon-
struktéra, technologa, programátora 
CNC strojů, konstruktéra nástrojů a pří-
pravků, výrobního dispečera, kontro-
lora jakosti, servisního technika, nebo 
pokračovat ve studiu na vysokých či 
vyšších odborných školách.

Žáci studující tento obor dostávají ved-
le školního stipendia i motivační stipen-
dium z prostředků Karlovarského kraje 
v celkové výši až 17 tisíc korun ročně. 

(26-41-M/01) – po dvouletém všeobec-
ně pojatém studiu (vyučovány předmě-
ty zaměřené na základy elektrotechniky, 
číslicovou techniku, elektrotechnologii 
a elektroniku) si žák zvolí jedno z na-
bízených zaměření (Slaboproudá elek-
tronika, Silnoproudá elektrotechnika), 
v němž pokračuje do maturity. Sla-
boproudá elektrotechnika nabízí zá-
jemci studium sdělovací techniky, výko-
nové elektrotechniky a automatizace, 
Silnoproudá elektrotechnika poskytuje 
znalosti o elektrických strojích a pří-
strojích a elektroenergetice. Nedílnou 
součástí výuky obou zvolených směrů 
se stávají elektrotechnická měření za-
měřená na praktické dovednosti. 

Absolvent oboru se uplatní v konstrukč-
ních, technologických a projekčních čin-
nostech elektrotechnického charakteru, 
v oblasti diagnostiky, revizní a servisní 
techniky, jako školící technik, v oblasti 
výpočetní techniky při zpracování dat 
a při řízení technologických procesů, 
jako programátor počítačů, jako vývo-
jový pracovník, při programování prů-
myslových automatů, při řízení a obslu-
ze robotických pracovišť, regulačních 
jednotek a elektronických přístrojů. 

StrojírenstvíOd září 2016 je škola součástí meziná-
rodního konceptu ECDL, jenž umož-
ňuje žákům v rámci výuky proškolení 
a otestování počítačových znalostí pod-
le uznávaných standardů. Žáci absolvují 
v rámci výuky vybrané moduly a v pří-
padě úspěšného dokončení obdrží me-
zinárodně uznávaný certifikát usnadňu-
jící jim vstup na trh práce. 

Žáci s vynikajícím prospěchem mohou 
během studia získat školní stipendium 
až 10 tisíc korun ročně.



Mechanik opravář  
motorových vozidel
(23-68-H/01) – tříletý obor známý dří-
vějším označení Automechanik umož-
ňuje zájemcům kvalifikovaný výkon 
činností při opravách motorových vo-
zidel. Absolvent je schopen opravovat 
motorová vozidla a jejich funkční celky, 
provádí diagnostické kontroly a opra-
vy jednotlivých částí, běžnou údržbu 
vozidel, záruční i pozáruční prohlídky, 
součástí výuky je práce s PC a informač-
ními technologiemi a získání řidičského 
oprávnění skupiny B a C.

Obory zakončené 
závěrečnou zkouškou
– výučním listem

(26-41-M/01) – studium elektrotechnic-
kého oboru probíhá formou čtyřiceti 
konzultačních dnů během školního 
roku, výuka je rozčleněna na pět let, 
určena dospělým s ukončeným základ-
ním vzděláním, kteří si potřebují rozšířit 
svou kvalifikaci, popřípadě těm, kteří 
chtějí získat střední vzdělání ukončené 
maturitou v jiném oboru, než který vy-
studovali. 

Dálkové

Elektrotechnika

Jiná forma studia

Obory zakončené 
maturitní zkouškou

(39-41-L/01) – obor reagující na potřeby 
servisních služeb z pohledu zákazníků – 
majitelů moderních motorových vozi-
del. Absolvent je středoškolsky vzděla-
ný odborník se vzděláním všeobecným 
i odborným. Součástí studia je získání 
řidičského oprávnění skupiny B a C. 

Absolvent se může ucházet o místa 
a pracovat jako přijímací technik, vedou-
cí autoservisu, specialista diagnostik, 
automechanik, řidič osobních a náklad-
ních automobilů, vedoucí skladového 
hospodářství, nákupčí, prodejce aut 
a náhradních dílů, dispečer, pracovník 
odboru dopravy na městských a kraj-
ských úřadech, technicko-hospodářský 
pracovník ve strojírenských a elektro 
podnicích, může také samostatně pod-
nikat v oblasti autoopravárenství nebo 
pracovat ve stanicích technické kontro-
ly na vedoucích pozicích.

