
Střední průmyslová škola stavební 
2022/2023 Valašské Meziříčí  

Dny otevřených dveří ve všech budovách školy: 

� Pátek 4. listopadu 2022 (8.00–16.00 hod) 

� Sobota 5. listopadu 2022 (8.00–12.00 hod) 

� Pátek 6. ledna 2023 (12.00–16.00 hod) 

� Pátek 10. února 2023 (12.00–16.00 hod) 

 

 

 
 

Teoretická výuka všech oborů, distanční studium 

Máchova 628/10,  

tel. 571 751 011, 

mob. 603 827 244 (maturitní obory), 

mob. 731 400 103 (učební obory), 

e-mail: skola@spsstavvm.cz (maturitní obory), 

e-mail: sou@spsstavvm.cz (učební obory). 

Praktická výuka učebních oborů 

Vrbenská 234, 

mob. 731 400 103, 

e-mail: praxe@spsstavvm.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresby: Kateřina Sochorová 

Střední průmyslová škola stavební 
Valašské Meziříčí 
Obory vzdělání ve školním roce 2023/24 (denní forma) 

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou 

� 36–47–M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství 

� 36–47–M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura 

� 36–47–M/01 Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru 

� 36–45–M/01 Technická zařízení budov 

Tříleté obory s výučním listem 

� 36–52–H/01 Instalatér 

� 23–55–H/01 Klempíř pro stavební výrobu 

� 39–41–H/01 Malíř, lakýrník a dekoratér – Malířka, lakýrnice a dekoratérka 

� 36–66–H/01 Montér suchých staveb a dřevostaveb 

� 36–64–H/01 Tesař 

� 33–56–H/01 Truhlář – Truhlářka 

� 36–67–H/01 Zedník a obkladač 

PODPORA ŘEMESEL V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ 
Finanční dotace žákům z prostředků Zlínského kraje: 

Obory podporované na naší škole Finanční podpora těchto oborů: 

36–52–H/01 Instalatér 

23–55–H/01 Klempíř – stavební 

36–67–H/01 Zedník 

36–64–H/01 Tesař 

39–41–H/01 Malíř a lakýrník 

33–56–H/01 Truhlář 

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 vyznamenání jednorázově  3000,– Kč 

Podmínky pro vyplacení „stipendií“ jsou stanoveny Zlínským krajem. Podpora se týká pouze denního studia. 

Netýká se období hlavních prázdnin a přerušení studia. Podrobné informace na www.stavebkavalmez.cz. 

Výuka Odborného výcviku (praxe) probíhá u všech našich učebních oborů převážně 

při realizaci zakázek, žáci tak dostávají odměnu – kapesné jako podíl z vytvořené 

hodnoty zakázek. 

 

 www.stavebkavalmez.cz 


	Prázdná stránka



