Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Název ŠVP:

AUTOMECHANIK
Kód a název oboru vzdělávání:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Forma studia:

tříleté denní studium

Způsob ukončení:

závěrečná zkouška-výuční list

Podmínky pro přijetí
Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení,
zdravotní způsobilost.
Charakteristika oboru
Obsah učiva vychází z požadavků uplatnění absolventa v praxi. Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon
činností při opravách motorových a přípojných vozidel - demontáž, montáž, kontrolu vozidel a jejich
funkčních celků. Žáci používají a obsluhují diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel
a jejich částí. Součástí vzdělávání v rámci předmětu řízení motorových vozidel je příprava žáků
3. ročníků k získání řidičského oprávnění skupin B a C.
Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, odborný výcvik v dílnách, ve druhém
a třetím ročníku na pracovištích autoopraven, se kterými škola spolupracuje.
Uplatnění absolventa
Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech,
stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže
a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou
úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení
pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti
evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu
a náhradních dílů.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních
školách příslušného zaměření.
Škola poskytuje
Příspěvek na dojíždění pro žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci v Ústeckém kraji mimo sídlo školy.
Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením
(WC a sprchový kout).
Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika.

Kontakty:
476 137 211, 476 137 501
ředitel
476 137 343, 476 137 353
škola - strojírenské obory
476 137 302, 476 137 322
škola - ekonomické obory
476 137 544, 476 137 323
škola - elektro a stavební obory, obory chovatelství koní
476 137 550
odborný výcvik, dílny
476 137 527, 476 137 562
studijní oddělení
Více informací získáte na webových stránkách školy www.sstmost.cz

