
 
 

leden 2021 

11. ročník výstavy „Stavařina nuda není“ 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
 

 

36-47-M/01 Stavebnictví                                                                                                                        
Zaměření:            Stavby a konstrukce  
                                    BIM projektování 

                                    Geodézie 

 

 

 

 

 

36-45-M/01 Technická zařízení              

        budov  
                              Teplo, voda, vzduch 

  

 

 

 

 

 

78-42-M/01 Technické lyceum 
                              Lyceum se zaměřením            

          na architekturu  

 

 

 

            

 

 

                                                                                                                                                   

Čtyřletý maturitní obor je určen pro technicky zaměřené žáky se 

zájmem o stavitelství, architekturu a moderní informační technologie. 

Od 3. ročníku probíhá výuka dle odborného zaměření. Využíváme 

odborné učebny výpočetní techniky s nejmodernějším programovým 

vybavením stavebního zaměření. Absolventi jsou připraveni pro 

povolání v oblasti přípravy a realizace staveb: stavební technik, mistr, 

stavbyvedoucí, stavební dozor, stavební projektant, technik  výroby a 

prodeje stavebních hmot a materiálů, technik správy objektů, 

referent státní správy, geodet, referent katastrálního a stavebního 

úřadu. Tento obor připraví žáky také ke studiu na vysokých školách 

technického směru.  

 

 

Čtyřletý maturitní obor je určený pro technicky zaměřené žáky se 

zájmem o techniku a stavitelství, kteří se chtějí specializovat 

na rozvody a zařízení staveb, tj. vytápění, vzduchotechniku, rozvody 

vody, kanalizace a plynu. Využíváme odborné učebny výpočetní 

techniky s nejmodernějším programovým vybavením v oblasti 

technických zařízení. Absolventi jsou připraveni pro povolání v oblasti 

přípravy a realizace staveb: stavební technik, mistr, technolog, 

projektant, technik výroby a technickohospodářský pracovník 

technických zařízení budov, technik správy objektů, referent státní 

správy, prodeje stavebních materiálů. Tento obor připraví žáky také 

ke studiu na vysokých školách technického směru. 

 

 

Čtyřletý obor zakončený maturitou je určený žákům s  velmi dobrými 

studijními výsledky a zájmem o architekturu, stavitelství, techniku, 

matematiku a informatiku. Při výuce využíváme odborné učebny 

výpočetní techniky s nejmodernějším programovým vybavením  

v oblasti architektury a stavebnictví. Výuka je zaměřena na kreativní 

tvorbu návrhů budov a interiérů. Příprava žáků je směřována 

ke studiu technického směru se zaměřením na architekturu 

a stavitelství.  Absolventi jsou připraveni pro povolání projektového 

manažera, referenta státní správy a především na studium vysoké 

školy se zaměřením na architekturu a stavitelství.   

Dny otevřených dveří 

22. 11. 2020                8.30 – 12.00 

15. 12. 2020              14.00 – 17.00 

07. 01. 2021              14.00 – 17.00 



 

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové                                                   Tel: +420 495 766 111  

Pospíšilova tř. 787                                                     E-mail : a@spsstavhk.cz 

500 03 Hradec Králové                                     www.spsstavhk.cz 

PRÁCE ŽÁKŮ       

                                                                                                                                     

http://www.spsstavhk.c/

