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Kdo jsme:

• Nestátní – soukromá škola

• Škola odborného zaměření

• Zřizovatel a 100% vlastník – AGC Flat Glass Czech 
a.s., největší  výrobce plochého skla ve střední Evropě

• Historie školy se datuje od roku 1949



Jaké máme studijní a učební obory:

• Informační technologie se zaměřením na automatiku a   
robotiku (4 r.)

• Elektrikář (3 r.)

• Ekonomika a podnikání (4 r.)

• Předškolní a mimoškolní pedagogika (4 r.)



Příklad dobré praxe - škola x firma

• pravidelné setkávání zástupců školy a personalistů na úrovni závodů ze 
společnosti AGC  (ISHIKAWA)

• úprava učebních plánů dle požadavku závodů společnosti AGC
(zaměření na automatiku a robotiku)

• škola akreditovala kurz „Dělník ve sklářské výrobě“ – pomáhá tak v získání 
kvalifikované pracovní síly formou rekvalifikačních kurzů

• škola má uzavřeny se závody smlouvy na odbornou praxi žáků. Po ukončení školy 
nastupuje více než 90 % do jednotlivých závodů

• rozšíření učebních osnov a prohloubení technického vzdělávání – kryto 
finančními dary na nové didaktické pomůcky



Středisko celoživotního vzdělávání

• Zajišťuje kompletní potřebu odborného vzdělávání pro společnost AGC a další průmyslové 

podniky z Ústeckého kraje na klíč

• Středisko je certifikováno dle norem ISO

• výrazná úspora nákladů na školení proti renomovaným vzdělávacím firmám – přímé kontakty na 
lektory, školení připravená na míru

• odborná školení z oblasti financí, daní, práva, logistiky, marketingu, cla, aj.

• Soft skills školení – komunikace, řízení, obchodní  dovednosti, time management, stress management, outdoorové tréninky a 
mnoho dalších

•školení z vyhl. 50, školení vazačů, obsluhy tlakových nádob a mnoho dalších…



Studium při zaměstnání

• Elektrikář – zkrácená forma vzdělávání (1 rok), 
pro uchazeče, kteří získali výuční list v jiném 
oboru nebo pro uchazeče s maturitní zkouškou

• Mechanik elektrotechnik – nástavbové studium
(3 roky), pro uchazeče s výučním listem v oboru 
elektro, k získání maturitní zkoušky

• Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácená 
forma vzdělávání pro uchazeče s maturitní zk.




