
St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem
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DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

Telefon: 568 606 410, 568 606 411
Mobil: 724 229 317

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

Střední škola stavební Třebíč
Kubišova 1214/9, Třebíč

Pro školní rok 2018/19 nabízí škola tyto obory:

      

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

  Defi nitivní volbu provede po ukončení prvního ročníku.
  Zaměření:

  – Pozemní stavitelství
  – Architektura a design interiérů
•  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

4000 Kč ročně)
 • 33-56-H/01 Truhlář 
 • 36-64-H/01 Tesař  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)
 • 36-52-H/01 Instalatér  (motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)
 •  39-41-H/01 Malíř a lakýrník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium

4000 Kč ročně)
 • 36-67-H/01 Zedník  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)
 •  36-66-H/01 Montér suchých staveb  (motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 

4000 Kč ročně)
   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
 • 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA:
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 11. 1.  2018 OD 8.0017.00

V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE MOŽNÁ PROHLÍDKA ŠKOLY KDYKOLIV 
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ  NA TEL. 568 606 411 NEBO  724 229 317.

Nedostatek kvalifi kovaných 
pracovníků. Problém, se kterým 
se potýká řada fi rem, samozřej-
mě i stavebních. Pravidelně se na 
nás obracejí s žádostí o kontak-
ty na naše absolventy. A že jich 
máme opravdu hodně!

Střední škola stavební Třebíč nabí-
zí celou řadu tradičních učňovských 
oborů (viz přehled). 

V moderních dílnách, které se 
nacházejí v areálu školy na Hrotovic-
ké, se žáci pod odborným vedením 
mistrů připravují na svoje budou-
cí povolání. Kontakt s reálným pra-
covním prostředím zajišťují tzv. pro-
duktivní práce učňů na zakázkách 
pro naše partnerské fi rmy a širokou 
veřejnost a dlouhodobé odborné 
praxe u fi rem. 

Obrovskou výhodou školy je maxi-
mální prostupnost jednotlivých 
typů vzdělání. Absolventi učňov-
ských oborů si mohou ve zkráceném 
režimu doplnit další učební obor. 

Mohou však pokračovat i v nástav-
bovém studiu. Právě pestrou nabíd-
kou oborů nástavbového studia (viz 
přehled) jsme ojedinělí v širokém oko-
lí.  

Žáci mají díky dlouholeté tradici pro-
jektu ERA SMUS+ možnost vycesto-
vat do zahraničí a získat potřebné pra-
covní zkušenosti. 

Od letošního školního roku pak ma-
jí jedinečnou příležitost díky projektu 
ERA SMUS PRO absolvovat šestnácti-
týdenní praxi v partnerských organiza-
cích v Německu.

Mezi maturitními obory je velký 
zájem o Architekturu a design interi-
érů. Moderní učebna architektury a 
odborník z praxe zajišťují její vysokou 
odbornost a atraktivitu. Absolven-
ti oboru Technická zařízení a ener-
getická náročnost budov patří mezi 
nejvyhledávanější na trhu práce. A to 
zejména v Třebíči a jejím okolí. Obor 
Pozemní stavitelství patří mezi tradiční 
úspěšné obory. 

O kvalitě vzdělávání vypovídá vyso-
ká úspěšnost maturantů, a to i nástav-
bového studia - v celostátním měřítku 
výjimečná, ve státní maturitní zkoušce. 

 Jak se ukazuje, matematika, cizí jazyk 
ani čeština nejsou pro naše studenty 
překážkou při ukončování studia. 

Absolventi všech maturitních oborů 
mají celou řadu možností. Pokračovat 
ve studiu na vysoké škole. Pokračovat 
na naší škole a ve zkráceném režimu 
si doplnit vzdělání o některý učební 
obor. Odejít do praxe a uplatnit se v 
některé z fi rem.  

A co tedy především nabízíme? Pří-
jemné prostředí, profesionalitu učitelů 
i mistrů odborného výcviku, již během 
studia účast v reálném pracovním svě-
tě, vysokou vzájemnou prostupnost 

všech nabízených oborů a variabilitu 
vzdělávání. 

Za zmínku stojí i celá řada mimoškol-
ních aktivit – dvě školní kapely, diva-
delní soubor, výtvarný kroužek, spor-
tovní aktivity a mnohé další.   

V případě zájmu najdete podrobné 
informace na www.stavtr.cz a na škol-
ním Facebooku. 

Rádi Vám je poskytneme i telefonic-
ky nebo při osobní návštěvě během 
Dne otevřených dveří 11. ledna 2018. 

Střední škola stavební Třebíč 
= úspěšná cesta na trh práce

Školství
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