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1. ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ, ANEB KOMU A JAK POSLOUŽÍ 

TENTO PRŮVODCE? 

 

Vážení čtenáři, 

držíte v rukou průvodce po odborných středních školách a vybraných zaměstnavatelích 

působících v přerovském regionu. Připravili jsme jej pro Vás jako částečnou náhradu a 

připomínku za letos neuskutečněnou Burzu práce a vzdělání Přerov.  

 

Průvodce je určen především všem žákům základních škol, které čeká volba dalšího studia na 

střední škole. Potřebné informace zde najdou především ti, kteří uvažují o technice, řemeslu 

nebo službách, například v gastronomii. Věříme však, že dobře poslouží také těm, kteří žákům 

ve výběru střední školy pomáhají, tedy rodičům, kariérním poradcům a třídním učitelům.  

 

Účelem tohoto průvodce je poskytnout aktuální a praktické informace o vzdělávacích 

oborech na odborně zaměřených středních školách, a to přehledně a na jednom místě. 

Dozvíte se mimo jiné, co danou školu charakterizuje a s jakými zaměstnavateli spolupracuje, 

jaké obory nabízí a jaké odborné vědomosti a dovednosti můžete získat jako absolventi. 

Důležitou součástí jsou také informace o tom, v jakých profesích a pracovních činnostech se 

lze uplatnit v praxi.  

 

Právě na informace k možnému budoucímu pracovnímu uplatnění volně navazuje část 

věnovaná vybraným regionálním zaměstnavatelům. Na jejich příkladu se mimo jiné dozvíte, 

jaké činnosti se věnují a jaké profese potřebují pro svůj úspěšný rozvoj, s jakými středními školami 

úzce spolupracují a jaké možnosti spolupráce nabízejí studentům. Chceme tímto poukázat na 

důležitost volby vzdělávání pro pozdější pracovní uplatnění a na partnerství zaměstnavatelů a 

středních škol. 

 

Připravili jsme pro Vás také zajímavé webové odkazy na další informační zdroje. Najdete zde 

také kontakty na zástupce škol a zmíněných zaměstnavatelů, na které se v případě zájmu o 

další informace či exkurzi můžete bez obav obrátit. Některé z Vás jistě potěší i informace o 

stipendijní podpoře některých oborů vzdělávání ze strany Olomouckého kraje, které při volbě 

školy a oboru můžete vzít v úvahu. 

 

Vážení čtenáři, věříme, že ať už tohoto průvodce otevíráte jako žák, rodič či pedagog, poslouží 

Vám pro základní orientaci a nasměruje Vás na lidi, kteří Vám mohou být dále nápomocni. 

 

 

S přáním mnoha úspěchů a spokojenosti ve vzdělávání a v profesním rozvoji Vám přejí 

organizátoři Burzy práce a vzdělání Přerov 

www.burzapav.cz 

 

 

 

 

 

https://www.burzapav.cz/
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2. OKÉNKO ÚŘADU PRÁCE - DŮLEŽITÁ ODVĚTVÍ A PROFESE NA 

TRHU PRÁCE NA PŘEROVSKU 

 

Informace z Úřadu práce ČR 

Úřad práce v rámci své monitorovací a analytické činnosti průběžně sleduje aktuální stav a 

vývoj zaměstnanosti na trhu práce. V rámci tohoto monitoringu je zjišťován počet 

zaměstnavatelů v daném odvětví, počet zaměstnanců ve firmách, jaký podíl zaujímá dané 

odvětví na trhu práce, které profese jsou aktuálně nejvíce žádané, kolik volných pracovních 

míst je nabízeno úřadem práce a pro jaké profese. Statistiky, které úřad práce zpracovává jsou 

k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR https://www.uradprace.cz/, anebo na 

stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/. Roční statistiky se 

zpracovávají k datu 31.12. daného roku. 

V okrese Přerov působí přibližně 270 společností zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců. 

Pro základní přehled o trhu práce ve výrobní sféře, o poměru jednotlivých oborů činností a 

přehledu nejžádanějších profesí, nebyli do následující tabulky a grafů zahrnuti zaměstnavatelé 

z odvětví vzdělávání (školy a školská zařízení), veřejné správy (úřady, soudy, policie apod.), 

finančního zprostředkování (banky, finanční poradny apod.), stravování           a ubytování 

(restaurační a ubytovací zařízení), či nakládání s odpady a úpravy vody (sběr odpadu a jeho 

úprava, vodohospodářská zařízení apod.) 

V současné době působí v okrese Přerov v oblasti výroby přibližně 170 firem s počtem 

zaměstnanců vyšším než 25. Největší podíl na trhu zaujímají firmy v oblasti kovovýroby, výroby 

strojů a zařízení, výroby el. zařízení, výroby motorových součástí a strojírenství. Profese, které 

pracují v tomto oboru jsou například strojírenský technik, mistr ve strojírenské výrobě, obráběč 

kovů, klempíř, lakýrník, brusič, zámečník, seřizovač obráběcích strojů, elektromechanik, 

nástrojář, mechanik průmyslových strojů, svářeč, slévárenský technik, a mnoho dalších. Druhý 

největší podíl na trhu pak zaujímají firmy podnikající v oblasti výroby nekovových výrobků a 

plastových výrobků, kde patří veškeré profese pracující jako obsluha technologických zařízení, 

provozní elektrikáři apod. Společnosti podnikající v těchto oborech zaujímají polovinu trhu 

práce, patří k největším zaměstnavatelům, protože zaměstnávají největší počet zaměstnanců 

a zároveň nabízejí největší počet volných pracovních míst.  

Přibližně stejným podílem na trhu práce se pak podílejí oblasti stavebnictví, velkoobchod a 

maloobchod a činnosti v oblasti zdravotní a sociální péče. 

Nejvíce volných pracovních míst je v okrese Přerov pravidelně nabízeno v oblasti kovovýroby, 

výroby strojů a zařízení, strojírenství, výroby nekovových výrobků a výrobků z plastů. Z celkového 

počtu volných pracovních míst je více než polovina nabízena právě v těchto oblastech 

činnosti. To znamená, že v těchto výrobách je stále nedostatek kvalitních odborníků. Volná 

místa jsou pak dále nabízena i v oblasti stavebnictví, pozemní dopravě, zemědělství, 

zdravotnictví a sociální péči a ve výrobě potravinářských výrobků. Podrobný přehled nabízí 

tabulka a grafy. 

  

https://www.uradprace.cz/
https://www.mpsv.cz/
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Vybraní zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci působící na trhu práce v okrese Přerov 

Specifikace činnosti dle odvětví 
Počet 
firem 

Počet 
zaměstnan

ců 
Možné profese vzdělání 

Aktuální 
počet 

hlášených 
VPM* k 

15.9.2021 

Zemědělství, lesnictví včetně 

výzkumu 
14 749 

zemědělec, ošetřovatel 

hospodářských zvířat, 

mechanizátor/traktorista, 

technik v oblasti zemědělství, 

zahradník, lesní mechanizátor 

63 

Výroba potravinářských 

výrobků 
9 752 

pekař, cukrář, řezník, operátor 

výroby potravinářských 

výrobků (mléčných výrobků, 

ovocných nápojů atd.),  

53 

Výroba textilních výrobků 2 462 krejčí, čalouník, švadlena 4 

Zpracování dřeva a výrobků z 

papíru 
3 111 

obsluha strojů na výrobu a 

zpracování papíru, seřizovači a 

obsluha dřevozpracujících 

strojů 

30 

Výroba nekovových výrobků 

a plastových výrobků 
17 5356 

obsluha technologických 

zařízení, provozní elektrikáři 
298 

Výroba z kovů, výroba strojů a 

zařízení, výroba el. zařízení, 

výroba motorových součástí a 

ostatních dopravních 

prostředků, strojírenství 

33 3927 

strojírenský technik, mistr ve 

strojírenské výrobě, obráběč 

kovů, klempíř, lakýrník, brusič, 

seřizovač obráběcích strojů, 

elektromechanik, nástrojář, 

mechanik průmyslových strojů, 

svářeč, slévárenský technik 

451 

Výroba nábytku 1 44 truhlář, čalouník 6 

Výroba a rozvod elektřiny 7 382 
elektrikář - silnoproud, 

elektromechanik 
14 

Stavebnictví 28 1885 

zedník, betonář/železobetonář, 

tesař, klempíř, pokrývač, 

podlahář, elektrikář (stavební 

elektrikář), malíř/natěrač, 

instalatér, izolatér, architekt 

206 

Velkoobchod, maloobchod 20 1476 prodavač 68 

Pozemní doprava 13 1060 

automechanik - opravář 

motorových vozidel (+ řidič s 

vyučením), autoelektrikář, 

autolakýrník 

136 

Zdravotní a sociální péče 13 1759 

lékař, zdravotní sestra, 

fyzioterapeut, ošetřovatel - 

pracovník v sociálních 

službách 

48 

Aktuálně hlášených VPM* k 15.9.2021 celkem: 1377 

*) volná pracovní místa 
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Podíl na trhu práce dle oboru činnosti 

 

Srovnáme-li firmy podle počtu zaměstnanců, zjistíme, že nejvíce pracovníků je zaměstnáno v oblasti 

kovovýroby, kovoobrábění, strojírenství, výrobě el. zařízení, výrobě motorových součástí apod. 

Následují zaměstnání v oblasti výroby nekovových výrobků a plastových výrobků. 
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Počet volných pracovních míst dle oboru činnosti 

 

Počet volných pracovních míst nabízených k obsazení se neustále mění. Některá místa jsou 

obsazována a zanikají, jiná zase vznikají. Tyto změny probíhají na denní bázi, a proto je možné 

stanovit aktuální počet volných míst vždy jen ke konkrétnímu okamžiku. 

Graf vychází z přehledu volných pracovních míst ke dni 15.9.2021. Nicméně svojí strukturou 

odpovídá dlouhodobému poměru volných pracovních míst nabízených podle jednotlivých 

oblastí činností. To znamená, že i z dlouhodobého hlediska platí, že nejvíce žádaných pracovníků 

je v oblasti kovovýroby, kovoobrábění, strojírenství, výrobě el. zařízení, výrobě motorových 

součástí, výrobě nekovových výrobků a plastů, dále pak ve stavebnictví a pozemní dopravě. 
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3. STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA PŘEROVSKU – VYUČOVANÉ 

OBORY A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 

➢ Co se v této části průvodce dozvíš? 

o Jaké střední odborné školy působí v regionu Přerovska 

o Čím jsou zajímavé a jaké obory vzdělání nabízejí 

o Co se můžeš naučit a v jakých povoláních se následně uplatnit 

o Získáš i přímé kontakty, které můžeš využít pro získání více informací 

nebo pro domluvení exkurze 

➢ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HRANICE 

➢ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, PŘEROV 

➢ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, LIPNÍK NAD BEČVOU 

➢ STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV 

➢ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV 

➢ STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEZBÁŘSKÁ, TOVAČOV 
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HRANICE  

 

 

ŠKOLA, KDE ZAČNE TVOJE KARIÉRA! 

 

 

 

KONTAKT: 

Název školy:      Střední průmyslová škola Hranice 

Adresa školy:  Studentská 1384, Hranice I – Město, 753 01 

Hranice 

Webové stránky školy:   www.spshranice.cz  

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ:  Ing. Lucie Bělíková, asistentka ředitele 

Telefon: 581 671 411, 774 842 895  E-mail: sps@spshranice.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Tříleté obory ukončené výučním listem: 

23-51-H/01  Strojní mechanik 

23-56-H/01  Obráběč kovů 

36-52-H/01  Instalatér 

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou: 

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 

28-44-M/01  Aplikovaná chemie 

33-42-M/01  Nábytkářská a dřevařská výroba 

36-43-M/01  Stavební materiály 

39-08-M/01  Požární ochrana 

Dvouleté nástavbové obory (po vyučení) ukončené maturitní zkouškou: 

23-43-L/51  Provozní technika 

33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba 

 

https://www.spshranice.cz/
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Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Škola má dlouholetou tradici, je vybavena 

moderními multimediálními učebnami, sportovní 

halou s posilovnou, strojírenskými a dřevařskými 

dílnami, laboratořemi apod., umožňujeme 

ubytování žáků ve vlastním domově mládeže. 

Stravování zajišťuje školní restaurace s výběrem ze tří 

jídel. K dispozici je také kantýna a nápojový 

automat. 

 

O kvalitě vzdělávání svědčí nejen kvalitní výsledky 

žáků u zkoušek, v řadě soutěží apod., ale také reálná 

vnější ocenění, která jsme v průběhu posledních let 

získali. V prestižním ocenění zaměstnavatelů České 

republiky nazvaném „Škola doporučená 

zaměstnavateli“, kde jsme se mezi středními 

školami Olomouckého kraje v letech 2015, 2016, 

2018 a 2019 umístili na 1. místě. 

 

Také nespočet našich čerstvých absolventů a absolventek získává i v posledních letech 

každoročně ocenění Hospodářské komory České republiky za kvalitní praktickou přípravu. Tato 

ocenění odráží velmi úzkou propojenost s téměř 200 firmami a institucemi především při 

zajišťování všech forem praktického vyučování. Některé obory naší školy se začaly vyučovat již 

před 75 lety, ale máme také novější, které vyučujeme teprve 11. školním rokem.  

O absolventy prakticky úplně všech oborů je zájem za strany zaměstnavatelů, ovšem velké 

množství těch nejlepších pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách nebo 

v nástavbovém, popř. zkráceném studiu dalšího oboru.  

Poskytujeme střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou i výučním listem. 

 

Jaké studijní a mimo studijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim 

studentům? 

Nad rámec výuky nabízíme zajímavé exkurze a poznávací zájezdy, zahraniční stáže Erasmus+, 

kroužky, výuku druhého cizího jazyka, sportovní a kulturní aktivity, zvýhodněný kurz autoškoly, 

kurzy celoživotního vzdělávání, zkoušky profesní kvalifikace apod. 

 
 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole? 

Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha regionálními firmami, které pro žáky zajišťují odborné 

praxe, stipendia a zaměstnávají absolventy. Vzhledem k oborové rozličnosti jsou ty nejaktivnější 

firmy zastoupeny v pěti poradních sborech zaměstnavatelů: strojírenský, stavební, nábytkářský 

a dřevařský, chemický a zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany. Jsme fakultní školou 

Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, ale spolupracujeme s řadou dalších vysokých, vyšších 

odborných, středních i základních škol. 
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PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ 

 

ČTYŘLETÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 

MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ        23-44-L/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Školní vzdělávací program: Mechanik číslicově řízených strojů 

➢ ovládat počítač natolik, abys vytvářel nejen virtuální svět, ale i produkty, které slouží 

lidem ke každodennímu životu 

➢ ovládat stroje pomocí programovaného řízení výroby 

➢ tvořit programy pro CNC stroje 

➢ možnosti automatizace a elektronických obvodů 

➢ číst strojírenské výkresy součástí a sestav, výkresy silnoproudé elektrotechniky                         

a orientovat se ve výkresech slaboproudé elektrotechniky 

➢ velmi dobře číst výrobní a montážní pracovní postupy, elektronická a hydraulická 

schémata  

➢ přehled o výrobě materiálů a jejich zpracování na polotovary 

➢ základní znalosti o technologických, mechanických a fyzikálních vlastnostech 

materiálů a jeho označování podle ČSN 

➢ znát způsoby obrábění a tváření materiálů 

➢ umět ovládat systémy číslicově řízených strojů včetně elektroinstalace reléových 

převodních jednotek, pohonů a posuvů 

➢ znát způsoby uložení a uchycení stroje, propojení všech částí 

➢ umět volit, připravovat, ostřit a upínat nástroje 

➢ umět určit řezné podmínky a upínání obráběcích součástí  

➢ absolvent má znalosti v mechanických, optických a elektrotechnických měřidlech                    

o provádění pracovních a geometrických měření CNC strojů a proměřování parametrů 

elektrorozvodů 

➢ znalost výpočetní techniky na vysoké úrovni 

➢ znalosti v nastavení nástrojů do zásobníku v obráběcích centrech a integrovaných 

výrobních úsecích. 

 

V tomto oboru vzdělání se žáci a žákyně během studia připraví do praxe v oblasti strojírenství 

se zaměřením na sestavování programů pro CNC stroje, jejich seřizování, údržbu a diagnostiku. 

Výuka je obohacena o oblast automatizace, pneumatiky, hydrauliky a elektroniky. 

Samozřejmostí je také výuka v předmětech programového řízení výroby, kde studenti ovládají 

modelování výrobků v 2D a 3D programu SolidWorks a aplikuji tvorbu technických výkresů. 

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium                    

v délce 2 roky. 

Obor je podpořen prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje a firemními stipendii. 
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Absolvent je připraven pro: 

➢ montáž složitých mechanických částí souvisejících s vlastním číslicovým řízením 

➢ montáž silnoproudé části elektroinstalace a připojení výstupů oživování číslicově 

řízených strojů a systémů, kontrolu funkcí všech agregátů a odstraňování jejich závad 

➢ sestavení programu pro obrobení jednoduché součástky, nalézt chybu v programu na 

CNC strojích 

➢ údržba, opravy nebo uvedení nových strojů do provozu s instruktáží zákazníkovi 

➢ sestavení hydraulického servopohonu stroje včetně vyzkoušení jeho funkce                          

a odstranění případné závady 

➢ kontrolu, výměnu nebo opravu elektrického zařízení stroje, časového relé apod. 

➢ sestavování řídícího systému s obráběcím centrem, nastavení děliče číslicově řízeného 

obráběcího centra 

➢ vyzkoušení stroje se systémem v ručním zadání. 

Uplatnění: 

➢ v oblasti výpočetní techniky 

➢ obsluha CNC strojů 

➢ při seřizování CNC strojů 

➢ při tvorbě programů pro NC a CNC stroje 

➢ při modelování dílů a sestav na počítači 2D a 3D 

➢ v konstrukci 

➢ v oblasti diagnostiky 

➢ ve strojírenských provozech, montážních provozech 

➢ mechanik v obráběcích a montážních provozech 

➢ operátor řízení strojů a stanic 

➢ servisní technik 

➢ mistr provozu 

➢ konstruktér 

➢ projektant CAD 

➢ logistik 

➢ montážník 

➢ možnost podnikání v oblasti strojírenství (obrábění a zámečnictví) 

➢ atd…viz. národní soustava povolání. 

