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STAVÍME NA DOBRÝCH ZÁKLADECH...



Studijní a učební obory SPŠS

2 leté denní nástavbové studium s maturitou

Učební obory

3 leté denní studium s výučním listem

Studijní obory

4 leté denní studium s maturitou

(Kliknutím na název oboru přejdete na jeho charakteristiku)

 Montér suchých staveb a dřevostaveb

 Zedník a obkladač

 Truhlář – Truhlářka

 Tesař

 Malíř, lakýrník a dekoratér –

Malířka, lakýrnice a dekoratérka

 Klempíř pro stavební výrobu

 Instalatér

 Nábytkářská a dřevařská  výroba

 Technická zařízení budov

www.stavebkavalmez.cz

 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství 

a architektura

 Stavební provoz

 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství

4 leté nebo zkrácené 2 leté 

distanční studium s maturitou

 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství

 Technická zařízení budov

 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství 

a design interiéru

http://www.stavebkavalmez.cz/
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Naše učebny



 připravuje odborníky v oblasti stavební projekce, podnikatele

v oblasti přípravy a realizace staveb

 obor je rovněž vhodný jako příprava k dalšímu studiu na vysokých

školách, zejména stavebního nebo příbuzného směru

 odborná praxe je obsažena v učebních plánech všech ročníků

 tento obor lze rovněž studovat formou distančního studia

 profilové předměty – pozemní stavitelství, stavební konstrukce,

stavební mechanika, konstrukční cvičení, výpočetní technika (CAD),

ekonomika, stavební příprava a provoz

Charakteristika studijního oboru Stavebnictví, 

zaměření Pozemní stavitelství 

Zpět 

na obory
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Odborné soutěže



 rozvíjí výtvarné cítění žáků

 obor je rovněž vhodný jako příprava k dalšímu studiu na vysokých

školách, zejména oboru Architektura

 profilové předměty – pozemní stavitelství, stavební konstrukce,

stavební mechanika, konstrukční cvičení, výpočetní technika (CAD),

architektura, urbanismus, památková péče, ekonomika

 odborná praxe je obsažena v učebních plánech všech ročníků

Charakteristika studijního oboru Stavebnictví,

zaměření

Pozemní stavitelství a architektura

Zpět 

na obory
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Práce žáků



 obor rozvíjí kreativitu, cit pro estetiku, zručnost, dovednosti v práci

s ICT, samostatnost

 žáci mají možnost získat nejen technické znalosti v oboru stavebnictví,

ale i znalosti a dovednosti v oblasti navrhování interiérů, výtvarných

technik, modelování, ergonomie a historie designu

 absolvent je také připraven ke studiu na vysokých školách, zejména

stavitelství a architektury

 uplatnění absolventa – stavebnictví, interiérový specialista

v projekčních kancelářích, výroba a prodej výrobků pro stavebnictví

a interiéry, výstavnictví, poradenství při navrhování interiérů

 odborná praxe je obsažena v učebních plánech všech ročníků

Charakteristika studijního oboru Stavebnictví,

zaměření

Pozemní stavitelství a design interiéru

Zpět 

na obory
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Odborné učebny

laboratoř TZB

učebna výpočetní techniky



Charakteristika studijního oboru

Technická zařízení budov

 připravuje odborníky pro technické a řídící funkce, zejména

v projekci vytápění, vzduchotechniky, zdravotní techniky, zásobování

vodou a plynem

 obor má u nás více než 60 let tradice

 studenti pracují v laboratořích vybavených nejmodernější technikou

 absolventů tohoto oboru je trvalý nedostatek

 odborná praxe je obsažena v učebních plánech všech ročníků

 tento obor lze rovněž studovat formou distančního studia

 profilové předměty – zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika,

rozvod a využití plynu, mechanika, konstrukční cvičení, výpočetní

technika (CAD), ekonomika Zpět 

na obory
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Expozice TZB ve škole



 denní nástavbové studium

 délka studia – 2 roky

 podmínkou pro přijetí je vyučení v oboru truhlář nebo tesař

 obor poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou

 absolventi mohou pracovat jako technici, konstruktéři, vést vlastní

firmy nebo dále studovat na VŠ stavebního nebo dřevařského

směru

Charakteristika studijního oboru

Nábytkářská a dřevařská výroba

Zpět 

na obory
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Účast žáků učebních oborů

na výstavách



Charakteristika studijního oboru

Stavební provoz

Zpět 

na obory

 denní nástavbové studium

 délka studia – 2 roky

 podmínkou pro přijetí je vyučení v oboru tesař, instalatér, klempíř

(stavební výroba), zedník, malíř a lakýrník nebo montér suchých

staveb

 obor poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou

 absolventi mohou pracovat jako technici, rozpočtáři, vést vlastní

firmy nebo dále studovat na VŠ stavebního směru
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Práce žáků – modely



 moderní forma studia založená na řízeném samostatném studiu

 je určeno pro absolventy SOU, SŠ, VOŠ nebo VŠ jiných zaměření

než stavebnictví

 společné konzultace se konají jednou za měsíc

 individuální konzultace probíhají formou e-mailu, telefonu atd.

