Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Název ŠVP:

STROJNÍ MECHANIK (strojař, potrubář)

Kód a název oboru vzdělávání:
23-51-H/01 Strojní mechanik
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
Forma studia:

tříleté denní studium
tříleté dálkové 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
Obor poskytuje vzdělání a odbornou přípravu pro ruční nebo strojní zhotovování a sestavování součástí
strojů, montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Obsah učiva vychází z požadavků
uplatnění absolventa v odborné praxi. Důraz je kladen na odborné předměty, jako jsou technologie,
strojírenská technologie, technická dokumentace a strojnictví.
Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborný výcvik v moderních dílnách, ve druhém
a třetím ročníku na pracovištích firem, se kterými škola spolupracuje.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních
školách příslušného zaměření.
Uplatnění absolventa
Absolvent se orientuje ve výrobních postupech a v ostatní technologické dokumentaci, klíčovými
dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy. Může se uplatnit v povoláních strojní
zámečník, provozní zámečník, zámečník kolejových vozidel, mechanik opravář pro údržby, montér
potrubář, potrubář, montér ocelových konstrukcí, zámečník kolejových konstrukcí. V případě
absolvování svářečského kurzu je kvalifikován i pro výkon povolání svářeč. Absolventi se mohou zapojit
do podnikání v soukromé sféře.
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.
Stipendijní příspěvek po dobu tří let při splnění daných podmínek.
Kurz svařování ve vlastní svářečské škole.
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
Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.
Václava Řezáče 313
434 01 Most
IČ 47784709
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

