
23-55-H/02 karosář
Absolvent má všeobecné i odborné vzdělání. Je schopen vykoná-
vat veškeré základní operace při ručním tváření a spojování 
plechů. Může pracovat na základních druzích klempířských strojů. 
Nalezne uplatnění v povolání karosář především při opravách 
karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáží jejich 
příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohyblivých 
částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a 
nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií, skříní 
vozidel a při jejich ošetřování. Součástí vzdělání je i příprava k 
získání řidičského oprávnění skupijny B.

23-51-H/01 strojní mechanik
Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé 
součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, 
uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnos-
tikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání 
pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, 
jejich funkčních zkouškách a vedení záznamů o jejich provozu. 
Absolvent se uplatní při výkonu povolání strojní zámečník, 
jako kvalifi kovaný pracovník údržby výrobních linek a zařízení. 
Je schopný samostatně pracovat na konvenčních i na CNC 
obráběcích strojích, jak v menších kovovýrobách, tak i ve velkých 
regionálních strojírenských fi rmách. Po absolvování závěrečných 
zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absol-
venty tříletých učebních oborů.

23-44-L/01 mechanik strojů a zařízení
Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným 
odborným vzděláním. Uplatní se jako servisní technik, strojní 
zámečník, montér a mechanik strojů a zařízení, programátor a 
obsluha CNC strojů, ale i v technicko-hospodářských funkcích ve 
strojírenských podnicích. Dále může pracovat u fi rem dodáva-
jících technologie a zajiš´tujících servis výrobním podnikům. 
Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na 
vysoké škole.
Absolvent je veden po celou dobu studia v teoretickém a v prak-
tickém vyučování, ale i při dalších aktivitách k tomu, aby:
- zhotovoval podle technické dokumentace strojírenské výrobky,
- volil vhodné materiály, nářadí, nástroje a měřidla,
- sestavoval, oživoval a seřizoval strojírenské výrobky,
- volil podle dokumentace vhodné postupy montáže, nářadí a 
pomůcky,
- prováděl kontrolu, opravy, servis a údržbu strojírenských 
výrobků, součástí a funkčních celků strojírenských zařízení,
- obsluhoval, seřizoval a programoval CNC obráběcí stroje,
- využíval CAD a CAM software pro tvorbu výkresové dokumen-
tace a programů pro CNC stroje,
- dbal na bezpečnost práce a používal vhodné osobní ochranné 
pracovní pomůcky při všech činnostech.
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Základní Informace 
o uČebních oborech PARTNERSKÉ FIRMY 

ŠKOLY

Hlavní budova
Krkonošská  265, Vrchlabí

Budova dílen
Horská  258, Vrchlabí

Vrchlabí

Čtyřleté studijní obory zakončené 
maturitní zkouškou

23-44-L/01  mechanik strojů a zařízení
•	 mechanik lanovkář
•	 mechanik strojů a zařízení

23-51-H/01  strojní mechanik (stipendium)
23-55-H/02  karosář

tříleté učební obory zakončené 
závěrečnou zkouškou:



Centrum odborného 
vzdělávání 

Kumburská 1136, N. Paka

Informace o škole

Státní škola s tradicí ve výuce technických oborů, jejíž 
vznik se datuje od roku 1885, je zaměřena na  počítače, 
automatizaci a strojírenství.

Přednosti naší školy
•	 Výuka umožňuje prostupnost mezi studijními 

a učebními obory.
•	 Ve všech elektrotechnických oborech je možnost 

získání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle 
Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

•	 Všechny učební obory jsou podporovány stipendiem 
(300 až 500 Kč měsíčně a další finanční výhody),

•	 absolventi mají možnost pokračovat ve studijních 
oborech k získání maturitní zkoušky.

•	 Vysoká úspěšnost u státních maturit.
•	 Škola zajišťuje možnost stravování ve vlastní školní  

jídelně a ubytování v bezprostřední blízkosti školy.
•	 Dojezdová dostupnost, vlakové nebo autobusové 

spojení.
•	 Zapojení se do různých podpůrných praktických 

soutěží a postupné vybudování svého portfolia, 
důležitého pro výběr a nástup do zaměstnání.

•	 Možnost praxe v partnerských firmách.
•	 Škola zajišťuje moderní výuku v nově zřízeném Centru  

odborného vzdělávání pro elektrotechnický a  stro-
jírenský průmysl, které bylo otevřeno v roce 2013  
z dotace ROP Severovýchod.  Zde žáci získávají prak-
tické motorické zkušenosti a návyky od učitelů odbor- 
ného vzdělávání nutné pro úspěšné uplatnění 
absolventů v praxi.

Naši absolventi se uplatní na trhu práce díky špičkovému  
odbornému výcviku.

26-41-L/01 mechanik elektrotechnik:
•	 počítačové systémy,
•	 automatizace,
•	 optoelektronika

Základní Informace 
o studIjních oborechnoVá Paka

Hlavní budova 
Kumburská 846, N. Paka

23-43-L/51 Provozní technika
Nástavbové dálkové studium je tříleté, zakončené maturitní 
zkouškou. Je vhodné pro absolventy tříletých učebních strojíren-
ských oborů. Konzultace jsou zpravidla jednou za čtrnáct dnů. Studi-
jní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém 
učebním oboru. Absolvent umí navrhnout pracovní postupy jed-
notlivých operací a  v  souladu s  technologickými požadavky i sled 
operací při výrobě, montáži a údržbě, efektivně využívat prostředky 
výpočetní techniky (CAD, Office apod.). Umí samostatně měřit tech-
nické veličiny, kontrolovat a  posoudit kvalitu vyrobených součástí, 
smontovaných skupin a celků.

