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SILON nabízí stipendium  
Myslete na budoucnost! 
Přihlaste se  
na studijní obor

Silon s.r.o., Průmyslová 451, 391 02 Planá nad Lužnicí | tel. 381 622 050

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  
technologie zpracování plastů
na COP v Sezimově Ústí

Získejte 60 000 až 74 000 Kč 
na studium!

Pište, volejte,  
sjednejte si schůzku  
s personalisty společnosti SILON.
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www.copsu.cz  |  www.silon.eu



PRAVIDELNÉ PŘÍSPĚVKY V PRŮBĚHU STUDIA:

s 1. ročník ........................................ 1 000 Kč měsíčně

s 2. ročník........................................ 1 200 Kč měsíčně

s 3. ročník ....................................... 1 400 Kč měsíčně

s 4. ročník ....................................... 1 600 Kč měsíčně

Podmínkou je pravidelná docházka a řádné plnění studijních povinností. Žák nesmí opakovat ročník ani mít sníženou známku z chování. Odměna je vratná, pokud žák obor nedokončí nebo 

nenastoupí do pracovního poměru k naší firmě. Závazek zaniká po třech letech trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr skončí před uplynutím této doby na žádost zaměstnance, 

vrací se poměrná část podpory. Firma SILON s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout uchazeče s velmi slabým prospěchem.

Více se dozvíte na webu školy www.copsu.cz 

DALŠÍ VÝHODY: 

s jednorázová odměna 1 000 až 2 500 Kč při prospěchu do 1,5 v pololetí a na konci roku

s jednorázový příspěvek na učební pomůcky ve výši 2 000 Kč na začátku školního roku

s celková výše podpory po dobu čtyř let se pohybuje ve výši 60 000 až 74 000 Kč

s studium lze ukončit již ve třetím ročníku získáním výučního listu v oboru strojní mechanik  
(stipendium se v tomto případě vyplácí po dobu tří let)

Společnost SILON s.r.o.
se sídlem v Plané nad Lužnicí připravila pro studenty oboru  

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ — technologie zpracování plastů  

Střední a vyšší odborné školy Centrum odborné přípravy v Sezimovo Ústí

atraktivní stipendijní program  
Žáci, kteří s firmou uzavřou smlouvu o příspěvku na studium, mohou být podpořeni v následujícím rozsahu:


