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VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
A ARCHITEKTURA

maturitní studium



Po 4 letech studia tě bude čekat 
maturitní zkouška a následně 
pracovní kariéra ve stavebnictví. 
Kdo by rád prohloubil svoje 
znalosti a dovednosti, může jít 
cestou studia na vybrané vysoké 
škole. Naše škola má dlouhou 
tradici a značný věhlas. Vysoká 
kvalita výuky a výborné vztahy v 
kolektivu jsou pro nás absolutní 
prioritou. Stavební škola není jen 
pro chlapce, ale rozhodně 
i pro dívky, které mají rády 
technické obory! Pokud 
vystuduješ nejrozšířenější 
obor Pozemní stavitelství a 
architektura, můžeš pracovat 
v kanceláři jako projektant 

nebo architekt, na stavbě jako 
stavbyvedoucí nebo dozor, na 
úřadech,
v realizačních i mnoha výrobních 
firmách. Uplatnění je opravdu 
široké! Vodohospodáři jsou také 
velmi žádaní absolventi – náš 
tradiční obor se učí jen na 4 
školách v ČR, můžeš pracovat 
v projekci, ale i v přírodě. 
„Vodařina“ se netočí jen kolem 
přehrad, ale také kolem vodních 
toků, vodovodů, kanalizací, 
rybníků, sucha, apod. Absolvent 
dopravního stavitelství se uplatní 
jako projektant silnic, železnic, 
v přípravě staveb či výrobě i 
montáži na dopravních stavbách.

kde se uplatníš?

www.stavebniskola.cz



Škola není jen o studování, ale 
také o poznávání nových přátel 
a zážitcích, které ti z hlavy 
jen tak někdo nevymaže. 
Hned po nástupu do prvního 
ročníku celá třída vyráží 
na adaptační kurz. Během 
studia se svými spolužáky 
podnikneš řadu exkurzí (protože 
teorie se bez praxe neobejde), 
sportovních kurzů i soutěží 
všeho druhu. Můžeš být také 
spolupořadatelem hudebního 
festivalu Randálfest nebo 
se podílet na správě školy 
ve studentské radě.

Sídlíme v samotném centru 
Vysokého Mýta, hned naproti 
autobusovému nádraží. 
Z vlakové stanice k nám dojdeš 
za 8 minut. Výborná dostupnost 
ti umožní dojíždět každý den. 
Můžeš se však také ubytovat 
v pěkném prostředí Domova 
mládeže.

Domov mládeže nabízí velmi 
kvalitní ubytovací a stravovací 
služby, je vzdálený jen 5 minut 
chůze od školy. Můžeš využít 
i široké nabídky mimoškolních 
aktivit. Veškeré informace 
nalezneš 
na www.dmvm.cz.

co u nás zažiješ?

kde nás najdeš?

www.stavebniskola.cz



Termín podání přihlášek:

   - v prvním kole přijímacího 
   řízení do 1. 3. 2021
   - v dalších kolech 
   přijímacího řízení podle 
   naplněnosti třídy

Kritéria pro přijetí zveřejníme 
na internetových stránkách 
nejpozději 31. 1. 2021. 
Hlavním měřítkem bývají 
výsledky přijímacího testu, který 
celostátně organizuje společnost 
CERMAT. Pozvánku k přijímací 
zkoušce obdržíš nejpozději 14 dní 
před jejím termínem, výsledky 
pak do tří dnů od napsání testu. 

Nezapomeň následně odevzdat 
zápisový lístek, podle kterého 
poznáme, že ses rozhodl právě 
pro naši školu. Prázdný formulář 
ti vydají na tvé základní škole 
do 15. března. Chceš-li, přijď si 
k nám zkusit přijímací zkoušky 
nanečisto.

Pokud budeš mít během studia 
dobrý prospěch, určitě dosáhneš 
na prospěchová stipendia ve 
výši až 6 000 Kč/rok a díky naší 
spolupráci s firmami můžeš 
získat dalších 24 000 Kč/rok.

