SPŠ stavební Valašské Meziříčí

www.stavebkavalmez.cz e-mail: sou@spsstavvm.cz 571 751 010
Aktuální informace o našich oborech naleznete na internetových stránkách školy nebo nás
kontaktujte e-mailem, telefonicky a uvítáme i vaši osobní návštěvu.

Informace o studijních oborech Stavebnictví a Technická zařízení budov jsou
na dalších informačních materiálech školy.

3-leté učební obory
Absolvent se uplatní ve stavebních a montážních firmách
i v soukromém podnikání při vykonávání odborných
instalatérských prací, provádí montáž domovních rozvodů vody, kanalizace, montáž
umyvadel, van, aj. Montáž rozvodů ústředního vytápění, klimatizačních zařízení,
rozvodů domovního plynovodu a napojení plynových spotřebičů. Získají svářečský
průkaz během studia. Mohou na naší škole získat maturitu v nástavbovém studiu.

Instalatér

Uplatní se ve stavebních firmách i v soukromém
podnikání při vykonávání odborných klempířských
prací. Provádí klempířské práce na střechách, zhotovuje a sestavuje klempířské stavební
výrobky. Zvládá technologie při výrobě a montáži vzduchotechniky, výrobu žlabů a
odpadních trub, parapetů, oplechování komínů a střech. V současné době velmi
žádaný obor na trhu práce. Mohou na naší škole získat maturitu v nástavbovém studiu.

Klempíř - stavební

Malíř, lakýrník a dekoratér
Malířka, lakýrnice a dekoratérka

Absolvent(ka) se uplatní ve firmách
provádějících malířské, natěračské
a dekoratérské práce v interiérech,
tapetování, nátěry fasád a stavebních konstrukcí. Obor je velmi vhodný i pro dívky tak, jak
je již v okolních zemích běžné. Podnikání v tomto oboru je nenáročné na vstupní investice.
Má možnost na naší škole získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu Stavební provoz.
Uplatní ve stavebních firmách při montáži suchých
staveb a dřevostaveb, dřevěných a kovových
nosných konstrukcí stěn, příček a stropních
podhledů, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb, při provádění
tepelných izolací a při montáži sádrokartonových konstrukcí. V současné době velmi
žádaný obor. Má možnost na naší škole získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu.

Montér suchých
staveb a dřevostaveb

Tesař

Absolvent se uplatní ve stavebních i dřevařských firmách
a také v soukromém podnikání při vykonávání odborných
tesařských prací, zhotovování a montáži krovů, dřevostaveb, bednění, montáži
lešení, provádění dřevěných obkladů a podlah, montáži sádrokartonových
konstrukcí a při výrobě jednoduchých dřevěných konstrukcí. Absolvent má možnost
pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu Stavební provoz.
Absolvent(ka) se uplatní v nábytkářských
i stavebních firmách a také v soukromém
podnikání ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, zahradního
nábytku, lehkých dřevostaveb, hraček, podlahovin a při opravách a renovaci
truhlářských výrobků. Zvládá obsluhu CNC strojů. Má možnost pokračovat na naší škole
ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu - Nábytkářská a dřevařská výroba.

Truhlář - Truhlářka

Uplatní se ve stavebních firmách i v soukromém
podnikání. Zhotovuje základy staveb, vyzdívání
zdiva, ukládání stropů, provádí vnitřní a venkovní omítky, obklady a dlažby,
zateplování staveb, tepelné a zvukové izolace, hydroizolaci, rekonstrukce a opravy
staveb, sádrokartonové konstrukce. V současné době velmi žádaný obor na trhu
práce. Absolventi mohou na naší škole získat maturitu v nástavbovém studiu.

Zedník a obkladač

Nábytkářská a dřevařská výroba
Umožňuje studentům stavebních a dřevařských oborů získat
v průběhu dvou let teoretické vědomosti potřebné k složení
maturitní zkoušky a současně si prohloubit odborné znalosti a získat
nutný ekonomický a manažérský přehled pro podnikání nebo vedení
provozu. Jsou odborně připravováni k výkonu funkce vedoucího
výroby - stavby, mistra, konstruktéra, nebo soukromého podnikatele
ve svém oboru. Mohou také pokračovat ve studiu na vysoké škole.
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Škola se ve své dlouhé historii zaměřuje také na výuku řemesel ve stavebnictví a dřevařství a udržuje si stále
vysokou úroveň vyučovaných řemesel. Dokladem toho jsou výborná umístění našich žáků na odborných
řemeslných soutěžích jak v rámci kraje, tak i v celorepublikových soutěžích a také na mezinárodní úrovni.

3-leté učební obory
Instalatér

Tesař
V oborech Malíř a Truhlář

u nás získají výuční list
i dívky͘

Montér suchých
staveb a dřevostaveb

Truhlář - Truhlářka

Pro maturanty a vyučené
v jiných oborech nabízíme
získání výučního listu
s možností nástupu do
vyššího ročníku s osobním
studijním plánem.

Malíř, lakýrník a dekoratér
Malířka, lakýrnice a dekoratérka

Zedník a obkladač

Praktická výuka
Důraz ve výuce je kladen na praktickou část
a spolupráci s odbornými firmami. Žáci
po prvním ročníku absolvují praxi převážně již
v reálném prostředí staveb pod vedením našich
zkušených učitelů odborného výcviku nebo
přímo ve firmách pod dohledem zkušených
instruktorů. Výuka je realizována přímo
na zakázkách a žáci zároveň získávají odměnu
za vykonanou práci. Jsou tak dobře připraveni
na své povolání po ukončení školy.

Klempíř - stavební

Nástavbové studium
Absolventi stavebních
a dřevařských učebních
oborů mají možnost
získat na naší škole
maturitu ve dvouletém
nástavbovém
studiu
zaměřeném na jejich
odbornost a získat tak
větší možnosti svého
budoucího uplatnění.

Stavební provoz

Nábytkářská a dřevařská výroba

Žáci oborů Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Tesař, Truhlář, Zedník jsou finančně podporováni Zlínským krajem.
Více na stránkách školy www.stavĞďŬĂǀĂůŵĞǌ.cz. Všichni žáci získávají od 2. ročníku odměnu za produktivní práci.

