
Říká se, že „kolik řemesel umíš, tolikrát 
jsi člověkem“. Tohle motto naplňují 
ve Střední škole technické v Přerově. 
V návaznosti na nedostatek kvalifi -
kovaných pracovních sil v průmyslu, 
respektive technických odvětvích, kde 
je velká poptávka po „zlatých českých 
ručičkách“, nabízí SŠT polytechnické 
vzdělání v pestré škále oborů v oblasti 
průmyslu a služeb, z nichž mnohé jsou  
žádané i za hranicemi regionu. Někte-
ré obory jsou podporovány stipendij-
ními programy z Olomouckého kraje 
nebo fi rem.

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY DÁVAJÍ 
JISTOTU ZAMĚSTNÁNÍ
K oborům, které jsou fi rmami velmi 
vyhledávané, patří zejména obory 
zakončené maturitní zkouškou. Mezi 
atraktivní školní vzdělávací programy 
patří např. „Robotika, programo-
vání a mechatronika“, „Mechanik 
seřizovač“ nebo „Optik (brýlový, 
přístrojový)“, po jejichž absolutoriu 
nabízejí spolupracující fi rmy uplatnění 
a perspektivu.

Škola nabízí i tříleté řemeslné obory 
z oblasti strojírenské výroby, jako 
je zámečník, obráběč kovů, jemný 
mechanik-optik. I pro stavební odvětví 
je nabídka oborů široká: instalatér, 
klempíř - pokrývač, tesař – truhlářské 
práce, zedník - obkladač, malíř a la-
kýrník nebo nově koncipovaný obor 
„Specialista na dřevostavby a sádro-
kartony“, to vše jsou profese, pro 

které se můžete připravit v SŠT Přerov 
a získat zde výuční list. Poptávka po 
řemeslnících z této školy je ze strany 
fi rem obrovská.

NAŠIM STUDENTŮM POMŮŽEME 
K ŘIDIČÁKU 
Od školního roku 2021-22 nabízí škola 
2 nové zajímavé maturitní obory za-
měřené na dopravu a ekonomiku. Jsou 
to: „Diagnostika a servis v dopravě“ 
a „Logistika a management dopravy“. 
Výhodou pro studenty je možnost 
zdarma získat řidičské oprávnění pro 
osobní a nákladní auta i traktor, a také 
„profesák“. Získat „řidičák“ skupin B, C 
a T zaručuje i tříletý obor automecha-
nik. Praxe bude probíhat rovněž ve 
fi rmách, což dává určitou jistotou do 
budoucna při získání zaměstnání po 
maturitě nebo vyučení.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM ROZŠÍŘÍ 
VZDĚLÁNÍ
V návaznosti na tříleté obory si studenti 
mohou doplnit vzdělání o maturitní 
zkoušku v nástavbovém studiu provoz-
ní technika nebo stavební provoz. 

MODERNÍ ZÁZEMÍ A KVALIFIKOVANÍ 
VYUČUJÍCÍ
Pro všechny jmenované obory se Střed-
ní škola technická snaží zajistit dobré 
zázemí nejen modernizací prostor 
a vybavení a kvalifi kovanými vyučují-
cími, ale také navazováním spolupráce 
s fi rmami, ve kterých pak absolventi 
školy nacházejí pracovní uplatnění.

Studujte na Střední škole technické Přerov


