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SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

STŘEDNÍ ŠKOLA

DOMOV MLÁDEŽE

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec patří mezi 

tradiční střední školy v Liberci. Připravujeme již několikátou 

generaci žáků zejména v technických a řemeslných oborech 

strojírenského, stavebního a dopravního zaměření, ať již 

zakončených maturitní zkouškou či výučním listem.
Nejen pro žáky střední školy, ale i pro žáky ostatních středních škol 

v Liberci zajišťujeme ubytování na domově mládeže a také školní 

stravování. Vedle nabídky dalších služeb pro veřejnost 

provozujeme svářečskou školu.
Naleznete nás v různých čtvrtích Liberce – na Starém Městě, 

Novém Městě, v Pavlovicích, Dolním Hanychově a Rochlici. Pět 

areálů, bezmála stovka pedagogů, podpůrný tým technických 

a administrativních zaměstnanců, více než pět set žáků, několik set 

ubytovaných na domově mládeže, desítky spolupracujících �rem 

v regionu, zejména při zajišťování praktického vyučování, tisíce 

úspěšných absolventů za více než šedesát let existence školy 

a jejích předchůdců.
Ve školním roce 2020/2021 nabízíme následující maturitní obory 

- Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických 

zařízení, Mechanik seřizovač (se zaměřením na CNC obráběcí nebo 

CNC vstřikovací stroje), Provoz a ekonomika dopravy - 

a učební obory - Elektromechanik pro zařízení a přístroje se 

zaměřením na sdělovací a zabezpečovací techniku, Instalatér, 

Klempíř, Malíř a lakýrník, Manipulant poštovního provozu 

a přepravy, Nástrojař, Strojní mechanik, Tesař, Truhlář, Zedník. Pro 

absolventy učebních oborů nabízí možnost získání maturity 

v nástavbovém studiu oboru Podnikání.
Prostě naši školu nemůžete minout.



Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou 
23-45-L/01 Mechanik seřizovač - pro CNC obráběcí stroje
23-45-L/01 Mechanik seřizovač - pro CNC vstřikovací stroje
 předpokládaný počet přijímaných:  60
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 předpokládaný počet přijímaných:  30
39-41-L/01 Autotronik
 předpokládaný počet přijímaných:  30
39-41-L/02 Mechanik instalatérských 
 a elektrotechnických zařízení
 předpokládaný počet přijímaných:  30

Nástavbové maturitní studium
pro absolventy oborů zakončených výučním listem
64-41-L/51 Podnikání (denní forma, 2 roky)
 předpokládaný počet přijímaných:  30
64-41-L/51 Podnikání (večerní forma, 3 roky)
 předpokládaný počet přijímaných:  60

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Tříleté obory zakončené výučním listem
23-51-H/01 Strojní mechanik
 předpokládaný počet přijímaných:  28
23-52-H/01 Nástrojař
 předpokládaný počet přijímaných:  28
23-55-H/01 Klempíř 
 předpokládaný počet přijímaných:  24
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 předpokládaný počet přijímaných:  30
33-56-H/01 Truhlář
 předpokládaný počet přijímaných:  30
36-52-H/01 Instalatér
 předpokládaný počet přijímaných:  30
36-64-H/01 Tesař
 předpokládaný počet přijímaných:  24
36-67-H/01 Zedník
 předpokládaný počet přijímaných:  30
37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
 předpokládaný počet přijímaných:  30
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
 předpokládaný počet přijímaných:  24



Klademe důraz na PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. 
Odborné předměty a zejména praktické vyučování tvoří významnou část vzdělávání.

Vyučované obory nabízejí UPLATNĚNÍ.
Technicky zdatní a řemeslně zruční absolventi nalézají uplatnění v širokém spektru podniků. 
Vždyť kolem sebe stále slyšíte, že řemeslo má zlaté dno. 

Široká nabídka UČEBNÍCH A MATURITNÍCH OBORŮ.
Učební a maturitní obory se vzájemně doplňují a nabízejí prostupnost mezi sebou.
Absolventi učebních oborů mohou následně absolvovat nástavbové studium v oboru Podnikání.