Žáci s vynikajícím prospěchem mohou 
během studia získat školní stipendium 
až 10 tisíc korun ročně.

Získané vzdělání poslouží jako dobrý 
odrazový můstek pro studium na vyso-
ké škole technického zaměření. 

Na konci studia mohou zájemci absol-
vovat základní školení Vyhlášky 50 o od-
borné způsobilosti v elektrotechnice.

Žáci studující tento obor dostávají ved-
le školního stipendia i motivační stipen-
dium z prostředků Karlovarského kraje 
v celkové výši až 17 tisíc korun ročně. 

Škola nabízí nejlepším učňům možnost 
vykonávat odborný výcvik v autorizova-
ných servisech regionu (Mazda, Renault, 
Honda, ČSAD Autobusy). 

Absolvent může pracovat jako opravář 
osobních a nákladních motorových 
vozidel, zaměstnanec stanic technické 
kontroly, údržbář, řidič osobních a ná-
kladních vozidel, prodavač autodílů 
nebo jako dělník v automobilové výro-
bě.

Žáci s vynikajícím prospěchem mohou 
během studia získat školní stipendium 
až 10 tisíc korun ročně.

Autotronik



základ pro studium na vysokých nebo vyšších odborných školách technického   –
či jiného zaměření

lyžařský kurz –

sportovně turistický kurz –

14 denní výměnný pobyt s německou partnerskou školou FOS Forchheim –

studijní pobyt zaměřený na zdokonalení v anglickém jazyce přímo ve Velké Británii –

účast na středoškolských soutěžích v jazycích, výpočetní technice, matematice,  –
odborných předmětech, soutěžích mladých automechaniků

studijní stáž pro studenty školy v mateřském závodě firmy Witte ve Velbertu –

zapojení do projektů Středoškolské odborné činnosti –

ubytování na Domově mládeže v Karlových Varech –

prospěchová stipendia pro žáky s výborným prospěchem –

možnost zapojení se do mimoškolních aktivit (kroužky fyzikální, robotický,   –
elektrotechnický, sportovní)

program zaměřený na studenty s dys-poruchami –

možnost využití školní počítačové sítě v době mimo vyučování, bezplatné využívání  –
wi-fi sítě 

možnost využívat ke studiu odborné časopisy i knihy zapůjčené ve školní knihovně –

moderně vybavené dílny v Karlových Varech určené pro výuku dopravních oborů –

návštěvy filmových a divadelních představení, výchovných koncertů, výstav   –
a dalších kulturních aktivit

tématické exkurze do partnerských průmyslových podniků, na veletrhy   –
i do průmyslových továren celé republiky (například TPCA Kolín, Škoda Auto)

kvalitní výuku cizích jazyků potvrzenou výsledky v okresních kolech olympiád   –
v cizích jazycích i v různých porovnáních s ostatními školami stejného typu

každoroční výlety do německy hovořících zemí – zábavné parky, vánoční trhy,  –
historické exkurze (Berlín, Mnichov, Vídeň)

návštěvy vysokých škol, odborné přednášky pro žáky  –

dobrou dopravní obslužnost z nejrůznějších míst Karlovarského i Ústeckého kraje –

Co nabízíme?

Moderní vybavení, technika, učení, zábava, výlety, akce.



Jsme největším výrobcem balených minerálních a pra-
menitých vod ve střední Evropě. Jsme česká společnost 
v rodinném italském vlastnictví – unikátně tak kombinu-
jeme postavení leadra trhu a specifický nádech rodinné 
firmy. Nevidíme se pouze jako výrobce vody, ale jako 
nositele poslání zvyšovat kulturu a kvalitu pití ve všech 
zemích, kde působíme. 

Stavíme na tradici, spotřebitelům dodáváme zážitek 
z osvěžení již od roku 1873. Aktuálně do našeho širo-
kého portfolia patří značky českého původu, Mattoni, 
Magnesia, Aquila, Poděbradka, Dobrá voda či Hanácká 
kyselka. 

Jsme Karlovarské minerální vody. Jsme tu s vámi 
už přes 140 let. Jste připraveni být tu s námi?

