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1. Úvodní slovo autorů, aneb komu a jak poslouží tento průvodce? 
 

Milí žáci a vážení rodiče,  

 

ze zřejmých důvodů jsme pro vás letos nemohli zorganizovat tradiční Burzu práce a vzdělání v Šumperku spolu 

s Živou knihovnou povolání. Burza má každoročně za cíl seznámit vás zábavným a naučným způsobem s místními 

firmami a spolupracujícími středními školami. Proč? Abychom vám ulehčili rozhodování o volbě studijního oboru 

a budoucího povolání. Letos jsme pro vás připravili alespoň přehledný elektronický průvodce.   

Průvodce obsahuje aktuální a praktické informace o odborných středních školách a firmách, které působí 

v okrese Šumperk a blízkém okolí. Ptáte se, proč jsme se zaměřili na odborné školy? Odpověď je jednoduchá. 

V našem regionu se řada skvělých odborných škol, které poskytují velký výběr studijních oborů v oblasti řemesel, 

techniky i služeb. Díky Průvodci získáte základní přehled o tom, jaké obory tyto školy nabízejí, čím jsou zajímavé 

a jaké znalosti a dovednosti při jejich studiu získáte. Také se dozvíte, jak a kde se můžete v rámci odborné praxe 

i po ukončení studia uplatnit.  

Průvodce nezahrnuje všechny informace o středních školách v regionu, ani nepředkládá jejich kompletní výčet. 

Proto si další informace případně dohledejte a porovnejte třeba ve spolupráci s rodiči, učiteli, nebo spolužáky. 

Průvodce rovněž obsahuje mnoho odkazů na webové stránky, sociální sítě a přímé kontakty, které neváhejte 

využít pro získání dalších informací. Abychom nezapomněli – začátkem roku 2021 střední školy pořádají dny 

otevřených dveří a další podobné akce. Ať už uvažujete o jakékoli škole, určitě si je nenechte ujít.  

Výběr střední školy je důležitý krok, kterým do velké míry rozhodujeme o svém budoucím profesním životě. 

Proto jsme pro Vás připravili anketu mezi zaměstnavateli, kteří se účastní Burzy nebo jsou členy Hospodářské 

komory.  Anketa přináší informace o tom, jaké příležitosti nabízejí firmy v regionu pro studenty a absolventy 

různých oborů. Tyto údaje jsme  doplili o statistická data z Úřadu práce v Šumperku.   

Věříme, že pro vás Průvodce bude zajímavým a inspirativním zdrojem informací.  

 

S poděkováním všem středním školám, zaměstnavatelům a dalším spoluautorům za podporu a spolupráci na 

přípravě Průvodce 

 

Lenka Ehlerová a Richard Koubek 
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2. Okénko úřadu práce - Důležitá odvětví a profese na trhu práce na Šumpersku 
 

V regionu okresu Šumperk působí zhruba 246 zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. Úřad práce ČR v rámci 

své činnosti, tzv. monitoringu, vždy k 31. 12. daného roku sleduje stav a vývoj zaměstnanosti na trhu práce. 

Nejvíce ze sledovaných zaměstnavatelů v regionu okresu Šumperk působí v odvětví strojírenství, což je 

zakořeněno v historii této oblasti. Zaměřuje se na činnost v oblasti výroby elektrických zařízení, výroby strojů a 

zařízení, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kam patří i automobilový průmysl. Tito zaměstnavatelé 

hlásí největší potřebu volných pracovních pozic s příslušnou kvalifikací zaměření k přijetí zaměstnanců a jejich 

umístění. Nic výrazného s potřebou kvalifikovaných profesí se u těchto zaměstnavatelů nezměnilo ani v době, 

kdy je trh práce ovlivněn pandemií COVID – 19. 

  

Pro lepší orientaci si najdete níže výčet vybraných zaměstnavatelů ze sledovaného období dle odvětví. Dále pak 

počet těchto zaměstnavatelů v daném odvětví, jejich % podíl zastoupení vybraných zaměstnavatelů na trhu 

práce a jejich aktuální počty hlášených volných pracovních míst dle daného odvětví a možnosti umístění. 

 

V této tabulce nejsou zahrnuti zaměstnavatelé z odvětví vzdělávání (školy a školská zařízení), veřejné správy 

(úřady, soudy apod.), finančního zprostředkování (banky, finanční poradny apod.), stravovaní a ubytování 

(restaurační a ubytovací zařízení), či nakládání s odpady úprava vody (sběr odpadu a jejich úprava, 

vodohospodářská zařízení apod.) 
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Vybraní zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci působící na trhu práce v okrese Šumperk podle činností 

Specifikace činnosti dle odvětví 

 
Počet % podíl Možné profese vzdělání 

Aktuální počty 

hlášených volných    

prac. míst 

Zemědělství, lesnictví včetně výzkumu  

 
15 9 

zemědělec, ošetřovatel hospodářských 

zvířat, mechanizátor/traktorista, technik 

v oblasti zemědělství, zahradník, lesní 

mechanizátor 

28 

Výroba potravinářských výrobků  

 
14 8 Pekař, cukrář 9 

Výroba textilních výrobků  

 
6 4 krejčí, čalouník 11 

Zpracování dřeva a výrobků z papíru  

 
8 4 

Obsluha strojů na výrobu a zpracování 

papíru, seřizovači a obsluha 

dřevozpracujících strojů 

48 

Výroba nekovových výrobků a plastových výrobků  

 
7 4 

Obsluha technologických zařízení, 

provozní elektrikáři 
8 

Výroba z kovů, výroba strojů a zařízení, výroba el. 