26-51-H/01 elektrikář 
26-51-H/02 elektrikář – silnoproud 
26-52-H/01 nástrojař 
26-52-H/02 obráběč kovů
Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou, nebo pro  uchazeče, kteří získali střední vzdělání 
s výučním listem v  jiném oboru vzdělání. Jednoroční studium 
ve  čtrnáctidenním cyklu: týden teorie (pouze odborné předměty), 
týden praxe (v COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl ISŠ). 
Vstupními předpoklady žáků je úspěšné ukončení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou nebo s výučním listem a zdravotní způsobilost 
potvrzená lékařem.

Základní Informace 
o nástaVboVÉm studIu

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Nástavbové dálkové studium je tříleté, zakončené maturitní zkouškou. 
Je vhodné pro absolventy tříletých učebních elektrotechnických 
oborů. Konzultace jsou zpravidla jednou za čtrnáct dnů. Studijní 
obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve  tříletém 
učebním oboru. Odborné předměty poskytují vědomosti z tech-
nického zobrazování, funkčních principů přístrojů, strojů a  zařízení, 
vlastnosti elektrotechnických součástek, jejich používání a zkoušení, 
slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, číslicové techniky, elek-
trotechnických měření a praxe. Absolvent je připraven pro uplatnění 
v technickohospodářských funkcích.

Základní Informace o ZkrácenÉm 
studIu- VÝuČní lIst Za 1 rok

INFORMACE:
Tel: +420 493 723 727

E-mail: sarka.benesova@sssenp.cz
web: www.sssenp.cz

26-41-l/01 mechanik elektrotechnik
Čtyřletý maturitní obor zaměřený na počítačové systémy, automa-
tizaci nebo optoelektroniku, vhodný pro chlapce i dívky. V prvním 
a  druhém ročníku je vyučováno podle stejného vzdělávacího pro-
gramu, od třetího ročníku je studium rozděleno podle uvedeného 
zaměření. Absolvent získá široké základy v teoretické výuce i praktické 
dovednosti v oblastech elektrických měření, automatizační techniky, 
optoelektroniky, číslicové techniky, programování a výpočetní tech-
niky. Je připravován pro výrobu a opravy přístrojů a zařízení v uve-
dených oblastech.
Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, 
které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice 
a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost, např.:
elektromechanik, mechanik, elektrotechnik, konstruktér, revizní 
technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní tech-
nik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní 
a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elek-
tronických zařízení, provozní technik, školicí technik apod.

26-51-H/01 elektrikář
Vhodný pro chlapce i dívky.
Učební obor zaměřený na činnosti spojené s  montáží, údržbou, 
oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, 
servisem a opravami elektrotechnických a elektronických systémů. 
Absolvent najde uplatnění ve státních organizacích – spotřební elek-
tronika a výpočetní technika, v soukromém sektoru.

Základní Informace 
o uČebních oborech

26-51-H/02 elektrikář – silnoproud
Vhodný pro chlapce.
Učební obor zaměřený na montáž, bytovou instalaci, zkoušení, údržbu 
a opravu energetických zařízení, elektrorozvodných sítí a  kabelových 
rozvodů, trasformoven, elektrických strojů a elektrických zařízení všeho 
druhu. Absolvent najde uplatnění jako elektromechanik, provozní 
elektrikář, revizní technik, bezpečnostní technik, energetik. Může pra-
covat ve výrobnách a rozvodnách el. energie, v montážních závodech, 
výrobnách el. zařízení, na  stavbách, při  montážích a demontážích 
el. zařízení bytových rozvodů, údržbě a  jejich servisu, opravárenské 
činnosti, revizích.

23-52-H/01 nástrojař
Učební obor zaměřený na poskytování vědomostí, dovedností 
a návyků pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování střižných 
nástrojů, obráběcích, montážních a  kontrolních přípravků, speciál-
ních měřidel, forem pro zpracování plastů, pro tlakové lití kovů a ko-
vových slévárenských modelů podle technické dokumentace. Ab-
solvent umí vyrobit prostřihovadla, ohýbací nástroje, části zápustek 
a forem. Zvládne náročnější práce na obráběcích strojích, jako jsou 
např. soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a  rozvrtávačky a  hoblovky. 
Seznámí se s číslicovým ovládání strojů a tvorbou programu pro NC 
stroje. Umí číst strojařské výkresy, kreslit je ručně i na počítači po-
mocí programů CAD.

23-56-H/01 obráběč kovů
Učební obor zaměřený na poskytování vědomostí, dovedností 
a  návyků pro povolání ve strojírenství a  ve výrobních a opraváren-
ských provozech. Absolvent se uplatní jako univerzální obráběč, 
soustružník, frézař, brušič, vrtač nebo při obsluze číslicově řízených 
obráběcích strojů. Je připraven pro vykonávání odborných činností 
spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

26-51-H/01 elektrikář 
26-51-H/02 elektrikář – silnoproud 
23-52-H/01 nástrojař 
23-56-H/01 obráběč kovů

Podrobné informace o jednotlivých oborech jsou  
uvedeny na www.sssenp.cz

Zkrácené studium

23-43-L/51 Provozní technika 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

nástavbové studium – dálkové

26-51-H/01 elektrikář (stipendium):
•	 automatizace,
•	 elektronické počítače,
•	 elektronická zařízení.

26-51-H/02 elektrikář – silnoproud (stipendium)
23-52-H/01 nástrojař (stipendium) 
23-56-H/01 obráběč kovů (stipendium)

tříleté učební obory zakončené 
závěrečnou zkouškou:

Čtyřleté studijní obory zakončené 
maturitní zkouškou