Buď jedním z nás!

informace o přijímacím řízení

www.stavebniskola.cz



Adresa školy:
VOŠ stavební a SŠ stavební   
Vysoké Mýto
Komenského 1/II, 566 01 
Vysoké Mýto
tel.: 465 420 314
e-mail: skola@stavebniskola.cz
www.stavebniskola.cz 
www.facebook.com/stavebniskola

Informace o studiu ti rádi doplní:

Mgr. Ivana Bejblíková, 
zástupkyně ředitele; e-mail:
bejblikova@stavebniskola.cz 
mob.: 605 258 380

Ing. Jiří Skalický, ředitel školy
e-mail: reditel@stavebniskola.cz 
mob.: 725 915 694

Díky prohlídce školy a informacím 
od kamarádů nebo stávajících 
studentů si uděláš nejlepší 
představu o tom, zda by byla 
naše škola pro tebe ta pravá. 
Navštívit nás můžeš po domluvě 
kdykoliv nebo přímo na Den 
otevřených dveří, který bude:

   - v pátek 23. 10. a sobotu 
   24. 10. 2020
   - ve středu 25. 11. 2020 
   - v pátek 15. 1. a sobotu
   16. 1. 2021

kontakty

www.stavebniskola.cz

dny otevřených dveří



https://www.youtube.com/watch?v=5kju-hWsqPg



truhlář

instalatér
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Také máš rád práci se dřevem? 
Je to nádherný přírodní materiál, 
s kterým je radost pracovat. 
Truhlář je tradiční řemeslo, které 
si najde vždy své zákazníky. 
Můžeš si vyrobit téměř vše, co tě 
napadne.

Kde se uplatníš:
Budeš umět zpracovávat jak 
masivní měkké a tvrdé dřevo, 
tak i různé aglomerované 
a laminované desky. Dokážeš 
vyrábět a opravovat stavebně-
truhlářské prvky jako okna, 
dveře, schodiště, obklady stěn 
a stropy, ale i vyrábět nábytek, 
kuchyňské linky atd.

Jaká získáš osvědčení:
- výuční list
- vysvědčení o závěrečné 
zkoušce

Co můžeš mít ještě navíc:
- za dobré známky dostaneš 
  od školy prospěchové 
  stipendium až 6 000 Kč/rok
- díky naší spolupráci s firmami 
  můžeš získat dalších 
  až 24 000 Kč/rok

truhlář

www.stavebniskola.cz



 

Instalatér je nepostradatelná 
profese – budeš schopen provádět 
rozvody vody, kanalizace, plynu 
a vytápění. Součástí tvé práce 
bude i montáž, demontáž a opravy 
zařizovacích předmětů.

Kde se uplatníš:
Jako instalatér můžeš mít široké 
pole působnosti. Žádný dům, 
výrobní hala, obchod ani hospoda 
se bez tebe neobejde.

Jaká získáš osvědčení:
- výuční list
- vysvědčení o závěrečné zkoušce
- průkaz na polyfúzní svařování 
   plastů DU-7

- průkaz pro svařování 
   plynem ZK-311
- průkaz na pájení měděných 
   trubek DL-6
- řadu osvědčení od jednotlivých 
výrobců

Co můžeš mít ještě navíc:
- za dobré známky dostaneš   
  od školy prospěchové stipendium 
  až 6 000 Kč/rok
- díky naší spolupráci s firmami   
  můžeš získat dalších 
  až 24 000 Kč/rok

instalatér

www.stavebniskola.cz



Zkoušeli jste v poslední době 
sehnat domů na práci zedníka? 
Téměř nemožné! Obrovská 
poptávka po zednické práci může 
být i pro tebe příležitost! V dnešní 
době pórobetonu a cihelných 
bloků je to rychlá práce.