zařízení, výroba motorových součástí a ostatních 

dopravních prostředků  

 

65 38 

Strojírenský technik, mistr ve 

strojírenské výrobě, obráběč kovů, 

klempíř, lakýrník, brusič, seřizovač 

obráběcích strojů, elektromechanik, 

nástrojář, mechanik průmyslových 

strojů 

299 

Výroba nábytku  

 
3 2 truhlář, čalouník 11 

Výroba a rozvod elektřiny  

 
3 2 elektrikář – silnoproud, elektromechanik 33 

Stavebnictví 

 
13 8 

zedník, betonář/železobetonář, tesař, 

klempíř, pokrývač, podlahář, elektrikář 

(stavební elektrikář), malíř/natěrač, 

instalatér. izolatér 

140 

Velkoobchod, maloobchod  

 
11 6 Prodavač 16 

Pozemní doprava  6 4 

Automechanik- opravář motorových 

vozidel (+ řidič s vyučením), 

autoelektrikář, autolakýrník 

25 

Zdravotní a sociální péče  

 
18 11 

Lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, 

ošetřovatel- pracovník v sociálních 

službách 

129 
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Grafické znázornění zaměstnavatelů dle činností ke konci roku 2020: 

 

 

Z grafu vyplývá, že nejvíce zastoupených vybraných zaměstnavatelů na trhu práce v regionu okresu Šumperk je 

se zaměřením v oblasti: výroba z kovů, výroba strojů a zařízení, výroba el. zařízení, výroba motorových součástí 

a ostatních dopravních prostředků. 
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Grafické znázornění počtu hlášených volných kvalifikovaných pracovních míst ke konci roku 2020: 

 

 

Z grafu vyplývá, že nejvíce hlášených kvalifikovaných volných pracovních míst u vybraných zaměstnavatelů na 

trhu práce v regionu okresu Šumperk je se zaměřením své činnosti v odvětví.  Výroba z kovů, výroba strojů 

a zařízení, výroba el. zařízení, výroba motorových součástí a ostatních dopravních prostředků.  

Patří mezi ně profese strojírenský technik, mistr ve strojírenské výrobě, obráběč kovů, klempíř, lakýrník, brusič, 

seřizovač obráběcích strojů, elektromechanik, nástrojář, mechanik průmyslových strojů. 
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3. Střední odborné školy na Šumpersku – vyučované obory a pracovní uplatnění absolventů 

 

Seznam škol 

 

 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK 

 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠUMPERK, ZEMĚDĚLSKÁ 3 

 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ, TECHNICKÁ A SLUŽEB ŠUMPERK 

 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ŠUMPERK 

 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK 

 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ZÁBŘEH 

 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ a OBCHODNÍ AKADEMIE MOHELNICE 

 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ MOHELNICE 

 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OPRÁVÁRENSKÉ KRÁLÍKY 

 STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB JESENÍK 

 

Co se v této části průvodce dozvíš?  

 jaké střední odborné školy působí v regionu Šumperska 

 čím jsou zajímavé a jaké obory vzdělání nabízejí 

 co se můžeš naučit a v jakých povoláních se následně uplatnit 

 a získáš i přímé kontakty, které můžeš využít pro získání více informací, nebo pro domluvení exkurze 

 

 

  



7 
 

Obrázek 1 Robotická soutěž 

Obrázek 2 Fotbalový turnaj oboru strojírenství 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK 
 

KONTAKT: 

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 

Adresa školy: Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk 

Webové stránky školy: www.vsps-su.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Ilona, Opatovská, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně 

Telefon: 583 326 219  E-mail: opatovska@vsps-su.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Na škole vyučujeme obory: Elektrotechnika, Informační technologie, Strojírenství, Technické Lyceum, Grafický 

design a Průmyslový design 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Velkou výhodou školy je široká nabídka oborů. I když si žáci vyberou 

jeden obor, mohou v rámci volitelných seminářů získat znalosti 

i z ostatních odborností. Škole se daří každoročně modernizovat zařízení 

a pořizovat modernější techniku. Škola sleduje současné trendy 

a zareagovala na vzrůstající poptávku po videoprodukci vybavením 

nového natáčecího studia. V předcházejícím roce byla otevřena moderní 

učebna robotiky. Počítačové vybavení se obnovuje průběžně každý rok. 

Modernizace se netýká jen techniky, ale i budov a vybavení tříd, takže 

prostředí je pro žáky velmi příjemné. Dobrou atmosféru školy dotváří 

i kladný přístup pedagogů k žákům, jejich podpora ve studijních 

 a mimostudijních aktivitách. Žáci mají možnost zapojit se do kroužků 

odborných, sportovních i uměleckých. Naši žáci mají vysokou úspěšnost 

u státní maturity a u přijímacího řízení na vysoké školy. Také poptávka 

regionálních firem po našich absolventech je veliká. 

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům? 

