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82-51-L/02 
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

- práce truhlářské 

Délka studia: Čtyři roky.: Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní 

docházka, zdravotní 

způsobilost uchazeče 

doložená lékařem 

a úspěšně složené 

talentové zkoušky. 

Uplatnění absolventa: 

Úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti uměleckého 

truhlářství. Může najít uplatnění ve firmách s podobným zaměřením, 

v nábytkářské výrobě, v restaurátorských dílnách, obchodní činnosti, 

v lesnictví a stavebnictví, dále i v oblastech, které se zabývají výrobou 

a restaurováním truhlářských prvků. Uplatní se jako samostatně 

pracující odborník stejně jako zaměstnanec ve větším kolektivu. 

Ukončení vzdělávání: 

Maturitní zkouška. 

Vzdělání: 

Střední odborné s maturitním 

vysvědčením. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Vyšší odborné a vysoké školy. 
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82-51-L/02 
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

- práce truhlářské 

Fotografie žákovských prací: 
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82-51-L/01 
Uměleckořemeslné zpracování kovů 

- práce kovářské a zámečnické 

Délka studia: Čtyři roky.: Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní 

docházka, zdravotní 

způsobilost uchazeče 

doložená lékařem 

a úspěšně složené 

talentové zkoušky. 

Uplatnění absolventa: 

Úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti uměleckého 

kovářství a zámečnictví. Může najít uplatnění ve firmách s podobným 

zaměřením, v lesnictví a stavebnictví, dále v oblastech, které se zabývají 

výrobou a restaurováním kovářských prvků. Uplatní se jako samostatně 

pracující odborník stejně jako zaměstnanec ve větším kolektivu. 

Ukončení vzdělávání: 

Maturitní zkouška. 

Vzdělání: 

Střední odborné s maturitním 

vysvědčením. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Vyšší odborné a vysoké školy. 



www.stredniskolaoselce.cz & www.stskolaoselce-truhlarna.cz 

   

82-51-L/01 
Uměleckořemeslné zpracování kovů 

- práce kovářské a zámečnické 

Fotografie žákovských prací: 
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33-56-H/01 

Truhlář 

Délka studia: Tři roky.: Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní 

docházka, zdravotní 

způsobilost uchazeče 

doložená lékařem. 

Uplatnění absolventa: 

Uplatní se ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání 

odborných prací ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků, 

lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, 

hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při 

opravách a renovaci truhlářských výrobků. A to jak v pozici 

zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních 

podnikatelských aktivit. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Dvouleté nástavbové studium 64-41-L/524  Podnikání, 

nebo podobné obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. 



www.stredniskolaoselce.cz & www.stskolaoselce-truhlarna.cz 

  

33-56-H/01 

Truhlář 

Fotografie žákovských prací: 
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41-55-H/01  

Opravář zemědělských strojů 

Délka studia: Tři roky.: Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní 

docházka, zdravotní 

způsobilost uchazeče 

doložená lékařem. 

Uplatnění absolventa: 

Kromě oprav, výroby a renovace dílů, údržby a diagnostiky je schopen 

hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky. Může najít 

uplatnění ve firmách s podobným zaměřením, v lesnictví, sadařství, 

vinařství, dopravě a stavebnictví, dále i v oblastech, které se zabývají 

prodejem, servisem a opravami zemědělské techniky, automobilů 

a nákladních vozidel. Velkou výhodou pro uplatnění absolventů je 

získání základního svářečského oprávnění a řidičského průkazu. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Dvouleté nástavbové studium 64-41-L/524  Podnikání, 

nebo podobné obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. 
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23-68-H/01  

Mechanik opravář motorových vozidel 

Délka studia: 

Tři roky.: 

Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní 

docházka, zdravotní 

způsobilost uchazeče 

doložená lékařem. 

Uplatnění absolventa: 

Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, 

opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly 

(STK), stanicích měření emisí (SME) apod. Absolventi se mohou 

uplatnit i jako řidiči nákladních vozidel nebo jako kvalifikovaní svářeči. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Dvouleté nástavbové studium 64-41-L/524  Podnikání, 

nebo podobné obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. 
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82-51-H/01  

Umělecký kovář a zámečník 

Délka studia: 

Tři roky.: 

Podmínky přijetí: 

Zdravotní způsobilost 

uchazeče doložená lékařem 

a úspěšné složení talentové 

zkoušky. 

