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Společnou cestou k profesi



Naučit se řemeslo od základů -  to je výzva, to je šance, to je vklad na celý 
život, ať už budete dále studovat nebo pracovat. 
To je něco, co se Vám neztratí, co budete využívat i v jiných oblastech 
života. Osvojíte si kladný přístup k odborným činnostem, získáte znalosti 
a dovednosti.
Vývoj, novinky a změny v oborech jsou rychlé, často vtrhnou do reality 
života s razancí blesku. 
Buďte na vše připraveni! Učební obor vám dává příležitost být 
nepostradatelnými členy všech pracovních týmů. 

A není nic snazšího, než si po ukončení zvoleného oboru doplnit vzdělání 
nástavbovým studiem o maturitu. Střední vzdělání s výučním listem 
poskytuje dobrý základ i tehdy, když se rozhodnete změnit profesi. 
Absolvent, který chce být dobrý a úspěšný, musí být připraven a ochoten 
se dále vzdělávat, nebát se změn, které s sebou doba nese. 

Povolání a profese vznikají, zanikají, mění se jejich charakter. 
Naučte se protovat na všem novém a pozitivním v našich oborech: 
zedník, klempíř, tesař, truhlář, instalatér, kuchař-číšník, prodavač 
a ošetřovatel.

Učební obor?
Sázka na perspektivu!



Rozhodnout se pro studium učebního oboru 
je opět „v kurzu“

Dnešní stavebnictví není už o maltě a zednické lžíci. Jedná se o tvůrčí,  
široký a rozvětvený obor s rozsáhlou škálou činností, technologií, 
systémů a materiálů.

Zedník musí být obeznámen se systémovým řešením pro jednotlivé 
části staveb, musí znát souvislosti mezi  navazujícími činnostmi. 

Stejně jsou na tom i ostatní stavební obory - truhlář, klempíř, tesař, 
instalatér. Rozmach CNC obráběcích automatů a jiné techniky  
zjednodušuje práci, zvyšuje přesnost, zároveň ale vyžaduje odborníka, 
který se umí přizpůsobit novým technologiím a efektivně s nimi 
pracovat. 
A to nejen jako zaměstnanec, ale umí je využívat i jako živnostník. To je 
řemeslník dnešní doby.

Zvolili jsme stavební řemeslo



Uvažuješ o oboru v oblasti služeb? Nabízí se oblast 
gastronomie a obchodu.

Dnešní moderní gastronomie vychází z inovativních postupů, 
trendových receptur, nových zařízení a řešení.  Ani sebevíce 
automatizovaná kavárna či bistro nenahradí chutný pokrm z rukou 
kreativního kuchaře.

Současný kuchař využívá množství surovin při přípravě pokrmů, dbá na 
zásady zdravého životního stylu, propojuje prvky světové i domácí 
kuchyně. Neméně důležité jsou odborné znalosti vyučeného kuchaře-
číšníka - zásady stolování, obsluha hosta, kreativita při přípravě 
remních, rodinných, slavnostních akcí a rautů.

A prodavač? Ovládá práci při přímém prodeji, ve skladu, veškerou 
administrativu, která je spojena s prodejem. Musí umět jednat se 
zákazníkem, vkusně a cíleně prezentovat  nabídku zboží. Je exibilní a 
rychle se orientuje v nabídce nového sortimentu zboží, umí pracovat s 
různým zařízením a vybavením na prodejně.

Chceme vědět i umět



S vystudovaným oborem Ošetřovatel vždy najdu uplatnění 

Starost a péče o druhé je jedno z nejsmysluplnějších povolání. 
Vyžaduje člověka s empatií a dobrým srdcem. Profesionální péče 
předpokládá vynikající odbornost po stránce zdravotnické i 
ošetřovatelské.  Musí zahrnovat znalosti v právní, sociální a 
ekonomické oblasti. Nedílnou součástí práce ošetřovatele je péče o 
domácnost klienta.

Uplatnění ošetřovatelů v praktickém životě je rozsáhlé, o jejich služby 
mají zájem různé typy zařízení poskytující pomoc skupinám lidí 
rozdílného věku a zdravotního stavu.

Potřeba pracovníků primární péče rok od roku roste.

Profesionální péče
a ošetřování je náš cíl
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