Naši žáci se zapojují do soutěží. O jejich kvalitní 

přípravě svědčí přední místa v rámci soutěží 

jazykových, matematických, odborných 

i sportovních. Úspěšnost potvrzuje i to, že se naše 

škola v porovnání výsledků soutěží programu 

EXCELENCE SŠ MŠMT umístila v Olomouckém kraji 

na prvním místě mezi odbornými školami. Současně 

umožňujeme žákům využívat nejnovější softwarové 

vybavení a zapojovat se do projektů, aby získali 

v jednotlivých oborech nejen potřebné dovednosti, 

ale i mezinárodní certifikáty a osvědčení. Jednotlivé 

obory nabízí žákům kroužky, takže žáci si mohou 

http://www.vsps-su.cz/
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Obrázek 3 Automatická třídící linka vyrobená žáky oboru 
Elektrotechnika ve spolupráci s firmou ELZACO 

vybrat z nabídky kroužků 3D modelování, audio a video tvorby, podnikání, IT apod. Pro žáky z větší vzdálenosti 

máme vlastní domov mládeže. 

 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole? 

Škola spolupracuje se všemi významnými zaměstnavateli v regionu. Spolupráce spočívá v zajištění odborných 

praxí pro žáky na odpovídajících pracovištích. Současně firmy podporují školu formou sponzorských darů 

v podobě odměn pro školní soutěže, nákupem 

materiálu jako jsou např. struny pro 3D tiskárny 

apod. Škola hojně využívá i spolupráci s vysokými 

školami. Jde např. o VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, VUT Brno, Univerzita Palackého 

v Olomouci a další. Významnou pomocí je účast 

odborníků z firem i vysokých škol na přednáškách 

ve škole a jejich konzultace a spolupráce se žáky 

při řešení žákovských projektů.  

 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů? 

Elektrotechnika   Kód oboru: 26-41-M/01 

Školní vzdělávací program elektrotechnika propojuje elektrotechnické vzdělání se základy strojírenství a tím 

rozšiřuje možnost uplatnění absolventa tohoto oboru. Přírodovědné a technické předměty vytváří od prvního 

ročníku základ výuky v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechnika a základů strojírenství. Žáci získávají 

znalosti v předmětech, jako je elektrotechnika, elektrotechnická měření a CAD konstrukční programy. Důraz je 

kladen na práci s výpočetní technikou a její aplikace, jako jsou nástroje pro návrh elektronických obvodů 

a technického kreslení (CAD systémy), počítačovou simulaci pro měření a řízení. Žáci jsou schopni zapojovat 

a oživovat elektronické obvody, řešit základní úlohy z automatizace pomocí programovatelných automatů 

a mikropočítačů. V rámci praktické výuky realizují návrh, výrobu a osazení desek plošných spojů, zapojují 

elektronické obvody, oživují je a provádí jejich diagnostiku. Část praktických úloh je věnována elektrorozvodům 

a bytové elektroinstalaci. Teoretické a praktické znalosti žáků o konstrukci a využití výpočetní techniky, 

o programování a aplikaci řídicích systémů v automatizaci a programování mikropočítačů jim dávají dobré 

předpoklady pro uplatnění v praxi.  

Absolvent oboru elektrotechnika je po povinné praxi a odpovídající době zapracování připraven pro výkon 

středních technicko-hospodářských funkcí nebo pro výkon náročných (vysoce kvalifikovaných) dělnických 

povolání, zejména v oblasti elektrotechniky, strojírenství, ve firmách zaměřených na informační technologie, ale 

i v ostatních odvětvích. Získáním odborné způsobilosti podle Vyhl. č. 50/78 Sb. je zajištěn jeho odborný růst 

a možnost uplatnění v samostatné podnikatelské činnosti. Znalost CAD programů umožňuje uplatnění při 

elektrotechnické a strojírenské konstrukční činnosti a přípravy výrobě. Absolvent je kvalitně připraven ke studiu 

na vysokých školách a vyšších odborných školách. 

Informační technologie   Kód oboru: 18-20-M/01  

Obor vzdělávání informační technologie patří stále k velmi perspektivním oborům. Vedle všeobecně 

vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získávají žáci přehled o informačních technologiích, který je postupně 

podle podmínek našeho regionu a trhu pracovních sil orientován do konkrétního odborného zaměření. Důraz je 
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kladen na získání širokých obecných znalostí informačních technologií. Obsah vzdělávání v společenskovědních 

předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím jazyce, v přírodovědných 

předmětech na získání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů. 

Skupina odborných předmětů zobecňuje hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku a je 

prostředkem k praktickému zvládnutí látky bez úzkých specializací. 

Absolvent oboru informační technologie je připraven pro uplatnění v odpovídajících funkcích firem zaměřených 

nejen na informační technologie, ale i jako správce informačních systémů v soukromých i státních institucích, 

správce počítačové sítě, v grafických studiích, jako internetový specialista apod. Absolvent je kvalitně připraven 

ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. 

Strojírenství  Kód oboru: 23–41–M/01 

Jde o studium s rozšířeným využitím výpočetní techniky ve strojírenství. Žáci získávají znalosti z oblasti 

konstrukce (2D kreslení i 3D modelování – CAD systémy), výroby (programování CNC strojů a CAM systémy) 

i jejich vzájemného propojení. 

Obor je zajímavý i pro děvčata možností tvořivě se realizovat v grafických programech, kde mohou navrhovat 

design strojů, součástí apod. vzniklých při řešení úloh z odborných předmětů. 

