PROFIL ABSOLVENTŮ
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
Absolventi připravovaní na základě ŠVP "Elektrikář" oboru vzdělání 26-51E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce jsou schopni instalovat,
opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Po absolvování
nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) jsou
připraveni k výkonu méně náročných dělnických činností v oblasti prací na
rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, montáži,
demontáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním
provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby -Kuchařka/Kuchař
V průběhu vzdělávání tohoto 3-letého oboru vzdělání si žáci osvojí nezbytné
vědomosti a dovednosti a získají tyto odborné kompetence: uplatnění požadavků
na hygienu v gastronomii, ovládání přípravy vybraných druhů pokrmů a nápojů,
vykonání prací spojených s provozem ubytovacího zařízení a poskytováním
služeb hostům.
Absolventi oboru se uplatní ve stravovacích službách jako kuchaři, v provozech
rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Zároveň najdou uplatnění v
ubytovacích službách.

75-41-E/01 Pečovatelské služby - Pečovatelka/Pečovatel
Absolvent tohoto 3-letého oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v
ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při
poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu
domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.Především se uplatní na
pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.
Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, v kuchyních při
výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a
bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné
poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

66-51-E/01 Prodavačské práce - Prodavačka/Prodavač
V průběhu odborné přípravy na povolání si žáci osvojují vědomosti a praktické
dovednosti z oblasti přípravy zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní
jednotce. Dále je studium zaměřeno na získávání vědomostí a dovedností z
oblasti prodeje a techniky prodeje zboží - vážení, měření, a balení zboží,
aranžování a vystavování zboží v provozní jednotce, skladování a ošetřování
zboží, manipulace s obaly.
Absolventi oboru jsou připraveni na výkon pracovních činností povolání
prodavač.

69-54-E/01 Provozní služby - Pokojská/Pokojský
Absolventi tohoto 2-letého oboru jsou připraveni na vykonávání úklidových
prací v sociálních či ubytovacích zařízeních, kancelářích a veřejných prostorách.
Rovněž jsou připraveni k přípravě jednoduchých pokrmů a nápojů, k šití a
opravám prádla a bytových doplňků. Absolventi ovládají praní a žehlení prádla a
oděvů.

29-51-E/02 Potravinářské práce - Pekařka/Pekař
V průběhu 2-letého vzdělávání v tomto oboru jsou žáci připravováni především
pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při
přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému
zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při
jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě
strojů a zařízení v potravinářské výrobě.
Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých
činností při výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě chleba,
běžného pečiva, trvanlivého pečiva a cukrovinek, případně konzerv apod.

23-51-E/01 - Strojírenské práce - Zámečnické práce
Absolvent je schopen vykonávat základní montážní a údržbářské práce ve
strojírenství a službách a je schopen při jednoduchých operacích obsluhovat
seřízené konvenční obráběcí stroje. Příprava vytváří též předpoklady pro to, aby
absolvent po příslušné praxi mohl samostatně vykonávat různé práce v oblasti
základní údržby vodovodních řadů, armatur a bytového fondu. Absolvent musí
umět vyrábět a montovat podle technických montážních náčrtků a schémat, číst
jednoduché výrobní a montážní výkresy, používat technické normy a tabulky,
volit pracovní a upínací nářadí, měřidla, přípravky a zařízení, hospodárně je
využívat a ošetřovat. Vykonává jednoduché montážní práce vyplývající ze
strojírenské výroby, které vyžadují zaučení.
Učební obor připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností
povolání strojírenský dělník - na výkon montážních prací, obsluhu seřízených
obráběcích strojů, popř. výkon základních prací při údržbě bytového fondu.

36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce
Absolvent učebního oboru umí připravit všechny druhy nových i starých
podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru, ovládá základní nanášecí malířské
a natěračské techniky, umí určit vhodnou nátěrovou hmotu a připavit ji na
potřebnou konzistenci k nanášení, samostatně řeší harmonické ladění barev.
Absolvent je schopen zhotovit běžnou - nenáročnou dekorativní malbu (např.
linkováním, válečkováním, batikováním, stříkáním aj.), linkrustu a tapetování.
Umí vypracovat jednoduchou kompozici s písmem a zvětšeným obrazcem,
kvalitně provést nátěr kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken,
dveří, obložení a nenáročný nátěr nábytku. Absolvent se orientuje ve stavebních
výkresech, zná pravidla měření a kalkulace malířských a natěračských prací,
ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek.
Učební obor připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností
povolání stavební dělník - na výkon malířských a natěračských prací.

36-67-E/01 - Zednické práce
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché zednické práce. Typickými
činnostmi, které absolvent vykonává, je příprava stavebních směsí a materiálů,
zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a
izolační práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby.
Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností
povolání stavební dělník - na výkon zednických prací. Po získání příslušné
praxe se uplatní ve stavebních firmách nebo v oblasti stavební údržby.

41-52-E/01 Zahradnické práce - Květinářské práce
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce v květinářské výrobě a
při vázání a aranžování květin. Typickými činnostmi, které provádí, jsou
odborné práce při zpracování půdy, při ošetřování zahradnických zemin, při
výsevech, výsadbách a pěstování květin, jejich sklizni a třídění a jednotlivé
vazačské a aranžérské práce, jakými jsou např. výroba věnců, vazba volně
vázaných či vypichovaných kytic, aranžování misek, váz, košů, příležitostná
vazba apod.
Učební obor připravuje žáky na výkon pracovních činností v povolání
zahradník. Absolventi se uplatní v zahradnictví - především v oblasti
pěstitelských, květinářských, vazačských a aranžerských prací.

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
− používat a připravovat materiály ke zpracování v truhlářské nebo čalounické
výrobě;
− vykonávat jednoduché pracovní činnosti v oblasti truhlářské nebo čalounické
výroby a dekoratérských prací;
Absolvent se uplatní zejména v odvětví dřevozpracující výroby, především v
truhlářské nebo čalounické výrobě, může se rovněž uplatnit při zhotovování
truhlářských výrobků využívaných ve stavebnictví. Podle své profilace bude
vykonávat jednoduché práce při výrobě a opravách truhlářských výrobků nebo
při výrobě čalouněného nábytku, při čalounění dopravních prostředků a při
provádění jednoduchých dekoratérských prací.

41-55-E/01 Opravářské práce
Během studia žáci získají znalosti a dovednosti z ručního zpracování kovů,
základů obrábění (soustružení, frézování). Dále se teoreticky i prakticky
seznámí s jednoduchou montáží, demontáží a opravami zemědělských strojů a
přívěsů, traktorů, osobních a nákladních automobilů.
Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních
služeb v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací.
Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení, ale
podílí se případně i na výrobě a renovaci součástí. Tato šířka profilu umožňuje
uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním
hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se
vyskytuje opravárenská problematika.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečského certifikátu v rozsahu
kurzu ZK 111 W 01 nebo K 135 W 01.
Po úspěšném ukončení mohou žáci s dobrým prospěchem pokračovat ve studiu
v oboru opravář zemědělských strojů.

