
Budoucnost patří těm,  
kdo si věří

NABÍDKA učebních  
a studijních oborů



Střední škola stavebních řemesel, příspěv-
ková organizace, je státní školské zařízení, 
jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 
Rozsáhlý areál se nachází v příměstské 
části Brno-Bosonohy, s výbornou dopravní 
dostupností.

Vše pod jednou střechou
Třídy pro teorii, dílny, ubytování, jídelna 
a sportoviště jsou na jednom místě. Žádné další 
dojíždění.

Nadstandardní bonusy  
a jistota zaměstnání
Firmy spolupracující se školou poskytují vybra-
ným stavebním oborům technickou a materiální 
pomoc pro provádění odborné výuky a vyplácí 
nadstandardní hmotné zabezpečení a finanční 
ohodnocení (stipendia, stravné, dopravné). Po 
získání výučního listu garantují pracovní místo.

Školní pomůcky zdarma
Ochranné pracovní oděvy, nářadí, nástroje 
i materiál na výuku – to vše dostanete zdarma.

Jsme online
U nás se budete učit z elektronických učebnic 
a online slovníků. Wi-Fi máme ve vyhrazených 
prostorách areálu školy a využívat můžete také 
školní počítače.

Podporujeme ambice
Po získání jednoho výučního listu si můžete 
udělat další v jednoletém zkráceném studiu. 
Nebo pokračovat k maturitě v nástavbovém 
studiu… třeba až na vysokou školu! Naše škola 
vám nabízí kvalitní základ, na kterém můžete 
dále stavět.

Investujeme do žáků
Investovali jsme více než 300 milionů korun do 
vybavení školy a dílen. Máme nejnovější stroje 
a techniku. V praxi vás tak nic nepřekvapí.

Za práci i studium odměnu
Za práci na zakázkách dostávají naši žáci 
podíl na produktivní práci. A navíc – úspěšným 
žákům vyplácíme každé pololetí stipendium až 
2 500 Kč u oborů klempíř, mechanik plynových 
zařízení, kominík, tesař, zedník, zedník-obkla-
dač, pokrývač a čalouník.

Jsme spojení s praxí
Výuka u nás není odtržená od praxe. Spolupra-
cujeme s firmami i cechy, už během studia se 
dozvíte, jak to vypadá v praxi.

Zaměstnání pro každého
Řemeslníků je velký nedostatek, naší žáci mají 
už předem danou 100% uplatnitelnost na trhu 
práce. 

Nebráníme se přestupům
A co když během studia zjistím, že můj obor 
není to pravé ořechové? Žádný problém! 
V rámci školy můžete využít prostupnost oborů 
a navázat na příbuzný obor nebo obor změnit 
a začít studovat ten, pro který máte vlohy. 

 Æ Tříleté učební obory zakončené VL –  
bez příjímacích zkoušek

 Æ Umělecký truhlář a řezbář zakončené 
VL – talentové zkoušky

 Æ Uměleckořemeslné zpracování dřeva 
zakončené MZ – talentové zkoušky

 Æ Nástavbové studium zakončené MZ –  
jednotné přijímací zkoušky

Ubytování poskytujeme jak pro vlastní žáky, tak 
i pro žáky a studenty všech brněnských škol 
včetně VOŠ, VŠ a jazykových škol.

Pražská 636/38b, Brno
T 547 120 661
E sekretariat@soubosonohy.cz

www.soubosonohy.cz
www.facebook.com/SkolaBosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, 
příspěvková organizace



Použité zkratky

DE – denní studium, ZZ – závěrečná zkouška, MZ – maturitní zkouška

Čtyřleté studijní obory zakončené MZ strana

Kód a název oboru délka studia forma studia ukončení studia

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování 
dřeva – práce truhlářské 4 DE MZ 3

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování 
dřeva – práce čalounické a dekoratérské 4 DE MZ 3

