Uplatnění absolventů dle katalogu ISTP

Jak nás najdete

Absolventi mohou kvalifikovaně vykonávat odborné činnosti
související s výrobou, kontrolou, řízením jakosti a bezpečnosti
potravin v potravinářském průmyslu, jako jsou například kontrola výroby, řízení jakosti surovin v prvovýrobě a výrobě potravin,
sledování ekologických a ekonomických aspektů výroby, provádění laboratorních rozborů chemického, fyzikálně-chemického,
biologického, mikrobiologického a senzorického charakteru:

Škola se nachází v klidné části města Kroměříže ve společném areálu s kroměřížskou mlékárnou - firmou Kromilk,
a.s. Vchod do areálu je z ulice Štěchovice.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

• zajišťování a organizování technologické přípravy potravinářské
výroby,

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁŘSKÁ
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA MLÉKÁRENSKÁ
KROMĚŘÍŽ
Vyšší odborné studium

29-41-N/...

POTRAVINÁŘSTVÍ
A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE

Přerov

tříleté denní, čtyřleté kombinované studium

Brno

• řízení technologických postupů složitějších výrobních procesů,
• realizace technologických změn,
• organizace technické přípravy sortimentu a zavádění nových výrobků,
• spolupráce na řešení výzkumných a vývojových úkolů,
• aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových postupů a metod,

Květná zahrada

Velké nám.

• uplatnění v oblasti hygieny a sanitace,
• aplikace systému HACCP
• chemická, mikrobiální a senzorická kontrola potravin,
• řízení jakosti
• vedení dokumentace.

Podmínky pro přijímání studentů
ke vzdělávání ve Vyšší odborné škole potravinářské lze přijmout
uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a
kteří při přijímacím řízení splnili podmínky stanovené ředitelem
školy a zdravotní způsobilosti. Přijímací zkoušky se nekonají,
pořadí uchazečů je dáno bodovým hodnocením. Podrobné informace o kritériích a termínech přijímacího řízení naleznete na
www.vospaspsm.cz. Poplatky za přijímací řízení se nevybírají.
Dle platné legislativy se vybírá školné ve výši 3000 Kč za rok ve
dvou splátkách.

Kontaktní údaje:
Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
Tel., fax: 573 334 936
e-mail: vospaspsm@vospaspsm.cz, web: www.vospaspsm.cz
mobilní telefon ředitel školy: +420 724 020 240
mobilní telefon zástupce ředitele školy: +420 724 205 316
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Studium je zakončeno absolutoriem
a přiznáním titulu DiS.
(diplomovaný specialista)

Charakteristika školy
Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži vznikla jako součást Střední průmyslové školy mlékárenské v roce 1996.
Původní vzdělávací program 29-31-N/.. „POTRAVINÁŘSTVÍ“
byl v roce 2010 reakreditován a nahrazen oborem 29-41-N/...
„POTRAVINÁŘSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE“ se studijními
programy:

Ubytování a stravování
Ubytování a stravování je v plném rozsahu zajištěno v domovech
mládeže Střední školy hotelové a služeb – DM Štěchovice 1315
a DM Pavlákova 3942, které jsou asi 300 m od školy.

29-41-N/02 Analýza potravin
29-41-N/03 Technologie a hygiena potravin
29-41-N/04 Zpracování mléka
Studium je tříleté (denní) nebo čtyřleté (kombinované) zakončené absolutoriem, které zahrnuje zkoušku z odborných předmětů,
zkoušku z cizího jazyka (volitelná angličtina nebo němčina) a obhajoby závěrečné absolventské práce.

Posluchárna VOŠP

Profil absolventa
Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují
odborníky pro technické, technicko-hospodářské, technologické a kontrolní funkce při výrobě a kontrole potravin, provozy
hromadného stravování, obchodní organizace, státní správu a
tvorbu a ochranu životního prostředí.
K odbornému technologickému, biologickému, mikrobiologickému nebo chemickému vzdělání synteticky patří i znalosti v oblasti výpočetní techniky, marketingu potravin a obchodního práva,
což otevírá další možnosti uplatnění.
Odborná složka profilu je směřována k získání kompetencí –
schopností aplikovat vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi po krátké době praxe uplatnit se při všech činnostech
výroby a kontroly potravin. K tomuto cíli vede vzdělávání odborných předmětů (podle zvoleného zaměření), doplněné vhodně
zvolenou praxí.

Město Kroměříž ... klenot na Hané
Kroměříž - městská památková rezervace, v průběhu staletí
vznikala na místě důležité křižovatky obchodních cest v podobě
obchodní osady, sídla místního velmože, letního sídla olomouckých biskupů a arcibiskupů až po současné město. V blízkosti
naší školy se nachází Květná zahrada ve francouzském stylu.
Právě tato zahrada se zámkem a Podzámeckou zahradou jsou
zapsanými památkami UNESCO.

Tavený sýrový dort – výrobek školního poloprovozu

Praktická cvičení v laboratořích mikrobiologie