 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o 

studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi 

ostatních druhů středních škol, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

APLIKOVANÁ CHEMIE        28-44-M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Obor je zaměřen na získávání základních znalostí z chemie, analytické chemie a chemické 

technologie. Od třetího ročníku mají žáci možnost volby zaměření - analytickou chemii nebo 

chemickou technologii. 
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Odborné vědomosti a dovednosti absolventa: 

➢ během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v 

chemických laboratořích 

➢ teoretická výuka je na dostatečně vysoké úrovni pro zvládání problémů, které musí v 

praxi řešit středoškolák a zejména jako základ dalšího odborného studia chemických 

oborů na vysokých školách 

➢ v laboratořích žáci provádějí základní přípravy anorganických i organických látek, 

zkoušky kvalitativní analýzy a naučí se základním postupům při kvantitativní analýze - tj. 

stanovení množství látek. Naučí se pracovat metodami klasické chemické analýzy            

i některými metodami přístrojové analytické chemie 

➢ obě specializace jsou ovšem vzájemně blízké a pro potřeby praxe mají i absolventi 

specializace analytická chemie mít dostatečný přehled o chemických výrobách             

a naopak 

➢ o vysoké teoretické i praktické úrovni oboru Aplikovaná chemie svědčí každoroční 

úspěchy našich žáků na chemických olympiádách. 

Obor je podpořen stipendiem Olomouckého kraje. 

Uplatnění: 

Uplatnění absolventů je velmi široké. Od technologů ve výrobních podnicích, přes kontrolní 

pracoviště a laboratoře chemických závodů, laboratoře životního prostředí, výzkumné 

a vývojové laboratoře až po nejrůznější jiná pracoviště, kde jsou potřebné znalosti chemie, 

zejména v laboratořích - např. pro rozbory vod, půd, ovzduší, rozbory paliv a rozbory dalších 

materiálů ve strojírenských, hutnických, elektrotechnických, stavebních a dalších výrobách. 

Uplatnění absolventů je i v různých kontrolních úřadech (životní prostředí, potravinářství, 

hygiena). 

 

Možnost dalšího vzdělávání: 

Absolventi tohoto oboru bývají úspěšní při pokračování odborného studia chemie na vysokých 

školách technického i přírodovědeckého zaměření. 

 

 

 

 

 

 

 

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA       33-42-M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Obor Nábytkářská a dřevařská výroba zabývající se zpracováním dřeva je po čtyřletém studiu 

ukončen maturitní zkouškou ve společné a profilové části. 
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Odborné vědomosti a dovednosti absolventa: 

➢ znalost vlastností dřeva, dřevařských materiálů, polotovarů a výrobků včetně jejich 

názvosloví, klasifikace i vhodného použití v praxi 

➢ schopnost zpracování konstrukční výkresové dokumentace jednoduchých i složitých 

výrobků ve formě náčrtů narýsované výrobní dokumentace nebo pomocí počítače 

(CAD systému) se značením dle ČSN 

➢ samozřejmostí je schopnost čtení výrobních výkresů z oboru a rovněž našich                             

i zahraničních technických prospektů 

➢ dovednost vysvětlit výrobní operace i technické parametry technologických postupů 

od výroby řeziva a přířezů, přes velkoplošné konstrukční materiály, dřevostavby, až po 

stavebně truhlářskou a nábytkářskou výrobu 

➢ ovládání způsobů obrábění dřeva, volby nástrojů i dřevoobráběcích strojů včetně jejich 

parametrů, základních kinematických schémat, seřizování, údržby a bezpečnosti práce 

➢ znalost principů fungování ekonomiky a ekologie ve státě i ve výrobní firmě se 

zaměřením na strategii podnikání, kalkulaci nákladů, vedení účetnictví, výpočty zisků, 

mezd, daní, a mimo jiné i příznivý vztah k životnímu prostředí 

➢ samostatnost při navrhování a kapacitním ověřování výrobních pracovišť, celých 

výrobních linek nebo systémů manipulace, skladování a dopravy v dřevozpracujícím 

průmyslu 

➢ využití a uplatnění komunikace s PC včetně internetu 

➢ praktická schopnost samostatně obrábět dřevo a materiály na jeho bázi ručními                  

i strojními metodami. 

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium oboru 

Nábytkářská a dřevařská výroba, které trvá 2 roky. 

Studijní obor je nově od roku 2016 podpořen prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje. 

Uplatnění:   

➢ mistr provozu dřevařské, truhlářské a nábytkářské výroby 

➢ přípravář výroby - projektant CAD, kalkulant, normovač 

➢ technolog výroby prvotního a druhotného zpracování dřeva 

➢ operátor řízení dřevoobráběcích strojů a výrobních stanic 

➢ zásobovač materiálem a odbytář výrobků 

➢ prodejce dřevařských materiálů, polotovarů, výrobků, nástrojů a strojů 

➢ zkušební laborant výroby a výrobků 

➢ skladový technik ve výrobě i na lesních manipulačních skladech 

➢ podnikatel v oboru nebo pracovník zahraničních firem 

➢ dělník v rozličných dřevařských nebo nábytkářských firmách 

➢ montážní pracovník na výrobních linkách a stavbách 

➢ student vyšších odborných škol a vysokých škol. 
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STAVEBNÍ MATERIÁLY         36-43-M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Žáci získají v průběhu studia znalosti a dovednosti, které jim umožní uplatnit se nejen ve firmách 

vyrábějících stavební materiály, ale také v orgánech statní správy, např. stavebních úřadech. 

Své znalosti získají především z odborných předmětů Technologie, Stavební materiály a Praxe, 

doplněných znalostmi z předmětů Základy stavitelství, Ekonomika a podnikání, Stavební fyzika 

a Konstruování v programu Auto CAD. 

Absolventi oboru jsou již padesát let žádanými pracovníky ve výrobní praxi i v ostatních 

odvětvích výroby stavebních materiálů. 

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa: 

➢ znalost základních vlastností stavebních materiálů - tj. vlastností stavebního kamene, 

kameniva, dřevařských a kovových materiálů, keramiky, pojiv, malt, betonů, plastů, 

izolací, nátěrových hmot a moderních kompozitních materiálů 

➢ schopnost navrhnout jednotlivé stavební materiály v praxi podle druhu stavby                     

a prostředí 

➢ znalost technologických postupů výroby finálních výrobků včetně vlastností vstupních 

surovin a strojního zařízení k tomu potřebného 

➢ znalost způsobů zkušebnictví jednotlivých stavebních materiálů a jejich aplikace v praxi 

➢ schopnost zvládnout základy účetnictví, a to hlavně ve vztahu ke kalkulaci cen, 

nákladů, zisků a mezd 

➢ schopnost praktického využití počítačové techniky ke grafickému zpracování 

zadaných témat. 

 

Uplatnění: 

➢ vedoucí technický pracovník ve výrobě stavebních materiálů (mistr, technolog 

přípravy výroby) 

➢ pracovník kontroly jakosti, expedient v cihelnách, keramičkách, prefách, 

cementárnách, vápenkách, výrobnách suchých maltových a betonových směsí 

➢ nákupčí materiálů a prodejce hotových výrobků u obchodních organizací 

➢ laborant ve zkušebnách stavebních materiálů 

➢ pracovník v marketingovém a ekonomickém oddělení závodů a obchodních 

organizací 

➢ vedoucí prodavač stavebnin 

➢ technický pracovník pokrývačských a tesařských firem. 
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Možnost dalšího vzdělávání: 

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené maturitní 

studium v délce 2 roky. 

Studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření. 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA         39-08-M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Tento obor se zabývá přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, protipožární 

prevence a krizového řízení. Obor zahrnuje dvě zaměření - chemický nebo stavební specialista, 

které si žáci volí od třetího ročníku. Součástí studia je praktický výcvik ve spolupráci s HZS ČR, 

řízení motorových vozidel a zdravotní příprava. 

zaměření 01: Chemický specialista pro Integrovaný záchranný systém 

zaměření 02: Stavební specialista protipožární prevence 

 Odborné vědomosti a dovednosti absolventa: 

➢ znalosti v oblasti trestního práva, zjišťování příčin požárů, základů statistiky a předpisů       

v oblasti požární prevence 

➢ dovednosti v oblasti informatiky - technika administrativy, psaní desetiprstovou 

hmatovou metodou 

➢ znalosti v oblasti speciální chemie (teorie hoření, hořlavé a výbušné látky, hasící látky) 

➢ znalost stavebních materiálů a jejich vlastností v rámci požární bezpečnosti staveb 

➢ orientace v technické a servisní dokumentaci, tvorba technických výkresů 

➢ praktické schopnosti v oblasti řízení a servisu motorových vozidel a požární techniky 

➢ praktická schopnost v oblasti zdolávání mimořádných událostí - záchranářské práce ve 

výškách a ve vodě, vyprošťování osob 

➢ možnost pokračování studia na VŠ - VŠB - Technická univerzita Ostrava - fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

 Uplatnění: 

➢ velitel jednotek požární ochrany 

➢ pracovník zajišťující speciální služby jednotek požární ochrany 

➢ pracovník na úseku prevence, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a havarijního 

plánování 

➢ lektor odborných předmětů v oblasti požární techniky 

➢ pracovník v oblasti stavební prevence a na úseku chemické a technické služby. 
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TŘÍLETÉ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM: 

STROJNÍ MECHANIK         23-51-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa: 

➢ orientace ve výrobních postupech a v ostatní technologické dokumentaci, čte 

technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav 

➢ dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě,   

k zaznamenání požadavku zákazníka.  

➢ příprava základních rukodělných nástrojů a nářadí, zdvihacích zařízení, montážních 

pomůcek, strojů a zařízení, příprava pracoviště a příprava materiálu podle 

předepsaného technologického postupu, dovede proměřit polotovar a rozměřit a 

orýsovat pracovní předmět 

➢ samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním 

nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů, plastů 

a dalších materiálů, používaných ve strojírenství, rozhoduje o postupu při změně tvaru 

materiálu 

➢ umí zvolit pracovní pomůcky (přípravky) podle pracovních podkladů a podle vlastní 

úvahy tak, aby byl respektován technologický postup výroby (montáže) 

➢ je schopen rozlišovat běžné strojírenské materiály podle označení ČSN, určit jejich 

vlastnosti a respektovat je při jejich používání a zpracování 

➢ při výrobě strojů a zařízení umí ručním obráběním zhotovit, popř. po strojním obrábění 

dohotovit jejich součásti. Je také schopen vykonávat jednoduché pracovní operace 

na základních druzích obráběcích strojů. Hotové součásti je schopen připravit k 

montáži, provádět spojování jednotlivých částí rozebíratelným i nerozebíratelným 

způsobem 

➢ klíčovými dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy. 

V tomto oboru vzdělání se žáci a žákyně během studia připraví do praxe s důrazem na ruční 

nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, a také na montáž, údržbu 

a opravy strojů, strojních celků a zařízení. 

Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívaná v nejrůznějších 

oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností.  

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium, které 

trvá 1 rok.  

Obor je podpořen prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje i firemními stipendii.    

Uplatnění: 

pro hochy i dívky: 

➢ strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, 

mechanik polygrafických strojů, zámečník kolejových vozidel, mechanik opravář  

údržby, kontrolor, rýsovač.  

➢ V případě absolvování příslušného kurzu (v závěrečné fázi přípravy), vykonání zkoušky 

a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání 

např.: svářeč, vazač břemen, jeřábník, řidič motorových vozíků, řidič silničních 

motorových vozidel. 
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pouze pro hochy: 

➢ montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář, potrubář, 

montér kotlář, provozní montér plynovodů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník 

kolejových vozidel, provozní zámečník elektrotechniky a energetiky železniční dopravy, 

strojník kafilerní výroby. 

Možnost dalšího vzdělávání absolventů: 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního 

oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu 

(nástavbové studium). 

OBRÁBĚČ KOVŮ         23-56-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

V tomto oboru vzdělání se žáci a žákyně během studia připraví do praxe s důrazem na: 

➢ strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástek na základě znalostí 

vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje 

➢ umí provést nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, 

frézka, bruska, vrtačka), kontrolu a měření obrobků, ošetřování běžných pracovních 

nástrojů 

➢ obor je podpořen prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje i firemními stipendii.    

➢ absolvent získá vědomosti a dovednosti potřebné při složitějších a zvláštních 

soustružnických pracích v náročné kusové výrobě. 

➢ ve 3. ročníku je výuka obohacena o seznámení s CNC technikou. 

 

Možnost dalšího vzdělávání absolventů:  

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium, které 

trvá 1 rok. 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního 

oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu 

(nástavbové studium). 

INSTALATÉR          36-52-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Absolvent má znalosti: 

o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu především v těchto oblastech: 

➢ zdroje a získávání energie 

➢ rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže 

➢ princip a využití základních armatur 

➢ provozní podmínky sítí 

➢ umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní 

náčrty 



18 

 

➢ na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní 

technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi 

➢ má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením na aplikaci 

těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení 

➢ orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem. 

 

Pro absolventy jiného maturitního oboru je organizováno také denní zkrácené studium, které 

trvá 1,5 roku.   

Možnost dalšího vzdělávání absolventů: 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního 

oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu 

(nástavbové studium). 

DVOULETÉ NÁSTAVBOVÉ OBORY (PO VYUČENÍ)  

UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 

PROVOZNÍ TECHNIKA        23-43-L/51 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ žáci se během studia připraví do praxe ve strojírenském průmyslu s důrazem na 

technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, 

službách a sféře soukromého podnikání. 

Studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem. 

Uplatnění: 

Absolvent se uplatní ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to 

zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo 

strojírenský technik dispečer. Dále najde uplatnění také v uvedeném povolání v příbuzných 

typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, 

zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve 

strojírenství. Uplatnění může nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních 

činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů. 

Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se jak 

na trhu práce, tak při dalším vzdělávání zejména na fakultách zaměřujících se na studium 

strojírenství a příbuzných oborů.  

Určeno pro obory vzdělání s výučním listem 

➢ 21-52-H/01  Hutník 

➢ 21-53-H/01 Modelář 

➢ 21-55-H/01  Slévač 

➢ 23-51-H/01  Strojní mechanik 

➢ 23-52-H/01  Nástrojař 

➢ 23-55-H/01 Klempíř 

➢ 23-55-H/02  Karosář 

➢ 23-56-H/01  Obráběč kovů 

➢ 23-57-H/01  Kovář 

➢ 23-61-H/01  Autolakýrník 

➢ 23-62-H/001  Optik 

➢ 23-62-H/01  Jemný mechanik 

➢ 23-65-H/01  Strojník 
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➢ 23-65-H/02  Lodník 

➢ 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 

➢ 23-69-H/01  Puškař 

➢ 36-52-H/01  Instalatér 

➢ 36-52-H/02  Mechanik plynových zařízení 

➢ 39-41-H/01  Malíř a lakýrník 

➢ 41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 

➢ 41-56-H/02  Opravář lesnických strojů 

Možnost dalšího vzdělávání: 

Studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření. 

NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA       33-42-L/51 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Obor je koncipován v podobné profilaci absolventů, jako u oboru vzdělání 33-42-M/01 

Nábytkářská a dřevařská výroba (4letý maturitní obor) s tím, že ve srovnání s předchozím 

vzděláváním je kladen důraz na znalost konstruování v CAD systémech. 

Studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem. 

Odborné vědomosti a dovednosti absolventa: 

➢ znalost vlastností dřevařských materiálů, polotovarů a výrobků včetně jejich názvosloví, 

klasifikace i vhodného použití v praxi.  

➢ schopnost zpracování konstrukční výkresové dokumentace jednoduchých i složitých 

výrobků ve formě náčrtů narýsované výrobní dokumentace nebo pomocí počítače 

(CAD systému) se značením dle ČSN 

➢ samozřejmostí je schopnost čtení výrobních výkresů z oboru a rovněž našich                             

i zahraničních technických prospektů 

➢ dovednost vysvětlit výrobní operace i technické parametry technologických postupů 

od výroby řeziva a přířezů, přes velkoplošné konstrukční materiály, dřevostavby, až po 

stavebně truhlářskou a nábytkářskou výrobu 

➢ ovládání způsobů obrábění dřeva, volby nástrojů i dřevoobráběcích strojů včetně jejich 

parametrů, základních kinematických schémat, seřizování, údržby a bezpečnosti práce 

➢ znalost principů fungování ekonomiky a ekologie ve státě i ve výrobní firmě se 

zaměřením na strategii podnikání, kalkulaci nákladů, vedení účetnictví, výpočty zisků, 

mezd, daní, a mimo jiné i příznivý vztah k životnímu prostředí 

➢ samostatnost při navrhování a kapacitním ověřování výrobních pracovišť, celých 

výrobních linek nebo systémů manipulace, skladování a dopravy v dřevozpracujícím 

průmyslu 

➢ komunikace s PC včetně internetu 

➢ praktická schopnost samostatně obrábět dřevo a materiály na jeho bázi strojními                

i ručními metodami. 

 Uplatnění: 

➢ mistr provozu výroby řeziva, velkoplošných materiálů, dřevostaveb, stavebního 

truhlářství, nábytkářství i speciálních výrobků na bázi dřeva (hračky, sportovní potřeby 

apod.) 

➢ technolog a přípravář výroby – kreslič, kalkulant, normovač 

➢ operátor řízení dřevoobráběcích strojů a výrobních stanic 

➢ zásobovač materiálem a odbytář výrobků 

➢ zkušební laborant výroby a výrobků 

➢ skladový technik ve výrobě i na lesních manipulačních skladech 
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➢ podnikatel v oboru nebo pracovník zahraničních firem 

➢ dělník v rozličných dřevařských nebo nábytkářských firmách. 

