
 
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: 
OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - LOGISTIK 

Kód a název oboru vzdělávání: 
66-53-H/01  Operátor skladování 

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, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost. 

Charakteristika oboru 
Obor operátor skladování umožňuje získání všeobecných, odborných vědomostí a manuálních 
dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání skladník. Žák se učí ovládat odbornou terminologii 
typickou pro skladové hospodářství, příp. obchod, využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel 
a principů při řešení praktických úkolů, znát základní druhy zboží a ostatních materiálů používaných 
ve skladování, mít základní dovednosti v používání počítače, ovládat administrativu a organizaci 
skladového hospodářství včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky, ovládat jednotlivé způsoby 
balení a skladové manipulace se zbožím, mít přehled o mechanizačních prostředcích používaných 
při manipulaci a skladování zboží a materiálů, provádět odběr a přejímku zboží včetně vedení dokladů, 
samostatně rozhodovat o pracovním postupu při přemísťování zboží, uskladňovat zboží v závislosti 
na organizaci skladování, druhu uskladňovaného zboží a skladového systému, ošetřovat skladované 
zboží v závislosti na zachování jeho užitné hodnoty, manipulovat s obaly, nevratné obaly likvidovat 
bez ohrožení životního prostředí, vratné obaly ukládat a vést o nich příslušnou evidenci, organizovat 
a provádět fyzické i účetní inventury, podle příslušných předpisů, vyřizovat reklamace 
podle reklamačních řádů a pokynů, ovládat základní operace související s vyskladňováním zboží, 
zaevidovat a odepsat zboží ze stavu zásob.  
Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborná praxe v moderních dílnách, ve třetím 
ročníku ve skladech řetězců a provozních pracovištích., kde mohou najít po úspěšném ukončení studia 
zaměstnání. 

Uplatnění absolventa 
Absolventi se uplatní ve všech firmách a organizacích, které ke své činnosti provozují sklady. Jsou 
připraveni vykonávat povolání skladník. 
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. 


