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ŠKOLA HROU – I fyzika může být zábavou

Důležité je správné rozhodnutí
V

ážení rodiče a žáci, nyní
máte v rukou rozhodování o budoucnosti. Záleží jenom
na Vás, jakou školu si vyberete,
pro co se rozhodnete. Skončit
po střední škole s výučním listem, maturitním vysvědčením či
diplomem na úřadu práce určitě
nechcete. Škola, která připraví
žáka na zaměstnání, jež je zároveň koníčkem, je šťastná volba.
Na naší škole lze získat
středoškolské vzdělání i požadované
zkušenosti,
a tím i snadné uplatnění

U nás rozhodně neplatí,
že se splnily tři
otcovské povinnosti:
– dostat dítě na školu
– dostat dítě ze školy
– dostat školu z dítěte

v praktickém životě po škole i při
dalším studiu.
Představovat Vám školu je
asi zbytečné. Při Dnu otevřených
dveří jste si zajisté prohlédli
naše moderní učebny, vybavenost tříd i praktických dílen
a vězte, že jen v málokteré škole v republice
byste hledali něco
lepšího.

Jsme škola s konkrétním zaměřením, žáci zde plní konkrétní
úkoly, s nimiž se dennodenně
setkáváte. Budete umět nejen
pochopit, jak co funguje, ale
nejrůznější přístroje a zařízení
také opravit, vyrobit, obsloužit
a vylepšovat. Nebudete mít starost o zaměstnání. Dokonce již
během studia si můžete vybrat
ﬁrmu, která má o Vás zájem.
Vy, kteří přemýšlíte o tom,
jak a kde prožít další čtyři roky
„na střední“ samostatně, smysluplně, ale také zábavně, zvažte,
zda nejsme tou pravou volbou.
Vážení rodiče, bude nám ctí,
pokud budeme moci Vašeho
syna, Vaši dceru, připravovat
na budoucí zaměstnání, pomůžeme Vám z Vašeho dítěte vychovat zodpovědného člověka.

75. výročí školy
za tuto dobu vyučováno

29

učebních
i maturitních oborů
za posledních 20 let

4058 absolventů
maturitních a učebních
oborů
za 75 let

10 500 úspěšných
absolventů školy
dle nezávislého výzkumu

83 % našich absolventů
úspěšných

na vysokých školách
letos již

75 let

tradice v technickém
vzdělávání

COP Sezimovo Ústí je správná volba

ZE ŽIVOTA
Maturita nebo
výuční list? OBOJE!
M

nozí žáci a rodiče nyní řeší dilema
– vybrat obor s maturitní zkouškou nebo ukončený
výučním listem? Naše škola Vám toto rozhodování ulehčí.
Díky organizaci studia v 1. ročníku může totiž žák, který
se přihlásil na studijní obor s maturitou a zjistil, že je příliš
náročný, pokračovat bez ztráty roku ve druhém ročníku
ve tříletém učebním oboru a k maturitě dojít přes nástavbu..
Tento postup je také možné provést obráceně. Žák se
obával maturitního oboru a přihlásil se na obor s výučním
listem. V průběhu 1. ročníku se zjistí, že mu jde škola bez
problémů, a tak může pokračovat od druhého ročníku
ve vybraném studijním oboru s maturitou. Takže vidíte,
že definitivní výběr můžete u nás udělat až za rok.
Unikátní možností je získání maturity i výučního listu
během pouhých čtyř let. Žáci přijatí do maturitních
oborů s označením „L“ (posílenou výukou praxe) mají
u nás jedinečnou příležitost vykonat ve třetím ročníku
závěrečnou učňovskou zkoušku a získat tak maturitní
vysvědčení a navíc i výuční list!
Centrum odborné přípravy je jedinou školou
v Jihočeském kraji, která má tuto formu studia
schválenou od ministerstva školství.

ANKETA
Ing. Roman Knotek
spolumajitel firmy pro
prodej moderních
CNC obráběcích strojů
do Ruska a Kazachstánu;
absolvent ČVUT Praha

V letech 1972–75 jsem
se vyučil Mechanikem
Kristýna Radinová
elektrotechnických
studentka 3. ročníku
zařízení. Poté maturita
oboru mechanik
a vysoká škola, technik
programátor
a servisní pracovník doma
i v zahraničí, nyní řídím
nadnárodní firmu. Kdybych
se měl znovu rozhodovat,
neměnil bych. Zvláště když
vidím, jak vypadá tato
škola dnes.

Baví mě strojařina, počítačová
grafika i programování CNC
strojů. Skoro rok chodím na praxi
do Studentské kanceláře v MAS
Kovosvit, kde se můžeme podílet
na tvorbě konstrukcí jejich strojů.
Je to zábavné a do budoucna mám
praxi, kterou uzná každý. Nejvíc mě
baví programování, kterému bych
se chtěla věnovat a jít do Německa.
COPku bych si vybrala znovu,
stoprocentně.
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ANKETA
Jiří Zděnek
student 4. ročníku
oboru elektrotechnika

www.copsu.cz

Již od prváku nás učitelé
zapojovali do odborných aktivit
a soutěží. Každý má šanci, jen
musí chtít a trošku na sobě
makat. Osobně si cením ceny
poroty v soutěži UK Praha,
umístění v Robosoutěži ČVUT
Praha a třetí místo „Talent
Jihočeského kraje 2014“. Moje
volba se mi vyplatila. Jsem
ve čtvrťáku a již teď jsem přijat
bez přijímaček na ČVUT Praha.

Pavla Budyšová
studentka
2. ročníku
oboru ekonomika
– řízení sportu

Na COPce jsem si vybrala
la
ším
obor zaměřený především
na sport, který je mi
velmi blízký. Ekonomický
ký
maturitní obor zvládám
m
bez problémů, baví
mě sportovní kurzy.
Ve třeťáku si chci
udělat masérský kurz
a po matuře jít na vejšku.
u.
Jo, je to tady fakt dobrý..
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Školní bufet

Pokoj na internátu

Sportovní vyžití

sové a
Volnoča

Návštěva u hasičů

ktivity

ANKETA
Dominik Paclt
student 2. ročníku
oboru automatizace
v energetice

Už na základce jsem věděl, že půjdu na střední
školu s technickým zaměřením. Když mi
představili COP, byla volba jasná. První dny
na střední byly nejtěžší, vše bylo nové, nové
předměty. Ale díky modulům se nám to podařilo
srovnat. Nové předměty nás vtáhly do tajů
moderní techniky. I když už jsem před koncem
druháku, nelituji výběr školy. Nabízí se toho
tady fakt hodně, dnes například jedu na tři
dny do Tušimic na soutěž. Samo, že nikde není
všechno super. Mám problém s rychlostí internetu
ve škole, ale to se asi rychle spraví. Tento týden
instalují nové servery za půl mega.

Od mládí jsem fanatik do techniky, elektroniky,
počítačů a všeho nového. COPka splnila moje
Martin Krásl očekávání. Stala se pro mne tou pravou škostudent 3. ročníku lou, kde se díky nejmodernějším laboratořím
oboru počítače a dobrým učitelům můžu realizovat a rozvíjet. Už
a robotika
ve druháku jsem se účastnil soutěží s lego roboty
na ČVUT v Praze, letos chci zastupovat školu
na Středoškolské odborné činnosti. Díky soutěžím
jsem se mohl seznámit s „vychytávkami“, se kterými se nemají žáci možnost seznámit na jiných
školách. A bomba – vyvinul jsem vlastní operační
systém – třeba mě někdy koupí Microsoft.
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