ul. Sportovní 12a, Vyškov
(naproti plaveckého bazénu)

l žaluzie, markýzy
l sítě proti hmyzu
l předokenní rolety
l látkové rolety (i střešní)

ČALOUNICTVÍ KRULICH
Opravím sedací soupravy,
starožitný nábytek, židle a jiné.
Velký výběr potahových látek.
Odvoz i dovoz zajistím.
Drnovice 237,
mob.: 604 560 372

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MG SYSTEM

* Plovoucí podlahy
* Parkety třívrstvé
* Renovace parket
* PVC – LINO – KOREK
* Bohatý výběr vzorků
Gula Michal, Rašovice 225

l PVC, CV, lino, marmoleum
l koberce
(bytové, zátěžové)
l korek (přírodní, barevný)
l plovoucí podlahy
l shrnovací dveře
l čištění a ošetření PVC, CV,
marmolea a vinylových
podl. krytin – domácnosti,
kom. prostory

Gymnázium a SOŠZE Vyškov p. o.

E-mail: tanex@seznam.cz

pobočka Mendelovy univerzity v Brně

Mob.: 777 177 770, tel.: 517 379 911

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

nabízí v akademickém roce 2020/2021
studium 1. ročníku

517 342 756
TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,
tel.: 777 738 203 hledá vhodného kandidáta na pozici

PROJEKTANT/ -TKA
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
■ vytápění a rozvody chladu
■ alternativní zdroje energie (tepelná čerpadla)
■ řízené větrání (rekuperace)

■
■
■
■
■

Požadujeme:
VŠ nebo SPŠ stavebního směru
znalost PC a práce v ACAD
minimálně 1 rok praxe (není podmínkou)
komunikativnost a pracovní nasazení
loajalitu k firmě a časovou flexibilitu

■
■
■
■
■

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti
odborné vedení v počátečním období projektování
zajímavou práci a celoživotní vzdělávání
možnost odborného růstu
dobré finanční podmínky s ohledem na pracovní výkony
Máte-li zájem zúčastnit se výběrového řízení na tuto pozici,
zašlete prosím svůj profesní životopis na e-mailovou adresu:
m.reznicek@trasko.cz

Firma Format 1 spol. s r. o.
v Křenovicích u Slavkova u Brna
přijme následující pracovní pozice:

ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE CO2, TIG
l STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA l OBRÁBĚČE KOVŮ,
FRÉZA l ELEKTROMECHANIKA/MECHANIČKU
NA PÁJENÍ A KOMPLETACI EL. ZAŘÍZENÍ
l

Co u nás můžete očekávat:
• zázemí stabilní firmy
• zajímavou zakázkovou práci
• jednosměnný provoz (pondělí–pátek 6.30–15.00)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• atraktivní pracovní a platové ohodnocení
Další info: tel.: 739 069 991, 544 22 36 68 www.format1.cz

Společnost TRASKO, a. s.
přijme do hlavního pracovního poměru:

ZEDNÍKA – „PARŤÁK, PŘEDÁK“
PRO BYTOVOU VÝSTAVBU
VE VYŠKOVĚ A OKOLÍ
Požadujeme:
■
■
■
■
■
■
■

Praxe v oboru
Odbornou zdatnost a samostatnost
Schopnost samostatného vedení kolektivu cca 10 lidí
Znalost a orientace v projektové dokumentaci
Zkušenosti se zakládáním staveb
Pečlivost, pracovitost
Řidičský průkaz sk. B

■
■
■
■
■
■

Nabízíme:
Zázemí silné a stabilní firmy
Finanční ohodnocení na základě výsledků
Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
Dlouhodobou práci ve Vyškově a okolí
Benefity, po zapracování služební auto
Nástup možný ihned
V případě zájmu volejte: tel. 775 738 232,
nebo pište na e-mail: m.kuchticek@trasko.cz

UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU

Přijímáme objednávky na

bukové
brikety
Cena 4,70 Kč/kg
telefon:

605 918 024
Ivanovice na Hané
Dovoz podle dohody.