Kde se uplatníš:
Naučíme tě zdít ze všech možných 
zdicích systémů, osazovat 
překlady, prvky stropních 
konstrukcí, okna a dveřní zárubně, 
provádět omítky a montovat 
zateplovací systémy. Budeš 
znát základy obkládání stěn 
a pokládání dlažeb.

Jaká získáš osvědčení:
- výuční list
- vysvědčení o závěrečné zkoušce

Co můžeš mít ještě navíc:
- za dobré známky a šikovnost 
  dostaneš od školy 
  a Pardubického kraje 
  prospěchové stipendium 
  až 13 000 Kč/rok
- díky naší spolupráci s firmami 
  můžeš získat dalších 
  až 24 000 Kč/rok

zedník

www.stavebniskola.cz



Obor Vodař je jedinečný, a tak 
i celkem neznámý. Přesto práci 
vodařů vidíš velmi často – starají 
se o všechny vodní toky i vodní 
díla.

Kde se uplatníš:
Budeš mít základy pro zednické, 
betonářské a železobetonářské 
práce. Budeš umět pracovat 
se dřevem, kovem, plastickými 
hmotami, opracovávat kámen, 
provádět opevnění koryt toků, 
ovládat malá plavidla, pracovat 
s motorovou pilou apod. 

Jaká získáš osvědčení:
- výuční list

- vysvědčení o závěrečné zkoušce
- řidičský průkaz skupiny „B“
- osvědčení pro práci 
   s motorovou pilou
- průkaz způsobilosti vůdce 
  malého plavidla

Co můžeš mít ještě navíc:
- za dobré známky a šikovnost 
  dostaneš od školy 
  a Pardubického kraje 
  prospěchové stipendium 
  až 12 000 Kč/rok
- díky naší spolupráci s firmami
  můžeš získat dalších
  až 24 000 Kč/rok

vodař

www.stavebniskola.cz



Délka denního studia je 3 roky. 
Střídá se vždy týden teoretické 
výuky a týden odborného 
výcviku. Ten budeš v prvním 
ročníku vykonávat ve škole, 
ve druhém a třetím ročníku 
můžeš mít po dohodě praxi 
u odborných firem. Završením 
studia pro tebe bude závěrečná 
zkouška, která se skládá 
z písemné, praktické a ústní 
části.

Sídlíme v samotném centru 
Vysokého Mýta, hned naproti 
autobusovému nádraží. 
Z vlakové stanice k nám dojdeš 
za 8 minut. Výborná dostupnost 
ti umožní dojíždět každý den. 
Můžeš se však také ubytovat 
v pěkném prostředí Domova 
mládeže.

Domov mládeže nabízí velmi 
kvalitní ubytovací a stravovací 
služby, je vzdálený jen 5 minut 
chůze od školy. Můžeš využít 
i široké nabídky mimoškolních 
aktivit. Veškeré informace 
nalezneš 
na www.dmvm.cz.

průběh studia

kde nás najdeš?

www.stavebniskola.cz



Adresa školy:
VOŠ stavební a SŠ stavební   
Vysoké Mýto
Komenského 1/II, 566 01 
Vysoké Mýto
tel.: 465 420 314
e-mail: skola@stavebniskola.cz
www.stavebniskola.cz 
www.facebook.com/stavebniskola

Informace o studiu ti rádi doplní:

Mgr. Ivana Bejblíková, 
zástupkyně ředitele; e-mail:
bejblikova@stavebniskola.cz 
mob.: 605 258 380

Ing. Jiří Skalický, ředitel školy
e-mail: reditel@stavebniskola.cz 
mob.: 725 915 694

Díky prohlídce školy a informacím 
od kamarádů nebo stávajících 
studentů si uděláš nejlepší 
představu o tom, zda by byla 
naše škola pro tebe ta pravá. 
Navštívit nás můžeš po domluvě 
kdykoliv nebo přímo na Den 
otevřených dveří, který bude:

   - v pátek 23. 10. a sobotu 
   24. 10. 2020
   - ve středu 25. 11. 2020 
   - v pátek 15. 1. a sobotu
   16. 1. 2021
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