Obsah vzdělávání ve společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností 

v mateřském a cizím jazyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků potřebných pro 

studium odborných předmětů. Odborné předměty dávají základ obecných znalostí strojírenství. V rámci dílenské 

praxe žáci získávají praktické výrobní dovednosti jak v oblasti klasických výrobních metod, tak i moderních 

metod s využitím výpočetní techniky.  

Absolventi oboru strojírenství mají široké uplatnění. Po povinné praxi a odpovídající době zapracování jsou 

připraveni pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí nebo pro výkon náročných (vysoce 

kvalifikovaných) dělnických povolání, zejména v oblasti strojírenské, ale i v ostatních odvětvích. Mohou zastávat 

funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru. Získaná odbornost a flexibilita ve spojení 

s výukou cizích jazyků jsou předpokladem i pro uplatnění v odděleních obchodu a marketingu. K přijetí 

a úspěšnému absolvování na vyšších odborných a vysokých školách přispívá i rozšířená výuka jazyků, matematiky 

a fyziky v kombinaci s odbornými předměty. 

Technické lyceum   Kód oboru: 78-42-M/01 

Obor je určen pro chlapce i dívky se zájmem o přírodovědné a technické předměty. Cílem vzdělávání je vybavit 

absolventy takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní cestu k vysokoškolskému studiu nebo studiu 

na vyšších odborných školách především technického, přírodovědného nebo ekonomického směru. Vzdělávací 

program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, který je na srovnatelné úrovni s běžnými 

gymnaziálními obory vzdělání, s důrazem na matematiku, fyziku, informační a komunikační technologie a další 

přírodovědné předměty. Technické lyceum je jediný obor, který v porovnání s ostatními obory ve škole, nabízí 

dva cizí jazyky po celou dobu vzdělávání. Základy odborného vzdělávání se opírají o obecně technické disciplíny 

a plní průpravnou funkci vzhledem k předpokládanému vysokoškolskému studiu. Žáci se zde naučí aplikovat 

matematické a přírodovědné postupy při řešení technických problémů, vytvoří si správný názor a představu 

o technické proveditelnosti konkrétního záměru, naučí se zpracovávat a interpretovat data získaná 

prostřednictvím pozorování, efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií 

a seznámí se s principy moderního designu. 

Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na technických, přírodovědeckých nebo ekonomických vysokých 

školách, případně vyšších odborných školách. Největší uplatnění nalézají např. na VUT Brno, ČVUT Praha, UTB 

Zlín, VŠB Ostrava anebo na přírodovědeckých fakultách univerzit např. v Olomouci nebo v Brně. Úspěšně 

dokončují svá studia v oborech stavebního nebo strojního inženýrství, elektrotechniky, architektury, ekonomiky 
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nebo informačních technologií. Pokud se přesto rozhodnou nepokračovat v terciárním vzdělávání jsou vybaveni 

takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní uplatnit se na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje 

připravenost k efektivní práci v technických odvětvích, znalost dvou cizích jazyků anebo základních poznatků 

z ekonomiky a managementu. 

Grafický design   Kód oboru: 82-41-M/05 

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby a užité 

grafiky. Specifická odborná příprava pro výkon činností v oblasti spočívá v osvojení širokých vědomostí 

a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik a moderních tiskových technik. 

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, písmo, figurální 

kreslení, technické kreslení, počítačová grafika, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny výtvarné 

kultury.  

Absolventi nacházejí uplatnění v jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví a užité grafiky. Mohou se 

uplatnit jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři 

ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Dále se také mohou uplatnit 

i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se 

mohou ucházet o studium na vysokých školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium. 

Průmyslový design  Kód oboru: 82-41-M/04 

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon činností v oblasti průmyslového, tvarového a grafického 

designu. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány na komplexní navrhování tvaru 

výrobku při respektování estetických, ergonomických a technologických hledisek a výtvarných i výrazových 

možností výrobků. Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná 

příprava, konstrukce, písmo, počítačová grafika, modelování, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba 

a dějiny výtvarné kultury.  

Absolventi se uplatní jako designéři a návrháři v oblastech průmyslového designu, multimediální tvorby 

a designu, v animované a audiovizuální tvorbě, fotografii, grafickém designu nebo i v příslušné oblasti 

samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet 

o studium na vysokých školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium. 

Absolventi se uplatní jako designéři a návrháři v oblastech průmyslového designu, multimediální tvorby 

a designu, v animované a audiovizuální tvorbě, fotografii, grafickém designu nebo i v příslušné oblasti 

samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet 

o studium na vysokých školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium. 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si rovnou 

domluvit návštěvu školy. Vše potřebné s Vámi probere naše výchovná poradkyně Ilona Opatovská 

Telefon: 583 326 219  E-mail: opatovska@vsps-su.cz 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.vsps-su.cz   

Jsme i na sociálních sítích: facebook.com/vspssumperk 

A určitě si nenech ujít nejbližší aktivity naší školy a příležitosti, jak nás lépe poznat. Přestože nás všechny zlobí 

koronavirus, naše škola aktuálně připravuje na leden 2021 Dny otevřených dveří SPŠ a setkání s ředitelem školy. 

