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MATURITNÍ OBORY:
A) deNNÍ: SOcIálNÍ čINNOST:

Sociálně výchovná
Sociálně správní

B) dálkOvé: SOcIálNÍ čINNOST

UčeBNÍ OBORY:
• PekAř – NOvý OBOR
• kUchAř – čÍšNÍk
• ZAhRAdNÍk: Zahradník pro aranžování květin

a okrasné zahradnictvÍ
• ZeMědělec – fARMář:Mechanizátor, Chovatel koní

a hospodářských zvířat
Úspěšní absolventi mohou pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Podnikání.
UčTe Se ZA PeNÍZe - STIPeNdIA PRO POdPOROvANé OBORY
PekAř (300 kč MěSÍčNě, ZáklAdNÍ A PROSPěchOvé 1 500 kč Až 3 000 kč)
ZeMědělec – fARMář (300 kč MěSÍčNě, ZA vYZNAMeNáNÍ 1 500 kč)

UčeBNÍ OBORY URčeNé PRO žákY Se SvP:
• STRAvOvAcÍ A UBYTOvAcÍ SlUžBY: Kuchařské a číšnické práce
• ZAhRAdNIcké PRáce: Aranžérské a zahradnické práce
• OPRAvářSké PRáce

NáSTAvBOvé STUdIUMpro absolventy učebních oborů:
A) deNNÍ: POdNIkáNÍ – dvouleté
B) dálkOvé: POdNIkáNÍ – tříleté
Ubytování: vlastní domov mládeže a stravování ve školní jídelně

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh
náměstí 8. května 2, 789 22 Zábřeh
www.ssspzabreh.cz

Zahradnický ples:
23. 2. 2018

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
NABÍZÍME TYTO OBORY:

dny otevřených dveří:
Pátek 15. 12. 2017
(spojen s velkOU váNOčNÍ výSTAvOU
ve dnech 14. – 17. 12. 2017)
Sobota 20. 1. 2018

Novinka – obor strojírenství je zaměřen na obsluhu CNC strojů. U oboru
mechanik strojů a zařízení může žák během studia navíc získat výuční
list v oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik a svářečský průkaz, u oboru
obchodník výuční list v oboru 66-51-H/01 Prodavač!

Elektrikář – silnoproud Instalatér Kadeřník Klempíř
Mechanik opravář motorových vozidel Obráběč kovů Prodavač

Strojní mechanik Tesař Truhlář Zedník
Operátor skladování Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Mechanik strojů a zařízení Nábytkářská a dřevařská výroba
Obchodník Strojírenství Stavebnictví

Podnikání

Elektrikář - silnoproud Strojní mechanik Zedník Tesař

www.sszts.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 7. 12. 2017

Informace o studiu podá:
Studijní oddělení
tel.: +420 583 320 117, e-mail: studijni@sszts.cz

Nástavbové denní studium
Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Kombinované studium
Jednoleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Pro školní rok 2018/2019 nabízíme tyto obory:
Denní studium
Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem:

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

Gen. Krátkého 30, Šumperk

INZERCE

DANA JAKEŠOVÁ,
spolupracovnice redakce

V ětšina mladých lidí touží po tom
být v dospělosti ekonomy nebo
manažery. Jiní si zase raději zvo-

lí humanitní obory.
„Technické obory studuje kolem

35 procent středoškoláků. Přitom největ-
ší šance na trhu práce mají právě absol-
venti technických a IT oborů,“ říká
Olga Hyková, výkonná ředitelka společ-
nosti AC JOBS.

V Česku totiž chybějí lidé napříč vše-
mi technickými obory. „Dlouhodobě
dobrý potenciál pro uplatnění mají ze-

jména ti, kteří mají znalosti a dovednos-
ti v oblasti strojírenství, elektrotechni-
ky, automatizace, stavebnictví či infor-
mačních technologií,“ upřesňuje Jiří
Vojtěch, analytik Národního ústavu pro
vzdělávání. Například u IT odborníků
dnes poptávka firem více než trojnásob-
ně překračuje nabídku pracovního trhu.