Nejžádanějším zaměstnavatelem Karlovarského kraje 
dle studentské organizace AIESEC jsme proto, že:

jsme úspěšná rodinná česká společnost   »
s dlouholetou tradicí, 

pracujeme v potravinářském prostředí,   »
což nám zajistí hygienicky čisté pracovní prostředí,

pracujeme s nejmodernějšími technologiemi na stá- »
čení minerálních a pramenitých vod  
a naučíme se hodně nového,

naplňováním vize společnosti a díky naší práci   »
umožňujeme všem lidem zdravý pitný režim.

Karlovarské minerální vody, a.s. 
Závod Mattoni, Kyselka 44, Kyselka, 362 72 
Kontakt: Eva Vorlová 
Tel: 353 338 240, E-mail: eva.vorlova@mattoni.cz
www.kmv.cz

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, A.S.
ROZHODNUTÍ, JAKÝM SMĚREM SE VYDÁŠ, OVLIVNÍ TVŮJ BUDOUCÍ ŽIVOT.

POMŮŽEME TI V TOM.
PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ U NÁS NAJDOU OCHOTNÍ A PRACOVITÍ STUDENTI  

A ABSOLVENTI VŠECH TECHNICKÝCH OBORŮ.

Společnost ept connector s.r.o. je vysoce stabilní 
firma s mnohaletou historií a v současnosti 

patří mezi nejvýznamnější strojírenské podniky 
v sokolovském regionu.

Je výrobcem součástek pro elektrotechniku 
především kontaktů a konektorů, zajištující 

rozebíratelné elektrické propojení dvou 
elektronických funkčních celků. 

Je zde několik důvodů, proč firmu  
ept connector s.r.o.  

nazýváme dobrým zaměstnavatelem.  
ept connector s.r.o. je společnost se zázemím 

německého vlastníka, jehož kroky do budoucna 
jsou velmi čitelné, a v jehož podnikové strategii 

jsou zaměstnanci na prvním místě.

ept connector s.r.o. nabízí svým zaměstnancům 
jistotu stabilních pracovních podmínek a mnoho 

zaměstnaneckých benefitů, zejména 13. plat 
po ročním úspěšném zapracování, příspěvek 

na dopravu, příspěvek za směnnost, stravenky 
a závodní stravování, týden dovolené navíc, dále 

využití sportoviště zdarma, praní pracovních oděvů, 
dny zdraví atd. Dalším podstatným a samozřejmým 

benefitem je vysoce kvalitní systém zaškolení 
a zapracování nových zaměstnanců.   

Již několikátým rokem společnost ept connector 
s.r.o. otevírá Juniorský Program, kde umožní 

mladým absolventům získat erudovanou praxi 
ve strojírenské výrobě, a po úspěšném složení 
zkoušek obdrží absolvent nabídku stabilního 

zaměstnání. 

Kontakt na personální oddělení: 
Tel. 778 773 917 

info@ept.cz
www.ept.cz/prace



Společnost S. & W. Automobily je autorizovaným 
prodejcem a opravcem vozidel Mercedes-Benz již 

od roku 1996, nyní se sídlem v Jenišově u Karlových 
Varů. 

V moderním prostředí firma zajišťuje záruční 
a pozáruční servis osobních, užitkových i nákladních 
vozidel Mercedes-Benz, MAN, Fuso, autobusů SETRA, 

NEOPLAN a pozáruční servis vozů Jeep,  
Dodge a Chrysler.

Pracovníci společnosti jsou systematicky odborně 
proškolováni, neboť cílem S. & W. Automobily je 

zajistit jejich profesní růst. Zaměstnanci čerpají mnoho 
mimopracovních benefitů, jako například  

týden dovolené navíc. 

Absolventi všech oborů SPŠ Ostrov  
najdou uplatnění na těchto pozicích:

Přijímací technik, Specialista diagnostik, 
Automechanik, Pracovník skladového hospodářství, 

Prodejce náhradních dílů a příslušenství,  
Prodejce aut a další. 

Kontakt: 
Tel. 353 447 800 

suw@suw.cz 
www.suw.cz

 Pracujte s nejlepšími!
The Best or nothing.

ZF ELECTRONICS  
KLÁŠTEREC S.R.O.

 
Mezinárodní koncern ZF s více jak 137.000 

zaměstnanci po celém světě a obratem přes 35,2Mld 
Eur je po akvizici firmy TRW jedním z největších 

dodavatelů do automobilového průmyslu. 

V ZF Electronics Klášterec se výroba soustředí 
především na elektronické řídící moduly pro 

převodovky a výkonové elektroniky pro elektromobily 
a hybridní automobily značek Porsche,  

Audi či Mercedes.