Pokud to situace nedovolí, budou obě akce realizovány online. 

https://www.vsps-su.cz/
https://www.facebook.com/vspssumperk
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠUMPERK, ZEMĚDĚLSKÁ 3 
KONTAKT: 

Název školy: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3   

Adresa školy: Zemědělská 3, 787 01 Šumperk 

Webové stránky školy: www.edusum.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Jana Šimová, výchovná poradkyně 

Telefon: 583 30 10 41  E-mail: simova@edusum.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE? 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

V denní formě nabízíme tři obory: Agropodnikání, Cestovní ruch se zaměřením na hotelový provoz a Ekologie 

a životní prostředí se zaměřením na podnikovou ekologii. 

V dálkové formě nabízíme obor Veřejnosprávní činnost. 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Na naší škole vládne přátelská a rodinná atmosféra, jsme zaměřeni na praktické využití vědomostí. Naši vstřícní 

pedagogové tě připraví na budoucí povolání i do života a to v krásném moderním prostředí. V areálu školy je 

nádherné arboretum, botanická zahrada, včelí stezka a mnoho dalšího. 

Během studia si můžeš vyzkoušet, jaké to je založit si vlastní firmu a v rámci předmětu podnikání v praxi propojíš 

teorii s praktickými dovednostmi 

Připravíme tě na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, nejen kvalitní výukou cizích jazyků ve škole, ale také 

díky pobytům v rámci programu Erasmus+ a zahraniční praxi v 5* hotelech na řeckých ostrovech a na farmách 

ve Švýcarsku. 

Zapojíme tě i do různých soutěží – jazykových, zeměpisných, dějepisných, ekologických, sportovních. 

Jaké studijní a mimo studijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům?  

Nabídneme ti širokou škálu kurzů s certifikáty, které ti pomohou při budoucím uplatnění. Je to kurz barmanský, 

baristický, sommeliérský, kurz carvingu – vyřezávání do ovoce a zeleniny, kurzy studené kuchyně, cukrářské 

kurzy, kurz animátora, kurz práce s křovinořezem, kurz práce s motorovou pilou, získání řidičského průkazu 

a mnoho dalších. 

Jsme centrem DOFE – mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Chceš se osobnostně rozvíjet? Věnovat se 

aktivitám, které tě baví? Chceš dosáhnout svých cílů a zkusit i něco nového? Tak DOFE je právě pro tebe! Můžeš 

získat mezinárodně uznávaný certifikát, který se ti bude hodit do budoucího profesního života, ale také při 

studiu v zahraničí. 

Nabídneme ti ubytování na nově zrekonstruovaném domově mládeže. Ve volném čase je pro tebe připravena 

lezecká stěna, nová tělocvična a posilovna. 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole? 

Jsme fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracujeme s významnými 

firmami: Úsovsko a.s., The Grand Mark Praha 5*, Lesy České republiky, Czech carving studio Luděk Procházka, 

Barmanská škola Jaroslava Labounka, Eventy4you, Studiové cukrářství Pavlína Bersziová, Agritec Šumperk, 

http://www.edusum.cz/
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VÚCHS Rapotín, Bludovská a.s., firma Janíček Libina, Městský úřad Šumperk, Sommeliérka Mgr. Gabriela 

Bordácsová, HR Experts Olga Vlachou Kréta a další. 

Můžeme se pochlubit řadou úspěšných absolventů: ministr zemědělství, Food and Beverage manager v 5* 

hotelu The Grand Mark Praha, starosta města Zábřeh, letušky společnosti Emirates a mnoho dalších. 

A co o nás říkají naši absolventi? 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. - Starosta města Zábřeh, zastupitel Olomouckého kraje: 

„Šel jsem studovat ekologii a díky studiu na zemědělské škole jsem měl obrovský přehled v odborných 

předmětech, který například absolventi gymnázia neměli. Bylo to při zkouškách velkou výhodou.” 

Mgr. Jitka Wernerová, stevardka u prestižní letecké společnosti Emirates: 

„Díky střední škole -  SOŠ Zemědělská 3 -  se mi otevřela brána k cestování. Momentálně žiji v Dubaji a pracuji 

jako letuška pro Emirates.“ 

 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů? 

 

AGROPODNIKÁNÍ   Kód oboru: 41-41-M/01 

Široké možnosti uplatnění 

Zemědělství je mezi námi od pradávna a obdělávat půdu bude potřeba 

vždy, stejně jako zpracovávat plodiny, chovat dobytek, kontrolovat kvalitu 

a mnohé další.  

Rozsáhlé znalosti 

Zvířata, rostliny, půda, ale i stroje jsou tím, co budeš poznávat a poté 

uplatňovat dle své volby v pozdější práci. 

Řidičák zdarma 

Mít řidičák na osobní auto i traktor se vždycky hodí, zejména když je to 

zadarmo. A hlavně řidičské oprávnění skupiny C i T ocení i zaměstnavatelé. 