A obrovský hlad je i po řemeslnících.
Jejich nedostatek se datuje už do počát-
ku 90. let, kdy začala kampaň – všichni
mladí lidé by měli mít maturitu a vyso-
kou školu. „Firmy tak dnes o kvalitní ře-
meslníky bojují a nabízejí jim mzdy
i přes 50 tisíc korun měsíčně,“ vysvětlu-
je Roman Pommer, viceprezident Hos-

podářské komory ČR a prezident Cechu
obkladačů. Zájem firem o absolventy
učebních oborů podle něho poroste i na-
dále. Jejich počty sice rostou, ale ani tak
zdaleka nestačí vyrovnávat poptávku.

„Vysloveně se pak firmy přetahují
o absolventa, který po třech letech získá
výuční list a po dalších dvou letech si
udělá maturitu,“ doplňuje jeho slova Mi-
roslav Janeček, ředitel Střední odborné
školy Jarov.

Volbou některého z technických obo-
rů, a to nejen maturitního, ale i některé-
ho s výučním listem, tedy žáci určitě ne-
šlápnou vedle.

Technické obory
nabízí stovky škol
Vybírat je rozhodně z čeho: školy
v zemi totiž celkově nabízí přes sto
učebních oborů a více než stovku matu-
ritních.

Obory podobného charakteru jsou za-
členěny do skupin, kterých je na třicet –
například je to strojírenství, elektrotech-
nika, potravinářství, obchod a další obo-
ry. Najít se dají na www.infoabsol-
vent.cz.

Do hry se podle odborníků na pracovní trh vracejí také dávná řemesla – jako
je třeba sedlář. FOTO | MAFRA

Téměř osmdesát tisíc
deváťáků čeká největší
změna života. Musí se
rozhodnout pro svou
budoucí profesi. Takřka
jisté uplatnění mají ti,
kdo vsadí na technické
obory.

IT, technika a řemeslo stále
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Každý z uvedených oborů – až na ně-
kolik výjimek – zájemci najdou v nabíd-
ce několika škol. „Pro představu strojí-
renské obory nabízí 277 škol, elektro-
technické 182 škol, stavební obory
175 škol a obory připravující specialis-
ty na IT pak 121 škol,“ přibližuje Jiří
Vojtěch. Mnohá další technická zaměře-
ní nabízejí i učiliště.

Na co se u škol zaměřit

Při volbě povolání je však třeba zohled-
nit i zájem dítěte, tedy skutečnost, kde
bude víc spokojené. „Děti někdy bývají
zaskočeny nároky, se kterými se poprvé
setkají na střední škole, a pokud je výu-
ka nebaví, rychle ztrácí motivaci,“ po-
tvrzuje Martin Vodička, ředitel Soukro-
mé střední školy výpočetní techniky.
Uchazeč o studium na jejich škole, kte-
rá se zaměřuje na IT, by měl mít zájem
o techniku a počítače, určitě by měl zvlá-
dat matematiku. „Všechno ostatní jsme
schopni jej naučit,“ dodává Vodička.

Pokud v tom všem má budoucí stu-
dent jasno, může se pustit do výběru
konkrétní školy. Zvláště u technických

škol je vhodné navštívit den otevřených
dveří (jejich termíny jsou na www.info-
absolvent.cz) a prohlédnout si jejich vy-
bavení – to je velice dobrá vizitka ško-
ly. Není dobré spokojit se s jednou učeb-
nou s počítači, ale prohlédnout si i díl-
ny, laboratoře a další odborné učebny.

„Případně s sebou vzít někoho, kdo
se v oboru vyzná,“ doporučuje Vojtěch.
Také je dobré se zeptat na počet praktic-
kých hodin a na spolupráci s podniky,
kde žáci vykonávají praxi.