Odměňujeme žáky za PRODUKTIVNÍ ČINNOST.
Žáci zapojení do plnění zakázek pro zákazníky nebo v rámci údržby samotné školy 
jsou finančně odměňováni ve výši minimálně 30 % minimální mzdy.

Žáci vybraných oborů získávají STIPENDIA.
Jsme zapojeni do Stipendijního programu Libereckého kraje pro žáky vybraných oborů vzdělání.  
Při splnění podmínek žáci mohou získat až 26.500 Kč za dobu vzdělávání.

Spolupracujeme se ZAMĚSTNAVATELI.
Odborný výcvik ve vyšších ročnících zajišťujeme ve spolupráci s více než čtyřmi desítkami zaměstnavatelů. 
Díky tomu se naši žáci již při studiu seznamují s tím, jak bude vypadat jejich budoucí profesní uplatnění.

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU?



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přihlášky je možné odevzdávat od 1. 2. do 1. 3. 2021 na studijní 
oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá 
od 6:30 do 15 hodin.
V 1. kole může uchazeč podat až 2 přihlášky, na obou 
přihláškách budou školy/obory uvedené ve stejném pořadí. 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání musí 
mít všichni kromě uchazečů o obor Provoz a ekonomika 
dopravy, Manipulant poštovního provozu a přepravy 
a Podnikání (nástavbové studium).
Uchazeč o učební obor nekoná přijímací zkoušku.
Uchazeč o 4letý maturitní obor i uchazeč o nástavbové 
studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku z českého 
jazyka a literatury a z matematiky. Uchazeč, který podá 
přihlášku na 2 maturitní obory, může konat přijímací zkoušku 
2x, do celkového hodnocení se mu vždy započítá lepší 
výsledek. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, 
který požaduje uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích 
zkoušek, předloží s přihláškou také doporučení školského 
poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro 
nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Termíny přijímacích zkoušek:
1. termín (škola je uvedena na přihlášce na 1. místě): 
12. 4. 2021, náhradní termín 12.5.2021
2. termín (škola je uvedena na přihlášce na 2. místě): 
13. 4. 2021, náhradní termín 13.5.2021
Náhradní termín může využít pouze uchazeč, který se ze 
závažných důvodů nemohl zúčastnit a do 3 dnů od konání 
zkoušky se písemně omluví.

Další užitečné informace:
§ Přihlášený uchazeč od nás obdrží poštou registrační číslo, 

uchazeč o maturitní obor i  pozvánku k přijímací zkoušce 
(zašleme do 25. 3. 2021).

§ Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu 
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 
(rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá): 22. 4. 2021 
zveřejníme seznam přijatých uchazečů do učebních oborů, 
28. - 30. 4. 2021 zveřejníme seznam přijatých uchazečů 
do maturitních oborů včetně nástavbového studia.

§ Ode dne zveřejnění seznamu běží přijatým uchazečům 
lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku - 
tím uchazeč potvrdí svůj zájem vzdělávat se v naší škole.

§ Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze po předložení 
rozhodnutí o přijetí na základě odvolání do školy, kam 
uchazeč původně nebyl přijat. Uchazeč o nástavbové 
studium nemá povinnost obstarávat si zápisový lístek, musí 
však ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů odevzdat evidenční list, který 
je k dispozici na studijním oddělení (po předchozí domluvě 
lze poslat e-mailem).

§ Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho 
vydáním (podle § 36 odst. 3 správního řádu). Termín je 
stanoven na 20. 4. 2021 od 9 do 11 hodin u učebních oborů 
a 28. 4. 2021 od 10 do 12 hodin u maturitních oborů včetně 
nástavbového studia.



 Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje
 Kód oboru: 23-45-L/01

V přípravě mechaniků seřizovačů se spojuje řemeslná dovednost se schopností ovládat průmyslové počítačové systémy. 
Seřízený stroj, který s minimálními zásahy obrábí a vytváří z kusu kovu výrobek, to je umění a cíl seřizovače pro CNC 
obráběcí stroje. Absolvent umí samostatně obsluhovat, seřizovat, případně programovat konvenční a číslicově řízené 
obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky. Kontroluje a měří obrobky a výsledky vyhodnotí pomocí příslušného software 
na výpočetní technice, ošetřuje pracovní nástroje. Umí pracovat s technickou dokumentací, sestavit technologický 
postup pro jednoduché dílce a dle sestavených technologických postupů pro členité součásti zhotovit i složitější 
program pro NC a CNC stroje, program odladit a zahájit výrobu dílců. Umí řešit technologické úlohy pomocí výpočetní 
techniky.  Seřizovači jsou dnes velmi cennými provozními odborníky výrobních �rem.
Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny 
lehkých kovů). 

 Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje
 Kód oboru: 23-45-L/01

Velkou skupinou zastoupenou ve strojírenské výrobě jsou tvářecí vstřikovací stroje. Na těchto strojích se vyrábí 
vstřikováním do forem výrobky z plastů a lehkých kovových slitin. Moderní vstřikovací stroje jsou řízené počítači a jsou 
vysoce automatizované. Seřízený stroj, který s minimálními zásahy vytváří z plastické hmoty nebo kovové slitiny výrobek, 
to je umění a cíl seřizovače pro CNC vstřikovací stroje.  Seřizovači vybavení řemeslnou dovedností a schopností ovládat 
počítačové řídící systémy jsou nezastupitelnými provozními odborníky.
Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny 
lehkých kovů).

+programování CNC +praxe ve �rmách

+vstřikování plastů a lehkých kovů +praxe ve �rmách

MATURITNÍ OBORY



 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 Kód oboru: 39-41-L/02

Naučíš se provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních, budeš znát 
základní elektrotechnické předpisy, zásady pro ochranu před účinky elektrického proudu, naučíš se číst a vytvářet 
technickou dokumentaci, sestavit kompletní nabídku zákazníkovi. Získáš široký odborný pro�l v oblasti instalatérské 
i elektrotechnické, budeš dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Zvládneš kompletní odborné práce na vnitřních 
instalatérských a elektrotechnických rozvodech, např. jako instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, 
elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektrotechnik, 
technickohospodářský pracovník, servisní technik, vedoucí provozovny atd. 
Během vzdělávání absolvuješ kurz sváření PPR, pájení Cu, případně CO₂, a po úspěšném složení zkoušky získáš také 
osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 - pracovníci znalí.

 Autotronik
 Kód oboru: 39-41-L/01

Naučíš se měřit a diagnostikovat technický stav silničních vozidel, provádět jejich technické kontroly, montáže, opravy, 
seřízení a další odborné servisní práce. Budeš umět uplatnit výpočetní techniku v autoopravárenství, znalost materiálů 
a technologických postupů, provádět administrativní práce, používat odbornou terminologii.
Toto vzdělání umožňuje kvali�kovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných 
vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, 
servisech, ve stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí apod. 
Během studia se připravíš na získání řidičského oprávnění B a C, navíc můžeš po úspěšném složení zkoušky získat 
osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 - pracovníci znalí.

MATURITNÍ OBORY

+svařování +pájení

+řidičské oprávnění B+C +autodiagnostika



 Provoz a ekonomika dopravy
 Kód oboru: 37-41-M/01

Žáci se naučí systémy řízení jednotlivých druhů dopravy (silniční, železniční, letecké, vnitrozemské lodní), organizovat 
dopravu cestujících i přepravu zboží, monitorovat oběh dopravních prostředků, sledovat jejich vytíženost a řešit 
problémové situace. Součástí je využívání sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě, uplatňování principů 
logistiky a ekonomické efektivity. Absolvent se uplatní jako pracovník �remní logistiky, prodeje, nákupu, expedice, 
odbytu, zasilatelství, managementu atd. (např. zasilatel, speditér, technik divize, obchodní referent, vedoucí skladového 
hospodářství, vedoucí logistických útvarů, provozní nebo dopravní mistr, manažer marketingu, obchodní manažer). 
Uplatnění ale může nalézt i u Českých drah a.s., na letišti, u Policie ČR apod.
Během studia je žák připravován pro získání řidičského oprávnění B, na státní zkoušku z psaní na klávesnici a státní 
zkoušku ze zpracování textu na PC. Součástí je výuka dvou cizích jazyků.