Uplatnění absolventa: 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti uměleckého kovářství a 

zámečnictví. Může najít uplatnění ve firmách s podobným zaměřením, 

ve strojírenství a dále v oblastech, které se zabývají výrobou nebo 

restaurováním kovářských prvků. Uplatní se jako samostatně 

podnikající subjekt v odborné sféře, stejně jako v zaměstnaneckém 

kolektivu. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Dvouleté nástavbové studium 

nebo podobné obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. 
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41-55-E/01   

Opravářské práce 

Délka studia: 

Tři roky.: 

Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní docházka 

a zdravotní způsobilost uchazeče 

doložená lékařem. Přednostně jsou 

přijímáni žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Uplatnění absolventa: 

Úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti zemědělského 

opravárenství a servisních služeb. Může najít uplatnění ve firmách 

s podobným zaměřením, v lesnictví, dopravě a stavebnictví, 

dále v oblastech, které se zabývají prodejem, servisem a opravami 

zemědělské techniky, automobilů a nákladních vozidel. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Možnost pokračování vzdělávání v oborech H, možnost kurzů k 

doplnění vzdělání. 
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65-51-E/01   
Stravovací a ubytovací služby 

(Kuchařské práce) 

Délka studia: 

Tři roky.: 

Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní docházka 

a zdravotní způsobilost uchazeče doložená 

lékařem. Přednostně jsou přijímáni žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Uplatnění absolventa: 

Úspěšný absolvent je připraven vykonávat jednoduché práce při 

výrobě a podávání jídel – zejména přípravu a ošetřování základních 

druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici, přípravu 

a vlastní výrobu teplých a studených jídel a nápojů, výdej pokrmů, 

jednoduchou obsluhu a základní úklidové práce. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Možnost pokračování vzdělávání v oborech H, možnost kurzů k 

doplnění vzdělání. 
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29-51-E/01   
Potravinářská výroba  

(Cukrářské práce) 

Délka studia: 

Tři roky.: 

Podmínky přijetí: 

Splněná povinná školní  

docházka a zdravotní způsobilost 

uchazeče doložená lékařem.  

Přednostně jsou přijímáni žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání 

jednoduchých činností, při výrobě potravinářských výrobků zejména 

při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva 

nebo při zpracování mléka a výrobě mléčných výrobků apod. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Možnost pokračování vzdělávání v oborech H, možnost kurzů k 

doplnění vzdělání. 
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41-51-E/01 

Farmářské práce 

Délka studia: 

Tři roky.: 

Podmínky přijetí: 

Zdravotní způsobilost uchazeče 

doložená lékařem. Studium je vhodné 

i pro uchazeče s podpůrnými 

opatřeními na základě doporučení 

školského poradenského zařízení. 

Uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství. 

Vykonává práce související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, dovede 

obsluhovat zemědělskou techniku včetně její údržby. Naučí se základy 

zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku 

nebo soukromého sektoru. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Možnost pokračování vzdělávání v oborech H, možnost kurzů k doplnění 

vzdělání. 
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75-41-E/01 
Pečovatelské služby 

 

Délka studia: 

Tři roky.: 

Podmínky přijetí: 

Zdravotní způsobilost uchazeče 

doložená lékařem. Studium je vhodné i 

pro uchazeče s podpůrnými opatřeními 

na základě doporučení školského 

poradenského zařízení. 

Uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo 

pobytových zařízeních a v terénních službách. Vykonává práce při poskytování 

přímé obslužné a asistentské péče klientům a při zajišťování chodu domácnosti 

klientů. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník 

v domácnosti. 

Ukončení vzdělávání: 

Závěrečná zkouška. 

Vzdělání: 

Střední s výučním listem. 

Možnosti dalšího vzdělávání: 

Možnost pokračování vzdělávání v oborech H, možnost kurzů k doplnění 

vzdělání. 