Pozvánka na hvězdárnu
V úterý 26. května od 17 hodin se
sejdeme na Večeru pro rodiny s dětmi.
Začneme pozorováním Slunce, posedíme u táboráku a pak si budeme povídat
o zvířecích kosmonautech a o létání do
vesmíru. Prosím, telefonicky se objednejte na tel.: 602 596 209.

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,
příspěvková organizace Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
Hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozice

UČITEL/KA INFORMATIKY, MATEMATIKY,
ANGLICKÉHO JAZYKA, HLAVNÍ ÚČETNÍ
Požadujeme:
■ odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 9 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
■ trestní bezúhonnost
■ hlav. účetní – komplexní vedení účetnictví, praxe u příspěv. organizace výhodou
Nabízíme:
■ zázemí stabilní organizace
■ možnost dalšího vzdělávání v oboru ■ zaměstnanecké benefity
Životopisy zasílejte do 28. 5. 2020 na e-mail: kulhankova@iss-slavkov.eu

dvouletý studijní program, koktejl zajímavých přednášek,
aktuální témata, rozšíření osobních obzorů, zlepšení
vlastního sebevědomí, přátelská atmosféra, kvalitní
naplnění volného času.

Zájemci o studium se mohou hlásit
do 30. června 2020.
Informace a přihlášky:
1. webové stránky školy www.gykovy.cz sekce Centrum
dalšího vzdělávání pod názvem Univerzita třetího věku
(na webu CDV-U3V)
2. e-mail: hanajelinkova@gykovy.cz nebo tel.: 607 190 702

ROZŠÍŘENÁ
VÝUKA
INFORMATIKY
NA ZŠ
MORÁVKOVA
Žákům budoucích 6. tříd opět nabízíme rozšířenou výuku informatiky.
V hodinách informatiky si žáci rozšíří své znalosti v problematice robotiky.
Hravou formou na destičkách, programovatelných mikropočítačích se žáci
seznámí se základy programování a elektroniky, vytvoří se vlastní hru, animaci
nebo program pro měření fyzikálních veličin (měření teploty, vlhkosti,
osvětlení,…).
Naučíme je pracovat se zařízením, které umí komunikovat s mobilním
telefonem či tabletem pomocí microbití aplikace.
V 7. a 8. ročníku si své vědomosti žáci rozšíří pomocí chytrých hraček,
tzv. mBotů. V 9. ročníku naučíme žáky jednoduchému modelování
Pomocí 3D tiskárny budou žáci umět vytvářet jednoduché trojrozměrné modely.

Naším mottem je: „Umět si nejen hrát, ale současně se i učit.“
Kritériem pro přijetí žáka je prospěch žáka a zájem o informatiku.
Přihlášku je možné podat do 29. května 2020 na adresu školy.
více na www.zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376, e‐mail: zsmoravkova@acvyskov.cz.

BUKOMA
Specialista na vinylové podlahy
hledá k okamžitému nástupu

SKLADNÍKA
Nabízíme:
Požadujeme:
■ průkaz řidiče VZV
■ dobré platové ohodnocení
■ řidičský průkaz
podle kvality odvedené práce
■ fyzická zdatnost
■ samostatnou práci
■ samostatnost
■ jednosměnný provoz
■ spolehlivost
■ vstřícné vedení
■ zodpovědný přístup k práci
■ přátelské spolupracovníky
■ ochota učit se novým věcem
v malém kolektivu
■ dobrá fyzická kondice
a zdravotní stav
■ slušné jednání a vystupování
(při jednání se zákazníky)
V případě zájmu zasílejte své profesní životopisy:
e-mail: hana.simonikova@bukoma.cz • tel.: 601 280 902,
doba k zastižení 6.30–15.00, Nemojany 227
(areál bývalých Stavebnin)