 Podnikání
 Kód oboru: 64-41-L/51

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů, zakončené maturitní zkouškou. Dvouleté v denní formě 
vzdělávání, tříleté ve večerní formě vzdělávání. K nástavbovému studiu se může přihlásit žák 3. ročníku nebo absolvent 
oboru vzdělání s výučním listem (s kódem H).
Absolvent získá široký odborný ekonomický pro�l, doplněný všeobecným vzděláním. Po odborné stránce ekonomické 
rozumí obsahu základních ekonomických pojmů a chápe principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou 
podnikání. Zná právní formy podniků a dovede těchto znalostí využít při zakládání živností a obchodních společností. 
Disponuje dovednostmi v oblasti administrativy, obchodní korespondence, účtování a fakturace, dokáže zpracovat 
kalkulaci, vést evidenci materiálu apod. Součástí výuky je i příprava na státní zkoušku z psaní na klávesnici a ze zpracování 
textu na PC. 

MATURITNÍ OBORY

+řidičské oprávnění B +psaní na klávesnici +zpracování textu na PC

+pro absolventy učebních oborů



 Nástrojař
 Kód oboru: 23-52-H/01

Žáci se naučí ručně i strojně vyrábět díly nástrojů a pracovních pomůcek, pracovat s kovoobráběcími stroji, používat 
jemné ruční nástroje a nářadí s vysokou přesností pro dokončovací práce. V teoretickém vyučování získají dovednosti při 
čtení strojírenských výkresů a pracovat s technickou dokumentací. V odborném výcviku si osvojí základy ručního 
a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní 
pomůcky a vyrábět jejich součásti.
Absolvent je veden tak, aby byl připraven k výkonu činností vyskytujících se při výrobě, montáži, opravách a seřizování 
řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů, zpracování plastů a tlakové lití kovů, při výrobě a opravách přípravků 
a měřidel pro strojírenskou výrobu. Absolvent je připraven pro výkon povolání nástrojař, uplatnit se však může v další 
široké škále příbuzných povolání jako je soustružník, frézař, brusič nebo zámečník. Po získání praxe může samostatně vést 
malou provozovnu nebo podnikat v oboru.

 Strojní mechanik
 Kód oboru: 23-51-H/01

Naučíš se základům montážních a demontážních činností, ruční i strojní výrobě součástí strojů, zařízení a dalších prvků, 
diagnostice závad, uvádění strojů a zařízení do provozu, kontrole, provádění údržby a oprav. Naučíš se číst výkresy, 
schémata a další technickou dokumentaci. Získáš základy svařování ve svářečské škole a zkušenosti ve svařování 
ocelových konstrukcí. Během studia můžeš získat stipendium.
Poslední ročník odborného výcviku probíhá na provozních pracovištích �rem.

UČEBNÍ OBORY

+stipendium +praxe ve �rmách

+stipendium +základy svařování +praxe ve �rmách



 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 Kód oboru: 26-52-H/01

Naučíš se instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, identi�kovat závady, udržovat a opravovat elektrotechnická 
zařízení a přístroje. Budeš připraven instalovat zabezpečovací a bezpečnostní techniku k ochraně osob a majetku. Budeš 
umět číst výkresy a technickou dokumentaci, zhotovit jednoduché náčrty součástí sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení a schémata jejich obvodů. Zvládneš provádět potřebná elektrická měření a diagnostikovat případné závady, 
budeš se orientovat v technických dokumentacích a odborných popisech zařízení. Náplní učebního oboru je také 
elektronické zabezpečení objektů, automobilů, semaforů a kolejových drah. 
Během vzdělávání můžeš získat stipendium, osvědčení u �rmy Jablotron a po úspěšném složení zkoušky získáš také 
osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5.