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 4 DE MZ 4

Tříleté obory vzdělávání zakončené ZZ strana

Kód a název oboru délka studia forma studia ukončení studia

36-67-H/01 Zedník 3 DE ZZ 5

36-67-H/01 Zedník-obkladač 3 DE ZZ 5

36-64-H/01 Tesař 3 DE ZZ 6

36-69-H/01 Pokrývač 3 DE ZZ 7

23-55-H/01 Klempíř 3 DE ZZ 8

36-56-H/01 Kominík 3 DE ZZ 9

36-52-H/01 Instalatér 3 DE ZZ 10

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 3 DE ZZ 11

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE ZZ 12

33-56-H/01 Truhlář 3 DE ZZ 13

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 3 DE ZZ 14

33-59-H/01 Čalouník 3 DE ZZ 15

Nástavbové studijní obory zakončené MZ strana

Kód a název oboru délka studia forma studia ukončení studia

33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba 2 DE MZ 16

36-44-L/51 Stavební provoz 2 DE MZ 17

23-43-L/51 Provozní technika 2 DE MZ 18

Přehled studijních oborů



www.soubosonohy.cz
www.facebook.com/SkolaBosonohy

Kód a název oboru Délka studia Forma studia Ukončení studia

36-67-H/01 Zedník 1 rok DE ZKR ZZ

36-67-H/01 Zedník se zaměřením na obkladačství 1 rok DE ZKR ZZ

36-64-H/01 Tesař 1 rok DE ZKR ZZ

23-55-H/01 Klempíř 1 rok DE ZKR ZZ

36-69-H/01 Pokrývač 1 rok DE ZKR ZZ

33-56-H/01 Truhlář 1 rok DE ZKR ZZ

23-51-H/01 Strojní mechanik 1 rok DE ZKR ZZ

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 1 rok DE ZKR ZZ

36-52-H/01 Instalatér 1 rok DE ZKR ZZ

36-56-H/01 Kominík 1 rok DE ZKR ZZ

33-59-H/01 Čalouník 1 rok DE ZKR ZZ

Použité zkratky: DE ZKR – zkrácené denní studium; ZZ – závěrečná zkouška

Všechny obory  
jsou přístupné i dívkám.

Ubytování

Ubytování pro žáky je zajištěno ve vlastním 
domově mládeže v areálu školy s celodenním 
stravováním.

Zkrácené studium na 1 rok
Pro absolventy středních škol, JŠ, VOŠ a VŠ

Střední škola stavebních řemesel,  
příspěvková organizace
Pražská 38b, 642 00  Brno-Bosonohy

Kontakt na studijní oddělení:
T 606 060 055, 607 063 806
E  sobotkova@soubosonohy.cz 

kominkova@soubosonohy.cz
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Kód a název oboru

82-52-L/02 Umělecko-
řemeslné zpracování 
dřeva – práce truhlářské

82-52-L/02 Umělecko-
řemeslné zpracování 
dřeva – práce čalounické 
a dekoratérské

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, 
vysvědčení o  maturitní 
zkoušce

Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Technologie, materiály, konstrukce se 
zaměřením na výrobu nábytku, opravy 
a rekonstrukce historického nábytku

 Æ Dějiny výtvarného umění, uměleckoře-
meslné techniky a výtvarná příprava, 
vše orientováno k uměleckořemeslnému 
zpracování dřeva

 Æ Výpočetní technika – základ a rýsovací 
programy pro navrhování nábytku a pro-
gramy převoditelné do softwaru strojního 
obrábění – CNC stroje se zaměřením 
na nábytkářskou výrobu

 Æ Odborný výcvik zaměřený na výrobu 
nábytku a zařízení, opravy historického 
nábytku a speciální techniky úprav nábytku 
a historických předmětů

Uplatnění absolventa
 Æ Státní i soukromá sféra
 Æ Nábytkář – individuální i sériová  
výroba nábytku

 Æ Individuální výroba a opravy historického 
nábytku včetně oprav speciálních technik

 Æ Individuální výroba a opravy čalouněného 
nábytku a dekorací

 Æ Realizace čalounické a dekoratérské práce 
dle návrhů nebo jako repliky původních 
slohových prací

 Æ Rukodělné zhotovování náročnějších 
truhlářských výrobků nebo užitkových 
a dekorativních předmětů ze dřeva

 Æ Technolog – technologická příprava  
výroby nábytku

 Æ Další studium na vyšší odborné nebo vysoké 
škole uměleckého, dřevařského, nábytkář-
ského zaměření

Uměleckořemeslné zpracování dřeva
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Kód a název oboru

33-42-M/01 Nábytkářská 
a dřevařská výroba

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, 
vysvědčení o maturitní 
zkoušce

Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Technologie výroby dřevařských, nábytkář-
ských a stavebně truhlářských výrobků

