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NABÍDKA UČEBNÍCH OBORŮ

TESAŘ 36-64-H/01

Délka studia: 3 roky
Přijímáme bez přijímacího řízení, jen na základě prospěchu ze základní školy.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.
Absolvent získá 

  výuční list 
  vysvědčení o závěrečné zkoušce

Stipendium během studia: Motivační a firemní 
  motivační základní od Kraje Vysočina 10 000 Kč za rok
  motivační prospěchové od Kraje Vysočina 4000 Kč za rok
  firemní 5 000–20 000 Kč za rok a také možnost získat řidičský průkaz 

       v hodnotě 13 000 Kč (dle nabídek jednotlivých firem)

Chtěl bys stavět domy z cihel?
Hledáš práci venku i pod střechou?
Hledáš zajímavý obor?

Tak se podívej, co se zedník u nás naučí:
  používat ruční nářadí a elektrické nástroje pro zednické práce
  orientovat se v projektech, zhotovovat jednoduché náčrtky
  provádět vyzdívku zdiva, věnců, komínů, a osazování stropů
  osazování zárubní do příček a nosného zdiva
  provádět základové konstrukce ze ztraceného bednění
  osazování obrubníků a pokládání zámkové dlažby teras, pergol
  provádět obklady a dlažby

ZEDNÍK 36-67-H/01

Délka studia: 3 roky 
Přijímáme bez přijímacího řízení, jen na základě prospěchu ze základní školy.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.
Absolvent získá 

  výuční list 
  vysvědčení o závěrečné zkoušce

Stipendium během studia 
  motivační od Kraje Vysočina 7000 Kč za rok
  prospěchové od Kraje Vysočina 4000 Kč za rok
  firemní 5 000–20 000 Kč za rok a také možnost získat řidičský průkaz 

       v hodnotě 13 000 Kč (dle nabídek jednotlivých firem)

Máš rád práci se dřevem?
Hledáš práci venku i v dílně?
Hledáš zajímavý obor?

Tak se podívej, co se tesař u nás naučí:
  používat ruční nářadí a elektrické nástroje pro zpracování dřeva
  orientovat se v projektech, zhotovovat jednoduché náčrtky
  montovat dřevěné krovy
  provádět konstrukce lešení a bednění
  vyrábět a montovat konstrukce pergol, altánů a garážových stání

Základní výhody naší školy:
  
  Teoretická i praktická výuka v jednom areálu 10 minut od dopravního  

       terminálu.  
  Jsme malá škola, kde se žáci i učitelé navzájem znají, není zde anonymní 

       prostředí.   
  Individuální přístup k žákům, méně prostoru pro vznik rizikového

       chování. 
  V prvním ročníku mají žáci podobné předměty, je tedy možné případně 

       změnit obor. 
  Předváděcí akce a exkurze do výroby podle zaměření oborů.
  Možnost účasti v odborných soutěžích.
  Spolupráce s firmami, práce na reálných zakázkách, finanční odměna za 

       produktivní práci.

Uplatnění absolventa:
  Uplatní se jak v pozici zaměstnance, tak v pozici stavebního podnikatele 

       a případného zaměstnavatele.
  Má možnost samostatně podnikat dle živnostenského zákona 

       a na živnostenský list.

Výuka probíhá v nově zbudovaných prostorách.

Jihlavská 628, Havlíčkův Brod
/stavskola      

569 433 519       
posta@stavskola.cz       
www.stavskola.cz



Délka studia: 3 roky 
Přijímáme bez přijímacího řízení, jen na základě prospěchu ze základní školy.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.
Absolvent získá 

  výuční list 
  vysvědčení o závěrečné zkoušce

Stipendium během studia 
  motivační od Kraje Vysočina 4000 Kč za rok
  prospěchové od Kraje Vysočina 4000 Kč za rok
  firemní 7 000–20 000 Kč za rok

Zajímá tě, jak funguje technické zařízení budov?
Hledáš různorodou práci venku i uvnitř objektů?
Hledáš zajímavý obor?

Tak se podívej, co se instalatér u nás naučí:
  používat ruční nářadí a elektrické nářadí
  orientovat se v projektech, zhotovovat dle PD instalaci vody, kanalizace,  

    plynu a vytápění
  montovat zařizovací předměty
  počítat tepelné ztráty a navrhovat výkon topných systémů
  orientovat se v problematice obnovitelných zdrojů.
  získá oprávnění pro polyfúzní svařování, svařování plamenem 

    a pájení mědi

Délka studia: 3 roky
Přijímáme bez přijímacího řízení, jen na základě prospěchu ze základní školy.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.
Absolvent získá 

  výuční list 
  vysvědčení o závěrečné zkoušce

Stipendium během studia 
  motivační od Kraje Vysočina 10 000 Kč za rok
  prospěchové od Kraje Vysočina 4000 Kč za rok
  firemní 10 000–30 000 Kč za rok

Máš rád práci se sádrokartonem, ale i s dřevem?
Hledáš práci v interiéru stavby, případně venku?
Hledáš zajímavý obor?

Tak se podívej, co se montér suchých staveb u nás naučí:
  používat ruční nářadí a elektrické nástroje pro sádrokartonářské práce
  orientovat se v projektech, zhotovovat jednoduché náčrtky
  orientovat se v druzích sádrokartonových desek se speciálním použitím 

    a ocelových lišt pro nosný rošt do různého prostředí
  montovat nosné ocelové nebo dřevěné rošty takzvané rastry pro příčky 

    a stropní podhledy do interiéru rodinných domů nebo kanceláří 
    i s případným zateplením

  osazování zárubní do příček

INSTALATÉR 36-52-H/01

Délka studia: 3 roky
Přijímáme bez přijímacího řízení, jen na základě prospěchu ze základní školy. 
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.
Absolvent získá 

  výuční list 
  vysvědčení o závěrečné zkoušce

Stipendium během studia 
  motivační od Kraje Vysočina 10 000 Kč za rok
  prospěchové od Kraje Vysočina 4000 Kč za rok
  firemní 6 000–12 000 Kč za rok 

Máš rád práci s barvami?
Hledáš práci, která je za tebou vidět? 
Hledáš zajímavý obor?

Tak se podívej, co se malíř a lakýrník u nás naučí:
  používat ruční nářadí a elektrické nástroje pro aplikaci barev
  orientovat se v projektech, zhotovovat jednoduché barevné návrhy
  malovat (byty, kanceláře a průmyslové objekty)
  natírat (kovové konstrukce, fasády)
  speciální úpravy povrchu (fládrování, tapetování)
  imitace omítek (beton, mramor, kůže)

MALÍŘ A LAKÝRNÍK 39-41-H/01

MONTÉR SUCHÝCH STAVEB
36-66-H/01

Možnost získat řidičský 
průkaz skupiny B 

v hodnotě 13 000 Kč 
ZDARMA!

Možnost získat 
pracovní oblečení 

ZDARMA!
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