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INFORMACE o učebním oboru

➢ kód a název oboru

36 – 67 – E/02 – stavební práce 

➢zaměření učebního oboru 

zednické práce 

➢stupeň poskytovaného vzdělání

střední vzdělání s výučním listem 

➢délka a forma vzdělání 

2 roky v denní formě vzdělávání 



PŘIJETÍ  do učebního oboru

Podmínky přijetí

a) ukončené vzdělávání 

- – devět let povinné školní docházky

b) podání přihlášky ke vzdělávání 

c) zdravotní způsobilost ke vzdělávání 

d) nařízená ústavní, nebo ochranná výchova

e) výstupní hodnocení z předchozího zařízení –

pokud bylo vydáno



NÁPLŇ UČEBNÍHO OBORU

Výuka je postavena především na získávání praktických dovedností a
zkušeností. Převládá praktické vyučování nad teoretickým vzděláváním,
přičemž ani toto není opomíjeno. V jednom týdnu je zastoupena výuka
praktická v odborném výcviku, která se střídá s výukou teoretickou ve škole.

Žáci se připravují pro jednoduché práce ve stavebnictví od zahájení
stavby až po její dokončení, žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni uplatnit
se na trhu práce, začlenit se do společnosti, měli pozitivní vztah
k pracovním činnostem a zájem o další rozvoj svých dovedností.

V rovině teoretické jsou využívány moderní metody a přístupy ve výuce,
aktivizující metody práce s využitím didaktických pomůcek a moderní
techniky.



UČEBNÍ PLÁN - dotace vyuč. hodin

Český jazyk (32 hodin) 

Anglický jazyk (32 hodin) 

Občanská nauka (64 hodin) 

Matematika (64 hodin) 

Literatura (32 hodin) 

Tělesná výchova (128 hodin) 

Informační a komunikační technologie (64 hodin) 

Základy ekologie (32 hodin) 

Pracovní činnosti (64 hodin) 

Materiály, Technologie - Odborný výcvik (1536 hodin) 



TEORETICKÁ VÝUKA 

Probíhá  v učebnách: 

1. učebního oboru - teoretická část všeobecně vzdělávacích předmětů

2. učebně s interaktivní tabulí – teoretická část, vypracované prezentace a DUMY

3. počítačové učebně – teoretická část zaměřená na výuku informatiky



ODBORNÝ VÝCVIK - PRAXE

1. teoretická část probíhá v praktické učebně učebního oboru (školní dílny)

2. praktická část probíhá na stavbách občanů a firem 

Za produktivní činnost jsou žáci finančně ohodnoceni. 



EXKURZE

V rámci výuky jsou realizovány exkurze výrobních podniků stavebních

materiálů (cihly, tvárnice, pojiva) a návštěvy stavebních veletrhů.



ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

✓ Písemná zkouška z odborných předmětů

✓ Ústní zkouška

✓ Praktická zkouška z odborného výcviku

Po úspěšném ukončení závěrečné zkoušky žák získá:

➢ výuční list

➢ vysvědčení o závěrečné zkoušce



UPLATNĚNÍ absolventa v praxi

Jednoduché práce ve stavebnictví:

➢ ruční zemní práce včetně ruční
dopravy a uložení výkopku

➢doprava a skladování stavebních
materiálů

➢příprava, doprava, ukládání a
ošetřování stavebních směsí

➢ jednoduché zdění

➢manipulace s výztuží



UPLATNĚNÍ absolventa v praxi

➢pomocné práce při budování
kanalizačních a vodovodních sítí

➢pomocné práce při montáži a
demontáži lešení a podpůrných
konstrukcí

➢ jednoduché bourací práce

➢úklid pracoviště a manipulace se
stavebními odpady



TĚŠÍME SE NA VÁS

Použité obrázky:

Obrázky na slidech č. 6, 7, 10, 11 - fotografie z teoretické a praktické části vzdělávacího procesu

Obrázek zdění na lepidlo, slide č. 2, stažen dne 15.4.2021, zdění porotherm na montážní pěnu - Bing images

Obrázek studenta, slide č. 5, stažen dne 22.4.2015

http://images.clipartpanda.com/students-clip-art-royalty-free-student-clipart-illustration-439822.jpg

Obrázek betonové prvky, slide č. 8, stažen dne 16.4.2021, 61904x2.jpg (1200×900) (edb.cz)

Obrázek budova BVV, slide č. 8, stažen dne 16.4.2021, bvv_radek.jpg (2056×899)

Obrázek studenta, slide č. 9, stažen dne 2.3.2021, obrázek student u zkoušky - Bing images

Obrázek výuční list, slide č. 9, stažen dne 2.3.2021, výuční list dvouleté obory - Bing images

Obrázek kbelík s maltou, slide č. 12, stažen dne 15.4.2021, skolko-veder-cementa-v-meshke-50_5.jpg (600×450) (tsm-co.ru)

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=L%2b7dGXGD&id=5CBA1F0072016E8790F920FC092F7AE8DEACD6FA&thid=OIP.L-7dGXGDEs05Pjg8L84LOAHaI4&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.asb-portal.cz%2fwp-content%2fuploads%2fimages%2ffotogaleria%2ffotogalerie%2fstavebnictvi%2fzdeni_za_mrazu_bez_privodu_vody_a_elektriny_fotoalbum%2fdryfix-system-media-1-big-image.jpg&exph=600&expw=500&q=zd%c4%9bn%c3%ad+porotherm+na+mont%c3%a1%c5%ben%c3%ad+p%c4%9bnu&simid=608053428007016116&ck=FED57B362EB773BF1A7157C318EA5E1F&selectedIndex=2&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.edb.cz/grmat/nabidky/61904x2.jpg
https://www.bvv.cz/public/galleries/61/60056/bvv_radek.jpg?39e0a958abf2ab968b20555304e67582
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XbNZ5xtj&id=A0A653B642DF650D60C1AA227BA5FE4CBFF6E994&thid=OIP.XbNZ5xtjH7SN00cQmLGB0gHaLZ&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.colourbox.com%2fpreview%2f23904753-graduate-student-cartoon.jpg&exph=799&expw=519&q=obr%c3%a1zek+student+u+zkou%c5%a1ky&simid=608046389179255030&ck=876F73F3375BEDA112711C48628F72FD&selectedIndex=101&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IlxhBONK&id=988ADCE69433B00C00A36CF7DA55AECB1333C1CB&thid=OIP.IlxhBONKyUuTTf9HM_ewIAHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.optys.cz%2fdata%2fzbozi-obrazky%2fnahled%2f3%2f3058-0-b27584558ce326cdac6db4345cb5bdb4.jpg&exph=800&expw=1067&q=v%c3%bdu%c4%8dn%c3%ad+list+dvoulet%c3%a9+obory&simid=608045070631833574&ck=5C5C8F440FAC784137BCD4CA0F63B8FB&selectedIndex=3&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://tsm-co.ru/wp-content/uploads/skolko-veder-cementa-v-meshke-50_5.jpg