Kde budu mít uplatnění? 

 zemědělský technik-farmář 

 zemědělský technik-agronom 

 pracovník provozních úseků 

zpracovatelského průmyslu 

 poradce organizací a podnikatelů v 

zemědělství 

 poradce při tvorbě podnikatelských 

projektů 

 pracovník inspekce kvality zemědělských 

výrobků 

 odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje 

venkova 

 distributor zemědělských produktů 

i bioproduktů 

 pracovník cestovního ruchu v oblasti 

agroturistiky 

  



13 
 

CESTOVNÍ RUCH   Kód oboru: 65-42-M/02 

CESTOVNÍ RUCH se zaměřením na hotelový provoz:  Kód oboru: 65-42-M/02 

Široké možnosti uplatnění 

Každý rád cestuje a poznává nová místa, země, jídlo, lidi… 

Komplex služeb cestovního ruchu je opravdu rozsáhlý a je 

jen tvojí volbou, zda se pak vydáš na některou z mnoha 

zajímavých pozic nebo budeš v oboru třeba podnikat.   

Rozsáhlé znalosti 

V oblasti hotelových, dopravních, marketingových, 

pojišťovacích, směnárenských, zprostředkovacích, 

průvodcovských, lázeňských a volnočasových služeb tě se 

znalostmi jen tak nikdo nepředčí. 

Osvědčení průvodce zdarma 

Získat zadarmo osvědčení odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu se 

rozhodně bude líbit budoucím zaměstnavatelům. 

Kde budu mít uplatnění? 

 pracovník cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska (ekonom, průvodce, 
organizační pracovník, pracovník marketingu); 

 pracovník informačních turistických center v regionu; 

 organizační pracovník v lázeňských zařízeních; 

 pracovník recepcí; 

 organizační pracovník firem poskytujících 
přepravu rekreantů;   

 po absolvování praxe dle živnostenského 
zákona jako majitel CK či samostatný podnikatel v 
oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních 
služeb; 

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na 

vyšší odborné či vysoké škole. 

 

 

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se zaměřením na podnikovou ekologii  Kód oboru: 16-01-M/01 

Široké možnosti uplatnění 

Ekologie a životní prostředí se snaží hledat odpovědi na otázky řešení globálních problémů, které se týkají nás 

všech. Pátrejme po možnostech, jak využívat přírodní zdroje a přitom zachovat planetu v celé její kráse 

budoucím generacím. 
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Rozsáhlé znalosti 

Ekosystémy, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a jejich znečištění jsou tím, co budeš poznávat a později poznatky 

z těchto oblastí budeš uplatňovat v práci, jež bude tvému srdci nejblíže. 

Během studia můžeš získat: řidičský průkaz skupiny B, lovecký lístek pro myslivecké hospodáře, osvědčení pro 

práci s motorovou pilou a křovinořezem. 

Kde budu mít uplatnění? 

 podnikový ekolog 

 referent životního prostředí ve státní správě 

 pracovník ochrany přírody a krajiny 

 pracovník ekologické výchovy 

 provozní ekolog 

 lesník 

 inspektor ochrany ovzduší 

 hydrolog 

 meteorolog 

 technik BOZP 
 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST   68-43-M/01  dálková forma studia 

Absolvent studijního oboru veřejnosprávní činnost disponuje schopnostmi potřebnými ve fungování veřejné 

správy, a to jak na úseku státní správy, tak i samosprávy a úrovni obcí, měst a krajů. V tomto rozsahu ovládá 

základy práva a využívá je pro výkon práce a pro správní řízení. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy 

správních a samosprávních komisí. Vede základní evidenci účetních agend, zvládá práci s výpočetní technikou 

v právnických programech a aplikuje právní poznatky v praktickém životě. Ovládá daňový systém a systém 

sociálního a zdravotního pojištění za použití daňového a dalšího softwaru. Orientuje se v činnostech souvisejících 

s vyřizováním úředních dokladů osob. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnění 

i v podnikatelském sektoru. 

Každý absolvent k maturitnímu vysvědčení obdrží dodatek k osvědčení – EUROPASS, který poskytuje kvalitní 

podporu pro budoucí uplatnění na trhu práce či studia po celé Evropě. 

Absolvent oboru se uplatní v těchto typových pozicích: 

 referent veřejné správy, státní správy, samosprávy v obcích, městech, krajích 

 zaměstnanec soudu, notářství, advokátní kanceláře či exekutorských úřadů 

 pracovník v nadacích nejrůznějšího zaměření 

 pracovník vzdělávacích či jiných všeobecně prospěšných zařízeních 

 pracovník právních, personálních či ekonomických oddělení firem nebo jiných subjektů podnikatelské 

sféry 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si rovnou 

domluvit návštěvu školy u naší výchovné poradkyně Jany Šimové 

Telefon: 583 30 10 41  E-mail: simova@edusum.cz 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.edusum.cz 

Jsme i na sociálních sítích:  

 INSTRAGRAM 

 FACEBOOK 

Doporučujeme podívat se i na další webové stránky, kde se o našich oborech dozvíš zajímavé věci: 

 Třeba ZDE.   

http://www.edusum.cz/
https://www.instagram.com/stredni_skola/
file:///C:/Users/komora/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/31IAPUIR/www.facebook.com/edusum/
https://zemedelskaskola.cz/project/stredni-odborna-skola-sumperk/
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STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ, TECHNICKÁ A SLUŽEB ŠUMPERK 
KONTAKT: 

Název školy: Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk,  

Adresa školy: Generála Krátkého 30, Šumperk, 78701 

Webové stránky školy: www.sszts.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Martina Černá, studijní oddělení 

Telefon: 583 320 117  E-mail:studijni@sszts.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE? 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Na naší škole vyučujeme tříleté výuční obory: Truhlář, Obráběč kovů, Tesař, Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje, Elektrikář - silnoproud, Kadeřník, Mechanik opravář kolejových vozidel, Strojní mechanik, Prodavač, 

Operátor skladování, Zedník, Instalatér a Klempíř. 

