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Odborným výcvikem a motivačním  
plánem ARAKO podporuje mladé strojaře

PARTNEŘI  MEDIÁLNÍ  K AMPANĚ » P E R s P E K T I vA  -  v o L b A  P o v o L Á N Í  -  v z h ů R u  D o  P R Ax E «

St ední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opav – Škola plná života

        Škola plná života
naše motto

Doba žádá odborníky a my je z vás ud láme! 

SŠHS a VOŠ Opava je p ísp vkovou organizací z ízenou Moravskoslezským krajem  
a uchaze m o studium nabízí celou adu obor . V regionu je nejv tší školou, která sdružuje 
t íleté u ovské obory, ty leté obory maturitního a vyššího odborného vzd lávání. 

Pro cestovatele, které baví poznávat nové zem , jiné kultury a kte í souhlasí s tím, že kolik 
jazyk  znáš, tolikrát jsi lov kem, ale i pro ty, kte í t mto cestovatel m cht jí poskytovat 
kvalitní zázemí, jsou p ipraveny dva 4leté maturitní obory - Hotelnictví a Cestovní ruch.  
Hotelnictví – p ipravuje st ední odborný personál pro širokou oblast hotelnictví  
a gastronomie. Absolventi se uplat ují jako st ední odborný personál pro podniky ve ejného 
stravování – pracují jako provozní, ú etní, recep ní. Obor Hotelnictví má 2 podobory. 

1. Moderní gastronomie a zdravý životní styl – tato specializace se orientuje na nové trendy 
a poznatky v gastronomii a v oblasti zdravého životního stylu (racionální výživa, p edcházení 
civiliza ním chorobám, souvislost mezi duševním a fyzickým zdravím apod.)  
2. Management ve službách – se zam uje na moderní ízení hotelu a gastronomických 
za ízení a na dopl kové služby v hotelu. 

Cestovní ruch – p ipravuje žáky pro práci v cestovních kancelá ích, agenturách, 
informa ních centrech, absolventi vyjížd jí jako delegáti do zahrani í, pracují jako pr vodci, 
rovn ž mohou podnikat. 

Škola dokonale spl uje požadavky na moderní odborné školství, a to pružné propojení teorie 
s praxí. Praktické dovednosti žáci získávají nejen p ímo ve škole a na moderních školních 
pracovištích, ale také v regionálních firmách a podnicích, v tuzemských, ale 
i v zahrani ních hotelových a restaura ních za ízeních. V sou asnosti škola zajiš uje 
zahrani ní praxe v N mecku, Švýcarsku, na Korsice, Kypru a ve Velké Británii.  

Kvalitní výuka i jazyková p íprava umož uje našim žák m vysokoškolské studium nejen u 
nás, ale také v zahrani í, nap . na University College Birmingham ve Velké Británii nebo na 
univerzitách v N mecku, Dánsku a Holandsku. 

Pokud žáci necht jí pokra ovat ve studiu na vysoké školy, nabízíme absolvent m maturitních 
obor  3leté vyšší odborné vzd lání v oborech ízení hotelového provozu a Rozvoj a ízení 
regionální turistiky, po jehož absolvování si p ipojí za jméno titul DiS. (diplomovaný 
specialista). 

T m, kte í mají rádi dobré jídlo a milují v ni kuchyn , sledují kucha ské reality show, škola 
nabízí n kolik 3letých u ovských obor  – Cukrá , Kucha - íšník, Peka  (podporován 
stipendijním programem KÚ MSK), Výrobce potravin (Firma Mondeléz poskytuje 
motiva ní stipendium), ezník (podporován stipendijním programem KÚ MSK). Jestli jste 
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HLEDÁME
ZAMĚSTNANCE

DO VÝROBY

K D O  C H C E ,  T E N  P E Č E  S  N Á M I !

péče o zaměstnance

řemeslná výroba

ranní / odpolední směna

prémiové ohodnocení

PEKÁRNA AZPEK s.r.o. BOLATICE

RENÉ KAMRÁD
vedoucí pekárny AZPEK s.r.o.