V tomto směru totiž mohou být velké
rozdíly. „U nás si na praktických doved-
nostech zakládáme. Poslední ročníky
žáci tráví polovinu výuky u počítačů.
A při studiu chodí na stáže do partner-
ských IT firem,“ říká Vodička. Není tak
výjimkou, že se někteří již během stu-
dia dohodnou na budoucím zaměstnání.

Snad ještě důležitější je tato skuteč-
nost u učebních oborů. Ty se učí v tý-
denních cyklech – týden teorie a týden
odborného výcviku. Dle specifik oborů
probíhá výuka odborného výcviku jed-
nak ve školních dílnách, které jsou ne-
zřídka vybaveny zcela obdobně, nebo
někdy i lépe než komerční firmy.

„Například u oboru truhlář nám nad-
standardní vybavení umožňuje přijímat
i zakázky od veřejnosti nebo v rámci in-
dividuální výuky přímo od spolupracují-
cích firem,“ popisuje Janeček.

Ve vyšších ročnících jsou učni umís-
těni na praxi do firem. Ty si tak vytipují
šikovné žáky, kteří tam pak často zůstá-
vají jako kmenoví zaměstnanci. „Vybra-
né žáky učebních i studijních oborů
také vysíláme do zahraničí. Například
z dřevařských oborů do Finska a ze sta-
vebních do Španělska,“ doplňuje Jane-
ček. Na některých školách i učebních
oborech je také možné získat studijní sti-
pendium.

Zájemci by se měli podívat také na
webové stránky školy či sociální sítě.
Od věci není ani nahlédnout do inspekč-
ní zprávy. Jsou veřejně přístupné na
webu České školní inspekce. „Uchazeči
tak zjistí, zda je škola na nadstandardní,
nebo podprůměrné úrovni, zda moderni-
zuje svoje vybavení, jak vede výuku ci-
zích jazyků nebo jaké žákům nabízí akti-
vity nad rámec výuky,“ říká Vodička.
U maturitních oborů je vhodné se zají-
mat o úspěšnost žáků při maturitě.

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02

- Švp Masérství a wellness
- Švp Masérství a fitness návŠtěvaŠkoLy MožnákdykoLiv

soUkroMá stŘední odBorná ŠkoLa

priMa s.r.o.
sokolovská 29, 795 01 rýmařov,
tel./fax: 554 211 812, www.primarymarov.cz

naBízí pro ŠkoLní rok 2018/2019:

Školné 13.800 kč
vlastní domov mládeže.

dny otevŘených dveŘí: 11. 11. 2017, 9. 12. 2017, 13. 1. 2018

Studentka oboru Výrobce bižute-
rie a dekorativních předmětů vyrá-
bí skleněné figurky. FOTO | MAFRA

DNY OtevřeNých Dveří 22-23. 11. 2017 | 2. 2. 2018

www.szes-olomouc.cz tel.: 585 205 660

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou pro uchazeče ze ZŠ:

Agropodnikání (řP t,B)
chovatelství zaměření na koně a jezdecký sport (řP t,B)
Zahradnictví (řP t,B) – podpora stipendiem Olomouckého kraje!

tříleté obory s výučním listem pro uchazeče ze ZŠ:

Jezdec a chovatel koní
Prodavač a aranžér květin
Opravář zemědělských strojů (řP t,c,B svář. průkaz)
Zahradník- florista
Umělecký kovář a zámečník – podpora stipendiem Ol. kraje!

Pro uchazeče vyučené v tříletých oborech:

Podnikání (denní i dálková forma nástavbového oboru)

ŠANce NAvíc! UMĚLecKý KOvÁř A ZÁMeČNíK
Uzávěrka přihlášek 30. 11. 2017, talentové zkoušky leden 2018

V případě nepřijetí možnost podat v únoru přihlášku na jiný obor či školu

INZERCE

patří k oborům, které „šlapou“


