
 
Informace pro základní školy 

Jsme soukromá škola s více než 25letou tradicí, která se nachází v moderním středoškolském 
areálu. Zakládáme si na přátelské atmosféře, respektu, důvěře, komunikaci, propojování 
teorie s praxí a mnoho dalšího – více info na webu: https://www.educapardubice.cz/o-
skole/proc-studovat-u-nas/  . Máme úspěšné absolventy v mnoha sférách, většina absolventů 
pokračuje ve studiu na vysokých školách. Spolupracujeme s firmami, bankami a sportovními 
kluby. Když není zrovna covid ����, cestujeme v rámci projektů po celé Evropě. Naši žáci se 
účastní mnoha soutěží, v kterých se umisťují mnohdy na těch nejvyšších příčkách.  

Nabízíme dva studijní obory - https://www.educapardubice.cz/uchazeci-o-studium/denni-
studium/ : 

• Ekonomika a podnikání – se zaměřením na Finance a bankovnictví nebo Sportovní 
management 

• Informační technologie – se zaměřením na Počítačovou grafiku a design nebo IT ve 
veřejné správě 

Pro deváťáky pořádáme dvě zajímavé akce – https://www.educapardubice.cz/uchazeci-o-
studium/akce-pro-devataky/ : 

• Na jeden den středoškolákem – žák stráví celý den ve výuce a vyzkouší si tak atmosféru 
středoškolského studia, především v odborných předmětech dle výběru oboru 

• Přijímačky nanečisto – žák si vyzkouší atmosféru jednotných přijímacích 
zkoušek se vším všudy a zjistí, co je potřeba ještě dopilovat  

• Na obě akce se lze přihlašovat cca od 7. října přes webové stránky školy - 
https://www.educapardubice.cz/uchazeci-o-studium/akce-pro-devataky/   

Uchazeči mohou navštívit dny otevřených dveří a to: 

• Pátek 4. listopadu 2022 od 9:00 do 15:00 hodin 
• Sobota 3. prosince 2022 od 9:00 do 12:00 hodin 
• Středa 18. ledna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin 
• Sobota 18. února 2023 od 9:00 do 12:00 hodin 

Naše škola se představí tradičně na burzách a veletrzích středních škol a to: 

• Ideon Pardubice – 7. – 8. října 2022 
• Muzeum Chrudim – 18. října 2022 
• Aldis Hradec Králové – 11. – 12. listopadu 2022 
• Enteria Arena Pardubice – 25. listopadu 2022 

Jsme aktivní nejen na webových stránkách https://www.educapardubice.cz/, ale především 
na sociálních sítích Facebook https://www.facebook.com/educanet/ a Instagram @edupce, 
@edupce_grafici, @educreate_potisk.  

V letošním školním roce rozjíždíme reálnou studentskou firmu EDUCreate. 
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