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     Odborné kurzy: Strojírenské práce - strojař 

                              - zámečník 

 

Elektrikář - elektroinstalace  

                 - výroba rozvaděčů 

 

Zedník - betonování 

            - zdění a omítání 

 

Zahradník - sadovnictví 

                 - květinářství 

 

Malíř - natěrač - malíř 

                         - natěrač 

33-57-E/01  Dřevařská výroba 

 

65-51-E/02  Práce ve stravování 

Všehrdy 2015 

Zedník 

Zaměření kurzu:

 

 

  

Desetiměsíční kurz složený ze dvou modulů - 

betonování a zdění a omítání,  zaměřený na 

jednoduché práce ve stavebnictví 

Charakteristika 

kurzu: 

 

 

  

 manipulace s materiálem 

 stavba bednění 

 betonování, zdění z různých materi-

álů, montáž prefabrikátů, povrchové 

úpravy zdiva 

 fasády a zateplení  

Zahradník 

Zaměření kurzu:

 

 

  

Desetiměsíční kurz složený ze dvou modulů - 

sadovnictví a květinářství,  zaměřený na 

jednoduché práce v oblastech zahradnické 

výroby 

Charakteristika 

kurzu: 

 

 

  

 manipulace s materiálem 

 rozmnožování a pěstování květin, 

okrasných dřevin a sadovnických 

výpěstků 

 výsadba, ošetřování, hnojení a pěs-

tování rostlin ve volné půdě i ve 

sklenících  

 údržba a zakládání sadovnických 

úprav 

Malíř - natěrač 

Zaměření kurzu:

 

 

  

Desetiměsíční kurz složený ze dvou modulů - 

malíř a natěrač,  zaměřený na jednoduché 

malířské a natěračské práce  

Charakteristika 

kurzu: 

 

 

  

 manipulace s materiálem, skladová-

ní 

 příprava podkladů 

 příprava nátěrových hmot 

 nanášení nátěrových hmot různými 

nanášecími technikami 

Délka a forma 

vzdělávání: 
desetiměsíční večerní studium 

Základní podmín-

ky zařazení ke 

vzdělávání:

  

 zdravotní způsobilost 

Způsob ukončení 

studia: 

  

Vykonání písemné a praktické zkoušky na 

závěr kurzu, dokladem o ukončení vzdělává-

ní je osvědčení o absolvování kurzu (v přípa-

dě absolvování pouze dílčí části dostává 

účastník vzdělávání potvrzení o absolvování 

dílčí části odborného kurzu). 

Kurz 

Kurz Kurz 

Doplňující informace platné pro všechny uvedené kurzy 



Dřevařská výroba 
33-57-E/01 

Zaměření oboru:

 

 

  

Tříletý učební obor zaměřený na jednoduché 

pracovní činnosti v oblasti zpracování dřeva 

Charakteristika 

oboru: 

 

 

  

 manipulace s materiálem, nakládá-

ní, skladování, třídění dřeva 

 základní práce při opracování mate-

riálu, řezání, hoblování, spojování, 

lepení, vrtání apod.  

 jednoduché montáže, pomocné prá-

ce v dřevařské a nábytkářské výrobě  

  povrchová úprava, dokončovací 

práce, broušení, moření, tmelení a 

máčení  

 

 

Délka a forma vzdě-

lávání: 

  

  

tříleté večerní studium 

Základní podmínky 

přijetí:  

 splnění povinné školní docházky 

 zdravotní způsobilost 

Způsob ukončení 

studia: 

  

Závěrečná zkouška, která se skládá z písem-

né, praktické a ústní zkoušky. Absolventi 

získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list v daném oboru.  

Absolventi tohoto učebního oboru se uplatní v odvětví dřevozpracující 

výroby při provádění jednoduchých pracovních činností. Jsou připraveni 

pro práce v dřevařské a truhlářské výrobě zejména pro manipulaci 

s materiálem, polotovary a výrobky a pro práce spojené s ručním a stroj-

ním opracováním dřeva, pro výrobu a jednodušší montáž nábytku, prů-

myslových výrobků ze dřeva, aglomerovaných výrobků ve stavebně-

truhlářské výrobě atp.. 

Práce ve stravování 
65-51-E/02 

Zaměření oboru:

 

 

  

Dvouletý učební obor zaměřený na jednodu-

ché pracovní činnosti ve společném stravová-

ní 

Charakteristika 

oboru: 

 

 

  

 jednoduché pracovní činnosti ve 

společném stravování na úseku 

přípravy jídel a obsluhy  

 na úseku přípravy jídel příprava 

surovin a polotovarů včetně mani-

pulace s nimi a jejich skladování, 

příprava jednotlivých pokrmů a 

nápojů v teplé kuchyni a příprava 

surovin pro studenou kuchyni  

 na úseku obsluhy přípravné práce a 

jednoduchá obsluha v odbytových 

střediscích   

Délka a forma vzdě-

lávání: 

  

  

dvouleté večerní studium 

Základní podmínky 

přijetí:  

 splnění povinné školní docházky 

 zdravotní způsobilost 

Způsob ukončení 

studia: 

  

Závěrečná zkouška, která se skládá z písem-

né, praktické a ústní zkoušky. Absolventi 

získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list v daném oboru.  

Absolventi tohoto učebního oboru mají všeobecné i odborné vzdělání pro 

výkon práce ve stravovacích službách, uplatní se zejména jako pomocní 

kuchaři, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách knedlí-

ků a při přípravě studené kuchyně. Jsou připraveni na provádění různých 

činností souvisejících s přípravou a servisem pokrmů. Mezi typické čin-

nosti prováděné v praxi patří i provádění jednoduché obsluhy hostů nebo 

pomoc v obsluze při bufetovém uspořádání. 

Strojírenské práce 

Zaměření kurzu:

 

 

  

Desetiměsíční kurz složený ze dvou modulů - 

strojař a zámečník,  zaměřený na jednodu-

ché strojírenské práce 

Charakteristika 

kurzu: 

 

 

  

 manipulace s materiálem 

 základní práce při opracování stro-

jírenských materiálů -  pilování, 

řezání, stříhání,  vrtání, zahlubová-

ní, řezání závitů, rovnání, ohýbání, 

nýtování apod.  

 základy strojního obrábění kovů 

 opravy, montáže a demontáže jedno-

duchých strojních součástí 

 seřízení a obsluha základních obrá-

běcích strojů 

Elektrikář 

Zaměření kurzu:

 

 

  

Desetiměsíční kurz složený ze dvou modulů - 

instalace a výroba rozvaděčů,  zaměřený na 

jednoduché práce v elektrotechnických pro-

vozech 

Charakteristika 

kurzu: 

 

 

  

 manipulace s materiálem 

 základní práce při opracování elek-

trotechnických a strojírenských 

materiálů - pilování, řezání, stříhání,  

vrtání, zahlubování, řezání závitů, 

rovnání, ohýbání, nýtování apod.  

 základy instalací a zapojování vodi-

čů, výroba rozvaděčů 

 opravy, montáže a demontáže jedno-

duchých elektrotechnických výrobků 

a zařízení 

Kurz 

Kurz Učební obor Učební obor 