Určeno pro obory vzdělání s výučním listem 

➢ 33-56-H/01 Truhlář 

➢ 33-59-H/01 Čalouník 

➢ 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A AKTUALITY 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš se Ty i Tví rodiče pro více informací obrátit na:  

Jméno, funkce: Ing. Lucie Bělíková 

Telefon: 581 671 411, 774 842 895 

E-mail: sps@spshranice.cz 

Možnost domluvit si osobní návštěvu školy: ANO, podle oborů.  

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.naskolu.spshranice.cz 

Jsme i na sociálních sítích: Instagram, YouTube a Facebook 

Doporučujeme podívat se i na další webové stránky, kde se o našich oborech dozvíš zajímavé 

věci: www.spshranice.cz 

Naše škola aktuálně připravuje tyto akce: 

Dny otevřených dveří: 

Pátek   21. 1. 2022  od 9 do 17 hodin 

Sobota  22. 1. 2022  od 8 do 12 hodin   

file:///C:/Users/pavla.medvedikova/Desktop/www.naskolu.spshranice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=UFYI8Zo76SA
https://www.facebook.com/SPSHranice
https://www.spshranice.cz/
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, PŘEROV  

 

SVĚT TECHNIKY – SVĚT NÁS VŠECH 

 

 

KONTAKT: 

Název školy:      Střední průmyslová škola, Přerov 

Adresa školy:     Havlíčkova 2, 750 02 Přerov 

Webové stránky školy:   www.sps-prerov.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ:  PhDr. Hana Vyhlídalová, ředitelka školy 

Telefon: 725 736 115    E-mail: sps@sps-prerov.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

26-41M/01 Elektrotechnika – počítačové řízení 

26-41M/01  Elektrotechnika – technika počítačů 

23-41M/01 Strojírenství 

78-42M/01 Technické lyceum – informační technologie 

 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

➢ moderní odborné učebny a laboratoře měření, číslicové, automatizační techniky            

a programovatelných obvodů 

➢ učebny vybavené systémy PLC Siemens, hradlovými poli Spartan, mikrořadiči Arduino 

a Atmega 32 

➢ CNC stroje s řídícími systémy SINUMERIC, Heidenhain a CADsystémy; Auto CAD 

Mechanical, Inventor, Siemens NX, CREO; 3D koutek, moderní laboratoř kontroly              

a měření 

➢ obory elektrotechnika a strojírenství jsou podpořeny krajskými prospěchovými stipendii 

➢ úspěchy žáků v regionálních soutěžích – Robotická liga, SOČ, Autodesk design 

academia 

➢ zapojení do evropských projektů. 

https://sps-prerov.cz/
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Jaké studijní a mimo studijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim 

studentům? 

Škola pořádá: 

➢ regionální soutěž ROBOTIX 

➢ přípravné kurzy k získání certifikátu CISCO NETWORKING ACADEMY 

➢ vyhláška 50/78 Sb. 

➢ kroužky robotiky, elektrotechniky, programování CNC techniky 

➢ sportovní a lyžařské kurzy, sportovní soutěže 

➢ odborné exkurze do českých i zahraničních firem 

➢ jazykové a přírodovědné soutěže a olympiády 

➢ odborné soutěže pořádané strojírenskými, elektrotechnickými firmami a vysokými 

školami 

➢ školní parlament – zapojení do organizace školních aktivit. 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

➢ spolupracujeme s firmami přerovského regionu, které umožňují praxe žáků, exkurze, 

organizují zážitkové dny, nabízejí firemní stipendia 

➢ spolupracujeme s vysokými školami – VŠLG Přerov, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, jsme 

fakultní školou UTB Zlín. 

PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ 

ČTYŘLETÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 
 

ELEKTROTECHNIKA – POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ      26-41M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ automatizace řízení průmyslových a technologických procesů pomocí 

programovatelných automatů PLC (Siemens LOGO!, Siemens S7-1200) 

➢ praktické měření a zpracování dat 

➢ základy robotiky 

➢ základy programování (jazyk C, Assembler) 

➢ návrh, konstrukce a simulace elektronických obvodů pomocí počítačového programu 

OrCAD 

➢ základy návrhu a konstrukce elektrotechnických obvodů (el. Schémata, plošné spoje), 

schémat rozvaděčů a jejich vzájemného propojení pomocí počítačového programu 

E-plan 

➢ znalosti v oblasti počítačů a počítačových sítí (Cisco Networking Academy). 

 

Uplatnění: 

➢ servisní technik robotických a automatizačních systémů 

➢ konstruktér a servisní technik elektronických a elektrotechnických obvodů 

➢ technik výroby, montáže a uvádění do provozu elektrotechnických zařízení 

➢ technik pro elektrické rozvodné soustavy 

➢ správce počítačových sítí. 

 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Studium na vysokých školách technického zaměření, zejména na elektrotechnických 

fakultách. 
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ELEKTROTECHNIKA – TECHNIKA POČÍTAČŮ      26-41M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ návrh, konstrukce a praktické aplikace číslicových obvodů a programovatelných 

hradlových polí (Xilinx) 

➢ funkce a programování mikroprocesorů a mikrořadičů (Arduino, Atmega) 

➢ základy programování (jazyk C, VHDL, Assembler) 

➢ základy řízení technologických procesů (Siemens LOGO!) 

➢ praktické měření a zpracování dat 

➢ návrh, konstrukce a simulace elektronických obvodů pomocí moderního SW (OrCAD) 

➢ základy návrhu a konstrukce elektrotechnických obvodů (el. Schémata, plošné spoje), 

schémat rozvaděčů a jejich vzájemného propojení pomocí počítačového programu 

E-plan 

➢ znalosti v oblasti počítačů a počítačových sítí (Cisco Networking Academy). 

 

Uplatnění: 

➢ konstruktér a servisní technik elektronických a elektrotechnických obvodů 

➢ konstruktér programovatelných číslicových obvodů  

➢ správce počítačových sítí a zařízení informačních technologií 

➢ technik a správce číslicových zařízení 

➢ správce databázových a informačních systémů 

➢ technik pro elektrické rozvodné soustavy 

➢ kvalifikovaný obchodník s číslicovou technikou a elektrotechnikou. 

 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Studium na vysokých školách technického zaměření, zejména na elektrotechnických 

fakultách. 

STROJÍRENSTVÍ         23-41M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ technické kreslení a čtení a kreslení technických výkresů 

➢ konstrukce v CAD systémech – 2D Auto CAD mechanical, 3D Inventor professional, 

CREO, NX 

➢ praktické vyučování na konvenčních i CNC obráběcích strojích 

➢ programování CNC strojů pomocí systémů Sinumerik, Heidenhain, CAD/CAM systému 

➢ strojírenská technologie  

➢ stavba a provozu strojů 

➢ kontrola a měření – moderně vybavená laboratoř 

➢ seznámení se s 3D tiskem 

➢ absolvování praxe ve firmách. 

 

Uplatnění: 

➢ konstruktér 

➢ technolog 

➢ projektant 

➢ kontrolor 

➢ plánovač výroby 

➢ programátor CNC strojů 

➢ mistr v technické výrobě 

➢ obsluha technicky náročných strojů a zařízení 

➢ studium na vysokých školách technického nebo přírodovědného zaměření. 
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TECHNICKÉ LYCEUM – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE    78-42M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Technické lyceum je odborné technické studium. Všeobecně vzdělávací předměty svým 

obsahem drží krok s gymnázii, ale v oborech přírodovědných a technických poskytujeme 

žákům mnohem širší rozhled. Žáci získají mimo jiné základy v elektrotechnice, strojírenství  

a ekonomii. Absolvent technického lycea je potom velmi dobře připraven k dalšímu studiu 

technických oborů na vysoké škole a má i snadnější volbu budoucího směru studia. 

Zvláštní důraz klademe na výpočetní techniku: 

➢ využíváme operační systémy Windows, Linux 

➢ moderní verze kancelářských programů 

➢ tvorba www stránek / ccs styl a redakční systémy 

➢ tvorba počítačové grafiky 

➢ práce s programovatelnou jednotkou micro.bit 

➢ práce s počítačem Raspberry Pi 

➢ algoritmizace a programování ve vyšším programovacím jazyce (C#, Visual Basic) 

➢ CAD systémy 

➢ CISCO – možnost mezinárodní certifikace v kurzech IT Essentials (Hardware a software 

počítače) a CCNA (počítačové sítě). 

 

Uplatnění: 

Naši absolventi míří na vysoké školy technického nebo přírodovědného zaměření, mohou se 

také uplatnit jako programátoři případně jako síťoví technici. 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A AKTUALITY 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš se Ty i Tví rodiče pro více informací obrátit na: 

Jméno, funkce: PhDr. Hana Vyhlídalová, ředitelka školy 

Telefon: 581 334 011, 725 073, 501, 725 736 115 

E-mail: sps@sps-prerov.cz 

Možnost domluvit si osobní návštěvu školy: ANO 

Moderní vybavení a zajímavé informace ze života naší školy najdeš na: www.sps-prerov.cz 

Naše škola aktuálně připravuje tyto akce: 

Dny otevřených dveří:  

Pátek   14. 01. 2022  od 8 do 18 hodin 

  

https://sps-prerov.cz/
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STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, LIPNÍK NAD BEČVOU  

ŠKOLA S TRADICÍ – ŠKOLA S BUDOUCNOSTÍ 

 

 

 

KONTAKT: 

Název školy:      Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou 

Adresa školy:     Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Webové stránky školy:   www.sse-lipniknb.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ:  Mgr. Michael Tesař, ředitel školy 

Telefon: 581 773 740    E-mail: sse@sse-lipniknb.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Vyučujeme celkem 3 obory maturitní a 1 učební.  

Maturitní obory jsou:  

18-20-M/01  Informační technologie – odborné zaměření Programování a počítačové 

systémy 

26-41-M/01  Elektrotechnika – Mikroprocesorové a řídící systémy  

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik – Silnoproud, slaboproud a energetika  

Učební obor je:  

26-51-H/01  Elektrikář – odborné zaměření Silnoproud, slaboproud a energetika a  

odborné zaměření Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika  

 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Je řada důvodů, proč studovat na naší škole. Uveďme ty nejdůležitější: 

➢ učíme moderní a žádané obory elektrotechniku a výpočetní techniku 

➢ jsou to dynamicky se rozvíjející průmyslové obory, pro které se vžilo pojmenování 

průmysl 4.0.   

➢ od 1. září 2021 jsme otevřeli nové odborné zaměření učebního oboru Elektrikář              

s názvem Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika. Toto zaměření je unikátní. Solární 

energetika je a bude součástí energetického mixu a potřebuje kvalifikované 

pracovníky. Ve spolupráci se společností S-Power Energies, která je partnerem výuky 

fotovoltaických systémů na škole, jsme již vybudovali montážní učebnu FVE. V další fázi 

https://www.sse-lipniknb.cz/
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vybudujeme diagnostickou učebnu FVE připojenou na výukovou fotovoltaickou 

elektrárnu na střeše budovy dílen. Jde nám o to, aby se žáci učili na nejmodernějších 

technologiích, vždyť právě technologie obnovitelných zdrojů se velmi prudce vyvíjejí. 

Myslíme si, že toto zaměření může být zajímavé i pro uchazeče z jiných regionů, kteří se 

fotovoltaikou chtějí zabývat, mají třeba příbuzné, kteří pracují nebo podnikají  

v tomto oboru 

➢ máme unikátní polygon v Přerově, který nabízí mj. odborný výcvik s pracovními 

činnostmi ve výškách. Je jen několik málo elektrotechnických škol v České republice, 

které disponují podobným výukovým pracovištěm  

➢ máme domov mládeže pro dojíždějící žáky  

➢ možnost získat krajské i firemní stipendium 

➢ absolventi elektrotechnických oborů se mohou hned po maturitní, resp. Závěrečné 

zkoušce přihlásit na školení a zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. Školení a zkouška probíhá 

na škole, za zvýhodněných cenových podmínek. Školení pořádá certifikovaná firma. 

➢ organizujeme exkurze na pracoviště firem, adaptační kurzy, sportovní soutěže aj. 

➢ žáci mohou část praxe a odborného výcviku konat na pracovišti firem  

➢ jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ a S-Power Energies 

➢ jsme členem Okresní hospodářské komory Přerov  

➢ netvrdíme, že studium u nás je jednoduché a že po žácích nic nechceme. To ani není 

naším cílem. Naším cílem je naopak vzdělat kvalifikované odborníky, kteří se na trhu 

práce nebudou krčit v koutku. Podle našich zkušeností si naši absolventi nehledají práci 

– firmy hledají naše absolventy. 

Jaké studijní a mimo studijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim 

studentům? 

Žáci všech oborů tvoří v průběhu studia ročníkové projekty. Nejlepší projekty mohou usilovat   o 

zařazení a úspěch v řadě soutěží. Tradičně býváme úspěšní v soutěži Enersol. Naším posledním 

úspěchem je 5. místo v celostátním kole soutěže firmy Schrack Technik. 

Volnočasové aktivity jsou v aktivitách školy velmi důležité. Podporujeme zapojení žáků do 

kroužků. Od tohoto školního roku mohou žáci např. navštěvovat kroužek angličtiny B1 First, který 

je připravuje na složení mezinárodního certifikátu.  

Na škole funguje žákovský parlament. Na domově mládeže žákovská samospráva.       

 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Díky partnerství se Skupinou ČEZ žáci mohou soutěžit v Distribuční maturitě, navštěvovat 

semináře odborníků společnosti, které mají perfektní obsah a nyní probíhají formou webinářů. 

Mohou také konat praxi na pracovišti této největší energetické společnosti.  

Díky partnerství se společností S-Power Energies se mohou stát vysoce kvalifikovanými 

odborníky na fotovoltaické systémy a po škole být přijat mezi pracovníky této firmy. 

Spolupracujeme s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Univerzitou 

Palackého a Univerzitou Tomáše Bati.   
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PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ 

ČTYŘLETÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE        18-20-M/01 

Připravíš se na práci v informačních a komunikačních technologiích, zejména ve využívání 

aplikačního programového vybavení osobních počítačů, jeho instalaci, správu, údržbu                

a zákaznickou podporu.  

V odborných předmětech se budeš učit programovat v nižším a vyšším programovacím 

jazyce, a to od prvního ročníku, dále programovat webové aplikace, instalovat a spravovat 

počítačové sítě a pracovat s informačními systémy.  

Součástí výuky jsou hardware počítačů, mikropočítačové řízení, operační systémy, počítačové 

sítě, databázové a informační systémy. Součástí výuky je praxe ve firmě ICT.  

Uplatnění:  

Jako absolvent budeš samostatně pracovat v oblasti ICT jako správce počítačových sítí, 

aplikací a počítačových systémů.  

Najdeš uplatnění v oblasti řízení, sběru a zpracování dat, jako programátor i tvůrce webových 

stránek.  

Můžeš začít podnikat v oblasti ICT.  

Můžeš pokračovat ve studiu na vysokých školách.  

 

Tip: Porovnej učební plán Informační technologie na Střední škole elektrotechnické                   

s učebními plány na jiných školách nebo s výukou informatiky na gymnáziích. Všimni si 

vysokého počtu odborných předmětů na naší ryze technické škole. Např. předmět 

programování se u nás vyučuje již od prvního ročníku a ve druhém ročníku je hodinová dotace 

programování dokonce čtyři hodiny týdně. 

 

ELEKTROTECHNIKA          26-41-M/01 

➢ studium je určeno pro žáky, které zajímá ICT a elektrotechnika, především slaboproudá 

elektronika 

➢ během studia se naučíš pracovat s analogovými i číslicovými obvody, analyzovat 

elektronické obvody a soustavy, měřit a diagnostikovat obvody řízené mikropočítači 

➢ budeš programovat v assembleru i vyšších jazycích 

➢ součástí výuky je hardware počítačů, mikropočítačová řízení, automatizace a robotika  

➢ absolvuješ praxi ve firmě. 

 

Uplatnění:  

Absolventi oboru naleznou uplatnění u všech zaměstnavatelů, kde se významně využívá řídící 

počítačová technika.  

Budeš pracovat jako elektrotechnik měřicích systémů, technik inteligentních elektroinstalací     

a ICT, programátor v oblasti aplikace mikroprocesorů a průmyslových řídicích systémů.  

Můžeš začít podnikat nebo pokračovat ve studiu na VŠ.  



28 

 

Absolventi se mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978Sb. O odborné 

způsobilosti v elektrotechnice. 

 

Čím je umožněn vysoký počet hodin odborných předmětů v našem učebním plánu?  

Např. předmět programování se učí již od prvního ročníku a ve druhém ročníku je hodinová 

dotace dokonce čtyři hodiny týdně!  

Předmět automatizace a robotika má ve čtvrtém ročníku čtyři hodiny týdně! Je to i proto, že 

se u nás vyučuje pouze jeden cizí jazyk, a to anglický. Angličtina je mezinárodní jazyk 

elektrotechniky. 

 

MECHANIK ELEKTROTECHNIK       26-41-L/01 

➢ obor je určen žákům se zájmem o elektrotechniku a moderní elektroniku 

➢ během studia budeš pracovat s elektronickými obvody a soustavami, budeš zapojovat 

a opravovat elektrické obvody v obytných a průmyslových budovách 

➢ budeš používat měřicí a diagnostickou techniku a výpočetní techniku 

➢ naučíš se obsluhovat technologická centra řízení, měření a regulace. 

 

Uplatnění:  

Jako absolvent se uplatníš ve firmách s elektronikou, silnoproudým a slaboproudým zařízením, 

automatizací a robotikou.  

Můžeš být operátorem výrobní linky, projektantem a mechanikem v průmyslu, dopravě 

(železnici) a stavebnictví.  

Budou o tebe stát velké energetické společnosti jako ČEZ a E.ON.  

Můžeš začít podnikat nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole.  

Absolventi se mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978Sb. O odborné 

způsobilosti v elektrotechnice.  

 

Proč jsou absolventi oboru tak vysoce žádaní na trhu práce?  

Je to dáno tím, že základním znakem a výhodou oboru je kombinace maturitní 

zkoušky a odborného výcviku. Mechanik elektrotechnik je spojení „chytré hlavy“ a „šikovných 

rukou“.    