 Æ Navrhování nábytkářských a stavebně 
truhlářských výrobků

 Æ Sestavování technologické dokumentace
 Æ Znalost materiálů vhodných pro výrobu
 Æ Využívání materiálů z hlediska technických 
a ekonomických vlastností a jejich ekolo-
gická likvidace po skončení životnosti

 Æ Sestavování pracovních postupů
 Æ Výrobní zařízení
 Æ Obsluha dřevařských strojů  
a bezpečnost práce

 Æ Obsluha výpočetní techniky
 Æ Ekonomika, kalkulace
 Æ Navrhování v rýsovacích programech na PC
 Æ Obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa
 Æ V dřevozpracujícím průmyslu
 Æ V nábytkářské a čalounické výrobě
 Æ Ve výrobě dřevěných konstrukcí
 Æ V oblasti stavebně truhlářské výroby
 Æ V podmínkách velkosériové  
i zakázkové výroby

 Æ Na úrovni nižších a středních  
vedoucích pozic

 Æ Pracovník v oblasti přípravy  
a plánování výroby

 Æ Návrhář a konstruktér
 Æ Technolog a mistr výroby
 Æ Referent v oblasti výrobní kontroly  
a kontroly jakosti výrobků

 Æ Pracovník na úseku ekonomiky,  
obchodu a logistiky

 Æ Další studium na vyšší odborné nebo vysoké 
škole zemědělského, lesnického nebo 
technického zaměření

Nábytkářská a dřevařská výroba
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Kód a název oboru

36-67-H/01 Zedník

36-67-H/01 Zedník- 
-obkladač

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Zedník, Zedník-obkladač

Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Orientace v technické dokumentaci
 Æ Práce s moderním nářadím a pomůckami
 Æ Zdění nosného zdiva, pilířů, příček,  
kleneb a komínů

 Æ Osazování prefabrikátů, oken a zárubní
 Æ Provádění hydroizolací a tepelných izolací
 Æ Provádění vnitřních a vnějších omítek, 
obkladů a dlažeb

 Æ Betonáž stavebních konstrukcí a podlah
 Æ Rekonstrukce budov včetně sanací 
vlhkého zdiva

 Æ Zateplování budov
 Æ Montáže sádrokartonových konstrukcí
 Æ Samostatná kalkulace spotřeby materiálu
 Æ Znalost a přehled nových stavebních 
materiálů a technologií

 Æ Aktivní přístup k pracovnímu životu 
a profesní kariéře

 Æ Týmová práce
 Æ Obsluha výpočetní techniky
 Æ Ve třetím ročníku si žáci mohou zvolit 
specializaci zedník-obkladač

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Ve stavebních firmách v povolání zedník 
a zedník se zaměřením obkladač

 Æ Omítkář – provádění povrchových 
úprav zdiva

 Æ Zateplování budov
 Æ Rekonstrukce a přestavby budov a bytů
 Æ Prodejce stavebního materiálu
 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Orientace ve stavební dokumentaci
 Æ Tvorba výrobní dokumentace pomocí 
speciálních softwarů

 Æ Ruční a strojní opracování dřeva  
a materiálů na bázi dřeva

 Æ Spojování dřevěných prvků klasickými spoji 
i moderními technikami

 Æ Ochrana dřeva a jeho modifikace
 Æ Samostatná kalkulace nákladů a rozpočto-
vání pomocí speciálních pc programů

 Æ Výroba a montáž bednění
 Æ Výroba a montáž prvků zahradní  
architektury

 Æ Výroba a montáž klasických  
střešních konstrukcí

 Æ Výroba a montáž novodobých  
střešních konstrukcí

 Æ Výroba a montáž klasických dřevostaveb 
i staveb na bázi dřeva

 Æ Rekonstrukce dřevěných konstrukcí

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Pracovník montáže bednění pro monolitické 
i prefabrikované konstrukce

 Æ Pracovník montáže a demontáže lešení
 Æ Montér dřevostaveb
 Æ Montér střešních konstrukcí
 Æ Montér lehkých obvodových plášťů
 Æ Montér suché výstavby
 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

36-64-H/01 Tesař

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Tesař
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Orientace ve stavební dokumentaci
 Æ Ruční a strojní opracování dřeva, kovů, 
keramiky a plastů

 Æ Vlastnosti stavebních materiálů
 Æ Základy stavební fyziky
 Æ Samostatná kalkulace nákladů a rozpočto-
vání pomocí speciálních PC programů

