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A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ



PROČ STUDOVAT 
NA SOŠ, SOU A ZŠ TŘEŠŤ, 
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE, 
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 72?

   1 Bezplatně poskytujeme veškeré učební i pracovní pomůcky /učebnice, pracovní oděv, obuv…/.

   2 Jsme „malou školou“ s  počtem žáků do  150 a  z  tohoto důvodu můžeme věnovat plnou 
individuální péči každému studentovi ve všech složkách výchovy (škola, praxe, internát). Malý 
kolektiv žáků nám umožňuje snadnou kontrolu negativních jevů (drogy, alkohol…).

   3 Vyučujeme v  moderně zařízených třídách (keramické tabule, ozvučení, dataprojektory…) 
a v učebně výpočetní techniky, která je vybavena mj. interaktivní tabulí.

   4 Odborný výcvik organizujeme ve  vlastních dílnách, které jsou velmi dobře vybaveny, 
a na smluvních pracovištích.

   5 Ubytování na internátě je za velmi příznivé ceny, prostory jsou nově zrekonstruované.

   6 Stravování studentů probíhá ve školní jídelně, strava 5x denně za přijatelné ceny.

   7 Jsme školou s 50letou tradicí, vzděláváme žáky ze škol pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami a ze základních škol.

   8 Poskytujeme odměnu za  produktivní práci všem žákům, kteří pracují na  zakázkách přímo 
u zákazníků, ve školních dílnách a na smluvních pracovištích.

   9 Organizujeme zájmové kroužky – např. práce s počítačem, keramický, střelecký, cizí jazyk…

10 Po  absolvování studia získá student výuční list, který jej opravňuje k  výkonu činností 
ve zvoleném povolání. Podle zák. č. 455/1991 Sb. mají možnost absolventi získat Živnostenský 
list pro samostatné podnikání v oboru.

11 Učivo je upraveno podle potřeb žáků, hlavní důraz je kladen na získání odborných dovedností 
– práce v dílnách. 

12 Našimi významnými sociálními partnery jsou Pacovské strojírny, a. s., Domov důchodců Proseč 
u Pošné, I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o. a Dřevozpracující družstvo Lukavec.

13 Naši žáci se pravidelně účastní celostátních soutěží s velmi dobrými výsledky.

14 Poskytujeme nadstandartní služby v  oblasti informací o  studiu žáka (např. elektronická 
žákovská knížka), zákonní zástupci i žáci mohou využívat službu „volej zdarma“.

15 Dopravní spojení do Černovic – vlak, autobus.

Kontaktovat nás můžete kdykoliv, tel. 565 492 182, 606 367 221.
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz 

Za vedení školy: Mgr. Ing. Karel Matějů, ředitel školy





CUKRÁŘ
CUKRÁŘKA

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 zná složení a vlastnosti základních druhů surovin
 zná základní technologie přípravy těst, hmot, náplní a polev
 ovládá tvarování výrobků, principy pečení a dohotovování cukrářských výrobků
 má přehled o strojích a zařízeních používaných v cukrářské výrobě 
 umí si zorganizovat práci na svém přiděleném pracovišti
 a další …

Uplatnění absolventa:
 v oblasti výkonu profese disponuje kompetencemi pro činnosti 
 v cukrářských provozovnách na úseku výroby a prakticky je používá 
 uplatní se v menších, středně velkých i velkých výrobnách cukrářských výrobků 
 zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu 
 vyrábí jednoduché cukrářské výrobky, včetně jejich dohotovování 
 a zdobení za přísného dodržování hygienických předpisů 
 provádí obsluhu, údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení v cukrářských provozech 
 hodnotí kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem





KUCHAŘ
KUCHAŘKA

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 zná technologické postupy při přípravě jídel podle platných předpisů
 umí připravit základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy
 umí základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb
 umí připravit výrobky studené kuchyně, moučníky a dietní pokrmy
 ovládá technickou a estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů
 a další …