  

https://www.sse-lipniknb.cz/vyhlaska-50
https://www.sse-lipniknb.cz/vyhlaska-50
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TŘÍLETÉ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM: 

ELEKTRIKÁŘ          26-51-H/01 

Odborné zaměření Silnoproud, slaboproud a energetika 

Výuka se dělí na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se obvykle střídají lichý/sudý týden. 

V odborném výcviku se naučíš např.: 

➢ ručně zpracovávat kovy a pájet 

➢ zapojovat elektrické obvody a spotřebiče v obytných budovách a průmyslových 

objektech 

➢ ovládat funkce transformátoru 

➢ pracovat s měřicí, diagnostickou a výpočetní technikou používanou v oboru 

➢ instalovat zabezpečovací systémy. Pracovat s projektovou dokumentací 

➢ vyvazovat vodiče 

➢ pracovat ve výškách na žebříku, pokládat kabely, montovat kabelové spojky aj.  
 

Uplatnění:  

Jako absolvent budeš všestranně vyučeným elektrikářem silnoproudu a slaboproudu.  

Můžeš pracovat v energetice, průmyslu, dopravě (železnici), stavebnictví aj.  

Můžeš vykonávat práci operátorů, mechaniků, montérů elektrorozvodných sítí a servisních 

specialistů.  

Můžeš začít podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“ nebo můžeš dál studovat na škole 

a dodělat si maturitu.  

Absolventi se mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978Sb. O odborné 

způsobilosti v elektrotechnice.  
 

Poznámka:  

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti 

v Přerově – tzv. polygonu na Osmeku. Toto špičkově vybavené unikátní pracoviště umožňuje 

mimo jiné výcvik ve výškách (sloupy, žebříky, uvazování).  

Málokterá střední škola v České republice má podobné pracoviště jako Střední škola 

elektrotechnická! 

 

ELEKTRIKÁŘ          26-51-H/01 

Odborné zaměření Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 

Výuka se dělí na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se obvykle střídají lichý/sudý týden. 

Kromě znalostí a dovedností elektrikáře silnoproudu a slaboproudu se budeš věnovat také 

solární energii a dalším alternativním zdrojům.  

Odborný výcvik obsahuje orientaci v technické dokumentaci a návrh fotovoltaických systémů, 

sestavení jednotlivých částí, připojení přes střídače na rozvodnou síť, oživení a odzkoušení, 

údržbu a servisní měření, opravy a rekonstrukce FVS.  

 

Uplatnění:  

Jako absolvent budeš všestranně vyučeným elektrikářem.  

https://www.sse-lipniknb.cz/vyhlaska-50
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Můžeš pracovat v energetice, průmyslu, dopravě (železnici), stavebnictví aj.  

Mimo to budeš také specialistou na fotovoltaické systémy.  

Můžeš začít podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“ nebo můžeš dál studovat                    

a dodělat si maturitu.  

Absolventi se mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978Sb. O odborné 

způsobilosti v elektrotechnice.  

 

Poznámka:  

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti 

v Přerově – tzv. polygonu na Osmeku. 

Tip: Obnovitelné energie jsou v celém světě prudce se rozvíjející odvětví, které má netušenou 

perspektivu. Buď mezi prvními ve své generaci, který v oboru „zelených energií“ budeš 

pracovat i podnikat.   

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A AKTUALITY 

 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš se Ty i Tví rodiče pro více informací obrátit na:  

Jméno, funkce: Mgr. Michael Tesař, ředitel školy 

Telefon: 581 773 740 

E-mail: sse@sse-lipniknb.cz 

 

Možnost domluvit si osobní návštěvu školy: ANO 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy:  www.sse-lipniknb.cz 

Jsme i na sociálních sítích: Facebook, Instagram 

Naše škola aktuálně připravuje tyto akce:  

Dny otevřených dveří: 

Lipník nad Bečvou (Tyršova, Na Horecku, domov mládeže na Bratrské):  

4.12.2021 8-12 hod. 

14.1.2022 13-17 hod. 

15.1.2021 8-12 hod.   

Bližší informace, aktuální epidemiologická opatření na webu školy.  

https://www.sse-lipniknb.cz/vyhlaska-50
https://www.sse-lipniknb.cz/
https://www.facebook.com/St%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1kola-elektrotechnick%C3%A1-Lipn%C3%ADk-nad-Be%C4%8Dvou-Tyr%C5%A1ova-781-313010045467476/
https://www.instagram.com/sselipnik/
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STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, PŘEROV  

 

KDE JE VŮLE, TAM JE CESTA 

 

 

 

KONTAKT: 

Název školy:      Střední škola gastronomie a služeb, Přerov 

Adresa školy:     Šířava 670/7, Přerov 750 02 

Webové stránky školy:   www.sirava.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ:  Ing. Martin Kovář, ředitel školy 

Telefon: 702 002 862    E-mail: kovar@sirava.cz 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Jsme moderní přerovská škola podnikatelského typu, provozujeme restauraci, čtyři kadeřnictví, 

kosmetiku a cukrářskou výrobnu. Všechna pracoviště jsou kvalitně vybavena, školní restaurace 

Bečva má tři patra, probíhá zde běžný restaurační provoz, ale i výuka v cvičné kuchyni a 

cvičném baru. Samozřejmostí jsou interaktivní panely, projektory a interaktivní tabule 

v učebnách, wi-fi pro žáky v celé škole a e-learning pro doplnění výuky.  

 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

STUDIJNÍ OBORY – 4 roky, maturitní zkouška: 

➢ Hotelnictví 

➢ Kosmetické služby 

➢ Vizážista  

UČEBNÍ OBORY – 3 roky, závěrečná zkouška – výuční list: 

➢ Cukrář  

➢ Kuchař-číšník  

➢ Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii 

➢ Kuchař se zaměřením na zážitkovou gastronomii 

➢ Kadeřník 

➢ Prodavač 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – maturitní zkouška: 

➢ Podnikání – denní – 2 roky 

➢ Podnikání – dálkové – 3 roky 

 

https://www.sirava.cz/
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Jaké studijní a mimo studijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim 

studentům? 

Všichni žáci mají možnost absolvovat pracovní stáž v zahraničí (3 týdny až 3 měsíce).                    

Za produktivní práci žáci získávají pravidelné peněžní odměny.  

 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Výuku a odborný výcvik zajišťujeme na různých místech: 

➢ areál školy – Šířava 7, Přerov – probíhá zde teoretická výuka a odborný výcvik pro 

kosmetičky a vizážistky (provozovna kosmetiky), kadeřnice (2 kadeřnictví) a cukráře 

(cukrářská výrobna) 

➢ Restaurace Bečva – Nábřeží protifašistických bojovníků 273/21 – odborný výcvik pro 

obory kuchaře, číšníky a kuchaře-číšníky 

➢ ostatní – kadeřnictví na Kozlovské ulici 2 v Přerově a v Prostějově, Olomoucká 4181 

➢ smluvní partneři – pro obor Hotelnictví vybrané hotely a restaurace v blízkém                          

i vzdálenějším okolí (např. Hotel Jana Přerov, Lázně Teplice nad Bečvou, Hotel Na Jižní 

Přerov, Hotel Fit Přerov, Hotel NH Olomouc, restaurace Lobster Olomouc), pro všechny 

žáky praxe v zahraničí (Rakousko – Innsbruck; Řecko – Rhodos), hypermarket v Přerově 

pro obor Prodavač. 

 

PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ 

ČTYŘLETÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 

HOTELNICTVÍ           65-42-M/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti v oblastech gastronomie, hotelnictví, turismu a cizích 

jazyků. Budou to teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Zároveň projdeš důkladnou 

všeobecnou jazykovou přípravou zaměřenou na dva jazyky (anglický a německý nebo ruský 

jazyk) a získáš nezbytné obecné znalosti a dovednosti v oblasti společenskovědní, 

matematické, přírodovědné, estetické a oblasti práce s informačními technologiemi. 

Uplatnění: 

Pracovat můžeš na jakékoliv pracovní pozici v hotelu, cestovní kanceláři anebo restauraci, ale 

i v mnoha jiných podnicích podnikajících v gastronomii a cestovním ruchu. Ale to není 

všechno, uplatnění najdeš všude, kde jsou podstatnou složkou práce komunikace, kontakt          

s lidmi a organizační dovednosti. 

Po získání maturitního vysvědčení můžeš pokračovat na vysokých školách, které nabízejí obory 

zaměřené na hotelnictví, cestovní ruch a logistiku, ale samozřejmě i na všech ostatních 

vysokých nebo vyšších odborných školách. 
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KOSMETICKÉ SLUŽBY         69-41-L/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti v oblastech kosmetiky a dokážeš: 

➢ zvolit vhodný postup kosmetického ošetření v souladu s ohledem na aktuální typ a stav 

pleti klientky 

➢ kvalifikovaně provádět samostatné kosmetické úkony, ošetření pleti, manikúru                   

a pedikúru 

➢ provádět denní, večerní a slavnostní líčení 

➢ obsluhovat standardní přístroje v kosmetickém salónu 

➢ rozpoznat onemocnění kůže a nehtů a dle potřeby doporučit návštěvu lékaře 

➢ rozpoznat drobné vady kůže a doporučit možnosti jejich zmírnění či odstranění 

➢ provádět poradenskou službu. 

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného 

výcviku v kosmetickém salónu přímo ve škole na Šířavě. V 1. prvním ročníku budeš mít odborný 

výcvik jeden den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku 4 dny za dva týdny a v maturitním ročníku 3 dny za 

dva týdny. 

Obor je zaměřen na přípravu k poskytování kompletních kosmetických služeb. Kosmetické 

služby zahrnují péči o celé tělo – diagnostika pleti, masáže různých částí těla, aplikace 

pleťových masek, epilace, líčení denní, večerní, slavnostní, fantazijní, manikúra a pedikúra. 

Odborný výcvik bude navíc doplněn množstvím kurzů na témata jako např. Semipermanentní 

řasy, Gelové nehty, Trvalá na řasy. 

Uplatnění: 

Uplatníš se v povoláních kosmetička, manikérka, pedikérka. Ale nemusíš být zaměstnancem, 

budeš připravená na samostatné podnikání a otevření vlastního kosmetického salonu. 

Po získání maturitního vysvědčení můžeš pokračovat na vysokých školách, které nabízejí obory 

zaměřené na výrobu kosmetiky, ale samozřejmě i na všech ostatních vysokých nebo vyšších 

odborných školách. 

VIZÁŽISTA           69-41-L/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti v oblastech líčení, kosmetiky a suchých úprav vlasů               

a dokážeš: 

➢ zvolit vhodný postup kosmetického ošetření v souladu s ohledem na aktuální typ a stav 

pleti klientky 

➢ kvalifikovaně provádět samostatné kosmetické úkony, ošetření pleti, manikúru                    

a pedikúru 

➢ provádět denní, večerní a slavnostní líčení 

➢ provádět fantazijní líčení a foto make-up 

➢ obsluhovat standardní přístroje v kosmetickém salónu 

➢ rozpoznat onemocnění kůže a nehtů a dle potřeby doporučit návštěvu lékaře 

➢ rozpoznat drobné vady kůže a doporučit možnosti jejich zmírnění či odstranění 

➢ provádět poradenskou službu 

➢ provádět finální úpravu vlasů na sucho – žehlení, kulmování, tupírování 
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➢ vytvářet společenské účesy 

➢ ovládat módní trendy v úpravě vlasů 

➢ provádět prodlužování vlasů. 

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného 

výcviku v kosmetickém salónu přímo ve škole na Šířavě. V 1. prvním ročníku budeš mít odborný 

výcvik jeden den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku 4 dny za dva týdny a v maturitním ročníku 3 dny za 

dva týdny. 

Obor je zaměřen na různé druhy přípravu k poskytování kompletních kosmetických služeb. 

Kosmetické služby zahrnují péči o celé tělo – diagnostika pleti, masáže různých částí těla, 

aplikace pleťových masek, epilace, líčení denní, večerní, slavnostní, fantazijní, manikúra a 

pedikúra. 

Odborný výcvik bude navíc doplněn množstvím kurzů na témata jako např. Semipermanentní 

řasy, Gelové nehty, Trvalá na řasy. 

Uplatnění: 

Uplatníš se v povoláních vizážistka, kosmetička, manikérka, pedikérka. Ale nemusíš být 

zaměstnancem, budeš připravená na samostatné podnikání a otevření vlastního 

kosmetického salonu. 

Po získání maturitního vysvědčení můžeš pokračovat na vysokých školách, které nabízejí obory 

zaměřené na výrobu kosmetiky, ale samozřejmě i na všech ostatních vysokých nebo vyšších 

odborných školách. 

TŘÍLETÉ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM: 

CUKRÁŘ           29-54-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti a dokážeš: 

➢ vyrábět cukrářské výrobky a zjišťovat jejich odbyt 

➢ vybrat vhodné suroviny na daný výrobek 

➢ dodržovat technologický postup a hygienické požadavky na 

výrobu 

➢ v souladu zajištění bezpečnosti surovin vyrábět a skladovat 

cukrářské výrobky 

➢ zvýšit svou manuální zručnost při výrobě cukrářských výrobků 
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➢ uplatnit estetické hledisko cukrářských výrobků při dohotovení 

➢ obsluhovat a udržovat zařízení v cukrářské výrobě. 

Uplatnění: 

Uplatníš se jako cukrář/cukrářka v cukrářských 

výrobnách, cukrárnách, restauracích, ale i 

výrobních podnicích zaměřených na sladkosti. 

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve 

škole na nástavbě v oboru Podnikání a doplnit si 

vzdělání o maturitu. 

 

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK          65-51-H/01 

 

 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako 

absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti v kuchyni i obsluze hostů a dokážeš: 

➢ posoudit potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty, vhodnosti pro technologické 

zpracování 

➢ opracovat potraviny, technologicky je zpracovat, dělit a porcovat jateční zvířata, ryby, 

zvěřinu, drůbež 

➢ připravit běžné, technologicky náročné i moderní pokrmy studené i teplé kuchyně, 

studené i teplé moučníky, nápoje 

➢ v souladu s vývojovými trendy esteticky upravit pokrm, nápoj v rámci expedice/servisu 

➢ připravit minutkové pokrmy a saláty 

➢ používat různé způsoby uchování pokrmů a nápojů 

➢ aplikovat zásady výživy všech věkových skupin včetně dietního stravování 

➢ připravit pracoviště na provoz, servis pokrmů a nápojů 

➢ používat inventář, obsluhovat technická zařízení v obsluze 

➢ využít znalosti základů techniky obsluhy i činností s ní souvisejících 

➢ sestavovat nabídkové lístky, jídelní a nápojové lístky včetně menu k různým příležitostem 

➢ sestavovat kalkulace a stanovovat ceny. 
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Uplatnění: 

Uplatníš se jako kuchař/kuchařka anebo číšník/servírka ve všech typech restaurací, ale  

i v mnoha jiných podnicích podnikajících v gastronomii. 

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání  

a doplnit si vzdělání o maturitu. 

 

ČÍŠNÍK SE ZAMĚŘENÍM NA NÁPOJOVOU GASTRONOMII    65-51-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti v obsluze hostů a budeš: 

➢ ovládat přípravu pracoviště na provoz, servis pokrmů a nápojů 

➢ používat inventář, obsluhovat technická zařízení v obsluze 

➢ ovládat základy techniky obsluhy i činnosti s ní související 

➢ sestavovat nabídkové lístky, jídelní a nápojové lístky včetně menu k různým příležitostem 

➢ sestavovat kalkulace a stanovovat ceny. 

Uplatnění: 

Uplatníš se jako číšník/servírka ve všech typech restaurací, ale i v mnoha jiných podnicích 

podnikajících v gastronomii. 

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a 

doplnit si vzdělání o maturitu. 

 

KUCHAŘ SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁŽITKOVOU GASTRONOMII    65-51-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro práci v kuchyni a dokážeš: 

➢ posoudit potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty, vhodnosti pro technologické 

zpracování 

➢ opracovat potraviny, technologicky je zpracovat, dělit a porcovat jateční zvířata, ryby, 

zvěřinu, drůbež 

➢ připravit běžné, technologicky náročné i moderní pokrmy studené i teplé kuchyně, 

studené i teplé moučníky, nápoje 

➢ v souladu s vývojovými trendy esteticky upravit pokrm, nápoj v rámci expedice/servisu 

➢ připravit minutkové pokrmy a saláty 

➢ se orientovat v oblasti nových surovin, technologií a připravit pokrmy zážitkové 

gastronomie 

➢ používat různé způsoby uchování pokrmů a nápojů 

➢ aplikovat zásady výživy všech věkových skupin včetně dietního stravování 

➢ sestavovat nabídkové lístky, jídelní a nápojové lístky včetně menu k různým příležitostem 

➢ sestavovat kalkulace a stanovovat ceny. 
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Uplatnění: 

Uplatníš se jako kuchař/kuchařka ve všech typech restaurací, ale i v mnoha jiných podnicích 

podnikajících v gastronomii. 

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a 

doplnit si vzdělání o maturitu. 

 

KADEŘNÍK           69-51-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti a dokážeš: 

➢ stanovit, jak správně pečovat o vlasy a diagnózu vlasů 

➢ aplikovat správný technologický postup holení a 

úpravy vousů 

➢ vybrat vhodný způsob úpravy vodovou ondulací, 

jejich princip a postupy 

➢ se orientovat v technologických postupech při barvení 

a odbarvování vlasů 

➢ konzultovat se zákaznicí postup preparace vlasů a 

zpracovat preparované vlasy 

➢ vytvářet společenské a soutěžní účesy 

➢ pracovat s ondulačním železem, upravit železem vlasy 

do účesu 

➢ provádět poradenskou službu, využít znalost základů 

kosmetické péče o pleť, jejích typů a správné péče 

➢ provádět dámské, pánské a dětské střihy, aplikovat jejich správné technologické 

postupy a uplatňovat znalosti diagnózy při stříhání 

➢ se orientovat v oboru vlásenkářství 

➢ určit, jak správně pečovat o ruce a barvit a upravovat řasy a obočí 

➢ využít znalost materiálů používaných v kadeřnické praxi a jejich fyzikálního  

a chemického působení na vlasovou strukturu 

➢ pečovat o nástroje, nářadí a pomůcky a provádět jejich běžnou údržbu 

➢ rozvíjet své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru. 