 Æ Klasické skládané krytiny
 Æ Povlakové krytiny
 Æ Vegetační střechy
 Æ Hydroizolace
 Æ Doplňkové vrstvy střešních plášťů
 Æ Světlovody a střešní okna
 Æ Jednoduché klempířské konstrukce
 Æ Kotevní technika

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Kladení skládaných střešních krytin
 Æ Kladení povlakových krytin
 Æ Provádění vegetačních střech
 Æ Provádění hydroizolací
 Æ Montáž světlovodů a střešních oken
 Æ Kotvení solárních panelů a solárních krytin
 Æ Práce ve výškách
 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

36-69-H/01 Pokrývač

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Pokrývač
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Orientace ve stavební dokumentaci
 Æ Tvorba výrobní dokumentace pomocí 
speciálních softwarů

 Æ Ruční a strojní opracování kovů
 Æ Spojování plechů různými způsoby
 Æ Zásady ochrany kovových materiálů
 Æ Samostatná kalkulace nákladů a rozpočto-
vání pomocí speciálních PC programů

 Æ Výroba a montáž klempířských výrobků 
související s odvodněním střech

 Æ Výroba a montáž rozvodů vzduchotechnic-
kých zařízení

 Æ Montáž plechových krytin
 Æ Výroba a montáž oplechování tepelných 
izolací potrubních systémů

 Æ Výroba a montáž plechových  
odvětrávaných fasád

 Æ Rekonstrukce a výměna stávajících 
klempířských výrobků

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Pracovník montáže odvodňovacích  
systémů budov

 Æ Pracovník montáže plechových  
střešních krytin

 Æ Montér vzduchotechnických rozvodů
 Æ Montér plechových fasádních systémů
 Æ Montér oplechování střešních prostupů
 Æ Montér oplechování tepelných izolací 
potrubních systémů

 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

23-55-H/01 Klempíř

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Klempíř
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Základy zdění a omítání
 Æ Základy ručního zpracování kovů
 Æ Stavba jednovrstvého zděného komína
 Æ Stavba systémových komínů
 Æ Čištění průduchů komínů a kouřovodů
 Æ Čištění spotřebičů
 Æ Vypalování komínů
 Æ Připojování spotřebičů na pevná,  
kapalná a plynná paliva

 Æ Provádění kontrol spalinových cest 
a technického stavu spotřebičů

 Æ Měření složení spalin a vyhodnocení 
naměřených hodnot

 Æ Zpracování protokolu o kontrole  
spalinových cest

 Æ Orientace v technické dokumentaci
 Æ Obsluha výpočetní techniky

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Sanace a výstavba komínů
 Æ Frézování komínových průduchů
 Æ Vypalování komínů
 Æ Čištění spotřebičů a spalinových cest
 Æ Kontrola spalinových cest
 Æ Vystavení protokolu o kontrole  
spalinových cest

 Æ Montáž kouřovodů  
a vzduchospalinových cest

 Æ Připojování spotřebičů na všechny  
druhy paliv

 Æ Spolupráce s cechem kominíků
 Æ Po získání 5leté praxe možnost  
získání kvalifikace revizního technika  
spalinových cest

 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném  
studiu příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

36-56-H/01 Kominík

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Kominík
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Orientace v technické dokumentaci
 Æ Provádění montáže potrubí
 Æ Svářečské zkoušky a získání certifikátů
 Æ Práce s moderním nářadím a pomůckami
 Æ Samostatná kalkulace nákladů a rozpočty 
jednoduchých akcí

 Æ Opravy a práce s kovy a nekovy
 Æ Provádění zkoušek těsnosti
 Æ Montáž a opravy armatur
 Æ Montáž a obsluha spotřebičů
 Æ Montáže zařizovacích předmětů
 Æ Montáže odvětrávání
 Æ Obsluha výpočetní techniky

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Vodovodní a kanalizační montáže
 Æ Montážník v bytové, občanské  
a průmyslové výstavbě

 Æ Instalatér-topenář
 Æ Spolupráce s cechem topenářů a instalatérů
 Æ Montér plynoinstalace
 Æ Spolupráce s cechem kominíků
 Æ Technik pro výrobu
 Æ Prodejce instalatérské techniky
 Æ Servisní technik
 Æ Obsluha energetických provozů
 Æ Obsluha dispečinku
 Æ Technik údržbář
 Æ Svářeč
 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

36-52-H/01 Instalatér

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list  

Instalatér
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Orientace v technické dokumentaci
 Æ Ruční a strojní opracování kovů,  
vlastnosti materiálů