Uplatnění absolventa:
 v oblasti výkonu profese disponuje kompetencemi pro činnosti 
 ve stravovacích provozech na úseku výroby pokrmů a prakticky je používá 
 uplatní se ve stravovacích službách při přípravě pokrmů,  

dále v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů 
 připravuje teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů,  

jednoduché moučníky i teplé nápoje 
 na úseku obsluhy v odbytovém středisku vykonává dílčí přípravné práce  

a jednoduchou obsluhu 
 obsluhuje stroje a technické vybavení v kuchyních 
 hodnotí kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem





PEČOVATEL
PEČOVATELKA

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 vykonává přímou obslužnou nebo asistentskou péči o klienty
 provádí pečovatelské úkony v péči o děti
 v kuchyňském provozu zvládá pomocné práce při přípravě pokrmů
 v provozu prádelny zvládá ruční i strojové praní a žehlení
 při opravě a šití prádla zvládá drobné opravy na elektrickém šicím stroji
 a další …

Uplatnění absolventa:
 absolvent disponuje kompetencemi pro činnosti, které jsou spojené s poskytováním  

sociální pomoci, sociální péče a pečovatelské služby v různých typech zařízení  
(státních i soukromých) tak, aby byl schopen osobní práce s klientem, uměl zajišťovat  
jeho osobní potřeby, aktivizaci a sociální terapii a podporovat soběstačnost klienta 

 dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích 
zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě 
pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla 

 má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování 
péče o domácnost a děti





ČALOUNÍK
ČALOUNICE

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 zná čalounické a dekoratérské materiály 
 má přehled o strojích a zařízeních, umí spolupracovat při jejich seřízení a běžné údržbě
 umí zhotovit výrobky individuální a sériové čalounické výroby
 opravuje a renovuje různé čalounické výrobky
 zná základní dekoratérské práce
 a další ….

Uplatnění absolventa:
 absolvent se uplatní zejména v čalounické výrobě 
 na základě znalostí výrobních technologií, v souladu s předpisy BOZP vykonává absolvent 

následující činnosti:

- přípravu, uspořádání a organizaci pracoviště 
- posouzení a určení vhodnosti jednotlivých 

materiálů 
- používání ručního a strojního zařízení 
- provádění běžné údržby strojů a zařízení 
- používání technologických postupů výroby 

čalouněného nábytku a dekoratérských výrobků 

- absolvent zhotovuje výrobky a polotovary výroby 
čalouněného nábytku, dopravních prostředků 

- šije na šicím stroji a ručně 
- pracuje se dřevem, plasty, kovem, koženkou, 

textilními materiály 
- hodnotí hotové výrobky, provádí opravy





TRUHLÁŘ

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 umí volit a používat vhodné pracovní nářadí, pomůcky a stroje při truhlářských činnostech 
 umí provádět běžnou údržbu strojů a zařízení a péče o ně
 vykonává technologické postupy výroby truhlářských výrobků
 umí posoudit a určit vhodnost využití jednotlivých materiálů pro truhlářské práce
 provádí montáže a opravy truhlářských výrobků
 a další …

Uplatnění absolventa:
 absolvent se uplatní na pozici zaměstnance v průmyslové i zakázkové dřevozpracující 

výrobě, jako truhlář ve velkých, středně velkých i malých dřevozpracujících firmách
 je připraven plnit pracovní úkoly při výrobě: 

-   řeziva a polotovarů (hrubých a opracovaných přířezů) 
-   nábytkářských výrobků (skříňového, stolového, sedacího a lůžkového nábytku) 
-   stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, schodů, obkladů stěn a stropů, dřevostaveb) 
-   ostatních truhlářských výrobků (hraček, upomínkových předmětů a kuchyňských potřeb) 

 je schopen obsluhovat běžně používané stroje pro dřevozpracující výrobu a provádět 
běžnou údržbu a ošetření truhlářských strojů a zařízení





ZÁMEČNÍK

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 umí pracovat se strojírenskými materiály na základě jejich vlastností,  

hospodárně a ekologicky je využívá, volí správné způsoby jeho uskladnění
 dokáže pracovat s technickou dokumentací, umí v ní číst a využívat
 obsluhuje seřízené obráběcí stroje na kovy
 vyrábí, montuje a opravuje strojírenské výrobky 
 a další …