Uplatnění: 

Uplatníš se jako kadeřnice/kadeřník v dámském, pánském a dětském kadeřnictví. Ale nemusíš 

být zaměstnancem, budeš mít za sebou přípravu na samostatné podnikání a otevření vlastního 

kosmetického salonu. 
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Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a 

doplnit si vzdělání o maturitu. 

PRODAVAČ           66-51-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáš odborné znalosti a dovednosti spojené s prodejem zboží a dokážeš: 

➢ připravit zboží k prodeji 

➢ se orientovat v prodávaném sortimentu, značení zboží, používat odbornou terminologii 

➢ poradit, předvést výrobek, zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem v běžné i 

dárkové formě 

➢ provádět obsluhu zákazníků s ohledem na specifika jednotlivých forem prodeje 

➢ sledovat a vyhodnocovat spotřebitelskou poptávku 

➢ řešit různé situace při reklamaci zboží 

➢ zvládat komunikaci se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky 

➢ obsluhovat stroje a zařízení prodejny určené k označování, dělení, vážení, měření  

a zkoušení zboží 

➢ ovládat práce na kontrolních pokladnách a pokladních systémech, včetně realizace 

plateb hotovostní i bezhotovostní formou 

➢ uplatňovat správné zásady při odběru a přejímce zboží, vést příslušné doklady 

➢ využívat všech mechanizačních prostředků pro manipulaci se zbožím 

➢ skladovat a ošetřovat zboží při uplatňování zásad správného skladování 

➢ aranžovat zboží a realizovat drobné propagační akce. 

Uplatnění: 

Uplatníš se ve všech profesích spojených s prodejem zboží. 

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání  

a doplnit si vzdělání o maturitu. 

DVOULETÝ NÁSTAVBOVÝ OBOR (PO VYUČENÍ)  

UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 

PODNIKÁNÍ (DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM)      64-41-L/51  

Co se naučíte a kde se můžete uplatnit jako absolvent naší školy?  

Získáte odborné znalosti a dovednosti v různých ekonomických oblastech a naučíte se: 

➢ vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím PC 

➢ stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně 

➢ manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel 

➢ pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v dané profesní oblasti 

➢ charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně 

vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku 

➢ provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat, a dokáže zvolit a použít efektivní 

marketingovou strategii 

➢ orientovat se v problematice managementu a využívat základní manažerské 

dovednosti 
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➢ zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku 

➢ evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku 

➢ provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob 

➢ provádět základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku 

➢ provádět mzdové výpočty a vypočítávat odvody sociálního a zdravotního pojištění, 

zálohy na daň z příjmu 

➢ vést daňovou evidenci 

➢ účtovat majetek, závazky, náklady a výnosy podniku 

➢ provádět účetní závěrku 

➢ orientovat se v soustavě daní 

➢ stanovovat daňovou povinnost k daním z příjmu a k dani silniční 

➢ orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích 

➢ vést jednání s obchodními partnery. 

Zároveň projdete důkladnou všeobecnou jazykovou přípravou zaměřenou na dva jazyky 

(anglický a německý nebo ruský jazyk) a získáte nezbytné obecné znalosti a dovednosti  

v oblasti společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické a oblasti práce  

s informačními technologiemi. 

Uplatnění: 

Můžete vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. 

Získané znalosti a dovednosti uplatníte při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti,  

se kterou máte zkušenosti z předchozího učebního oboru. 

Po získání maturitního vysvědčení můžete pokračovat na všech vysokých nebo vyšších 

odborných školách. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A AKTUALITY 

 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš se Ty i Tví rodiče pro více informací obrátit na  

Jméno, funkce: Ing. Martin Kovář, ředitel školy 

Telefon: 702 002 862 E-mail: kovar@sirava.cz 

Možnost domluvit si osobní návštěvu školy: ANO 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.sirava.cz 

Jsme i na sociálních sítích: 

Instagram 

https://www.facebook.com/SSGSSirava 

https://www.youtube.com/channel/Uctpd4FHX3mLU3CHXyB5J5hQ 

 

Naše škola aktuálně připravuje tyto akce / materiály:  

Den otevřených dveří: 21. 1. 2021 

https://www.sirava.cz/den-otevrenych-dveri/  

https://www.sirava.cz/
https://www.facebook.com/SSGSSirava
https://www.youtube.com/channel/UCtpd4FHX3mLU3CHXyB5J5hQ
https://www.sirava.cz/den-otevrenych-dveri/
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV  

 

DEJTE PŘEDNOST JISTOTÁM A BUDOUCNOSTI 

TECHNICKÝCH POVOLÁNÍ A ŘEMESEL. 

 

 

KONTAKT: 

Název školy:      Střední škola technická, Přerov 

Adresa školy:     Kouřílkova 1028/8, 750 02 Přerov I – Město  

Webové stránky školy:   www.kourilkova8.cz  

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ:  Jana Stoklásková, personalistka 

Telefon: 581 587 211    E-mail: stoklaskova@kourilkova8.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Nabízíme velmi rozmanité a zajímavé obory vzdělání s maturitou i s vyučením v oblasti optiky, 

programování, robotiky a mechatroniky, strojírenství, stavebnictví nebo dopravy a logistiky. 

Kromě praxe v moderních školních laboratořích a dílnách, můžeš získat neocenitelné praktické 

zkušenosti i v některé ze spolupracujících firem. U nás můžeš dosáhnout na krajská stipendia 

nebo firemní stipendia žáků oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou a výučním listem. 

Od školního roku 2021 – 22 nabízíme dva nové atraktivní maturitní obory pro chlapce                          

i děvčata. Obory jsou zaměřené na dopravu, dopravní prostředky, automobily a ekonomiku    

a servis v dopravě: 

Diagnostika a servis v dopravě (RVP: 23-45-M/01 Dopravní prostředky); řidičské oprávnění B, C 

a také průkaz profesní způsobilosti zdarma 

Logistika a management dopravy (RVP: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy); řidičské 

oprávnění B zdarma 

Jestli si vybereš maturitní nebo učební obor je už na Tvém rozhodnutí. Důležité je, že po maturitě 

nebo vyučení získáš skvělé uplatnění! 

Stále platí, že řemeslo má zlaté dno a že šikovní technici a řemeslníci jsou potřeba neustále! 

 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Vyučujeme jak tradiční technické a řemeslné obory vzdělání strojní, optické nebo stavební, a 

to čtyřleté (maturita) a tříleté (vyučení).  

Nabízíme ale nově také atraktivní obory zaměřené na programování, robotiku, digitalizaci 

nebo na dopravu a automobily: a to především na ekonomiku a logistiku dopravy nebo 

diagnostiku a servis automobilů a dopravních prostředků.  

 
 

https://kourilkova8.cz/
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26-41-M/01 Elektrotechnika 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

23-62-L/01 Optik 

36-52-H/01  Instalatér 

23-62-H/01  Jemný mechanik 

23-55-H/01  Klempíř 

39-41-H/01  Malíř a lakýrník 

36-57-E/01  Malířské a natěračské práce 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 

33-66-H/01 Montér suchých staveb 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 

23-51-H/01  Strojní mechanik 

36-64-H/01  Tesař 

36-67-H/01 Zedník 
 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Naše škola patří mezi školy 21. století už jen proto, že nabízí: 

➢ moderní TOP vybavení (viz: videa a virtuální prohlídka školy na 

https://kourilkova8.cz/videa-skoly/) 

➢ samozřejmostí ve všech učebnách je ICT s dataprojektory a připojením WIFI 

➢ učí zde kvalitní pedagogové, kteří se snaží předat to nejlepší ze svých znalostí                      

a zkušeností a poskytnout žákům takové odborné vzdělání, které potřebují pro 

uplatnění ve firmách 

➢ naší specialitou jsou obory jako optika, programování a robotika s mechatronikou 

nebo nové obory zaměřené na dopravu, automobily a logistiku 

➢ o absolventy všech oborů vzdělání školy má velký zájem trh práce, firmy 

➢ žáci mohou získat stipendia: buď od Olomouckého kraje, nebo současně mohou 

dosáhnout na stipendium také u některých firmem v regionu, tyto pak poskytují                    

i ochranné pracovní pomůcky nebo jiné benefity 

➢ výhodou výuky je i provázanost teorie a praxe – kromě odborné výuky ve školních 

dílnách mohou žáci absolvovat praxi ve spolupracujících firmách, což přispívá 

k budoucímu rychlému a bezproblémovému zařazení absolventů do pracovních 

podmínek firem. 
 

 

Jaké studijní a mimo studijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim 

studentům? 

➢ žáci školy se pravidelně zúčastňují soutěží jak v odborných dovednostech, tak                      

v dovednostech sportovních na úrovni regionu nebo kraje, někteří se probojovali i do 

soutěží vyšší úrovně (ČR) 

➢ v oblasti jazykového vzdělávání se zapojují do mezinárodní spolupráce e-Twinning pod 

vedením naší zkušené učitelky cizích jazyků, která je také celostátní lektorkou                         

e-Twinningu, pravidelně navštěvují předvánoční Vídeň 

➢ škola nabízí aktivity ve studentském klubu, k využití jsou tenisové kurty, moderní sportovní 

hala, posilovna, venkovní hřiště. Z provozovaných mimoškolních aktivit lze uvést např. 

tyto: kopaná a sálová kopaná, společensko-vědní, estetická a výtvarná, ekologická, 

dámský klub, fitness, badminton, stolní tenis, volejbal, anglická konverzace 

https://kourilkova8.cz/videa-skoly/
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➢ v rámci výuky u vybraných oborů mohou žáci získat zdarma osvědčení o svářečském 

kurzu, řidičská oprávnění skupin B, C, T, nebo tato osvědčení mohou získat                             

za zvýhodněných podmínek i u dalších oborů 

➢ škola má vlastní jídelnu a domov mládeže – je tedy schopna poskytnout dobré zázemí 

žákům ze vzdálenějších oblastí 

➢ o přestávkách si mohou žáci koupit svačinu ve školním kiosku.  
 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

➢ škola spolupracuje s velkým okruhem zaměstnavatelů, ať už jsou to velké podniky nebo 

OSVČ, a dalších partnerů (viz: https://kourilkova8.cz/o-skole/partneri-skoly/ ) 

➢ tyto firmy nebo autoservisy, resp. Fyzické osoby, které podnikají, nám pomáhají 

zabezpečit praktickou výuku žáků ve vyšších ročnících 

➢ některé firmy přispívají škole sponzorskými finančními dary nebo materiálně technickou 

podporou 

➢ žáci mohou získat firemní stipendia nebo při praxi ve firmě rovněž ochranné pracovní 

pomůcky a jiné benefity podle nabídek firem 

➢ firmy i další partneři umožňují exkurze nebo odborné stáže, na nichž se pedagogové   

a žáci seznamují nejen se specifiky výroby, nebo si doplní své odborné vědomosti, ale 

seznámí se také s možnostmi pracovního uplatnění 

➢ některé společnosti provádí se školou společný nábor žáků ze základních škol na 

burzách práce nebo přehlídkách středních škol v několika krajích. 
 

Škola spolupracuje i s vysokými školami, jako je UP Olomouc (optici), VUT Brno, Univerzita             

T. Bati Zlín, VŠB-Technická univerzita Ostrava (exkurze, dny otevřených dveří, nabídka studia po 

maturitě). 

 

PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ 

 

ČTYŘLETÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 

ELEKTROTECHNIKA          26-41-M/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

PROGRAMOVÁNÍ, ROBOTIKA A MECHATRONIKA 

➢ čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 

➢ možnost získat stipendium krajského úřadu i podnikové stipendium 

➢ patří k hi-tech oborům 21. století především svým interdisciplinárním (mezioborovým) 

zaměřením 

➢ absolvent oboru je kromě kvalitního všeobecného vzdělání vybaven také širokým 

vzděláním odborným 

➢ v 1. ročníku si vystaví dobré teoretické základy studiem předmětů jako je Informační                         

a komunikační technologie, Elektrotechnika, Technické kreslení či Řízení a regulace, ve 

vyšších ročnících pak navazuje specializovanými předměty, např. Elektronika, Číslicová 

technika, Měření a diagnostika 

➢ hlavními předměty jsou předměty Mechatronika a Programování. A to vše nejen na 

teoretické, ale také praktické úrovni v obdobně zaměřených a vybavených dílnách  

a učebnách (práce s 3D technologiemi, profesionální stavebnice robotů, 

https://kourilkova8.cz/o-skole/partneri-skoly/
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pneumatických či hydraulických systémů, práce s průmyslovými softwary CAD/CAM), 

na odborných exkurzích ve firmách či odborných výstavách a veletrzích 

➢ absolvent umí programovat a číslicově řízená zařízení nejen obsluhovat, ale také 

instalovat, uvést do provozu, diagnostikovat či servisovat, což mu umožňuje velmi široké 

a komplexní uplatnění v technických oborech téměř jakékoliv části průmyslu. 
 

Uplatnění: 

➢ programátor, technický manažer, diagnostik, analytik, servisní či revizní technik 
➢ tento obor je dobrý základ, a to nejen pro práci ihned po maturitě, ale také 

pro obrovské spektrum studijních oborů na vysokých školách. 

 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY         23-45-M/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

DIAGNOSTIKA A SERVIS V DOPRAVĚ 

➢ čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 

➢ nový atraktivní obor vhodný pro chlapce i děvčata 

➢ zdarma řidičský průkaz skupin B a C + průkaz profesní způsobilosti 

➢ absolvent tohoto maturitního oboru nemá jen velmi široké znalosti v oblasti odborně-

technické, tj. znalosti o technické dokumentaci, mechanice, materiálech, dopravních 

prostředcích, diagnostice, opravách a údržbě vozidel a další, ale také znalosti 

obchodně-technického rázu – ekonomické, organizační, jazykové 

➢ to vše podpořeno výukou k získání řidičských průkazů pro osobní i nákladní vozidla, 

průkazem profesní způsobilosti, školní dílenskou praxí, odbornou praxí ve firmách, 

návštěvami odborných exkurzí a veletrhů 

➢ z toho pak vyplývá i možnost buď okamžitého nástupu do zaměstnání ihned po 

maturitě, nebo pokračování ve velmi širokém spektru oborů na vysokých školách. 

 

Uplatnění: 

Výhodou tohoto oboru je poměrně široce zaměřené technické vzdělání, které absolventům 

umožňuje uplatnění nejen v oborech automobilového průmyslu, ale také v různých profesích 

technického zaměření. 

Jaké pozice může absolvent oboru vykonávat: 

➢ prodejce či konzultant v autosalonu 

➢ vedoucí v autoservisu či soukromý podnikatel např. v oblasti distribuce náhradních dílů 

➢ revizní technik 

➢ diagnostik 

➢ odhadce škod v pojišťovně 

➢ obchodně-technický pracovník v logistických dopravních firmách 

➢ pracovník STK 

➢ dopravní policista 

➢ automobilový technik Armády ČR. 
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PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY       37-41-M/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

LOGISTIKA A MANAGEMENT DOPRAVY 

➢ čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 

➢ nový atraktivní obor vhodný jak pro dívky, tak pro chlapce se zájmem o ekonomiku        

a dopravu 

➢ zdarma řidičský průkaz skupiny B. 

 

Absolvent oboru je kromě kvalitního všeobecného vzdělání (dva světové jazyky) vybaven také 

širokým vzděláním odborným. Jedna jeho část je směřována do oblasti ekonomiky, účetnictví, 

daní, znalosti právních norem a zákonů, managementu, marketingu a komunikace (práce 

s lidmi). Znalosti, které lze uplatnit v jakémkoliv zaměstnání, vlastním podnikání, osobním či 

rodinném životě.  

Logistika, vnitrostátní i mezinárodní doprava a přeprava či odborné znalosti o motorových 

vozidlech pak tvoří část druhou, neméně užitečnou.  

Získání řidičského průkazu skupiny B v rámci školní výuky je pak již jen třešničkou na dortu. 

Tato komplexní příprava na řídící a technickohospodářské pracovní pozice zejména v oblasti 

autodopravy je samozřejmě doplňována školní a firemní praxí, odbornými exkurzemi a tvorbou 

studentských projektů.  
 

Uplatnění: 

S touto maturitou lze nastoupit rovnou do práce nebo pokračovat ve studiu na některé 

z vyšších odborných či vysokých škol. 

Jaké pozice může absolvent oboru vykonávat: 

• pracovník cestovní agentury 

• celní deklarant 

• dispečer 

• zasílatel 

• logistik v dopravě a přepravě cestujících a zboží 

• manažer přepravy 

• samostatný referent silniční a jiné specifické dopravy 

• obchodně-ekonomický pracovník. 

 

MECHANIK SEŘIZOVAČ         23-45-L/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

MECHATRONIK SEŘIZOVAČ – obsluha CNC, mechatronika 

➢ čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 

➢ možnost získat stipendium krajského úřadu i podnikové stipendium. 

Absolvent tohoto oboru je kromě kvalitního všeobecného vzdělání vybaven také širokým 

vzděláním odborným. A to nejen teoretickým, ale především praktickým. Asi třetina veškeré 

výuky je totiž realizována formou odborného výcviku. A tak předměty jako jsou např. 

Technologie, Technická dokumentace, Stroje a zařízení či Strojnictví jsou ihned prakticky 
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procvičovány a rozšiřovány. Vzdělání je však také směřováno do oblasti číslicové – předměty 

Mechatronika, Elektrotechnika, Elektronika a provozně technické – Ekonomika. 

Uplatnění: 

Absolvent má velmi komplexní uplatnění.  