Uplatnění v ZF naleznou především uchazeči 
z technických oborů jako mechanik elektronik, 

seřizovač, inženýr zákaznické kvality  
nebo specialista logistiky.   

Studentům nabízíme:
 vedení ročníkových prací, podporu při zpracování 

odborných projektů, letní brigády nebo pracovní stáže, 
odborné exkurze v ČR a v zahraničí.

Více informací naleznete na webových stránkách  
www.zfklasterec.cz nebo na telefonním  

čísle +420 474 359 129.

ZF Electronics Klášterec s.r.o.,  
Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří

  

Společnost SKF Lubrication  
Systems CZ, s.r.o. v Chodově

je předním výrobcem centrálních mazacích 
systémů,které mají široké použití v různých odvětvích 

průmyslu od těžařství, strojírenství, stavebnictví, 
energetický, zpracovatelský průmysl a obecně těžký 

průmysl, přes výrobu větrných elektráren.

Zveme Vás na krátkou virtuální prohlídku:

NABÍZÍME:  
- studentům exkurze do výrobních prostor firmy  

a výkon praktického vyučování především v oborech 
obráběč kovů, nástrojař a operátor skladu.

- absolventům uplatnění v mnoha technických 
oborech jako je kovoobrábění (včetně CNC obrábění),  

řízení kvality, logistika a další.

Kontakt:   
tel.: +420 352 355 930, chodov@skf.com  

www.skf.cz/chodov

O SpOLEčNOStI
Dceřiná společnost německého koncernu 

se sídlem ve Stuttgartu / Firma založena v roce 1910 
(v ČR od roku 2000) / Výroba interiérového vybavení 
týkajícího se bezpečnosti a pohodlí v automobilech

Celosvětová působnost (např. Mexiko, USA, Čína,  
Jižní Korea, Evropa atd.) / Celosvětově zaměstnává 

6 500 zaměstnanců

KONtAKty
U Porcelánky 786, 431 51  Klášterec nad Ohří

Tel: 474 351 181, Email: kla_hr@bos.de 
www.bos.de/cs

tEChNOLOgIE
Cutter na kůži s funkcí scanování kůže a automatické 

detekce vad / Cutter s automatickým pokládacím 
stolem / Lisování kůže / Vysokofrekvenční 

a ultrazvukové svařování / Klima komora / Světelná 
komora / Spektrofotometr / Leskoměr / Trhací zkoušky

Profilový projektor / 3D scanner a další

STUDENTŮM NABÍZÍME:
Absolvování studijních praxí a stáží

Odborné exkurze
Výborné pracovní podmínky  

(úhrada mzdy, stravy, cestovného atd.)
Možnost vycestovat k našim zákazníkům  

a do závodů BOS skupiny
Témata pro spolupráci, diplomové práce, semestrální 

práce (o prezentaci již zavedených projektů,  
o průmyslovém inženýrství, výrobních systémech, 

logistice, kvalitě nebo bezpečnosti vozu apod.) 

Absolventi středních škol  
jsou u nás vždy vítáni. 

Pomáháme rozvoji absolventů.

25 
let v ČR



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,  
vystupující pod obchodní značkou Vodakva, vznikly 

po privatizaci státního podniku 1. ledna 1994. Jejich 
tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen 

první karlovarský městský vodárenský podnik. Vodakva 
od svého založení značně rozšířila působnost v regionu.  
Dnes zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu 

a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací a dalších 
zařízení souvisejících s výrobou a dodávkou pitné vody 
a odváděním i čištěním odpadních vod pro více než 90 

měst a obcí ze západních Čech. 
Vedle této hlavní činnosti Vodakva zajišťuje pro 

zákazníky další služby, jako je například projektování 
a výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek 

a dalších vodohospodářských zařízení, laboratorní 
rozbory pitných i odpadních vod, včetně bazénové vody, 

inspekce a rekonstrukce vodovodních přípojek nebo 
čištění, kamerové revize a opravy  

kanalizačních přípojek.

www.vodakva.cz

Karlovarská 1342, 362 21 Nejdek
tel: 353 162 416, 353 162 111

VLNAP a.s. je přádelna vysoce specializovaných 
česaných přízí, z nichž více než 90 % úspěšně 

exportujeme do celé Evropy. V Nejdku sídlíme již 140 
let, od roku 2001 patříme do nadnárodní skupiny 

přádelen Wagenfelder Spinning Group. Je nám vlastní 
technologický náskok, mezinárodní know-how, kreativní  

myšlení a inovace. 

