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Škola ve školním roce 2023/2024 nabízí    
  

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zdravotnické a sociální péče a střední 
vzdělání s výučním listem ve stavebnictví, službách i zdravotnictví.   
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ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITOU  
Obory jsou určené pro dívky i chlapce 9. tříd nebo starší uchazeče. 

 

 
 

Obor patří do skupiny oborů Zdravotnictví. 

Absolvent oboru je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka. Uplatní 
se ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v domácí péči a zařízeních 
sociálních služeb. Je připraven ke studiu na vyšších typech škol (VOŠ, VŠ). Praktická výuka 
je zajištěna v Nemocnici Český Krumlov a probíhá pod vedením učitelek odborných 
předmětů. 

•  
 

Obor patří do skupiny oborů Pedagogika, učitelství a sociální péče. 

Absolventi se uplatní jako pracovníci sociálních služeb v různých ambulantních nebo 
pobytových zařízeních a v terénních službách, v pečovatelských nebo asistentských 
službách, službách pro rodiny s dětmi. Jsou připraveni poskytovat přímou obslužnou péči 
klientům, pomáhat jim při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat 
nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými, také v managementu 
sociálních služeb. Praktická výuka probíhá v sociálních zařízeních a organizacích 
v Českém Krumlově a okolí. 

 

 
TŘÍLETÉ OBORY S VYSVĚDČENÍM O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 
A VÝUČNÍM LISTEM  

 

 
 

Obor patří do skupiny oborů Zdravotnictví. 
Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména 
v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách 
dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním 
postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Odborný výcvik probíhá v Nemocnici 
Český Krumlov pod vedením učitelky odborného výcviku a žákům náleží odměna 
za produktivní práci. Obor je určen pro dívky i chlapce. 
 
 
 
 

Obor patří do skupiny oborů Osobní a provozní služby. 
Žáci se naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh neléčebné masáže 
v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové 
vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se posuzovat možnost 
poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodnout, 
kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře. Absolventi mohu pokračovat 
nástavbovým studiem v oboru masér sportovní a rekondiční. Odborný výcvik probíhá 
v 1. ročníku ve školním masérském studiu, ve vyšších ročnících na pracovištích smluvních 
partnerů. Obor je určen pro dívky i chlapce.  
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Obor patří do skupiny oborů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů. 

Žáci zhotovují v požadované kvalitě truhlářské výrobky, nábytek, provádějí odborné 
truhlářské práce a montáž dřevěných konstrukcí. Pro výrobu používají vhodné materiály, 
nástroje a strojní vybavení. 

 

•  
 

Obor patří do skupiny oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie. 

Žáci se seznámí s technologií, materiály a mechanizací používanou při stavební výrobě, 
provádějí např. opravy, rekonstrukce a zateplování budov, vnitřní i vnější omítky, izolace, 
obkladačské práce nebo sádrokartonové konstrukce. 

 

 
 
Obor patří do skupiny oborů Strojírenství a strojírenská výroba. 
Žáci se seznámí s ručním zpracováním plechů, s výrobou, montáží a opravami klempířských 
prvků a výrobků v dílně, ale zároveň i s jejich montáží na stavbách. 
 

•  
 

Obor patří do skupiny oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie. 
Žáci provádějí ruční a strojní obrábění dřeva při výrobě tesařských konstrukcí krovů 
i pozemních staveb a zahradní architektury, zhotovují pomocné tesařské konstrukce. 
Odborný výcvik je v 1. ročníku v truhlárně ve Chvalšinách, ve vyšších ročnících u firem.  
 

 
 
Obor patří do skupiny oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie. 
Žáci se zabývají montáží, údržbou a opravami rozvodů vody, odpadů a topných zařízení, 
tvarováním rozvodů a připojováním zařizovacích předmětů. Teoretická výuka instalatérů 
probíhá na Střední polytechnické škole v Českých Budějovicích. 

Odborný výcvik je zajišťován na pracovištích školy – ve Středisku praktického vyučování 
Pod Kamenem 179, Český Krumlov a v truhlárně Chvalšiny, v provozovnách regionu pod 
vedením instruktorů nebo na stavbách v regionu pod vedením učitele odborného výcviku. 
Žákům náleží odměna za produktivní práci. 
 

Stipendia 

V rámci stipendijních a motivačních příspěvků mohou žáci střední školy a zaměstnavatelé  
uzavřít Dohodu o motivačním příspěvku. Žák tak vedle odměn za produktivní práci může 
získat další finanční prostředky formou stipendia.  
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Obor patří do skupiny oborů Gastronomie, hotelnictví a turismus. 
Absolventi jsou připraveni pracovat v různých typech restauračních zařízení nebo v jiných 
gastronomických provozech. Odborný výcvik probíhá v 1. ročníku ve školní cvičné 
kuchyni, ve vyšších ročnících pak na smluvních pracovištích (restaurace, hotely, resorty). 
 

 

 
Obor patří do skupiny oborů Obchod. 
Učební obor je určen pro chlapce i dívky, odborný výcvik je realizován zejména 
na pracovištích společností Kaufland, COOP, Penny a Tesco. 
 
Žáci oborů kuchař-číšník a prodavač jsou obvykle zařazováni na pracoviště nejblíže k místu 
jejich bydliště. Výuka je zajišťována pod vedením instruktorů nebo učitelů odborného 
výcviku a žákům náleží odměna za produktivní práci.  
 

Co dalšího nabízí škola žákům? 

- moderní vybavení ICT, modely pro výuku a trenažéry a pomůcky 
- bezbariérové přístupy v hlavní budově Tavírna 342 
- účast na programech ERASMUS+ 
- soutěže, výlety, exkurze, sportovní, odborné, zážitkové kurzy a pobyty 
- účast v projektech 
- zajištění stravování ve školní jídelně 
- škola nemá internát, ubytování si žáci zajistí v Domově mládeže 

(https://www.gymck.cz/pro-studenty) 
- sleva v autoškole BENASI, výuka autoškoly v učebnách školy 
- škola spolupracuje s firmami a organizacemi regionu při výuce odborného výcviku 
- škola je v klidné části města a v blízkosti autobusového nádraží 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dny otevřených dveří 

Hlavní budova školy – Tavírna 342 
 

Pátek 18. listopadu 2022 od 14:00 
Pátek 20. ledna 2023 od 14:00 

 
pro školní kolektivy dopoledne (dle domluvy) 

telefon pro sjednání prohlídky mimo uvedené termíny - 383 134 800,  
pro prohlídku Truhlárny a dílen a učeben Pod Kamenem - 380 715 409 

 
Sledujte informace na www.zdravkack.cz 
a https://www.facebook.com/zdravkack/ 
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