
 

 

STAŇ SE DOBRÝM 

ŘEMESLNÍKEM  
 

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme uchazečům 

celkem pět tříletých stavebních oborů 

s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním 

listem: 

 Zedník 

 Klempíř 

 Instalatér (OV) 

 Truhlář 

 Tesař 

 

Všechny obory jsou určené pro žáky základních 

škol, ale i pro starší uchazeče. 

www.zdravkack.cz 
spvstav@zdravkack.cz 

  
380 715 409 

 

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

KLEMPÍŘ 23-55-H/01 

Absolvent pracuje s různými druhy materiálů, které 

dodávají na trh firmy zabývající se výrobou 

komponentů pro střechu. Prioritní dovedností 

klempíře je vyrobit na míru z různých druhů plechů 

vše na střechu. Dokonale ovládá zásady správné 

montáže základních typů střešních krytin, přičemž 

umí vyrobit a připevnit plechovou krytinu. Kromě 

střešních prvků je schopen z plechů zhotovit výrobky 

pro dílnu či zahradu.    

Žákům náleží finanční odměna a příspěvek na stravu. 

Obor je zařazen do Stipendijního motivačního 

programu Jihočeského kraje.  

 

 

 

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

ZEDNÍK 36-67-H/01 

Žáci se seznámí s nejmodernější technologií, 

materiály a mechanizací používanou při stavební 

výrobě. Provádějí opravy, rekonstrukce, zateplování 

budov, vnitřní a vnější  omítky, izolace, obkladačské 

práce, nebo sádrokartonové konstrukce přímo na 

stavbách  v regionu. Absolvent tohoto oboru zná 

správné postupy, vyzná se ve výkresové 

dokumentaci, se kterou umí pracovat. 

Žákům náleží finanční odměna a příspěvek na stravu. 

Obor je zařazen do Stipendijního motivačního 

programu Jihočeského kraje.  

 

 

 

http://www.zdravkack.cz/
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ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

INSTALATÉR 36-52-H/01 

Absolventi provádějí montáž, opravy a údržbu 

vnitřních a vnějších rozvodů vody, kanalizace a 

topení. Instalují zařizovací předměty, spotřebiče, 

klimatizační zařízení, solární systémy a tepelná 

čerpadla. Spravují a opravují regulační a měřící 

techniku. 

Během studia mají možnost získat oprávnění 

k provádění specializovaných činností jako je 

svařování oceli kyslíkoacetylenovým plamenem, 

polyfúzní svařování plastů, kapilární pájení mědi, 

nebo provádění lisovaných spojů na potrubí.  

 

Žákům náleží finanční odměna a příspěvek na stravu.

 

 

 

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

TRUHLÁŘ 33-56-H/01 

V rámci výuky získávají žáci základní dovednosti při 

ručním opracování dřeva, používání strojů a 

výrobních zařízení. Stroje umí seřídit, připravit 

k použití a používat s ohledem na zásady bezpečnosti 

práce. Zvládají technologické postupy a základy řady 

konstrukcí a výrobků jako jsou okna, dveře, schody, 

obložení, jednoduchý nábytek, tesařské konstrukce 

apod.    

Absolvent pracuje nejen se dřevem, ale ve své práci 

využívá i jiné materiály, jako například sklo, kov nebo 

plast.  

Žákům náleží finanční odměna a příspěvek na stravu. 

 

 

 

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

TESAŘ 36-64-H/01 

Absolvent je schopen provádět základní tesařské 

práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění 

betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské 

konstrukce střech včetně osazování střešních oken. 

Zhotovovat a montovat dřevostavby, dřevěné příčky, 

stropy, podlahy a dřevěné prvky zahradní 

architektury – ploty, pergoly, altány a přístřešky.  

Žákům náleží finanční odměna a příspěvek na stravu. 

Obor je zařazen do Stipendijního motivačního 

programu Jihočeského kraje. 

 

 
 

 

 