Dále čtyřleté maturitní obory: Strojírenství – obsluha CNC strojů, Obchodník, Stavebnictví, Mechanik strojů 

a zařízení a Nábytkářská a dřevařská výroba. 

Pro naše studenty nabízíme také dvouleté nástavbové studium s maturitou: Podnikání. 

Jak je vidět, naše nabídka vzdělání je široká a vyberou si z ní všichni, kdo mají chuť rozvíjet svou zručnost, tvořivost 

a technické nadání. 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná?  

Jestli se ptáš sám sebe, proč se máš učit řemeslo, a ne třeba studovat na právníka, tak třeba proto, že šikovný 

řemeslník si vydělá stejné peníze jako právník nebo inženýr. Střední škola železniční, technická a služeb otevírá 

v posledních letech pravidelně nové atraktivní obory. Ty stávající a tradiční obory pak každoročně procházejí 

pečlivou inovací, aby co nejblíže odpovídaly poptávce pracovního trhu. 

Naším heslem je „NAUČ SE ŘEMESLO, ZÍSKEJ NEZÁVISLOST!“ Snažíme se rozvíjet kreativitu a kritické myšlení. 

Vytváříme prostor pro uplatňování nápadů. Nabízíme kvalitní stroje a zařízení pro praktickou výuku. Našim 

společným cílem je, aby se naši absolventi ve světě neztratili.  

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně. Zjistí-li náš že mu zvolený obor nevyhovuje, jsme schopni mu po 

dohodě s ním nabídnout přestup na jiný obor v rámci školy. 

Škola se ve spolupráci s firmou Pars nova snaží zavádět vzdělávání s prvky duálního vzdělání, tedy v prostředí 

firmy, které je určeno pro vybrané  žáky - stipendisty firmy Pars nova. 

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož pracovníci úspěšně pomáhají nejen v případech řešení 

podpůrných opatření, ale pomáhají i při řešení sociální problematiky. Ve škole funguje Nadační fond, který žákům 

a rodinám pomáhá finančně zvládat zátěž vzdělávání, zajímavými částkami podporuje žáky nadané, úspěšné, 

oceňuje žáky,  kteří pomáhají v krizových situacích svým blízkým. 

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům?  

Naši žáci se aktivně a často úspěšně zapojují do různých oborových soutěží, mají tak možnost prezentovat svůj um 

a rozvíjet zdravou soutěživost.  

https://www.sszts.cz/
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Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli na zajištění kvalitní odborné a praktické výuky. Pro inspiraci podnikáme 

exkurze po různých firemních provozech.  

V rámci projektu EDISON každoročně hostíme zahraniční stážisty, aby žákům přiblížili zajímavosti ze svých zemí 

a procvičili jazyk. 

Žákům, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji a dění ve škole, nabízíme účast v žákovském parlamentu. Zástupci 

žáků jednotlivých tříd tak mohou připravovat, formulovat a prezentovat náměty, připomínky a požadavky svých 

spolužáků a iniciovat a realizovat školní akce a charitativní aktivity. 

 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

V rámci odborného výcviku spolupracujeme s více než padesátkou zaměstnavatelů, u kterých můžeš získat cenné 

zkušenosti do profesního života. Krom toho si v rámci této praxe a letních brigád můžeš přivydělat i nějakou 

korunu. Mnozí z nich Ti také po absolvování rádi nabídnou pracovní uplatnění. 

Díky Olomouckému kraji nabízíme stipendijní podporu žákům v oborech strojní mechanik, klempíř, mechanik 

opravář kolejových vozidel, obráběč kovů, elektrikář – silnoproud, truhlář, tesař, zedník, instalatér, nábytkářská 

a dřevařská výroba, stavebnictví, strojírenství a mechanik strojů a zařízení. Stipendium činí až 3000 Kč za pololetí. 

 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů? 

 

Truhlář  Kód oboru: 33-56-H/01 

Pokud máš rád/a dřevo, vyuč se truhlářem! Naučíš se vyrábět různé druhy nábytku a dalších truhlářských výrobků, 

třeba okna, dveře a schody. Budeš pracovat s masivem i různými velkoplošnými materiály, jako je dřevotříska či 

lamino.  

Tesař   Kód oboru: 36-64-H/01 

Jsi manuálně zručný? Láká tě pořádná práce, která za tebou bude vidět? Máš vztah ke dřevu? Naučíme tě vše 

potřebné k tomu, abys zvládl vyrobit dřevěné krovy a konstrukce typu zahradní altán, kryté stání či krov střechy 

na garáži. Zvládneš i postavit lešení. 

Klempíř  Kód oboru: 23-55-H/01 

Jsi manuálně zručný, fyzicky zdatný a ještě k tomu kreativní? Co takhle vyučit se klempířem a vyrábět veškeré 

plechové prvky potřebné pro renovaci historických budov a kostelů? Jako klempíř se naučíš vyrobit okapy, 

parapety, lišty a další plechové prvky. Hotové výrobky pak zvládneš připevnit přímo na stavbu.  

