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V Mosteckém divadle v Mostě se ve dnech 25.11.-26.11.2014 konalo další odborné 
setkání VŠ, VOŠ a SŠ věnované problematice a perspektivám českého školství. 

Toto odborné setkání je součástí dlouholetého projektu Okresní hospodářské komory 
Most s názvem „SOKRATES“.

Toto setkání zahájili hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, paní Ludmila 
Holadová, ředitelka Okresní agrární komora Most a pan Ing. Rudolf Jung, předseda 
Okresní hospodářské komory Most.

Prezentaci vzdělávacích institucí na Mostecku zde prováděly tyto školy:
 Vysoká škola chemicko-technologická Praha
 Bankovní institut – Vysoká škola v Teplicích
 Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov
 VŠB – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta
 Univerzita J.F.Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta výrobních technologií a 

managementu
 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad 

Labem
 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 

akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
 Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Dubí
 Vysoká škola finanční a správní Most

Nabídka vysokoškolského studia a vyššího a středního odborného studia je na 
Mostecku vysoká a je z čeho vybírat.
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Jednotlivé školy prezentovaly své studijní obory ve stánkách a ochotně vysvětlovali 
všechny podrobnosti o studiu, studijním oboru, uplatnění v praxi atd.

Okresní agrární komora Most prezentovala při této příležitosti vítězné regionální 
potraviny Ústeckého kraje a to:

 poháry, minizákusky, koláčky a chléb firmy MIPO z Mostu
 obložené mísy z řeznictví Vojtěcha Strausse z Mostu
 obložené mísy z Uzenářství Jaroslav Ježek ze Saběnic
 sadařův mošt a jablka z firmy LoPe Fruit s.r.o. Šepetely
 cukrářský výrobek Dortletka od Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem

Všem návštěvníkům tyto výrobky severočeských potravinářů velice chutnaly.

V Mostě, dne 26.11.2014
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