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SŠ stavební 
okouzlila 

britské stavaře

Střední školu stavební Třebíč 
lze bez nadsázky nazvat ško-
lou světovou, její zahraniční 
aktivity jsou nadstandardní a 
výuka předmětu dějiny archi-
tektury v angličtině je výji-
mečná i na celostátní úrovni.

Škola je již řadu let zapoje-
na do programů Leonardo da 
Vinci a Erasmus+, v jejichž 
rámci vycestovaly a dále ješ-
tě vycestují desítky žáků do 
bližší i vzdálenější ciziny – 
Slovensko, Německo, Litva, 
Finsko, Španělsko, Francie, 
Norsko, Turecko. Aktivity 
jsou vždy zaměřeny na sdíle-
ní zkušeností ze stavebního 
vzdělávání, nechybí odbor-
ná praxe a samozřejmě pro-
cvičování a zdokonalování 
cizích jazyků.

Letos se zatím uskutečni-
la čtrnáctidenní stáž osmi 
žáků a jejich učitelky Dany 
Michálkové v britském městě 
Plymouth. Konala se v rámci 
projektu Zabraňte tepleným 
ztrátám: Využití termografi e 
II. Samotné stáži předcháze-
la náročná příprava, která se 
skládala z jazykové přípravy a 
teoretické i praktické odbor-
né části. Zájem o tuto formu 
vzdělávání však byl i letos 
vysoký, z dvaceti tří zájemců 
byli vybráni ti nejlepší.

V Plymouthu budoucí 
stavaři bydleli v rodinách a 
pracovali ve středisku Skills 
Group, v tamních prostorách 
si vyzkoušeli různé stavařské 
techniky. Práce, aktivita a 
celkový přístup třebíčských 
studentů byly velice vysoce 
hodnoceny, několikrát o nich 
psali v místním i celostátním 
tisku, dokonce jejich činnost 
byla použita pro propaga-
ci stavebního vzdělávání a 
řemesel. Střední škola sta-
vební Třebíč i britský part-
ner věří, že jejich spolupráce 
bude pokračovat.

Tento způsob výuky je jistě 
cestou, kterou české školství 
(a technické obory obzvlášť) 
potřebuje.

e-mail: info@spsstrebic.cz
www: http://www.stavtr.cz

Střední škola stavební Třebíč
Kubišova 1214/9, Třebíč

Pro školní rok 2017/18 nabízí škola tyto obory:

      

   Studijní obory zakončené maturitní zkouškou
 36-47-M/01 Stavebnictví – uchazeč uvede jedno z nabízených zaměření na přihlášce ke studiu.

 nitivní volbu provede po ukončení prvního ročníku.
  Zaměření:

  – Pozemní stavitelství
  – Architektura a design interiérů
  – Ekonomika a řízení stavebnictví

   36-45-M/01 Technická zařízení a energetická náročnost budov – studium s orientací na moderní 
způsoby vytápění, energetickou náročnost budov, nízkoenergetické stavby, měření a regulaci, 
termodiagnostiku, obnovitelné  zdroje energií, klimatizaci, rekuperaci, projektování v AUTOCADU.

   Učební obory SOU
   26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  (motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium

2 000 Kč ročně)
  33-56-H/01 Truhlář 
  36-64-H/01 Tesař  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 2 000 Kč ročně)
  36-52-H/01 Instalatér  (motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 2 000 Kč ročně)
   39-41-H/01 Malíř a lakýrník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium

2 000 Kč ročně)
  36-67-H/01 Zedník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 2 000 Kč ročně)
  36-66-H/01 Montér suchých staveb

   Učební obory s nižší náročností teoretické výuky       
  36-57-E/01 Malířské, lakýrnické a natěračské práce 

   Nástavbové studium 
  36-44-L/51 Stavební provoz
  33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba
  26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
 rétalatsnI urobo ytnevlosba orp uonečru uiduts mévobvatsán v uknivon emejuvarpiřP 

– 36-45-L/52  Technik plynových zařízení a tepelných soustav

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA:

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 12. 1. 2017 OD 8:00 DO 17:00 HODIN
V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE MOŽNÁ PROHLÍDKA ŠKOLY KDYKOLIV PO TELEFONICKÉ 
DOMLUVĚ NA TEL. 606 787 704 NEBO 724 229 317.