prOduKty Z NAšICh příZí  
NALEZNEtE v NáSLEdujíCíCh ObLAStECh: 

Doprava 
potahové látky na sedadlech vlaků,  

autobusů, trajektů, lodí i automobilů 

Veřejný sektor  
potahové i dekorační látky ve veřejných budovách 

od kanceláří přes hotely po divadla  
či sportovní stadiony

Domácnosti 
nábytkové potahové látky i dekorační látky či koberce

Ochranné oděvy 
široká škála od bezpečnostních složek  

(armáda, policie, požárníci) po průmysl

A v mnoha dalších  
– spodní i svrchní ošacení, technické příze s uplatněním 

přímo v průmyslové výrobě i ručně pletací příze  
pro vlastní kreativitu každého člověka 

 

ZKrátKA OpřádáME příZEMI CELÝ SvĚt 

a abychom i nadále mohli zajistit pro naše zákazníky 
nejvyšší kvalitu, hledáme mladé lidi, kteří nás podpoří 

a mají chuť s námi spolupracovat. 

prodejna ručně pletacích přízí v areálu závodu 
otevřeno po – pá 9:00 - 14:00

tel. 353 162 339
e-shop: www.vlnap.cz

Svatavské strojírny s.r.o. 
pohraniční stráže 365,  357 03 Svatava

bc. pavlína homolková, tel. 352 467 396,  
e-mail: nachmullerova@svssro.cz

www.svssro.cz

ZPA Industry a.s. Karlovy Vary - Stará Role

Absolventi, chcete práci, která Vás baví ?
Společnost ZPA Industry a.s. je na trhu průmyslové 
automatizace od roku 1952 a je jedním z předních 

dodavatelů komplexních řešení pro automatizaci řízení 
a optimalizaci technologických procesů.

Chcete dělat něco, co má význam a smysl?  
Všem jsou u nás dveře otevřeny, rádi se s Vámi  

vydáme cestou profesního růstu.
Studentům nabízíme jak odborné praxe tak 

i perspektivní zaměstnání ve stabilní ryze české 
společnosti. Samozřejmostí je bohatý systém benefitů, 

odborné vzdělávání,  příspěvek na dopravu apod.

Kontakt: Ladislava Kuncová tel. 353 910 248, 
608 500 448,  kariera@zpaindustry.cz

PROJEKTY | INŽENÝRING | STAVBY
BPO spol. s.r.o., Lidická 1269, 363 17 Ostrov
tel.: 353 675 111, e-mail: projekty@bpo.cz 

www.bpo.cz

Kvalita, která je s Vámi po staletí 
Sedlecký kaolin a.s. je významnou společností  

v oblasti těžby a zpracování kaolinů  
zejména pro porcelánový průmysl. 

V současnosti se kaoliny hojně využívají  
také v chemickém a papírenském průmyslu  

i v jiných oblastech. 
Významnou činností společnosti je také  

těžba bentonitu, zeolitu a přírodního pískovce.
www.sedlecky-kaolin.cz



Střední průmyslová škola Ostrov
Kontaktní adresa: Klínovecká 1197, 361 01 Ostrov
telefon 353 416 400, 739 322 384, sekretariat@spsostrov.cz 
facebook – SPŠ Ostrov, www.spsostrov.cz

Školu doporučují a jejím absolventům práci nabízejí:  
AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS ~ BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS 
CZ s.r.o. ~ ČEZ ~ EPT CONNECTOR ~ KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ 
VODY a.s. ~ LAGARDE SPEDITION spol.s r.o. ~ LASSELBERGER, s.r.o. ~ 
OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ~ SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. ~  
SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. ~ SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. ~  
S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. ~ TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o. ~  
VLNAP a.s. ~ WITTE - AUTOMOTIVE ~ ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC ~ 
ZPA INDUSTRY

Prezentace školy 

Den otevřených dveří  
čtvrtek 7. prosince 2017  
mezi 12,00 – 17,00 hodinou
po předchozí telefonické domluvě 
je možné všechna pracoviště školy 
navštívit individuálně

Výstava středních škol  
Karlovarského kraje  
aneb Kam po základní škole 
čtvrtek 12. října 2017  
mezi 8,30 – 17,00 hodinou 
v prostorách SPŠ Ostrov


