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82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 

 Absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti uměleckého truhlářství. Najde uplatnění ve 

firmách s podobným zaměřením, v nábytkářské výrobě, v restaurátorských dílnách, 

v lesnictví a stavebnictví, dále i v oblastech zabývající se výrobou a restaurováním 

truhlářských prvků jako samostatně pracující odborník stejně jako zaměstnanec.  

Přihlášky do 30. 11. (nekoná se přijímací zkouška z ČJ a M, ale talentová zkouška z VV)! 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické 

 Absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti uměleckého kovářství a zámečnictví. Najde 

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.  

Přihlášky do 30. 11. (nekoná se přijímací zkouška z ČJ a M, ale talentová zkouška z VV)! 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

82-51-H/01  Umělecký kovář a zámečník 

 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.  

Střední vzdělání s výučním listem. 

 

 

33-56-H/01 Truhlář 

 
 

Uplatní se ve firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku, stavebně 
truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních 
potřeb, hraček, domácích, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. 
Jeho uplatnění je jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních 
podnikatelských aktivit.  
Střední vzdělání s výučním listem. 
 

 

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 

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

provozuschopnost zemědělské techniky. Najde uplatnění ve firmách s podobným 

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

prodejem, servisem a opravami zemědělské techniky, osobních a nákladních vozidel. 

Velkou výhodou pro uplatnění absolventů je získání svářečského a řidičského oprávnění. 

Střední vzdělání s výučním listem. 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 

 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. Velkou 

výhodou je získání svářečského a řidičského oprávnění. 

Střední vzdělání s výučním listem. 

 

41-55-E/01   Opravářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Střední vzdělání s výučním listem. 

65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
Střední vzdělání s výučním listem. 

29-51-E/01   Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 

 
 
 

 

 

 

 

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.  

Střední vzdělání s výučním listem. 

 

41-51-E/01 Farmářské práce 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Střední vzdělání s výučním listem. 

 

75-41-E/01 Pečovatelské práce – připravujeme!!! 

 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. 

Střední vzdělání s výučním listem. 

 

 

   STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSELCE        
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     Přijďte se podívat i mimo dny otevřených dveří! 



STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSELCE  
Škola se šedesátiletou tradicí tradičních řemeslných a opravárenských oborů. 

Pracoviště Oselce: 
Obory kategorie ,,L“ nabízíme jako jediná škola v Plzeňském kraji čtyřleté „maturitní“ 

uměleckořemeslné obory pro zpracování kovů a dřeva, viz přehled oborů. Tyto obory spojují 

maturitní vzdělání s řemeslným uplatněním, a to díky efektivnímu propojení všeobecných, odborných 

předmětů a odborného výcviku (praxe). Obory jsou určeny pro žáky základních škol, studium 

připravuje na náročná povolání a nižší řídicí funkce. Vzděláváme v denní 4leté formě studia, jehož 

významnou součástí je odborný výcvik.  Absolventi získávají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat 

ve vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole. 

Obory kategorie ,,H“ jsou tradiční učební obory s tříletou přípravou. Po získání výučního listu lze 

pokračovat navazujícím nástavbovým studiem a získat maturitu. 
 

Pracoviště Blovice  

Obory kategorie ,,E“ jsou určeny hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, lehkým 

zdravotním postižením nebo s lehkým zdravotním znevýhodněním, jsou koncipovány s nižšími nároky 

v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon 

jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších 

ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci s lehkým zdravotním postižením 

nebo s lehkým zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělání 

s výučním listem. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k žákům. Těžiště 

přípravy pro povolání je v odbornosti. V oborech neprobíhá povinná výuka cizího jazyka.  
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