 délka studia je 4 roky nebo 2 roky pro studenty s dosaženým

středním vzděláním s maturitní zkouškou

 distanční formou lze studovat obory Pozemní stavitelství nebo

Technická zařízení budov
Zpět 

na obory

Co je to distanční studium?
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Odborné exkurze



Charakteristika učebního oboru

Instalatér

 žáci získají odborné vědomosti v oblastech vodárenství

a vodovodů, vytápění, plynárenství a kanalizace

 seznámí se s projektovou dokumentací, konstrukčními systémy,

vlastnostmi technických materiálů a mnohými technologiemi

 součástí výuky je i zaškolovací kurz svařování, spojování

a montáže plastových potrubí, kurz svařování plamenem

a spojování měděného potrubí pájením

 výuka je organizována v dvoutýdenních cyklech, tj. pravidelně

se střídá týden teorie a týden praxe

 praktická příprava je v prvním ročníku prováděna v dílnách školy,

ve druhém a třetím ročníku pracují žáci převážně na stavbách Zpět 

na obory
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Výuka praxe



Charakteristika učebního oboru

Klempíř 
(ŠVP KLEMPÍŘ PRO STAVEBNÍ VÝROBU)

 žák se seznámí s ručním a strojním obráběním různých materiálů,

svařováním, pájením, čtením výrobních podkladů a technických

výkresů

 naučí se vypočítat spotřebu materiálu, navrhnout vhodný tvar

příslušného výrobku, zvolit vhodné spojovací a pomocné materiály

 naučí se provádět opravy, zhotovovat a osazovat střešní krytinu

 výuka je organizována v dvoutýdenních cyklech, tj. pravidelně

se střídá týden teorie a týden praxe

 praktická příprava je v prvním ročníku prováděna v dílnách školy,

ve druhém a třetím ročníku pracují žáci převážně na stavbách

Zpět 

na obory
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Práce realizované žáky



Charakteristika učebního oboru

Malíř a lakýrník
(ŠVP MALÍŘ, LAKÝRNÍK A DEKORATÉR – MALÍŘKA, LAKÝRNICE A DEKORATÉRKA) 

 žák zvládne malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád

a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů, napodobování

dřev, tapetování, aplikaci nátěrem a stříkáním

 součástí výuky jsou základy šablonování, batikování, fládrování,

patinování, mramorování, válečkování, linkování, písmomalířství

apod.

 žáci se seznámí s novými nátěrovými hmotami

 předpokladem je cit pro barevný soulad

 výuka je organizována v dvoutýdenních cyklech, tj. pravidelně

se střídá týden teorie a týden praxe

 praktická příprava je v prvním ročníku prováděna v dílnách školy,

ve druhém a třetím ročníku pracují žáci převážně na stavbách Zpět 

na obory
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Práce realizované žáky



Charakteristika učebního oboru

Montér suchých staveb
(ŠVP MONTÉR SUCHÝCH STAVEB A DŘEVOSTAVEB)

 velmi žádaný obor na trhu práce

 práce se sádrokartonem podle technické dokumentace

 montáž stropních podhledů, kazetových stropů, lehkých

sádrokartonových příček, stropů a podlah

 vytváření obytných místností (podkroví)

 rekonstrukce bytových jader

 opravy a rekonstrukce staveb

 úpravy lehkých podlahových povlaků

 montáž nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, opláštění

nosných konstrukcí Zpět 

na obory
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Práce realizované žáky



 žáci se seznámí s celou řadou tradičních i moderních postupů při

výrobě a montáži dřevěných konstrukcí

 žáci získají základní ekonomické znalosti potřebné k založení

vlastní firmy

 postupně se také seznámí se základními pokrývačskými

a klempířskými pracemi na střeše

Charakteristika učebního oboru

Tesař

Zpět 

na obory
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Práce realizované žáky



