
Potřebuje Vaše firma kvalifikovanější zaměstnance?
Jsou Vaši zaměstnanci vyučeni a potřebují nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci?

Nabízíme nástavbové studium ukončené maturitou

Vhodné pro vyučené v oborech: hutník, modelář, slévač, strojní mechanik, nástrojař, klempíř, karosář,
obráběč kovů, kovář, autolakýrník, optik, jemný mechanik, strojník, lodník, mechanik opravář motorových
vozidel, puškař, instalatér, mechanik plynových zařízení, malíř a lakýrník, opravář zemědělských strojů,
opravář lesnických strojů

Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání ve strojírenství. Prohlubuje a
rozšiřuje znalosti v oblasti strojírenské výroby, ekonomiky podniku, výpočetní techniky atd., čímž
rozšiřuje uplatnění absolventů na trhu práce. Je zakončeno maturitní zkouškou.

Absolvent se uplatní ve středních technicko-hospodářských funkcích strojírenského charakteru (odvětví
strojírenství, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství, případně i služeb) v oblasti péče o
provozuschopnost strojů, zařízení, dopravních prostředků, při řízení a organizaci strojírenského provozu
apod.

Příklady možných pracovních pozic strojírenského charakteru: mistr provozní jednotky, dispečer, dílenský
plánovač, technický manažer provozu, a jiné

Vhodné pro vyučené v oborech: kameník, instalatér, mechanik plynových zařízení, kominík, montér
vodovodů a kanalizací, podlahář, vodař, montér suchých staveb, zedník, kamnář, štukatér, pokrývač,
malíř a lakýrník

Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání ve stavebnictví. Prohlubuje a
rozšiřuje znalosti v oblasti stavební výroby, konstrukcí, ekonomiky podniku, výpočetní techniky atd., čímž
rozšiřuje uplatnění absolventů na trhu práce.

Absolvent se uplatní ve středních technicko-hospodářských funkcích ve stavebnictví v oblastech stavební
výroby, projektování a přípravy staveb, ve výrobnách stavebních prvků. Po získání nezbytné praxe a
dalších předepsaných kvalifikací (autorizace) je odborně způsobilý k soukromému podnikání ve vázaných
živnostech ve stavebnictví.

Příklady možných pracovních pozic: stavební technik-projektant, stavební technik-mistr, a jiné

Provozní technikaStavební provoz

Kód oboru: 36-44-L/51
3 leté dálkové studium

Kód oboru: 33-43-L/51
3 leté dálkové studium

Kontaktní osoba:
Komínková Hana
+420 607 063 806
kominkova@soubosonohy.cz

Přihlášku najdete na www.soubosonohy.cz/prihlaska-ke-studiu

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.
Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Skládá se z testu všeobecných znalostí a testu obecných studijních předpokladů.

Těším se na případnou spolupráci 
Ing. Josef Hypr, ředitel SŠSŘ B-B
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