
 
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: 
TESAŘ 
Kód a název oboru vzdělávání: 
36-64-H/01 Tesař 

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 
Žák se učí ručnímu a strojnímu opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo, orientaci 
ve stavebních výkresech, v projektové a technické dokumentaci, zhotovovat jednoduché tesařské 
výkresy a náčrty, provádět jednoduché výpočty z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské 
konstrukce podle prováděcího výkresu, volit správný technologický postup a organizaci práce, volit 
vhodný materiál a výrobky a správně je používat při provádění tesařských konstrukcí, připravovat 
a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je, vázat a montovat jednoduché 
tesařské konstrukce, adaptovat narušené tesařské konstrukce. 
Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborná praxe v moderních dílnách, na smluvních 
pracovištích a stavbách, kde lze po úspěšném ukončení studia získat zaměstnání. 

Uplatnění absolventa  

Absolvent se uplatní v dřevařských i stavebních firmách při vykonávání odborných tesařských pracích 
např. zhotovování bednění, montáži a demontáži lešení, přípravě a montáži krovů, dřevostaveb, 
provádění dřevěných obkladů a podlah, výrobě jednoduchých dřevěných konstrukcí, při opravách 
a podchycování konstrukcí. Po nabytí potřebné praxe bude schopen uplatňovat získanou kvalifikaci při 
samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví. 
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních 
školách příslušného zaměření. V současné době velmi žádaný obor na trhu práce. 

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. 
� 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 

Raeder & Falge s.r.o. 
Přívozní 114/2 
410 02 Lovosice 
IČ 28714989 