➢ od práce s technickou dokumentací (samozřejmostí je modelování výrobků pomocí 

počítačového softwaru CAD/CAM), přes obsluhu a servis číslicově řízených strojů, 

zařízení a linek a tvorbu jejich pracovních programů, přes oblast průmyslové 

automatizace a robotiky, až po okamžik, kdy je schopný se postavit také ke klasickému 

kovoobráběcímu stroji typu soustruh, frézka a ručně vyrobit, co je třeba i bez těch 

nejmodernějších strojů 

➢ operátor NC strojů, všeobecný strojírenský technik nebo snad směnový mistr, specialista, 

technický kontrolor další technickohospodářské funkce. 

  

OPTIK            23-62-L/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou 

➢ možnost získat stipendium krajského úřadu i podnikové stipendium. 

 

Absolvent tohoto oboru je kromě kvalitního všeobecného vzdělání vybaven také širokým 

vzděláním odborným. A to nejen teoretickým, ale především praktickým. 

Asi třetina veškeré výuky je totiž realizována formou odborného výcviku. V předmětech jako 

jsou Technická dokumentace, Optika, Optické technologie či Aplikovaná optika se teoreticky 

i prakticky naučí navrhovat, zhotovovat, upravovat i opravovat optické a mechanické 

součásti nejrůznějších přístrojů (vždyť v čem dnes nejsou čočky, hranoly, zrcadla, lasery?) 

nebo podle předpisu vyrobit, upravit či po „sedacím defektu“ opravit brýle. Ty se nosí čím dál 

více.  

V této oblasti je potřeba existence kvalitních brýlových optiků do budoucna zcela jistá. 

 

Školní odborný výcvik je samozřejmě doplňován praxí v podnicích, v očních optikách, 

odbornými exkurzemi a součástí na odborných veletrzích a výstavách. S radostí 

spolupracujeme také s Katedrou optiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci, ale i s dalšími vysokými školami. 

 

V průběhu studia si žák zvolí, na jakou dráhu profese optik nebo mechanik brýlové nebo 

přístrojové optiky se po ukončení školy vydá: zda se zaměří na brýlovou (oční) nebo přístrojovou 

optiku – je to jen na něm. 

 

 

Uplatnění: 

➢ pomáhat lidem ke kvalitnějšímu životu prací v oční optice  

➢ ve firmách vyvíjejících a vyrábějících optické součásti vojenských přístrojů, optiky 

do nejmodernějších lékařských přístrojů či optiky do fotoaparátů, kamer, mobilů 

➢ dobrý základ pro další studium optiky na vyšší odborné či vysoké škole. 
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TŘÍLETÉ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM: 

INSTALATÉR          36-52-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ žákům oboru je zdarma poskytován svářečský kurz 

➢ možnost získat krajské stipendium. 

 

Absolvent tohoto oboru umí provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a 

teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů             

a spotřebičů.  

Současně je připraven provádět veškeré přípojky, montáž rozvodů vzduchotechniky                       

a absolvuje základní svářečský kurz. 

 

K tomu všemu jej vedou, jak teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou: Technické 

kreslení, Materiály, Stavební konstrukce, Instalace vody a kanalizace, Vytápění, Plynárenství, 

tak především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia.  

 

Ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale také v terénu na skutečných 

zakázkách.  Exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky toto vše zajímavě       

a užitečně doplňují.  

 

Uplatnění: 

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu. 

➢ po studiu získejte zkušenosti v dobré firmě (třeba si váš všimne už v průběhu studia a 

bude vás podporovat) a pak si založte svou. Základy ekonomiky vás naučíme také. 

➢ absolvent oboru získá uplatnění ve stavebnictví – instalatérské práce. Na trhu práce je 

velký nedostatek pracovníků v tomto oboru.  

 

JEMNÝ MECHANIK         23-62-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

JEMNÝ MECHANIK – OPTIK 

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu a podnikových stipendií. 

 

Navíc u tohoto oboru získáte schopnosti „hodináře“, který umí pracovat se složitým optickým 

zařízením. Umí vyrobit, vyměnit a opravit optické prvky potřebné nejen k funkci nejrůznějších 

přístrojů pracujících s velkou přesností, ale třeba i opravit a upravit brýlové obruby, vyměnit 

v nich skla a tomu všemu poskytnout i správnou odbornou péči.  

Žáci kromě teoretické výuky všeobecných i odborných předmětů (např. Technická 

dokumentace, Optické materiály, Technická optika) absolvují také kvalitní odborný výcvik, 

který zaujímá celou polovinu doby jejich studia.  

Mají k dispozici velmi moderně vybavené učebny, laboratoře optiky a dílny, jak s klasickými, 

tak číslicově řízenými stroji. Část tohoto výcviku probíhá přímo na pracovištích firem, kde je 

možné se seznámit s nejmodernější technikou a světovými technologickými postupy.  

Exkurze na odborné veletrhy a výstavy toto vše zajímavě a užitečně doplňují.  

Spolupracujeme také s Katedrou optiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. 
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Uplatnění: 

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu. 

➢ po studiu získejte zkušenosti v dobré firmě (třeba si váš všimne už v průběhu studia a 

bude vás podporovat) a pak si založte svou. Základy ekonomiky vás naučíme také. 

 
Chcete se mimo jiné naučit trpělivosti, přesnosti, důslednosti? To se hodí i pro běžný život. 

Chcete vidět a vědět, jak funguje dalekohled pro noční vidění, puškohled či kamera 

umožňující lékaři pohled dovnitř lidského srdce? Nebo co v lidském oku způsobuje, že právě 

narozené dítě vidí vše vzhůru nohama? 

 

KLEMPÍŘ          23-55-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

KLEMPÍŘ – POKRÝVAČ 

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu 

➢ absolvent oboru se vyzná v klempířských materiálech, především plechu 

➢ vyrábí a opravuje stavební klempířské dílce, výrobky a konstrukce 

➢ umí zvolit materiál ke konkrétnímu účelu, provést základní výpočty, ví jak a čím ho 

opracovat, jaké podmínky dodržet, jak ošetřovat a udržovat 

➢ orientuje se v technických výkresech, zpracovává postupy 

➢ do života si odnáší přesnost, preciznost, cit pro detail. 

 

K tomu všemu jej vedou, jak teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou Odborné 

kreslení, Materiály, Stavební konstrukce, Technologie nebo Stroje a zařízení, tak 

především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia.  

Ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale především v terénu na skutečných 

zakázkách.  

Stává se, že při takové příležitosti si šikovného učně vyhlédne firma, která mu nabídne budoucí 

zaměstnání a finančně či jinak jej v dalším studiu podporuje.  

Exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky vzdělání pak zajímavě                         

a užitečně doplňují.  

 

Uplatnění: 

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu 

➢ po studiu získejte zkušenosti v dobré firmě (třeba si váš všimne už v průběhu studia a 

bude vás podporovat) a pak si založte svou. Základy ekonomiky vás naučíme také. 

 

 

MALÍŘ A LAKÝRNÍK         39-41-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu 

➢ teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou Odborné kreslení, Materiály, 

Stavební konstrukce, Technologie, a především odborný výcvik, kterému je věnována 

celá polovina studia. Ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale především 

v terénu na skutečných zakázkách 
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➢ stává se, že při takové příležitosti si šikovného učně vyhlédne firma, která mu nabídne 

budoucí zaměstnání a finančně či jinak jej v dalším studiu podporuje 

➢ exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky vzdělání pak zajímavě a 

užitečně doplňují.  

➢ Naučíme vás také základy ekonomiky, které po získání praxe můžete využít k založení 

vlastního podnikání. Případně můžete volit další studium, pokračovat v nástavbovém 

studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu. 

 

Uplatnění: 

Absolvent oboru se uplatní buď ve stavebnictví v povoláních malíř, tapetář, lakýrník                         

a natěrač při povrchových úpravách interiérů a exteriérů budov, nebo při povrchových 

úpravách truhlářských a zámečnických výrobků či ve strojírenství jako lakýrník při povrchových 

úpravách průmyslově vyráběných věcí. Jeho doménou jsou nátěrové hmoty, jejich vhodný 

výběr, podmínky použití, ošetřování. Pro život si pak odnáší preciznost, smysl pro detail, 

trpělivost. A pokud pro to má cit, může tvořit i v oblasti grafických návrhů, motivů, barevného 

designu. 

 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE        36-57-E/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ tříletý obor s výučním listem pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ vycházející z nižšího než      

9. ročníku 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu 

➢ z teoretických předmětů zůstává pouze český jazyk, matematika, tělocvik a informatika 

(to vše na základní úrovni) a zbytek je tvořen předměty odbornými (Odborné kreslení, 

Materiály, Technologie, Stavební konstrukce) a odborným výcvikem 

➢ ve třetím ročníku už budete chodit do školy dokonce jen jeden den v týdnu a zbytek 

strávíte na praxi, a to jak ve školních dílnách, tak především na skutečných zakázkách 

v reálném provozu. 

 

Uplatnění: 

Absolvent oboru se uplatní v povoláních malíř, lakýrník a natěrač. Je schopen provádět 

jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské 

nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami na různých podkladech. Stejně 

tak je schopen jednoduchých natěračských prací, zejména na stavebních konstrukcích (okna, 

dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy…). 

 

Výuka směřuje žáky k tomu, aby navrhovali barevné řešení prostorů a předmětů, dokázali číst 

technickou dokumentaci, provádět jednoduché výpočty, aby byli schopni kompletně 

připravit pracoviště, zorganizovat práci, dobře volili typ a množství materiálů, nářadí                         

a technologické postupy práce. 

 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL      23-68-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ zdarma řidičský průkaz skupiny B (osobní vozidla do 3,5t) a skupiny C (nákladní vozidla) 

v rámci běžného školního vyučování 

➢ možnost získání svářečského průkazu 

➢ vyučovací předměty jako Automobily, Opravárenství a diagnostika, Elektrotechnika, 

Technická dokumentace, ale i Ekonomika, tomu dávají dobrý základ 



49 

 

➢ odborný výcvik, který zaujímá celou polovinu doby studia, probíhá v celém komplexu 

dílen nedalekého odloučeného pracoviště, kde žáci pracují na skutečných zakázkách, 

se skutečnými měřícími a diagnostickými přístroji a mohou pracovat i na vlastních 

projektech 

➢ část odborné praxe vykonávají i v reálných firmách. Exkurze na odborné veletrhy                     

a výstavy toto vše zajímavě a užitečně doplňují 

➢ možnost získání a následného udržování průkazu profesní způsobilosti. 

➢ také autoškola, zajišťující školní výuku a výcvik, nabízí velmi výhodné finanční podmínky 

pro následné získání rozšiřujících skupin řidičského oprávnění, např. motocykl, přívěsný 

vozík, přívěs, autobus. A to i v době po ukončení studia.  

 

Uplatnění:  

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu 

➢ absolvent oboru získá uplatnění kdekoliv v automobilovém průmyslu či soukromém 

sektoru. 

 

MONTÉR SUCHÝCH STAVEB        33-66-H/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

SPECIALISTA NA DŘEVOSTAVBY A SÁDROKARTONY 

➢ tříletý obor s výučním listemu8 

➢ absolvent tohoto oboru je velmi všestranným řemeslníkem ideálním právě pro stavbu   

a rekonstrukce bytů, domů, průmyslových staveb 

➢ zvládá montáž konstrukcí suchých staveb a dřevostaveb, příček, stropních podhledů, 

plovoucích podlah 

➢ umí „suchou“ půdní vestavbu, jednoduchou tepelnou izolaci, zateplení celé budovy, 

realizuje rekonstrukce bytových jader a je kouzelníkem se sádrokartonem 

➢ teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou Odborné kreslení, Materiály, 

Stavební konstrukce, Přestavby budov, Technologie suchých staveb a dřevostaveb, 

➢ odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia 

➢ ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale především v terénu na 

skutečných zakázkách 

➢ exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky vaše vzdělání zajímavě                      

a užitečně doplňují. 

 

Uplatnění:  

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu 

➢ absolvent oboru získá uplatnění kdekoliv ve stavebnictví.  

OBRÁBĚČ KOVŮ          23-56-H/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu a podnikových stipendií. 

➢ absolvent tohoto oboru se vyzná v kovových materiálech 

➢ čím a jak je obrábět, za jakých podmínek, jak měnit jejich vlastnosti a jak je pro 

zachování těchto vlastností ošetřovat 

➢ dokáže si poradit nejen s ručním nářadím, ale především umí nastavovat, obsluhovat a 

udržovat kovoobráběcí stroje a nástroje, a to jak klasické, tak i číslicově řízené 

➢ kovoobráběcí stroje a nástroje umí použít k výrobě čehokoliv dle technické 

dokumentace 
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➢ teoretické vyučovací předměty jako jsou Technické kreslení, Strojnictví, Technologie, 

Stroje  

➢ odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia 

➢ probíhá v dobře vybavených odborných dílnách – ruční opracování kovů, soustružna, 

frézárna, CNC stroje 

➢ exkurze do firem, na odborné veletrhy a výstavy toto vše zajímavě a užitečně doplňují. 

 

Uplatnění:  

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu 

➢ absolvent oboru získá uplatnění kdekoliv ve strojírenství, odborné strojírenské profese 

jsou velmi žádané.  

 

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY       65-51-E/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ tříletý obor s výučním listem pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ vycházející z nižšího než   

9. ročníku 

➢ důraz kladen zejména na praktické činnosti (příprava pokrmů a nápojů, ubytovací 

služby) a praktickou výuku 

➢ z teoretických předmětů zůstává pouze český jazyk, občanská výchova, matematika, 

tělocvik a informatika (to vše na základní úrovni)  

➢ předměty odborné (Technika provozu, Potraviny a výživa, Ubytovací služby) 

➢ ve třetím ročníku studenti chodí do školy jen jeden den v týdnu a zbytek stráví na 

odborném výcviku 

➢ naučíš se také jak nakládat s inventářem a pečovat o něj, dodržovat hygienické 

předpisy v gastronomii. Seznámí se se základy jednoduché obsluhy hostů 

➢ v rámci ubytovacích služeb, se žáci naučí vykonávat úklid v pokojích a prostorách 

ubytovacího zařízení, zajišťovat drobnou údržbu a provádět služby spojené                             

s ubytováním hostů 

➢ odborný výcvik probíhá v areálu školy (školní jídelna, internát), po domluvě také v jiných 

stravovacích provozovnách 

➢ ve školní výuce jsou žáci často vzděláváni formou projektové práce, při níž na cestě za 

vytýčeným cílem propojují poznatky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 

a praxe 

➢ exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky toto vše zajímavě                 

a smysluplně doplňují 

 

Uplatnění: 

Absolvent oboru se uplatní jak ve stravovacím, tak i ubytovacím provozu.  

V oblasti stravovacích služeb je student kvalifikovaný na pomocné, přípravné a obslužné práce 

spojené s výrobou teplých a studených pokrmů, ale také přípravu teplých nápojů.  

STROJNÍ MECHANIK         23-51-H/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

ZÁMEČNÍK 

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu a podnikových stipendií 

➢ zdarma je poskytován svářečský kurz 

➢ absolvent tohoto oboru umí pracovat nejen rukama – ruční i strojní obrábění kovů, ale 

vše především začíná hlavou – identifikuje, posoudí, promyslí a vyřeší vzniklý 

problém.  Často slyší: „Vymysli, jak to tam připevnit“ 
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➢ teoretické vyučovací předměty jako jsou Technické kreslení, Strojnictví, Technologie, 

Stroje a zařízení 

➢ odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia, probíhá v dobře 

vybavených odborných dílnách – ruční zpracování kovů, soustružna, frézárna, CNC 

stroje  

➢ exkurze do firem, na odborné veletrhy a výstavy toto vše zajímavě a užitečně doplňují. 

 

Uplatnění:  

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu 

➢ absolvent oboru získá uplatnění kdekoliv ve strojírenství, odborné strojírenské profese 

jsou velmi žádané.  

TESAŘ            36-64-H/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

TESAŘ – TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu 

➢ absolvent je „znalcem“ dřeva jako materiálu 

➢ orientuje se v jeho druzích a způsobech a podmínkách získávání, uskladnění, přepravy 

a zpracování 

➢ umí je opracovat jak ruční, tak strojní cestou, za použití široké škály nářadí                                

a dřevoobráběcích strojů 

➢ zvládá čtení technické dokumentace, provádění jednoduchých výpočtů, volbu 

správných technologických postupů  

➢ je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách – zhotovení 

konstrukce dřevěných staveb včetně vazby a montáže konstrukce střech a střešních 

oken či pomocné tesařské konstrukce, např. bednění, roubení, lešení 

➢ k tomu všemu jej vedou, jak teoretické odborné vyučovací předměty jako 

jsou Odborné kreslení, Materiály, Stavební konstrukce, Technologie, tak 

především odborný výcvik, kterému je věnována celá polovina studia 

➢ ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale především v terénu na 

skutečných zakázkách 

➢ exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky toto vše zajímavě                   

a užitečně doplňují. 

 

Uplatnění:  

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu 

➢ absolvent oboru získá uplatnění ve stavebnictví – tesařské a truhlářské práce jsou velmi 

žádané. Na trhu práce je nedostatek pracovníků v tomto oboru.  

ZEDNÍK           36-67-H/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

ZEDNÍK – OBKLADAČ 

 

➢ tříletý obor s výučním listem 

➢ obor je dotován možností získání stipendia krajského úřadu 

➢ je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, 

zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné 

konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat 

výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov 



52 

 

➢ teoretické odborné vyučovací předměty jako jsou Odborné kreslení, Materiály, 

Přestavby budov, Technologie, tak především odborný výcvik, kterému je věnována 

celá polovina studia 

➢ ten probíhá nejen ve vybavených školních dílnách, ale především v terénu na 

skutečných zakázkách 

➢ stává se, že při takové příležitosti si šikovného učně vyhlédne firma, která mu nabídne 

budoucí zaměstnání a finančně či jinak jej v dalším studiu podporuje 

➢ exkurze na odborné veletrhy a výstavy či odborné přednášky vzdělání pak zajímavě      

a užitečně doplňují. 

