
 
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

 

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 

Název ŠVP:     
POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 
Kód a název oboru vzdělávání:   
26-41-M/01  Elektrotechnika 

Dosažený stupeň vzdělání:    
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Forma studia:  čtyřleté denní studium 

Způsob ukončení: maturitní zkouška 

Podmínky pro přijetí 

Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, 
zdravotní způsobilost. 

Charakteristika oboru 

Obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání technického charakteru se zaměřením na oblast 
počítačových systémů. Své znalosti získávají žáci v odborných předmětech - informační technologie, 
ekonomika, základy elektrotechniky, elektronika, elektrotechnologie, elektronické počítače, programové 
vybavení.  
Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, elektrolaboratořích a dílnách zaměřených na měření 
a regulaci, elektroniku, točivé stroje apod., Odborná praxe ve 2. a 3. ročníku je zajišťována ve spolupráci 
se sociálními partnery přímo ve vybraných firmách a podnicích regionu. 

Uplatnění absolventa 

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, 
např. při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, 
v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, v oblasti systémů pro měření 
a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických 
přístrojů a zařízení. Možnými uplatněními absolventů jsou povolání elektrotechnik, konstruktér, revizní 
technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik 
elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj. 
Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách 
příslušného zaměření. 

Škola poskytuje 

� Příspěvek na dojíždění pro žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci v Ústeckém kraji mimo sídlo školy. 

� Zahraniční stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci - projekt MOBILITY. 

� 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. 