V případě zájmu volejte pondělí - pátek 600 - 1500 hod.
tel.: +420 604 463 858 / e-mail: azpek@azpek.cz

Za více než šedesát let se nám po-
vedlo vybudovat si ve světě i v Čes-

ké republice pozici stabilního partne-
ra ve výrobě průmyslových armatur 
pro energetiku, chemii a petrochemii. 
Důležitým milníkem pro ARAKO 
(tehdejší Minervu) byl rok 1976, kdy 
jsme stáli u zrodu jaderné energetiky 
a započali jsme v Opavě výrobu arma-
tur pro jaderný průmysl. Do dnešních 
dnů vyrobila společnost ARAKO více 
než 250 000 ks jaderných armatur, kte-
ré jsou používány  téměř ve všech elek-
trárnách ruského typu VVER na svě-
tě. Exportujeme do 25 zemí světa a již 
jsme zapojeni např. do projektů vý-
stavby jaderných elektráren Ruppur 
(Bangladéš), Akkuyu (Turecko) nebo 
Spaloven odpadu v Moskevské oblas-
ti a dalších. 

Zaměstnanci jsou  
nejdůležitější a klíčovou části 

Jako podnik působící v oblasti jader-
né energetiky, klademe velký důraz na 

odbornou kvalifikaci personálu a aktiv-
ně podporujeme další profesní růst na-
šich zaměstnanců. 

Kvalifikace, motivace, benefity
Máme vypracovaný systém odměn a 

zaměstnancům nabízíme řadu zaměst-
naneckých výhod, mezi které patří: pří-
spěvek na závodní stravování, příspěvek 
na penzijní připojištění na volnočasové 
aktivity zaměstnanců i jejich dětí. Dále 
pak poskytujeme výpomoci v mimo-
řádných životních a pracovních situa-
cích, jako jsou narození dítěte, svatba, 
pracovní výročí či odchod do penze.

Podporujeme vzdělávání 
mladých strojařů

Nedostatek technicky kvalifikova-
ných pracovníků je stále aktuální té-
matem, které není společnosti ARAKO 
lhostejné. Nástrojářů, obráběčů, operá-
torů obsluhy CNC strojů a technických 
pracovníků obecně je v poslední době 
nedostatek. 

Lakování vlnovcového ventilu A20.

Jako významný zaměstnavatel opav-
ského regionu, povzbuzujeme mladé 
strojaře ke studiu a především k prá-
ci ve strojírenství. „Pokračujeme a zin-
tenzivňujeme spolupráci s technickými 
školami. Přijímáme absolventy, nabízí-
me praxi ve výrobě, účastníme se nábo-
rových veletrhů a kampaní pro podpo-
ru zájmů o studia strojírenských oborů.  
Snažíme se tak předcházet absencí kva-
lifikovaných sil na trhu práce“ vysvětlu-
je Pavlína Koligová, personální ředitelka 

společnosti ARAKO spol. s r.o. Pro stu-
denty strojírenských oborů máme při-
pravený plán, jak odborného výcviku, 
tak i motivačního plánu. „Studenty, čeká 
praxe ve výrobě, během které absolvu-
ji zaškolení na čtyřech pracovištích. Ve 
dvou a půl měsíčních cyklech se nau-
čí obsluhovat moderní stroje a zaříze-
ní, a pokud budou dosahovat dobrých 
výsledků, mohou svou mzdu v průbě-
hu odborné praxe navyšovat a ukončit 
praxi podpisem smlouvy a nástupem do 

trvalého pracovního poměru k nám do 
společnosti ARAKO“, vysvětluje Pavlí-
na Koligová, personální ředitelka spo-
lečnosti ARAKO spol. s r.o.

Práce ve výrobě naši společnosti ARA-
KO je velice zajímavá a různorodá. Věří-
me, že dokážeme mladé lidi zaujmout a 
nabídnout jim kvalitní místo v kolektivu 
odborníků. Díky moderním metodám 
mohou studenti získat potřebné doved-
nosti a díky vlastní pili se vypracovat na 
vyšší pozice a růst ve své odbornosti.


