O NÁS

NABÍDKA DENNÍHO STUDIA

••SŠ-COPT Uherský Brod je nejen technickou, ale
také uměleckou školou (bez platby školného).

••V denním studiu otevíráme pravidelně maturitní a učební
obory dle nabídky.

••S
 Š-COPT Uherský Brod vznikla v roce 1957
z potřeby vzdělávání zaměstnanců České zbrojovky a.s.
a po celou dobu je s ní úzce propojena.

••Nabízíme vzdělání ve třech oblastech (vždy s maturitním
a učebním oborem): PUŠKAŘSKÉ, STROJÍRENSKÉ a RYTECKÉ.

••Zřizovatelem SŠ-COPT Uherský Brod je Zlínský kraj.
••Kapacita střední školy je 400 žáků, což umožňuje více
využívat individuální přístup.

••Koncepce nabízených oborů je unikátní v tom, že umožňuje přestupy mezi podobnými obory v jednotlivých oblastech.

••Nabídka oborů pružně reaguje na poptávku trhu.

NABÍDKA DÁLKOVÉHO STUDIA
A REKVALIFIKACÍ

SPOLUPRÁCE S ČESKOU ZBROJOVKOU a.s.

U dálkového studia dlouhodobě nabízíme obory ukončené
výučním listem:

CZ UB a.s. je klíčovým partnerem pro SŠ-COPT Uherský
Brod, což přináší řadu benefitů, např.:

••Puškař

••poznání moderních technologií v CZ UB a.s.;

••Umělecký rytec

••čerpání materiální a technologické podpory;
••a
 bsolvování řízených praxí v CZ UB a.s. s ohodnocením
nad rámec zákonných limitů;

••Prodavač zbraní
V oblasti rekvalifikací jsme schopni připravit rekvalifikaci
přesně dle požadavků zaměstnavatelů.

••g
 arance zaměstnání všech absolventů v CZ UB a.s.

NABÍDKA VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Na naší škole je zřízeno detašované pracoviště VŠB-TU
Ostrava, které nabízí dálkový bakalářský obor – specializace
Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo.

••P
 ro žáky v denním studiu máme vlastní moderní domov
mládeže, kde naleznou vše důležité, tj.: sportoviště, posilovnu, střelnici, saunu, WIFI, volnočasové kroužky atd.

STUDIJNÍ A UČEBNÍ OBORY

DALŠÍ BONUSY STUDIA NA SŠ-COPT UB

••S
 travování je zabezpečováno vlastní jídelnou v budově
DM a jídelnami v areálu České zbrojovky a.s., kde SŠ sídlí.

••Dlouhodobá spolupráce se zahraničními školami
(výměnné pobyty pro naše žáky).

••P
 ro studenty dálkového SŠ a VŠ studia nabízíme
ubytování přímo v objektu školy (5 pokojů).

••Snadná dostupnost z dopravního terminálu.
••Unikátnost a dlouhodobá tradice vyučovaných oborů.
••Možnost získání stipendia Junior zbrojovák
a stipendia Na podporu technické vzdělanosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE A ADRESA ŠKOLY:
Střední škola – COPT Uherský Brod
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
T: 572 655 961, 572 655 965 | E: info@copt.cz | www.copt.cz

Naše vize: „Chceme, aby absolvent naší školy byl
nejen výborný odborník a zručný řemeslník, ale
také dobrý člověk, respektující morální hodnoty.“

PUŠKAŘSKÉ OBORY

STROJÍRENSKÉ OBORY

RYTECKÉ OBORY

Zaměření:

Zaměření:

Zaměření:

• Základemtěchtooborůjenejenstrojnívýroba,aletaké
manuálnízručnost,kteroudokladujetechnickézvládnutí
ročníkovéprácea pochopenízbrojníproblematiky
(poteoretickéi praktickéstránce).Žákůmjeumožněno
v průběhustudiazískatzbrojníprůkaz.

• Strojírenskéoboryjsouzaměřenynaklasickéstrojařské
dovednosti,kteréneustálerozšiřujemedlepožadavků
trhupráce(základemjsouzámečnickédovednosti,klasické
obrábění,CNCstroje,CNCprogramování,3Dtiska3D
skenování,technickékresleníatd.).

• Jednáseouměleckéobory(talentovézkoušky),

Uplatnění:

• OborObráběčkovůjefinančněpodpořenZK
(měsíčnístipendium,ročníodměna).

PUŠKAŘ
23-69-H/01
4letý obor ukončený maturitní zkouškou

TECHNIK-PUŠKAŘ
23-69-L/01

• seznámenísvýrobounožůakazet,
• unikátnízapojeníCNCgravírovacíchstrojůdovýuky.

• U těchtooborůvykazujemedlouhodobějednuz nejnižších
nezaměstnanostímeziabsolventy.

3letý učební obor ukončený výučním listem

OBRÁBĚČ KOVŮ
23-56-H/01
4letý obor ukončený maturitní zkouškou

MECHANIK SEŘIZOVAČ
23-45-L/01

• Řadaabsolventůseuplatnilavuměleckéčinnosti,
aťjižvevlastnímpodnikáníneboupuškařskýchfirem,
• možnostpokračovánínaVŠuměleckéhosměru.
SNADNÝ PŘESTUP MEZI UČEBNÍM
A MATURITNÍM OBOREM

3letý učební obor ukončený výučním listem

• přípravavlastníchnávrhůajejichrealizacenapř.vpodobě
rytinnazbraně,noženebokazetyatd.,

Uplatnění:

Uplatnění:

SNADNÝ PŘESTUP MEZI UČEBNÍM
A MATURITNÍM OBOREM

SNADNÝ PŘESTUP MEZI UČEBNÍM
A MATURITNÍM OBOREM

• Absolventitěchtooborůjsounejenstrojaři,aletaképuškaři.
Naleznouuplatněnínejenv konstrukci,výroběa servisu
zbraní,aletakév ozbrojenýchsložkách.

• rytecképrácesespecializacínakovadřevo,

3letý učební obor ukončený výučním listem

UMĚLECKÝ RYTEC
82-51-H/09
4letý obor ukončený maturitní zkouškou

UMĚLECKOŘEMESLNÉ
ZPRACOVÁNÍ KOVŮ – PRÁCE RYTECKÉ
82-51-L/01