 Instalatér
 Kód oboru: 36-52-H/01

Absolvent umí provádět montáž, opravy a údržbu rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, montovat armatury, 
zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, zařízení pro zvyšování a snižování tlaku. Umí osazovat měřidla, izolovat a kotvit 
potrubí vnitřní zdravotní instalace dle platných norem, zkoušet plynovody a uplatňovat zásady předávání staveb 
investorovi, vytyčovat jednoduché trasy vnitřních rozvodů, uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí 
vzdělávání je i příprava k získání svářečských certi�kátů - naučí se spojovat trubní materiál lepením, svařováním, 
kapilárním pájením a lisováním. 
Během studia můžeš získat stipendium, ve vyšších ročnících i odměnu za produktivní činnost. 

+zaměření na sdělovací a zabezpečovací techniku +stipendium

+stipendium +příprava na svářečské certi�káty

UČEBNÍ OBORY



 Truhlář
 Kód oboru: 33-56-H/01

Má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech, zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat 
a udržovat, má základní vědomosti o technologii výroby, zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů 
i dílenských náčrtů. Umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, zná 
technologie výroby a montáž nábytku, zná výrobu nábytkových systémů a zařízeni bytových interiérů a veřejných 
místností, umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky. Umí zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot 
ve stavebně truhlářské výrobě, umí vyrábět stavebně truhlářské výrobky, osazovat je a provádět jejich povrchovou 
úpravu, včetně odborných oprav. Je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek a drobné doplňky. 

 Tesař
 Kód oboru: 36-64-H/01

Zvládneš provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat 
a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních 
staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení…). Budeš umět opracovat a obrábět dřevo, ručně 
opracovat kovové prvky tesařských konstrukcí (kotevní železa, třmeny aj.), posoudit optimální pracovní podmínky pro 
tesařské práce, vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce, adaptovat narušené tesařské konstrukce a také 
provádět jednoduché pokrývačské a klempířské práce v rozsahu zaškolení. Naučíš se číst stavební výkresy a orientovat se 
v projektové a technické dokumentaci, zhotovit jednoduché tesařské výkresy, hotové dílo zaměřit a zakreslit, provádět 
jednoduché výpočty z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu. 
Seznámíš se také se zásadami civilní ochrany a odbornými stavebními činnostmi při záchranných a vyprošťovacích 
pracích.

UČEBNÍ OBORY

+stipendium

+vůně a krása dřeva



 Zedník
 Kód oboru: 36-67-H/01

Naučíš se používat a udržovat potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky, používat materiál 
a výrobky pro zednické a betonářské práce, volit správný technologický a pracovní postup, připravovat a organizovat 
pracoviště, stanovit počet pracovníků, provádět výpočty spotřeby materiálu, číst technickou dokumentaci, zhotovovat 
jednoduché stavební výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem atd. Uplatnění najdeš v profesi 
zedník nebo po absolvování specializovaného výcviku a doplňkové zkoušky rovněž v profesích obkladač, sádrokartonář, 
zhotovitel zateplovacích systémů. Absolventi se uplatní v kvali�kovaných dělnických povoláních nebo v živnostenském 
podnikání. Během studia můžeš získat stipendium, ve vyšších ročnících i odměnu za produktivní činnost.

 Malíř a lakýrník
 Kód oboru: 39-41-H/01

Naučíš se připravit a používat potřebné nářadí, pracovní pomůcky, malířské a natěračské přístroje a mechanizační 
pomůcky. Budeš umět vypočítat množství nátěrů, spotřebu materiálu apod., volit a připravovat vhodný materiál 
s ohledem na podklad a účel nátěru, posoudit stav a připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup 
s ohledem na pracoviště a bezpečnost práce. Zvládneš zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně spotřeby 
materiálu, posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy. Uplatníš se v kvali�kovaných dělnických 
povoláních nebo v živnostenském podnikání - odborné malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce. Během studia 
můžeš získat stipendium, ve vyšších ročnících i odměnu za produktivní činnost.

