Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Název ŠVP:

TRUHLÁŘ – DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Kód a název oboru vzdělávání:
33-56-H/01 Truhlář
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
Tento obor poskytuje střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro povolání stavební truhlář. Žáci
získávají základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech, o technologii výroby,
poznávají výrobní zařízení, učí se je ovládat, seřizovat a udržovat, naučí se číst výkresy, zhotovit
dílenské náčrty, zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot ve stavebně truhlářské výrobě, vyrábět
stavebně truhlářské výrobky, osazovat je a provádět jejich povrchovou úpravu, budou schopni vyrobit
jednoduchý a vestavěný nábytek včetně drobných doplňků (odborné předměty - ekonomika, odborné
kreslení, technologie, dřevařská výroba, materiály, výrobní zařízení).
Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborná praxe v moderních dílnách a na stavbách,
kde mají žáci možnost se přímo podílet na realizaci stavebního díla.
Uplatnění absolventa
Absolventi se uplatní při výkonu povolání truhlář ve firmách zabývajících se výrobou nábytku a zařízení,
při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Jsou připravováni tak, aby po nabytí potřebné praxe byli
schopni uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné podnikatelské činnosti.
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

