
SEZNAM PREZENTUJÍCÍCH ODBORNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL A DALŠÍCH SUBJEKTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Číslo stánku Název zařízení

1 Jihomoravský kraj

2 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.

3 Střední průmyslová škola Jedovnice, p. o.

4 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o.

5 Střední pedagogická škola Boskovice, p. o.

6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, p. o.

7 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, p. o.

8 Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o.

9 Střední škola a základní škola Tišnov, p. o.

10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, p. o.

11 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, p. o.

12 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, p. o.

13 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, p. o.

14 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, p. o.

15 Masarykova střední škola Letovice, p. o.

16 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p. o.

17 Střední škola grafická Brno, p. o.

18 Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o. 

19 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, p. o.

20 Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p. o.

21 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p. o.

22 Odborné učiliště Cvrčovice, p. o. 

23 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p. o.

24 Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, p. o.

25 Střední škola Brno, Charbulova, p. o.

26 Městská střední odborná škola Klobouky u Brna

27 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p. o.

28 Střední škola F.D. Roosevelta Brno, p. o.

29 Integrovaná střední škola automobilní Brno, p. o.

30 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o.

31 Střední škola André Citroëna Boskovice, p. o.

32 Střední vinařská škola Valtice, p. o.

33 Střední škola Gemini Brno, p. o.

34 Střední škola technická a gastronomická Blansko, p. o. 

35 Integrovaná střední škola automobilní Brno, p. o.
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