 žáci získají teoretické i praktické poznatky o vlastnostech

a použití dřeva

 absolventi zvládají všechny aspekty výroby oken, dveří, obkladů,

nábytku, dřevěných schodů atd. včetně zaměření a vypracování

technické dokumentace

 výuka je organizována v dvoutýdenních cyklech, tj. pravidelně

se střídá týden teorie a týden praxe

 praktická příprava je v prvním ročníku prováděna v dílnách školy

(výukově), ve druhém a třetím ročníku pracují žáci převážně

na zakázkách pro instituce a občanskou veřejnost

Charakteristika učebního oboru

Truhlář (ŠVP TRUHLÁŘ – TRUHLÁŘKA)

Zpět 

na obory
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Práce žáků



 žáci se seznámí se všemi moderními materiály a technologiemi

používanými v současnosti ve stavebnictví

 naučí se vyrábět bednění, provádět izolace, zdít, provádět

omítky a betonářské práce, klást dlažby, obklady (včetně

sádrokartonu) atd.

 ve vyšších ročnících mají žáci možnost specializace

na obkladačské práce

 výuka je organizována v dvoutýdenních cyklech, tj. pravidelně

se střídá týden teorie a týden praxe

 praktická příprava je v prvním ročníku prováděna v dílnách školy,

ve druhém a třetím ročníku pracují žáci převážně na stavbách

Charakteristika učebního oboru

Zedník (ŠVP ZEDNÍK A OBKLADAČ)

Zpět 

na obory
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Výuka praxe



Podpora řemesel v odborném školství

Obory finančně dotované z prostředků Zlínského kraje:

 Instalatér

 Klempíř – stavební

 Zedník

 Tesař

 Malíř a lakýrník

 Truhlář

Finanční motivace vybraných oborů:

 1. ročník 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1500,- Kč

 2. ročník 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2500,- Kč

 3. ročník 500,- Kč měsíčně (září až leden), za vyznam. jednorázově 3000,- Kč

Podmínky pro vyplácení „stipendií“ jsou stanoveny Zlínským krajem.

Žáci 2. a 3. ročníku navíc dostávají měsíční kapesné jako odměnu

za produktivní práci.
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Soutěžní práce žáků 



Přijímací řízení

pro studijní obory 

 Přijímací zkoušky u všech studijních oborů (s výjimkou zkráceného

distančního studia) se budou konat v 1. kole přijímacího řízení formou

jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura

a Matematika a její aplikace.

 Kritéria pro přijetí: 

– výsledek přijímací zkoušky

– prospěch  na  ZŠ  (M, F, Čj, Cizí jazyk)

– prokazatelný    zájem    o   školu  (výtvarné obory   ZUŠ, soutěže 

z matematiky, fyziky, ICT, výtvarné soutěže a kroužky,…)

 V případě podání dvou přihlášek na různé obory na škole uveďte

1. pořadí nebo 2. pořadí.



Přijímací řízení

pro učební obory 

 přijímací řízení pro učební obory 

proběhne 

bez přijímacích zkoušek
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Domov mládeže

Ubytování v nově rekonstruovaném

domově mládeže poskytujeme 

přednostně žákům 1. ročníku.
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Domov mládeže

Víkendové akce

Každoroční účast 

na Dni Země

Hudební skupiny 

mohou zkoušet 

ve vlastní zkušebně 
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Proč u nás studovat?

 máme 146 let tradice

 naši absolventi snadno nacházejí uplatnění v praxi

 žáci se učí v moderně vybavených učebnách a laboratořích

 využíváme prakticky výpočetní techniku v mnoha předmětech

 naši žáci jsou každoročně velmi úspěšní v soutěžích

 máme širokou nabídku technických a výtvarných kroužků

 pořádáme odborné exkurze do zahraničí

 spolupracujeme s řadou stavebních firem



Navštivte nás

Proč?
 seznámíte se s atmosférou 

školy a budoucími učiteli

 prohlédnete si odborné 

učebny

 uvidíte ukázky práce 

našich žáků

Kdy?

Na Dny otevřených dveří:

 7. 11. 2020

 8. 1. 2021

 6. 11. 2020

 12. 2. 2021



 Adresa:

Střední průmyslová škola stavební 

Valašské Meziříčí

Máchova 628/10 nebo Vrbenská 234

Valašské Meziříčí

757 01

 Internetové stránky: www.stavebkavalmez.cz

 E-mail: skola@spsstavvm.cz

sou@spsstavvm.cz

praxe@spsstavvm.cz

 Telefon: pracoviště Máchova 571 751 011

pracoviště Vrbenská 571 166 261

Kontakty na naši školu

http://www.spsstavvm.cz/
mailto:skola@spsstavvm.cz
mailto:sou@spsstavvm.cz
mailto:praxe@spsstavvm.cz