Uplatnění absolventa:
 absolvent disponuje příslušnými kompetencemi pro výkon odborných činností ve strojírenských 

provozech, případně v provozech zabývajících se údržbou a opravami strojních zařízení 
 je schopen se uplatnit jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník či údržbář
 ovládá základy technologie ručního zpracování technických materiálů (dělení materiálů, pilování, 

řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování) a to především kovů
 dovede pracovat podle technologických postupů, používat měřidla a zhotovovat součástky pomocí 

ručního i strojního obrábění
 je schopen provádět opravy, montáž a demontáže jednoduchých strojních zařízení
 zvládá opravy a seřízení jednoduchých strojů, obsluhu základních obráběcích strojů  

i opravy a ostření pracovních nástrojů
 je schopen provádět jednoduchou údržbu zařízení budov a dílen 
 dokáže se orientovat v technické dokumentaci a strojních tabulkách





MALÍŘ
NATĚRAČ

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 umí připravit všechny druhy nových i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru
 umí ovládat základní nanášecí malířské a natěračské techniky
 umí určit vhodnou nátěrovou hmotu a připravit ji na potřebnou konzistenci k nanášení
 umí samostatně řešit harmonické ladění barev
 zná pravidla měření a kalkulace malířských natěračských prací
 a další …

Uplatnění absolventa:
 absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač, zvládá technologické a pracovní 

postupy při vykonávání malířských a natěračských prací
 je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na venkovních fasádách, 

tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými 
technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech

 je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové 
hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce  
(okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.)





ZEDNÍK

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 umí číst stavební výkresy a kreslit jednoduché technické náčrty
 zná vlastnosti stavebních materiálů
 umí vykonávat zednické, betonářské, omítkářské a izolační práce
 dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při zednických pracích
 orientuje se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí
 a další …

Uplatnění absolventa:
 absolvent se uplatní v povolání zedník
 je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, 

zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva 
omítkami, obklady a dlažby, izolace tepelné, hlukové i proti vodě a vlhkosti





PRAKTICKÁ 
ŠKOLA

Absolvent získává mimo jiné tyto klíčové kompetence: 
 dokáže se vyjadřovat ústní a písemnou formou, umí vést dialog
 respektuje základní pravidla společenského chování, dodržuje morální zásady  

a zdravý životní styl
 ovládá základní pracovní dovednosti, návyky a postupy, chápe význam práce v životě člověka
 dokáže se rozhodovat o své budoucí životní a profesní orientaci
 je motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností
 je schopen vykonávat pomocné práce ve zdravotnictví, v sociální péči a službách,  

ve výrobních podnicích, v zemědělství, popřípadě v chráněných dílnách 
 a další …

Uplatnění absolventa:
absolventi Praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti  
v oblasti služeb a výroby: 
  v sociálních a komunálních službách 
  ve zdravotnictví 
  ve výrobních podnicích 
 v zemědělství 
  případně k pokračování v dalším vzdělávání





INTERNÁT, 
MIMOŠKOLNÍ 

ČINNOST 

 činnost ve výchovných skupinách s menším počtem žáků
 pořádání turnajů, turistických akcí, soutěží, diskoték
 kuchyňka na internátech – možnost přípravy jednoduchých pokrmů a nápojů
 možnost pravidelných volných vycházek
 postupná rekonstrukce internátů a zlepšování jejich vybavenosti
 chlapecký internát v budově školy, dívčí internát 5 minut od školy
 příznivá cena za ubytování
 strava 5x denně
 příprava na vyučování s možností individuálního přístupu
 možnost činnosti v zájmových kroužcích, které jsou bezplatné  

(např. práce na počítači, sportovní kroužky, pěvecký a hudební kroužek, atd.) 





ZE ŽIVOTA 
ŠKOLY
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ZE ŽIVOTA 
ŠKOLY
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www.uciliste-cernovice.cz


