
Dny otevřených dveříDny otevřených dveří  
 

Obor Asistent zubního technika 
 

17. října 2016 9.00 - 13.00 

12. prosince 2016 13.00 - 17.00 

16. ledna 2017 13.00 - 17.00 
 

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme 1. ročník. 
 

 Během „Dne otevřených dveříDne otevřených dveříDne otevřených dveří“ si na naší škole budete moci prohlédnout 

celou budovu školy, sledovat výuku ve všech třídách, poznat pedagogy a tlu-

močníky, kteří působí na naší škole. Zavítat můžete také do stomatologické la-

boratoře, kde si vyzkoušíte práci zubního technika. 
 

Další informace naleznete na www.vymolova.cz. 
 

 Naše škola nabízí středoškolský obor Asistent zubního technika, obor je čtyřletý,   ukončený stát-

ní maturitní zkouškou. Absolvent naší školy je schopen vykonávat činnost  asistenta zubního technika 

ve všech typech stomatologických laboratoří a také ve specializované laboratoři k výrobě ušních tvaro-

vek. 

 

 Prioritou našeho školního vzdělávacího programu je však vzdělat uchazeče o studium nejen k vy-

konávání odborné dovednosti ve stomatologických laboratořích, ale poskytnout jim také kvalitní rozši-

řující všeobecné vzdělání, na základě kterého mohou pokračovat dalším studiem na vyšších či vyso-

kých školách. O tomto svědčí také skutečnost, že 1/3 bývalých absolventů naší školy vystudovalo, ne-

bo v současné době studuje vyšší či vysokou školu. 

 

 Na škole studují žáci nejrůznějších sluchových vad – neslyšící (včetně žáků s kochleárním im-

plantátem), nedoslýchaví a integrovaní žáci (lehčí tělesné postižení, porucha dorozumívacích schop-

ností, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování nebo žáci z prostředí sociálně zne-

výhodněného).  

  

 Filozofií naší školy je nejen plnohodnotná komunikace se studenty, ale i rozvoj jejich osobnosti 

a samostatnosti v běžném životě. Individuálně přistupujeme také ke specifických vzdělávacím potře-

bám všech našich studentů (samozřejmostí jsou individuální 

konzultační hodiny, úzká spolupráce s třídním učitelem, plno-

hodnotná komunikace dle specifických komunikačních potřeb 

studenta). 

 

 Těšíme se na setkání s vámi! 
 

Kontakt: 

Mgr. David Jorda (neslyšící zástupce ředitelky pro SŠ) 

Tel. 251 554 763 

GMS: 606 393 913, 739 571 513 (jen SMS) 

http://www.vymolova.cz