UČEBNÍ OBORY

+stipendium +obkladač +sádrokartonář

+stipendium



 Manipulant poštovního provozu a přepravy
 Kód oboru: 37-51-H/01

Naučíš se třídit, přijímat, předávat, ukládat a evidovat poštovní zásilky, vykonávat činnosti na přepážkách (služby listovní, 
balíkové, peněžní apod.), i další činnosti v provozu přepravy a doručování zásilek. Naučíš se používat PC se speciálním 
poštovním software, orientovat se v nabídce služeb organizace a poskytovat o ní informace klientovi, vhodně 
komunikovat. Část odborného výcviku probíhá v České poště, s.p.. Během studia se připravíš na získání řidičského 
oprávnění B a získáš i osvědčení pro řízení vysokozdvižného vozíku. Uplatnění najdeš především v poštovnictví 
a logistice, např. jako pěší i mobilní doručovatel, pracovník přepravy, pracovník vnitřní poštovní služby, operátor nebo 
pracovník v logistických službách. 

 Klempíř
 Kód oboru: 23-55-H/01

Naučíš se zpracovávat jemné plechy a pro�ly, vyrábět a opravovat klempířské dílce, výrobky a konstrukce. Klempíř vyrábí 
šablony, kotlíky, střešní okna atp. z plechů různých materiálů, navrhuje a posuzuje podklady pro plechovou krytinu, 
montuje klempířské výrobky a vzduchotechnické potrubí, montuje a spojuje žlaby a svody z plastických hmot, provádí 
klempířské spoje plechů lepením a pájením, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
Umí se orientovat a číst průvodní technickou dokumentaci a kreslit montážní náčrty, umí zpracovat výpis materiálu 
a sestavit kompletní nabídku zákazníkovi, orientuje se v nabídce výrobních a obchodních �rem. Během studia můžeš 
získat stipendium. 

UČEBNÍ OBORY

+stipendium

+logistika +spolupráce s Českou poštou +speciální poštovní software



UČTE SE SE STIPENDIEM

Na stipendijní příspěvek není právní nárok. Liberecký kraj si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělání, podmínky pro 
získání stipendijních příspěvků, výši stipendijních příspěvků, jakož i právo stipendijní program bez náhrady zrušit.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace je zapojena do 
Stipendijního programu pro žáky SŠ v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání.

STIPENDIUM AŽ 26 500 Kč ZA CELOU DOBU VZDĚLÁVÁNÍ
MOTIVAČNÍ STIPENDIUM

podmínky: 
bez neomluvené absence 

docházka alespoň 75 % 
bez snížené známky z chování

měsíčně:
500 Kč

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
podmínky: 

v 1. ročníku průměr do 2,2 
v 2. a 3. ročníku průměr do 2,0

pololetně:
v 1. ročníku 1000 Kč
v 2. ročníku 2000 Kč
v 3. ročníku 3000 Kč

OBORY PODPOROVANÉ STIPENDIEM
23-51-H/01 Strojní mechanik  23-52-H/01 Nástrojař  23-55-H/01 Klempíř I I

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  36-52-H/01 Instalatér  36-64-H/01 TesařI I
36-67-H/01 Zedník  39-41-H/01 Malíř a lakýrníkI



Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
REDIZO:     600170608

Informace podává a přihlášky přijímá:
Studijní oddělení
Rita Cermanová
( 488 880 375 

VÍCE INFORMACÍ

WWW.SSLBC.CZ

/STREDNI.SKOLA.STROJNI.STAVEBNI.DOPRAVNI.LIBEREC

/SSSSDLIBEREC

info@sslbc.cz 

http://www.facebook.com/stredni.skola.strojni.stavebni.dopravni.liberec
http://WWW.SSLBC.CZ
http://WWW.SSLBC.CZ
http://www.instagram.com/ssssdliberec
http://www.instagram.com/ssssdliberec


TRUHLÁŘSKÁ  LETNÁ  JEŠTĚDSKÁ  ŘEPNÁ  JUNGMANNOVA  ZEYEROVAI I I I I

I IWWW.SSLBC.CZ 

NEMŮŽETE NÁS MINOUT
STŘEDNÍ ŠKOLA  DOMOV MLÁDEŽE  ŠKOLNÍ JÍDELNA  SVÁŘEČSKÁ ŠKOLAI I I
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