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Proč k nám?

zajímavé obory

vysoká míra uplatnění v praxi

školní galerie

kvalitní tým pedagogů

odborné praxe v renomovaných firmách

módní přehlídky

návštěvy výstav, divadel i kina

plenéry v přírodě

adaptační kurzy

sportovní kurzy

Nástavbové studium
Dvouleté nástavbové maturitní studium

36-44-L/51 Stavební provoz (tesař, 
zedník, instalatér, kameník apod.)
Absolventi se uplatní ve středně technických 
funkcích u stavebních  podniků v povolání stavební 
technik. Jsou připraveni projektovat pozemní 
stavby, řídit a kontrolovat provádění a stavební 
úpravy pozemních staveb.

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská 
výroba (truhlář, čalouník)
Absolventi se uplatní ve středně technických 
funkcích dřevozpracujícího průmyslu  
(i při obchodování s materiály i výrobky. Mohou 
se také uplatnit jako návrháři, konstruktéři, 
technologové nábytku a v oblastech: dřevařství, 
nábytkářství, čalounictví, stavební truhlářství, 
dřevěné konstrukce, ale také obchod a ekonomika.

29-41-L/51Technologie potravin  
(cukrář, pekař, kuchař-číšník, řezník)
Absolventi se uplatní jako potravinářští technici  
v potravinářských provozech, např. vedoucí 
směny nebo technologové, dále v oblasti 
nákupu surovin, odbytu a prodeje surovin 
potravinářských výrobků, v oblasti marketingu 
potravin nebo kontroly jakosti a zdravotní 
bezpečnosti potravin či v provozních laboratořích.



Tříleté učební obory

Potravinářské obory s výučním listem

29-54-H/01 
Cukrář/ka
Absolventi zpracovávají suroviny a přísady  
pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábějí 
kompletní sortiment, včetně jejich dohotovování 
a zdobení, obsluhují stroje a technické vybavení 
provozoven a vykonávají činnosti související  
s prodejem cukrářských výrobků. Dále hodnotí 
kvalitu surovin i hotových výrobků dle norem.

29-53-H/01 
Pekař/ka 
Žáci oboru pekař pravidelně pobírají krajské 
stipendium. Absolventi zpracovávají suroviny  
a přísady pro výrobu pekařských výrobků, vyrábějí 
kompletní sortiment, včetně jejich dohotovování    
a zdobení, obsluhují stroje a technické vybavení 
provozoven a vykonávají činnosti související  
s prodejem pekařských výrobků. Dále hodnotí 
kvalitu surovin i hotových výrobků dle norem.

Čtyřleté maturitní obory

Umělecké obory s talentovou zkouškou

Odborné

82-41-M/07                                                 
Modelářství a návrhářství oděvů
Absolventi se uplatní jako tvůrčí pracovníci  
v oblastech zaměřených na design a realizaci 
oděvu, především navrhování a realizace  
oděvních modelů v oděvních firmách nebo  
u oděvních návrhářů, případně navrhování  
a tvorby historických a scénických kostýmů  
pro divadlo, film, televizi.

33-42-M/01 
Nábytkářská a dřevařská výroba
Absolventi se uplatní ve dřevařských firmách 
jako vedoucí výroby, plánovači nebo mistři. Dále 
v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti 
výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. 
Případně jako technologové, konstruktéři  
a návrháři či při výkonu vlastních podnikatelských 
aktivit.

82-41-M/11 
Design interiéru
Absolventi se uplatní jako tvůrčí pracovníci  
v oblastech zaměřených na design nábytku  
a interiéru včetně jeho doplňků a jejich realizace, 
jako designéři nábytkářských a interiérových studií  
a ateliérů i v poradenských činnostech bytového 
architekta.

Tříleté učební obory

Dřevařské obory s výučním listem

36-64-H/01 
Tesař
Žáci oboru tesař pravidelně pobírají  
krajské stipendium. Absolventi se uplatní  
ve stavebních firmách, v pozici zaměstnance 
nebo zaměstnavatele. Provádí základní tesařské 
práce na pozemních stavbách, tzn. bednění 
betonových konstrukcí, vázání a montování 
tesařských konstrukcí střech vč. osazování 
střešních oken a pomocné tesařské konstrukce 
(roubení, lešení).

33-56-H/01 
Truhlář
Absolventi se uplatňují v dřevozpracující výrobě, 
v oblastech výroby nábytku, zařízení a dřevěných 
konstrukcí. Uplatní se při vykonávání odborných 
prací ve výrobě nábytku, stavebně truhlářských 
výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní 
architektury, sportovních potřeb, hraček i při 
opravách a renovaci truhlářských výrobků. 
Případně mohou sami začít podnikat.


