
 
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: 
ZEDNICKÉ PRÁCE 

Kód a název oboru vzdělávání: 
36-67-E/01  Zednické práce 

Dosažený stupeň vzdělání: 
střední vzdělání s výučním listem 

Forma studia: tříleté denní studium  

Způsob ukončení:  závěrečná zkouška-výuční list 

Podmínky pro přijetí 
Splnění povinné školní docházky, přednostně jsou přijímáni žáci s úspěšným ukončením devátého 
ročníku základní školy vyučující podle ŠVP ZV-LMP a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Splnění kritérií přijímacího řízení. 
Zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání. 

Charakteristika oboru 

Žák učebního oboru získá základní vědomosti i praktické dovednosti z technologie provádění staveb, 
jako je zdění, omítání, betonování apod. Naučí se pracovat se současnými stavebními materiály, 
seznámí se se stavebními výkresy, získá znalost funkcí jednotlivých stavebních konstrukcí stavby.  
Výuka učebního oboru Zednické práce je cyklická, tj. teoretická výuka ve škole je čtyři dny, praktický 
výcvik v dílnách nebo na stavbách šest dní. Tento cyklus se opakuje. 
V teoretické výuce se nevyučují cizí jazyky. 

Uplatnění absolventa 

Absolvent oboru Zednické práce se uplatní na trhu práce v povolání zedník. Je schopen provádět 
jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých materiálů, 
montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace. 

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. 