 Æ Práce spojené s dopravou plynu
 Æ Stavebně montážní činnosti  
na vnějších sítích

 Æ Instalace vnitřních rozvodů plynu  
v rámci technických zařízení budov

 Æ Montáž, uvádění do provozu  
a údržba dálkovodů

 Æ Měření a regulace na plynovodech
 Æ Montáž, seřizování a opravy plynových 
spotřebičů v domácnostech i průmyslu

 Æ Provádění zkoušek na plynovodech
 Æ Instalace a montáž otopné soustavy
 Æ Obsluha a využití výpočetní techniky v praxi
 Æ Svářečské kurzy

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Montážní pracovník na vnějších  
a vnitřních plynovodech

 Æ Údržbář a opravář na rozvodech plynovodů
 Æ Montážní pracovník plynových spotřebičů
 Æ Pracovník na podzemních zásobnících
 Æ Pracovník na kompresorových, regulačních 
a odorizačních stanicích na plynovodech

 Æ Svářeč
 Æ Spolupracovník s cechem COPZ, topenářů 
a instalatérů a kominíků

 Æ Rozvod topení v objektech
 Æ Servisní technik
 Æ Revizní technik – po splnění předepsané 
praxe a doplnění vzdělání

 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

36-52-H/02 Mechanik 
plynových zařízení

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Mechanik plynových zařízení
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Výpočetní technika
 Æ Technická příprava výroby,  
včetně technické dokumentace

 Æ Technologie výroby, druhy materiálů  
a jejich použití

 Æ Strojnictví, strojírenská technologie
 Æ Ruční zpracování a strojní obrábění 
kovových materiálů – řezání, pilování, vrtání, 
pájení, broušení, soustružení, frézování

 Æ Výroba, montáž a demontáž  
kovových konstrukcí

 Æ Montáž, údržba a opravy strojních zařízení
 Æ Svářečské kurzy

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ V oblasti stavebnictví, strojírenství, 
zemědělství, dopravě

 Æ Ve výrobních, montážních  
a opravárenských provozech

 Æ Zhotovování a sestavování jednotlivých 
součástí a funkčních celků různých strojů, 
zařízení a konstrukcí, při jejich uvádění 
do provozu, při provádění jejich běžné 
údržby, diagnostikování jejich závad 
a při jejich opravování

 Æ Opravy a údržby strojů a zařízení  
v nestrojírenských odvětvích

 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

23-51-H/01 Strojní mechanik

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Strojní mechanik
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Zhotovení dřevařských, nábytkářských 
a stavebně truhlářských výrobků

 Æ Ruční postupy opracování dřeva  
a dřevních materiálů

 Æ Používání ručního elektrického nářadí
 Æ Obsluha dřevoobráběcích strojů  
a bezpečnost práce

 Æ Sestavování jednodušší konstrukční 
a technologické dokumentace

 Æ Znalost materiálů vhodných pro výrobu
 Æ Znalost pracovních postupů
 Æ Obsluha výpočetní techniky

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ V podmínkách velkosériové  
i zakázkové výroby

 Æ V pilařských a dřevařských provozech
 Æ V nábytkářské výrobě a výrobě zařízení
 Æ Ve výrobě dřevěných konstrukcí a prvků 
zahradní architektury

 Æ V provozech pro výrobu hraček,  
dětských hřišť, sportovního nářadí

 Æ V oblasti stavebně truhlářské výroby
 Æ Prodejce nábytku a dřevařských výrobků
 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

33-56-H/01 Truhlář

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Truhlář
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Technologie, materiály, konstrukce 
se zaměřením na výrobu nábytku

 Æ Opravy a rekonstrukce historického nábytku 
a speciální techniky – dřevořezba, úpravy 
povrchu

 Æ Dějiny umění, a výtvarná příprava, vše 
orientováno k uměleckořemeslnému zpraco-
vání dřeva, historickému vývoji nábytku

 Æ Výpočetní technika – základ – Word, Excel, 
prezentace a komunikace na internetu, 
grafické programy pro prezentaci  
výtvarných návrhů

 Æ Odborný výcvik zaměřený na výrobu 
nábytku a zařízení, opravy historického 
nábytku a speciální techniky úprav nábytku 
a historických předmětů

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Nábytkář – individuální i sériová výroba 
nábytku

