Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Název ŠVP:

ELEKTRIKÁŘ

Kód a název oboru vzdělávání:
26-51-H/01 Elektrikář
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. Důraz je kladen především na základy
elektrotechniky, aplikované do oblasti odborného zaměření. Významné jsou obsahové okruhy
vytvářející společně ucelené odborné předpoklady vyučujících se v předmětech: základy elektrotechniky
a elektroniky, technická dokumentace, základní montážní dovednosti, zpracování materiálu, aplikace
elektrotechnických prvků a obvodů, elektrické měření, ekonomika.
Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborný výcvik v moderních dílnách, ve druhém
a třetím ročníku na pracovištích firem, se kterými škola spolupracuje.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní dle odborného zaměření v povoláních elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých
zařízení, mechanik elektronických zařízení, mechanik měřících, regulačních a automatizačních
zařízení, elektromechanik, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů,
elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční
dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné
odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních
školách příslušného zaměření.
Škola poskytuje
Bezplatně odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění.
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.
Partner školy
INELSEV Group a.s.
Husitská 1716
434 01 Most
IČ 47310987
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