 

Uplatnění:  

➢ po složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu je možné pokračovat                    

v nástavbovém studiu a po dalších dvou letech složit i maturitu 

➢ naučíme vás také základy ekonomiky, které po získání praxe můžete využít k založení 

vlastního podnikání 

➢ absolvent oboru získá uplatnění ve stavebnictví – zednické práce jsou velmi žádané. 

Na trhu práce je nedostatek pracovníků v tomto oboru.  

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A AKTUALITY 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš se Ty i Tví rodiče pro více informací obrátit na 

Jméno, funkce: Jana Stoklásková, personalistka 

Telefon: 581 587 211 

E-mail: stoklaskova@kourilkova8.cz 

Další kontakty: https://kourilkova8.cz/kontakty/  

Možnost domluvit si osobní návštěvu školy: ANO 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.kourilkova8.cz  

 

Jsme i na sociálních sítích: např. facebook SŠT Přerov  

Naše škola aktuálně připravuje tyto akce / materiály:  

Dny otevřených dveří:  

proběhnou i on-line – vždy od 08 do 17 hodin – 09. 12. 2021, 20. 01. 2022 

Virtuální prohlídky školy na: https://kourilkova8.cz/prohlidka/  

  

https://kourilkova8.cz/kontakty/
http://www.kourilkova8.cz/
https://www.facebook.com/S%C5%A0T-P%C5%99erov-214045818960266
https://kourilkova8.cz/prohlidka/
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STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEZBÁŘSKÁ, TOVAČOV  

 

 

ŠKOLA, KTERÁ VONÍ DŘEVEM 

 

 

KONTAKT: 

Název školy:      Střední škola řezbářská, Tovačov 

Adresa školy:     Nádražní 146, Tovačov 

Webové stránky školy:   www.sstovacov.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ:  Bc. Pavel Strouhal, vedoucí učitel odbor. Výcviku 

Telefon: 777 596 049    E-mail: strouhal@sstovacov.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Střední škola řezbářská v Tovačově má dlouhou tradici. Vyučuje se zde učební obor truhlář, 

truhlářské práce zaměřené na zpracování dřeva, studijní obor uměleckořemeslné zpracování 

dřeva se zaměřením na práce řezbářské a studijní obor design interiéru a nábytku zaměřený 

na návrhy interiéru a nábytku. 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské 

82-41-M/11  Design interiéru a nábytku 

33-56-H/01  Truhlář 

33-56-E/01  Truhlářské práce 

 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

➢ SŠ řezbářská Tovačov je svým zaměřením jedinečná v celém Olomouckém kraji 

➢ škola si zakládá na budování dobrých vztahů, na přátelské atmosféře, na nestresujícím 

školním prostředí 

➢ škola má dobře vybavené školní dílny, zaměřuje se na práci s masivem. 

 

https://www.sstovacov.cz/
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Jaké studijní a mimo studijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim 

studentům? 

➢ žáci mohou navštěvovat řezbářský kroužek, účastnit se častých prezentačních akcí a 

výstav školy 

➢ v průběhu studia mají možnost získat osvědčení na práci s motorovou pilou a průkaz 

obsluhy vysokozdvižného vozíku. 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Škola spolupracuje s celou řadou zaměstnavatelů, ať už jsou to firmy, muzea, sochaři, 

restaurátoři, obce atp. 

PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ 

ČTYŘLETÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 
 

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA SE ZAMĚŘENÍM NA PRÁCE ŘEZBÁŘSKÉ  

             82-51-L/02 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

Absolvent oboru podle školního vzdělávacího programu se uplatní zejména jako umělecký 

řezbář. 

Pro příslušné povolání je absolvent připraven zhotovovat truhlářské výrobky zdobené řezbou 

nebo užitkové a dekorativní předměty ze dřeva podle návrhů nebo jako repliky původních 

slohových prací. 

Dále se absolvent uplatní při provádění oprav a obnovy uměleckořemeslných předmětů a 

prací. 

Absolvent se rovněž může uplatnit jako technickohospodářský pracovník či zahájit podnikání 

v uměleckořemeslném oboru. 

 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o 

studium na vyšších odborných a vysokých školách.  
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DESIGN INTERIÉRU A NÁBYTKU        82-41-M/11 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ vytvářet výtvarné návrhy nábytku a interiéru podle současných trendů 

➢ k navrhování využívat moderní 3D programy a tisknout modely nábytku na 3D tiskárně 

➢ zhotovovat podle výkresu své návrhy na hotový výrobek  

➢ využívat CNC stroj k obrábění složitých tvarů dílce 

➢ poznávat dějiny a historický vývoj umění a nábytku  

➢ zdokonalíš své dovednosti kreslení a modelování 

➢ používat technologické postupy a materiály na zhotovení výrobků 

➢ kreslit technické výkresy předmětů a různých typů nábytku. 

 

Absolvent oboru design interiéru a nábytku je připraven uplatnit se zejména jako tvůrčí 

případně technicko – organizační pracovník v oblasti zaměřené na design nábytku a interiéru 

včetně jeho doplňků a jejich realizace. Uplatní se jako designér v týmech nábytkářských a 

interiérových studií a ateliérů i v poradenských činnostech bytového architekta. Dále se může 

uplatnit v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek. Absolvent může 

také začít podnikat v oboru výroby neobyčejného nábytku a realizace interiérů.  

 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o 

studium na vyšších odborných a vysokých školách: např. Mendelova univerzita v Brně - obor: 

Design nábytku, Design interiéru, Tvorba a výroba nábytku, Dřevařské inženýrství, Krajinné 

inženýrství, Lesní inženýrství, Stavby na bázi dřeva. Design Zlín - Ateliér designu výrobků.  
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TŘÍLETÉ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM: 

TRUHLÁŘ                           33-56-H/01  

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ vyrábět nábytek a bytové doplňky 

➢ budeš mít možnost zvládnout základy uměleckého řezbářství nejen v rámci výuky, ale i 

v kroužku vedeném zkušenými mistry maturitního oboru 

➢  zvládnutí řezby z práce s masivem je předpokladem pro lepší uplatnění na trhu práce. 

 

Absolvent najde uplatnění zejména při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující 

výroby zejména v oblastech: 

➢ výroba nábytku a zařízení 

➢ stavební konstrukce. 

Žáci připravovaní podle tohoto ŠVP se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých 

i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně 

truhlářských výrobků, prvků zahradní architektury, hraček, domácích a hospodářských potřeb, 

obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků.  

Uplatnit se mohou i v oblasti výrobní kontroly, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených 

oblastech se uplatní, jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu 

vlastních podnikatelských aktivit.  
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TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE         33-56-E/01 

Co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent naší školy?  

➢ vyrábět nábytek z masivu, okna a dveře  

➢ budeš mít možnost zvládnout základy uměleckého řezbářství nejen v rámci výuky, ale i 

v kroužku vedeném zkušenými mistry maturitního oboru 

➢ zvládnutí řezby z práce s masivem je předpokladem pro lepší uplatnění na trhu práce. 

 

Absolvent se uplatní zejména v odvětví dřevozpracující výroby, především v truhlářské výrobě, 

může se rovněž uplatnit při zhotovování truhlářských výrobků využívaných ve stavebnictví. Bude 

vykonávat jednoduché práce při výrobě a opravách truhlářských výrobků. 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A AKTUALITY 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš se Ty i Tví rodiče pro více informací obrátit na  

Jméno, funkce: Bc. Pavel Strouhal, vedoucí učitel odbor. výcviku 

Telefon: 777 596 049 

E-mail: strouhal@sstovacov.cz 

Možnost domluvit si osobní návštěvu školy: ANO 

Moderní vybavení a zajímavé informace ze života naší školy najdeš na www.sstovacov.cz  

Jsme i na sociálních sítích:       Střední škola řezbářská Tovačov | Facebook  

Doporučujeme podívat se i na:  Řezbářská Tovačov - YouTube 

     Střední škola řezbářská Tovačov - YouTube 

A určitě si nenech ujít nejbližší aktivity naší školy a příležitosti, jak nás lépe poznat.  

Naše škola aktuálně připravuje tyto akce:  

Výstava prací žáků: 16.-17. 12. 2021  

  

http://www.sstovacov.cz/
https://www.facebook.com/ssrezbarskatovacov
https://www.youtube.com/watch?v=bz2e7upH4s0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=NAcfE2Z6z3U
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4. PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ A ŘEMESEL 

V OLOMOUCKÉM KRAJI – STIPENDIA PRO ROK 2022/2023 

 

Olomoucký kraj se snaží zvýšit zájem žáků o studium vybraných oborů, o jejichž absolventy je 

na trhu práce dlouhodobý zájem. V Olomouckém kraji, stejně jako minulý rok, je velký 

nedostatek řemeslníků a absolventů technických oborů. Proto od školního roku 2010/2011 

významně finančně podporuje žáky vybraných učebních oborů a od školního roku 2014/2015 

také žáky vybraných technických oborů zakončených maturitní zkouškou. 

V současné době mají nárok na stipendium žáci celkem 30 učebních oborů a 18 technických 

oborů zakončených maturitní zkouškou, přičemž počet a skladba podporovaných oborů jsou 

průběžně upravovány podle požadavků trhu práce.  

Přinášíme vám přehled podporovaných oborů a škol, které tyto obory nabízejí. 

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel je hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje         

a vztahuje se jak na žáky škol zřizovaných Olomouckým krajem, tak i na žáky soukromých škol. 

 

Stipendia pro učňovské obory vzdělání: 

1. ročník: 300 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku  

                   jednorázově 1500 Kč 

2. ročník: 400 kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku  

            jednorázově 2500 Kč 

3. ročník: 500 Kč za každý měsíc/žáka (pouze za první pololetí) 

              Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve      

              střední škole, není stipendium poskytováno.  

Stipendia budou žákům vyplácena 5x ročně po dvou měsících. 

 

Stipendia pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

1. ročník: 1500 Kč za každé pololetí/žáka 

2. ročník: 2000 Kč za každé pololetí/žáka 

3. ročník: 2500 Kč za každé pololetí/žáka 

4. ročník: 3000 Kč pouze za první pololetí/žáka 

Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání na střední škole, není stipendium 

poskytováno. 

Výše stipendia může být změněna v závislosti na rozhodnutí orgánů Olomouckého kraje. 
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PODPOROVANÉ OBORY VZDĚLÁNÍ A ŠKOLY, NA NICHŽ JSOU VYUČOVÁNY 

(ŠKOLNÍ ROK 2022/23) 

 

Stipendia pro učňovské obory vzdělání 

23-51-H/01 Strojní mechanik  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

➢ Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384 (www.spshranice.cz, tel.581 671 411) 

23-55-H/01 Klempíř  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

23-56-H/01 Obráběč kovů  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cztel.581 201 276) 

➢ Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384 (www.spshranice.cz, tel.581 671 411) 

 

23-62-H/01 Jemný mechanik se školním vzdělávacím programem Jemný mechanik- optik 

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

26-51-H/01 Elektrikář  

➢ Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova781  

(www.sse-lipniknb.cz, tel.581 773 740) 

 

29-51-E/02 Potravinářské práce 

➢ Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice (www.oukrenovice.cz, tel.581 769 045) 

 

33-56-H/01 Truhlář 

➢ Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 (www.sstovacov.cz, tel.581 731 421) 

 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  

➢ Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice (www.oukrenovice.cz, tel.581 769 045) 

 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

36-64-H/01 Tesař  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

36-67-H/01 zedník  

➢ - Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

36-41-H/01 Malíř a lakýrník  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář  

➢ Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 (www.sszeprerov.cz, tel.581 262 611) 

 

75-41-E/01 Pečovatelské služby  

➢ Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice (www.oukrenovice.cz, tel. 581 769 045) 

➢ Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji (www.euroinstitut.cz, tel.773 793 099) 

 

36-52-H/01 Instalatér  

➢ Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384 (www.spshranice.cz, tel.581 671 411) 

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

https://kourilkova8.cz/
https://www.spshranice.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://www.spshranice.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://www.sse-lipniknb.cz/
https://www.oukrenovice.cz/
https://www.sstovacov.cz/
https://www.oukrenovice.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://www.sszeprerov.cz/
https://www.oukrenovice.cz/
https://www.euroinstitut.cz/
https://www.spshranice.cz/
https://kourilkova8.cz/
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Stipendia pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

23-41-M/01 Strojírenství  

➢ Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 (www.sps-prerov.cz, tel. 581 334 011) 

 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  

➢ Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384 (www.spshranice.cz, tel.581 671 411) 

 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

23-62-L/01 Optik  

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

26-41-M/01 Elektrotechnika  

➢ Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova781  

(www.sse-lipniknb.cz, tel.581 773 740) 

➢ Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 (www.sps-prerov.cz, tel. 581 334 011) 

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 (www.kourilkova8.cz, tel.581 201 276) 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie  

➢ Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384 (www.spshranice.cz, tel.581 671 411) 

 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 

➢ Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384 (www.spshranice.cz, tel.581 671 411) 

 

36-47-M/01 Stavebnictví 

➢ Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 

(www.spsslipnik.cz, tel.581 773 794) 

 

36-43-M/01 Stavební materiály 

➢ Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384 (www.spshranice.cz, tel.581 671 411) 

 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 

➢ Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 (www.sszeprerov.cz, tel.581 262 611) 

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

➢ Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova781 (www.sse-lipniknb.cz, tel.581 

773 740) 

 

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE: 

www.olkraj.cz  

Atlas školství – střední školy 2022/2023 – Olomoucký kraj – přehled středních škol a vybraných 

školských zařízení 

Zpravodaj školství 

Webové stránky škol 

 

 

 

https://sps-prerov.cz/
https://www.spshranice.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://www.sse-lipniknb.cz/
https://sps-prerov.cz/
https://kourilkova8.cz/
https://www.spshranice.cz/
https://www.spshranice.cz/
https://www.spsslipnik.cz/
https://www.spshranice.cz/
https://www.sszeprerov.cz/
https://www.sse-lipniknb.cz/
https://www.olkraj.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2021-2022-cl-4652.html
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5. REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ 

 

Co se dozvíš v této části průvodce? 

➢ Získáš základní informace o některých významných zaměstnavatelích v našem regionu 

➢ Dozvíš se, v jakých oborech působí 

➢ Uděláš si představu o tom, jakou spolupráci nabízejí studentům odborných škol 

➢ Získáš přímý kontakt na člověka, se kterým si ty a tvoje třída může domluvit třeba exkurzi. 
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AVL MORAVIA S.R.O.  

LIMITLESS POSSIBILITIES 

 

Adresa firmy: Tovární 605, Hranice 753 01 

Web firmy: www.avl.com 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Marta Moťková, HR Manager 

Telefon: 730 146 680    E-mail: marta.motkova@avl.com 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete 

narazit? 

Jsme součástí skupiny AVL, největší 

nezávislé soukromé společnosti na světě 

pro vývoj, simulace a testování  

v automobilovém průmyslu a v dalších 

odvětvích. Společnost čerpá ze svého 

průkopnického ducha a poskytuje 

koncepty, řešení a metodiky pro 

formování budoucích trendů mobility. 

AVL Moravia se zabývá výrobou 

válcových dynamometrů a testovacích 

zařízení. Globálně spolupracujeme  

s vývojovými odděleními významných 

automobilek a na trhu patříme ke špičkám ve svém oboru. Ve 26 zemích světa a  

45 pobočkách máme více než 11,5 tisíc zaměstnanců. V roce 2020 dosáhl obrat společnosti 

1,7 mld. EUR. AVL vytváří inovativní a cenově dostupné technologie pro efektivní snižování emisí 

CO2 pro všechny aplikace-od hybridních po bateriové elektrické a palivové články. 

Společnost podporuje zákazníky během celého procesu vývoje od fáze myšlenky až po 

sériovou výrobu. 

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

➢ zámečník, svářeč, elektrikář, horizontkář, karuselář, CNC programátor, obráběč, 

elektroprojektant, servisní inženýr 

https://www.avl.com/-/czech-republic
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S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům? 

Střední školy, jak odborné, jsou s námi v úzkém kontaktu. Přijímáme učně na první odborné 

praxe, kde mu poskytujeme garanta, který dohlíží nad jeho zácvikem. Zájemcům nabízíme 

ročníkové práce, velice rádi ukážeme výrobní prostory a naši chloubu, funkční dynamometr a 

zajisté i možnost brigády.  

 

Absolventy, jakých oborů rádi 

přijímáme, čeho si na nich ceníme a 

co jim v rámci dalšího profesního 

rozvoje nabízíme? 

➢ rozvoj odborných dovedností je 

nedílnou součástí strategie 

společnosti, ruku v ruce nabízíme  

i rozvoj jazykových dovedností  

s cílem dosáhnout profesní 

kvalifikace našich zaměstnanců, kteří 

nás reprezentují u zákazníků po celém 

světě 

 

V čem se odlišujeme od ostatních? 

Nabízíme kariéru s budoucností. Máme jedinečný produkt. Naše vize je umět se přizpůsobit 

změnám. Odvaha a odbornost proměňují vize budoucnosti ve skutečnost. Vypěstovali jsme si 

schopnost včas rozpoznat důležité průlomové cíle a dosáhnout je před trhem. Protože jen 

odvážní se dívají za horizont a dělají objevy, které vedou k vynikajícím inovacím. 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Petra Machylová, tel. 734 281 727;  

e-mail: petra.machylova@avl.com  

Pokud Tě zajímá náš obor, zajímavé a 

inspirativní informace najdeš zde: 

A New AVL Brand Journey - YouTube 

AVL Electrification Solutions - YouTube 

AVL INSTRUMENTATION AND TEST SYSTEMS - 

YouTube 

AVL´s automation solutions for e-motor 

and inverter testing - YouTube 

Career Insights: Commissioning Engineer 

at AVL List - YouTube 

AVL PUMA 2™ - The ease of automation - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=AWeMeqRdcbc
https://www.youtube.com/watch?v=apFEDgcn2eo
https://www.youtube.com/watch?v=BpLeMFsSmHA
https://www.youtube.com/watch?v=BpLeMFsSmHA
https://www.youtube.com/watch?v=qR93JmOde3U
https://www.youtube.com/watch?v=qR93JmOde3U
https://www.youtube.com/watch?v=278VijkfycI
https://www.youtube.com/watch?v=278VijkfycI
https://www.youtube.com/watch?v=JjrKXjr1mik
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BEHR BIRCHER CELLPACK BBC CZECH S.R.O.   