 Æ Umělecký truhlář a řezbář – individuální 
výroba a opravy historického nábytku 
včetně oprav speciálních technik, mimo 
oprav předmětů ve státní památkové péči

 Æ Rukodělné zhotovování užitkových 
a dekorativních předmětů dle návrhů

 Æ Rukodělné zhotovování replik dobového 
nábytku, zdobných součástí nábytku 
a dekorativních prvků interiérů

 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

Kód a název oboru

82-51-H/02 Umělecký 
truhlář a řezbář

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Umělecký truhlář a řezbář
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Technologie, materiály, konstrukce se 
zaměřením na výrobu čalouněného nábytku 
a bytových dekorací, opravy a rekonstrukce 
čalounění

 Æ Výpočetní technika – základ – Word, Excel, 
prezentace a komunikace na internetu

 Æ Odborný výcvik zaměřený na výrobu 
čalouněného nábytku a bytových dekorací, 
opravy a rekonstrukce čalounění

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Čalouník – individuální i sériová výroba 
čalouněného nábytku

 Æ Individuální výroba a opravy čalouněného 
nábytku a dekorací

 Æ Čalounění v dopravních prostředcích,  
výroba potahů a povlaků

 Æ Uplatnění v oblasti výrobní kontroly 
i v oblasti kontroly jakosti

 Æ Prodejce čalouněného nábytku
 Æ Pokračování v jednoletém zkráceném studiu 
příbuzných oborů

 Æ Možnost dalšího navazujícího studia

Kód a název oboru

33-59-H/01 Čalouník

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné 
zkoušce, výuční list

Čalouník
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Technologie výroby dřevařských, nábytkář-
ských a stavebně truhlářských výrobků

 Æ Navrhování nábytkářských a stavebně 
truhlářských výrobků

 Æ Sestavování technologické dokumentace
 Æ Znalost materiálů vhodných pro výrobu
 Æ Využívání materiálů z hlediska technických 
a ekonomických vlastností a jejich ekolo-
gická likvidace po skončení životnosti

 Æ Sestavování pracovních postupů
 Æ Výrobní zařízení
 Æ Obsluha dřevařských strojů  
a bezpečnost práce

 Æ Obsluha výpočetní techniky
 Æ Ekonomika, kalkulace
 Æ Navrhování v rýsovacích programech na PC
 Æ Obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa
 Æ V dřevozpracujícím průmyslu
 Æ V nábytkářské a čalounické výrobě
 Æ Ve výrobě dřevěných konstrukcí
 Æ V oblasti stavebně truhlářské výroby
 Æ V podmínkách velkosériové  
i zakázkové výroby

 Æ Na úrovni nižších a středních  
vedoucích pozic

 Æ Pracovník v oblasti přípravy  
a plánování výroby

 Æ Návrhář a konstruktér
 Æ Technolog a mistr výroby
 Æ Referent v oblasti výrobní kontroly  
a kontroly jakosti výrobků

 Æ Pracovník na úseku ekonomiky,  
obchodu a logistiky

 Æ Další studium na vyšší odborné nebo vysoké 
škole zemědělského, lesnického nebo 
technického zaměření

Kód a název oboru

33-42-L/51 Nábytkářská 
a dřevařská výroba

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, 
vysvědčení o maturitní 
zkoušce

Nábytkářská a dřevařská výroba
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Obsah vzdělávání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Orientace v technické a výkresové  
dokumentaci

 Æ Znalost v oblasti stavební výroby – moderní 
stavební technologie a materiály

 Æ Znalost ekonomiky podniku
 Æ Znalost a obsluha výpočetní techniky
 Æ Znalost a orientace ve stavebním zákonu
 Æ Jednoduché rozpočty a kalkulace staveb, 
kalkulace materiálů

 Æ Znalost rýsovacího programu CAD

Uplatnění absolventa
 Æ Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec
 Æ Stavební technik ve stavební výrobě
 Æ Stavební technik při přípravě  
a provádění staveb

 Æ Stavební technik při provádění  
projektových prací

 Æ Pracovník na úseku správním
 Æ Další studium na vyšších odborných školách 
nebo vysokých školách stavebních zaměření

Kód a název oboru

36-44-L/51 Stavební provoz

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, 
vysvědčení o maturitní 
zkoušce

Stavební provoz
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Obsah vzdělání
 Æ Český a cizí jazyk
 Æ Společenskovědní předměty
 Æ Přírodovědné předměty
 Æ Ekonomika
 Æ Výpočetní technika a CAD systémy
 Æ Technologie, technická mechanika, 
technické měření