ODVAHA, NASAZENÍ, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A SOUNÁLEŽITOST  

 

Adresa firmy: Tovární 2147, 753 01 Hranice 

Web firmy: www.automation.bircher.com 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Soňa Šamajová, HR specialistka 

Telefon: 581 650 015   E-mail: sona.samajova@bircher.com 

 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši 

zákazníci a kde na naše výrobky či služby 

můžete narazit?  

Zabýváme se výrobou průmyslových 

rozvaděčů pro zákazníky (firmy) z různých 

průmyslových odvětví – např. dopravního, 

chemického, drážního, zábavního, 

potravinářského atd. Naše rozvaděče 

naleznete např. v metru jezdícím v Rijádu 

v Saudské Arábii nebo v pařížském 

Disneylandu.  

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Elektromechanik s praxí i bez.  

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

➢ Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou 

➢ Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí 

➢ Střední průmyslová škola Přerov 

Studentům nabízíme praxi, stipendia, brigády – příp. možný přestup na HPP a jistotu zaměstnání. 

 

https://automation.bircher.com/cs/automatizace-bbc-bircher-automation-nabizi-originalni-a-flexibilni-reseni/


65 

 

Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího 

profesního rozvoje nabízíme? 

Přijmeme studenty učebních i maturitních oborů (elektromechanik, elektrotechnik – 

mechatronik, elektrikář – silnoproud/slaboproud). Nabízíme zaškolení v rámci profese SŠE Lipník 

nad Bečvou, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SPŠ Přerov. Studentům nabízíme praxi, stipendia, 

brigády – příp. možný přestup na HPP, jistotu zaměstnání a možný kariérní růst jak ve výrobě, 

tak směrem do kanceláře. U absolventů si ceníme jejich zápal pro práci a touhu učit se a dále 

se v oboru vzdělávat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

Používáme i sociální sítě:  

Youtube kanál – BBC Bircher Automation AG 

Facebook – BBC Bircher Automation CZ 

 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Soňa Šamajová, HR specialistka 

Tel. 581 650 015, e-mail: sona.samajova@bircher.com  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=BBC+Bircher+Automation+AG
https://www.facebook.com/bircher.cz
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MEOPTA – OPTIKA, S.R.O. 

LEPŠÍ POHLED NA SVĚT 

 

Adresa firmy: Kabelíkova 1, 750 02 Přerov 

Web firmy: https://www.meopta.com/cz/ 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Lucia Valentová, HR Business Partner 

Telefon: 733 591 715   E-mail: lucia.valentova@meopta.com 

 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou 

naši zákazníci a kde na naše 

výrobky či služby můžete narazit? 

Český technologický leader                 

v oblasti sportovní, vojenské                 

a průmyslové optiky.  

Společnost Meopta stojí na 

pevných základech české tradice, 

high-tech produktů a globální 

působnosti. Celý výrobní proces od 

výzkumu a vývoje, přes konstrukci 

až k samotné výrobě probíhá              

v technologickém centru v Přerově. Vznikají zde špičkové výrobky, které nacházejí uplatnění 

například ve výrobě čipů a displejů pro smartphony, v zubních scanerech, kinových 

projektorech či navigačních systémech vojáka. Naší specialitou je práce s netradičními 

materiály, jako jsou titan nebo karbon, obrábění v mikronové přesnosti, nanášení tenkých 

optických vrstev či montáž v prostředí molekulární čistoty.  

Jsme společnost výrobní, která má 4 výrobní divize – mechaniku, optiku, montáž a čistou 

montáž, společnost vývojová, která dokáže navrhnout zákazníkovi řešení od prototypu po 

sériovou výrobu a zároveň společnost, která dokáže tyto dva celky propojit skrz oddělení 

obchodu, nákupu, financí a HR. 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

➢ operátor ve výrobě – optika, mechanika, montáž 

➢ seřizovač obráběcích strojů/optických strojů 

➢ skladník/manipulant 

https://www.meopta.com/cz/
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➢ elektrikář/zámečník/mechanik 

➢ obchodník/ nákupčí 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

➢ Střední škola průmyslová Přerov 

➢ Střední škola technická Kouřílkova 8, Přerov  

➢ Střední škola průmyslová strojní Olomouc 

Pro tyto školy máme stipendijní programy, spolupráce na soutěžích a veletrzích, praxe a letní 

brigády, pro ostatní školy technického zaměření nabízí rovněž možnosti praxí. 

Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího 

profesního rozvoje nabízíme? 

Rádi přijímáme absolventy technických oborů – strojírenství, elektrotechnika, zámečníci, 

obráběči kovů, seřizovači, mechatronici a optici apod. Ceníme si jejich nového pohledu na 

technologie, ale i chutě se učit novým věcem. Ceníme si jejich flexibility a všestrannosti, která 

jim zabezpečuje možnost kariérního růstu napříč divizemi a strukturou společnosti. Nabízíme jim 

práci s unikátními technologiemi, neustále se vyvíjející high-tech prostředí, díky kterému není 

nikdy nuda a které zabezpečuje, že i tady v Přerově pracují na výrobcích nejvyšší kvality. 

 

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

https://www.meopta.com/cz/stredni-skoly/ 

 

Používáme i sociální sítě:  

Facebook – Meopta – optika, s.r.o. - https://www.facebook.com/MeoptaOptika 

Instagram – meoptaoptika - https://www.instagram.com/meoptaoptika/ 

LinkedIn – Meopta – optika, s.r.o. - https://www.linkedin.com/company/meopta-optika-s.r.o. 

Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=hKmEqYZue5w 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Lucia Valentová, HR Business Partner 

Tel. 733 591 715, e-mail: lucia.valentova@meopta.com  

 

 

https://www.meopta.com/cz/stredni-skoly/
https://www.facebook.com/MeoptaOptika
https://www.instagram.com/meoptaoptika/
https://www.linkedin.com/company/meopta-optika-s.r.o
https://www.youtube.com/watch?v=hKmEqYZue5w
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PRECHEZA A. S.  

DĚLÁME SVĚT BAREVNĚJŠÍ 

 

Adresa firmy: Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, Přerov 

Web firmy: www.precheza.cz 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Mgr. Alena Okáčová  

Telefon: 581 252 725   E-mail: alena.okacova@precheza.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete 

narazit? 

PRECHEZA a. s. je českým výrobcem titanové běloby a dalších anorganických pigmentů. 

Vysoké standardy v oblasti kvality, bezpečnosti práce, přístupu k životnímu prostředí                         

a hospodaření s energiemi PRECHEZE zajišťují významné místo na světovém trhu. Klíčovým 

produktem je titanová běloba Pretiox, která je aplikována jako bílý pigment především 

do nátěrových hmot, plastů nebo papíru. PRECHEZA a. s. je rovněž významným a spolehlivým 

zaměstnavatelem v regionu a v současné době zaměstnává 650 zaměstnanců. Při svých 

záměrech se snaží být dobrým sousedem a trvale spolupracuje s místními kulturními, sportovními 

a charitativními organizacemi.       

V naší firmě se vyrábí barevné pigmenty, které dodávají barvy předmětům, s kterými se 

každodenně setkáváte. Bílý pigment, který je naším hlavním výrobkem, najdete třeba  

v papíru, nátěrových hmotách nebo plastech. Další barvy dáváme do barveného betonu  

a dalších stavebních hmot.   

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

➢ operátor chemické výroby, zámečník, elektrikář, projektant, strojní technolog, 

chemický technolog. 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

➢ Střední průmyslová škola Hranice 

➢ Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou 

➢ Gymnázium Jakuba Škody 

➢ Gymnázium Jana Blahoslava 

➢ Střední průmyslová škola Přerov 

https://www.precheza.cz/cz/
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Nabízíme praxe, prázdninové brigády a podporu soutěží Chemická olympiáda a Hledáme 

nejlepšího mladého chemika.  

 

Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího 

profesního rozvoje nabízíme? 

Přijímáme absolventy středních škol chemických oborů, elektrikáře, zámečníky, které 

zacvičíme na danou pracovní pozici a naučíme je obsluhovat příslušná výrobní zařízení.    

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

Používáme i sociální sítě: LinkedIn, Facebook, Instagram 

 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Mgr. Alena Okáčová, vedoucí personalistiky 

e-mail: alena.okacova@precheza.cz  

 

 

  

https://www.linkedin.com/company/precheza-a.-s./
https://www.facebook.com/Precheza-as-361020431007409/?eid=ARCRSQ-i_ciFRRck-p0d_g0Ni_5ueb55snE4dX2R2I2cEw8a_i54jZ-Q17LXhbzywSR8_7NP0QOZ0qKx
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PSP POHONY A.S.  

ŘEŠÍME POHYB 

 

Adresa firmy: Kojetínská 3148/73d, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

Web firmy: www.pohony.cz 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Bc. Radek Hošek, MBA, ředitel společností 

Telefon: 581 808 700   E-mail: hosek@pohony.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete 

narazit? 

Společnost PSP Pohony a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem průmyslových převodovek, 

spojek, brzd a dalších komponent pro různé aplikace. Disponujeme vlastním technologickým 

a vývojovým oddělením. Jsme připraveni řešit i ty nejsložitější požadavky našich zákazníků, a to 

jak v oblasti standardních pohonů, tak v oblasti pohonů atypických – customized solutions. 

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

➢ obráběče kovů na CNC i klasické obrábění: soustružníky, brusiče, frézaře, zámečníky, 

manipulační dělníky  

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme 

studentům? 

Spolupracujeme se dvěma středními školami v Přerově:  

➢ Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 

➢ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

Spolupráce je realizována formou provozních praxí během školního roku, nabízíme také 

možnost exkurzí. 

http://www.pohony.cz/
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Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího 

profesního rozvoje nabízíme? 

➢ studenty technických oborů vhodných pro uplatnění k třískovému obrábění na CNC  

i klasických obráběcích strojích a centrech, dále zámečníky pro montáže převodovek 

a spojek a v neposlední řadě manipulační dělníky. 

 

Více informací ke spolupráci s našimi 

partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

Používáme i sociální sítě: 

https://www.facebook.com/psppohony/   

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl 

domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Anna Juříková, personalista 

Tel. 581 808 700, e-mail: personalistika@pohony.cz  

Pokud Tě zajímá náš obor, zajímavé a inspirativní 

informace najdeš zde: 

http://www.pohony.cz/cs/www/home    

 

 

https://www.facebook.com/psppohony/
http://www.pohony.cz/cs/www/home
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SSI SCHÄFER S.R.O.  

THINK TOMORROW 

 

Adresa firmy: Tovární 325, 753 01 Hranice  

Web firmy: www. ssischaefer.jobs.cz 

Kontaktní osoba pro veřejnost: recepce 

Telefon: 581 820 211   E-mail: info.cz@ssi-schaefer.com 

 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete 

narazit? 

Jsme mezinárodní strojírenská společnost s kořeny v Německu. Zabýváme se výrobou                      

a kompletními dodávkami systémů pro skladování a logistiku výrobních závodů, provozů, dílen 

a logistických center. Široké spektrum našich výrobních produktů a jejich vysoká kvalita nám 

umožňují dynamický rozvoj našeho podnikání a nabízí další možnosti rozšiřování výroby. 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

➢ zámečník-svářeč, obsluha CNC strojů, elektromontér, technik přípravy výroby 

https://ssischaefer.jobs.cz/?gclid=EAIaIQobChMI3tCLwIvC9AIVB-N3Ch1T1QGTEAAYASAAEgIFEvD_BwE
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S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

➢ Střední průmyslová škola Hranice 

➢ Střední průmyslová škola Přerov  

➢ Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí  

➢ Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou 

Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího 

profesního rozvoje nabízíme?  

➢ strojírenských, elektrotechnických 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

Používáme i sociální sítě: FB: www.facebook.com/ssischaefercz  

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat: 

Lucie Lacmanová, HR specialista 

Tel. 581 820 355, e-mail: lucie.lacmanova@ssi-schaefer.com  

 

 

http://www.facebook.com/ssischaefercz
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TON A.S. 

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNEME VYTVÁŘET PRODUKT, SNÍME O JEHO KRÁSE. OHÝBÁNÍ 

DŘEVA JE PRO NÁS KLÍČEM K JEHO PEVNOSTI. KRÁSNÝ A PEVNÝ PRODUKT SE 

STÁVÁ NADČASOVÝM A DĚDÍ SE Z GENERACE NA GENERACI, STEJNĚ JAKO 

NAŠE ŘEMESLO. PROTO JEJ DĚLÁME POCTIVĚ A PŘÁTELSKY, VE PROSPĚCH LIDÍ I 

PŘÍRODY. 

Adresa firmy: Michaela Thoneta 148, Bystřice pod Hostýnem, 76861 

Web firmy: www.ton.eu 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Markéta Trinder, HR Specialist 

Telefon: 733 158 681   E-mail: marketa.trinder@ton.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete 

narazit? 

Naše společnost se zabývá výrobou ohýbaného nábytku. Hlavními našimi výrobky jsou židle, 

sedací nábytek a stoly, se kterými se můžete setkat v restauracích, knihovnách, ale třeba  

i v domácnostech po celém světě. 

Továrna na ohýbaný nábytek stojí v Bystřici pod Hostýnem již 160 let. Za tuto dobu se stala 

nedílnou součástí její historie a propojila své příběhy s řadou místních rodin.  

Bukové lesy, pracovitost místních obyvatel a logisticky výhodná poloha přivedly do Bystřice 

pod Hostýnem vynálezce a obchodníka Michaela Thoneta. V roce 1861 zde se svými syny 

vybudoval továrnu, dnes nejstarší svého druhu na světě. Ta během historie několikrát změnila 

vlastnické struktury i název. Poslední a nejdéle užívaný, TON, pochází z roku 1953 a je zkratkou 

slov továrny na ohýbaný nábytek. Co se však nezměnilo, je kolorit místa, formovaný lidmi a 

jejich jedinečným přístupem k tomuto řemeslu. 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Obsluha CNC, Opravy, Lakýrník, Montáž, Čalouník, Ohýbání dřeva. 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

Nejvíce spolupracujeme se Střední nábytkářskou školou u nás v Bystřici, kdy studenti dochází 

na praxe, ale i na brigády po vyučování, či o víkendech. Spolupracujeme také s UTB ve Zlíně 

a nabízíme studentům spolupráci při tvorbě závěrečných prací. 

https://www.ton.eu/cz/
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Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího 

profesního rozvoje nabízíme?  

Přijímáme absolventy všech oborů, avšak s největší radostí přivítáme ty z dřevařských, 

truhlářských nebo designových oborů. U studentů si ceníme poctivosti, spolehlivosti, přesnosti 

a přátelského ducha. 

 

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

https://www.ssno.cz/  

Používáme i sociální sítě:  

https://www.facebook.com/DesignByTON  

https://www.instagram.com/ton_chairs/  

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Pavlína Glozygová,  

Tel. 732 571 378, e-mail: pavlina.glozygova@ton.cz  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ssno.cz/
https://www.facebook.com/DesignByTON
https://www.instagram.com/ton_chairs/
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TRUMF INTERNATIONAL S.R.O.    

KOŘENÍ A KOŘENICÍ SMĚSI PRO PROFESIONÁLY 

 

Adresa firmy: Cejl 504/38 602 00 Brno, pracoviště Dolní Újezd 157, 751 23 

Web firmy: www.trumf.cz 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Mgr. Jana Váňová, vedoucí oddělení personalistiky 

Telefon: 583 036 777   E-mail: kariera@trumf.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete 

narazit? 

TRUMF International s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992, která svým zaměřením 

navázala na šedesátiletou rodinnou tradici v masné a uzenářské výrobě. Hlavní zlom v historii 

společnosti nastal v roce 1995, kdy byla na trh uvedena vlastní řada koření a směsí koření pro 

potravinářský průmysl pod značkou TRUMF. V dnešní době se společnost zaměřuje na vývoj, 

výrobu a prodej koření, směsí koření, kořenících přípravků a ingrediencí pro potravinářství. 

Koření a směsi koření pod značkou TRUMF jsou vyváženy do mnoha zemí střední, východní 

Evropy a Asie. Zákazníky společnosti jsou masokombináty, konzervárny, výrobci mléčných 

produktů apod. 

https://www.trumf.cz/
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Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Výrobní, jako míchač koření či obsluha balení, ale rovněž pozice obchodních či produktových 

manažerů. 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké 

možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

V současné době se žádnými středními školami přímo 

nespolupracujeme. Nabízíme možnosti odborné praxe 

a stáže v rámci studia. Rovněž nabízíme možnost 

spolupráce při psaní bakalářských, diplomových a 

disertačních prací. 

Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na 

nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního 

rozvoje nabízíme? 

Do výroby rádi přijímáme všechny absolventy, kteří mají chuť u nás pracovat a naučit se 

něčemu novému. Na odborné pozice pak absolventy těchto oborů: absolventy 

potravinářských oborů se znalostí ruského/anglického jazyka pro pozice produktových 

manažerů, chemických oborů pro pozice laborantů atd. 

Jaké benefity poskytujeme: 

➢ 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, výhodné 

mobilní tarify až pro 5 členů rodiny, příspěvek na dopravu, příspěvek na volnočasové 

aktivity (Cafeterie),  

➢ dle pozice: další profesní rozvoj a účast na zajímavých projektech, pružná pracovní 

doba, služební telefon a notebook, možnost práce na home office 3 dny/čtvrtletí 

 

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde:  

Používáme i sociální sítě: https://www.facebook.com/TrumfInternational/   

 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl 

domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Mgr. Jana Váňová, vedoucí oddělení 

personalistiky 

Tel. 583 036 777, e-mail: kariera@trumf.cz   

 

Pokud Tě zajímá náš obor, zajímavé a inspirativní 

informace najdeš zde: 

www.trumf.cz  

www.koreni-vareni.cz  

https://www.facebook.com/TrumfInternational/
http://www.trumf.cz/
http://www.koreni-vareni.cz/