 Æ Stroje a zařízení a jejich provoz
 Æ Technické materiály využívané  
ve strojírenství, způsoby zpracování  
těchto materiálů

 Æ Technická dokumentace
 Æ Praxe na konci prvního ročníku

Uplatnění absolventa
 Æ Střední technickohospodářské funkce 
strojírenského charakteru

 Æ V odvětví strojírenství, energetiky,  
stavebnictví, dopravy, zemědělství,  
případně i služeb

 Æ V oblasti péče o provozuschopnost strojů, 
zařízení, dopravních prostředků

 Æ Při řízení a organizaci strojírenského 
provozu

 Æ Mistr provozní jednotky
 Æ Dispečer
 Æ Dílenský plánovač
 Æ Technický manažer provozu
 Æ Další studium na vyšších odborných  
školách nebo vysokých školách  
strojírenského nebo ekonomického 
zaměření

Provozní technika

Kód a název oboru

23-43-L/51 Provozní 
technika

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, 
vysvědčení o maturitní 
zkoušce
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Domov mládeže

 Æ Je součástí areálu školy – do tříd pro 
teorii, dílen, posilovny, tělocvičny 
i jídelny je to pár kroků

 Æ Dvou- a třílůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením

 Æ Pro kluky i holky

 Æ Pro žáky naší školy i pro žáky 
a studenty brněnských SŠ, VOŠ a VŠ – 
dopravní dostupnost je velmi dobrá

 Æ Celodenní stravování (snídaně, 
svačina, oběd – výběr ze tří jídel, 
večeře – výběr ze tří jídel), jídelna je 
v přízemí domova mládeže

 Æ Wi-Fi

Paletový nábytek v klubovně  
vyrobený našimi žáky

Gabiony

Adrenalin v lanovém centru Lukostřelba Výtvarný kroužek

 Æ Volnočasové aktivity, zájmové kroužky, 
sportovní vyžití včetně posilovny

 Æ Klubovny, knihovna, kulečník,  
stolní fotbal atd.

Nuda u nás určitě nehrozí
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Jak se přihlásit ke studiu
Přijímací řízení pro žáky ZŠ pro získání středního vzdělání  
s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete  
na www.soubosonohy.cz

Podmínky pro přijetí a kritéria přijímacího řízení
 Æ zdravotní způsobilost

 Æ splněná povinná školní docházka

Podmínkou přijetí ke studiu je dobrý zdravotní stav. Žák, který má být přijat, musí projít vstupní 
lékařskou prohlídkou, kterou zajišťuje smluvní lékař SŠSŘ B-B v areálu školy.  
Bližší informace škola zašle společně s rozhodnutím o přijetí.

Hodnocení uchazečů
 Æ Tříleté učební obory zakončené VL – bez přijímacích zkoušek

 Æ Umělecký truhlář a řezbář zakončené VL – talentové zkoušky

 Æ Uměleckořemeslné zpracování dřeva zakončené MZ – talentové zkoušky

 Æ Nástavbové studium zakončené MZ – jednotné přijímací zkoušky
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Střední škola stavebních řemesel intenzivně 
spolupracuje s řadou firem zejména v praktické 
výuce.

Od školního roku 2018/2019 začíná přelomová 
spolupráce s významnými firmami.

Co firmy nabízí? 
 Æ Měsíční stipendia
 Æ Příspěvky na dopravu
 Æ Příspěvky na stravování
 Æ Odborná praxe přímo ve firmě
 Æ Pracovní oblečení
 Æ Pracovní smlouvy = jistota zaměstnání

O které firmy se jedná?
 Æ Innogy
 Æ SKR stav, s. r. o.
 Æ Moravostav Brno, a. s. stavební společnost
 Æ Hrušecká stavební spol. s r. o.
 Æ KALAHA a. s.
 Æ Stavební společnost Tocháček spol. s r. o.
 Æ Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
 Æ OHL ŽS, a. s.

Spolupráce s firmami

Den s Innogy se na naší škole již stává tradicí
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Profesní kvalifikace

Ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

V oborech vzdělání vedoucích k úplné kvalifikaci (výuční list):

Montér výplní stavebních otvorů 
36-054-H

Modelář ve slévárenství 
21-025-H

Kontrolor strojírenských výrobků 
23-006-E

Dělník ve strojírenské výrobě 
23-007-E

Montér zateplovacích systémů 
36-022-H

Montážník nábytku  
33-014-H

Montér strojů a zařízení 
23-004-E

Revizní technik spalinových cest 
36-024-H

Kamnář montér topidel 
36-045-H

Kamnář montér kamen 
na biomasu 36-117-H

Kamnář montér kamen 
na biomasu s teplovodním 
výměníkem  
36-045-H

Lektor dalšího vzdělávání  
75-001-T

Pedagogické minimum 
pro instruktory odborného 
výcviku

Na jednotlivé profesní kvalifikace organizujeme přípravné kurzy.

Školicí střediska: Fermacell, Rigips

Profesní zkoušky:

Kominík 36-56-H/01

Truhlář 33-56-H/01

Strojní mechanik 23-51-H/01

Tesař 36-64-H/01

Zedník 36-67-H/01

Instalatér 36-52-H/01

Pokrývač 36-69-H/01

Čalouník 33-59-H/01

Úspěšně realizujeme

Vedoucí střediska:

Ing. Jiří Košťál – vedoucí regionálního vzdělávání 
T 547 120 638, M 603 464 665, E kostal@soubosonohy.cz

Profesní 
školení v těchto 
odbornostech:

jeřábník, vazač, řidič 
manipulačních vozíků, lešenář, 
obsluha motorových pil, 
vstřelovač, strojník stavebních 
strojů, strojník transport-
betonu, rozšiřovací kurzy 
stavebních strojů



23Nabídka studijních a učebních oborů

Regionální vzdělávací 
centrum stavebních řemesel 
Jihomoravského kraje

Představení centra

Nabízíme vzorový model podmínek pro 
praktický výcvik profesí ve stavebnictví v rámci 
počátečního a dalšího profesního vzdělávání 
s naplněním konceptu celoživotního vzdělávání. 

Provoz centra byl zahájen v březnu 2016. 

Organizujeme vzdělávací aktivity a odborné 
semináře pro profese ve stavebnictví.

Cílové skupiny,  
pro které je centrum určeno

 Æ žáci SŠSŘ Brno-Bosonohy

 Æ žáci středních škol a učilišť

 Æ žáci základních škol

 Æ studenti vysokých škol 

 Æ ostatní zájemci v rámci dalšího vzdělávání 
(firmy, profesní spolky, cechy) 

Při Střední škole stavebních řemesel  
Brno-Bosonohy, příspěvkové organizaci

Kontakty:

Ing. Jiří Košťál – vedoucí regionálního vzdělávání 
T 603 464 665, E kostal@soubosonohy.cz

Bc. Lukáš Kisler – samostatný referent 
T 720 948 100, E kisler@soubosonohy.cz

Bc. Lenka Halouzková – provozní referent 
T 720 948 102, E halouzkova@soubosonohy.cz

Popis a vybavení centra
 Æ přednášková místnost pro 60 posluchačů 
s interaktivními pomůckami

 Æ specializovaná učebna s pětiosým dřevoob-
ráběcím CNC 

 Æ multifunkční prostor s interaktivními 
výukovými panely s funkčními systémy 
vytápění, spalinových cest, rozvodů vody, 
plynu, elektrické energie a řídicími systémy 
pro měření a regulaci i s využitím technolo-
gií obnovitelných zdrojů
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Přijímání žáků do stavu učňovského Pasování absolventů na tovaryše

Předávání maturitních vysvědčení Předávání výučních listů

Aktivity školy

České ručičky

Střední škola stavebních řemesel je 
hlavním organizátorem přehlídky České 
ručičky.

Přehlídka České ručičky je v současnosti 
nejvýznamnějším projektem v České 
republice, jehož cílem je přispět 
k podnícení zájmu žáků, rodičů a široké 
veřejnosti o řemesla. Uvedená Přehlídka 
má v ČR velké zázemí a navazuje 
na dlouholeté tradice více než 90 typů 
soutěží v nejrůznějších řemeslných 
oborech, z nichž mnohé se konají 
i s mezinárodní účastí.

V letech 2008–2018 bylo předáno 211 
zlatých plaket juniorským mistrům 
svého řemesla z 90 středních škol 
napříč všemi kraji ČR.

Za toto období má naše škola prvenství 
v počtu získaných zlatých plaket. 
Celkem 12 žáků z Bosonoh má „zlaté 
české ručičky“.

www.ceskerucicky.org
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