Prodavač  Kód oboru: 66-51-H/01 

Jednáš rád/a s lidmi? Zajímáš se o svět obchodu a chceš být jeho součástí? Jako prodavač se naučíš komunikovat 

se zákazníky, získáš základní návyky, znalosti o prodávaném sortimentu a manipulaci se zbožím (objednávka, 

přejímka, skladování, příprava k prodeji), ovládneš práci s pokladními systémy, osvojíš si zásady prodeje 

a propagace, aranžování zboží, balení a mnoho dalšího.  

Operátor skladování  Kód oboru: 66-51-H/01 

Máš rád/a pořádek? Láká tě práce v logistických centrech a skladech? Jako operátor skladování se naučíš pečovat 

o zboží na cestě za zákazníkem, přijímat zboží, připravovat ho k exportu, vystavovat doklady, vyřizovat 
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objednávky, ovládneš obsluhu manipulačních vozíků a další dopravní a mechanizační techniky. Ve třeťáku můžeš 

získat řidičák na ručně vedený elektrický vozík.  

Elektrikář-silnoproud  Kód oboru: 26-51-H/02 

Zajímá tě jak rozsvítit žárovku z více míst? Jak roztočit elektromotor? Pak je tento obor vhodný právě pro tebe. Je 

to obor plný napětí a proudu zábavy. Po úspěšném ukončení můžeš získat vyhlášku 50/1978 Sb. §5 a otevře se ti 

mnoho možností, jak se uplatnit na trhu práce, protože elektrika ovládá dnešní svět.  

Instalatér  Kód oboru: 36-52-H/01 

Jsi technický typ? Máš rád, když má vše svůj řád, věci do sebe zapadají a na konci 

dne za sebou vidíš kus práce? Instalatér je nepostradatelná profese. Montuje, 

opravuje a udržuje rozvody vody, kanalizace, topení i plynu. Součástí tvé práce 

bude i montáž, demontáž a opravy zařizovacích předmětů. Na začátku je jen 

hromada trubek, šroubků a spojů a na konci plně funkční rozvod po celé budově. 

Žádný dům, výrobní hala, obchod ani hospoda se bez tebe neobejde.  

Mechanik opravář kolejových vozidel   Kód oboru: 23-68-H/01 

Máš rád/a vlaky? Zajímáš se o železnici? Při studiu tohoto oboru si osvojíš ruční i 

strojní obrábění, seznámíš se s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací 

strojních součástí, uděláš si svářečský kurz. Montáž, opravy i údržba vozidel pro 

tebe bude hračka.  

Strojní mechanik  Kód oboru: 23-51-H/01 

Baví tě práce s kovem a máš cit pro technické úkoly? Vyuč se v oboru s možností uplatnění napříč celou oblastí 

strojírenství. Budeš umět zámečnické řemeslo, opravy, montáže a seřizování strojů, mechanismů a konstrukcí. 

Zvládneš vyrobit bránu, plot, zábradlí i malé drobnosti. A můžeš získat i svářečský průkaz.  

Elektromechanik pro zařízení a přístroje   Kód oboru: 26-52-H/01 

Jsi zručný? Zajímá tě, jak co funguje? Rád prozkoumáváš přístroje a jejich střeva složená z hromady součástek? 

Nauč se jim rozumět. Vyuč se elektromechanikem a můžeš mít výuční list i vyhlášku 50/1978 Sb. §5.  

Zedník  Kód oboru: 36-67-H/01 

Chceš umět postavit dům od základů po střechu? Přihlas se na zedníka a naučíš se číst 

stavební výkresy, stavět lešení, betonovat, zdít, omítat, provádět povrchové úpravy, 

obkladačské a dlažební práce, sádrokartonové konstrukce, tepelné izolace 

a hydroizolace a další zednické práce jak na novostavbách, tak i rekonstrukcích. Jako 

zedník budeš mít skvěle zajištěnou budoucnost   

Strojírenství – obsluha CNC strojů Kód oboru: 23-41-M/01 maturitní obor 

Baví tě fyzika? Láká tě navrhovat, propočítávat a konstruovat součásti a mechanizmy 

strojů? Zvol si obor strojírenství a naučíš se projektovat, vytvářet technické výkresy 

pomocí CAD systémů, ovládat CNC stroje, obrábět kovové materiály. Uplatníš se jako konstruktér, technolog, 

provozní mistr, kontrolor řízení jakosti či technik přípravy výroby.  

Stavebnictví    Kód oboru: 36-47-M/01  maturitní obor 

Chceš využít své technické zaměření a pracovat s počítačem? V grafických programech kreslit plány budov 

a navrhovat interiéry? Jako stavař se dokážeš také orientovat v nabídce stavebních materiálů, stanovovat správné 

postupy, sestavit rozpočet a osvojíš si činnosti při řízení staveb. Vypiluješ své prezentační dovednosti tak, že najít 

si skvěle placené místo bude hračka.  
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Nábytkářská a dřevařská výroba  Kód oboru: 33-42-M-01 maturitní obor 

Chceš umět kreslit 3D vizualizace, vyrábět a navrhovat nábytek? Jako nábytkář se 

to naučíš. Zvládneš vyrobit řezivo, nábytek, dřevěné konstrukce a ostatní výrobky 

ze dřeva. Ovládneš TURBOCAD, poznáš historii vývoje nábytku a čalounění, 

vlastnosti různých typů dřevin, kdy zvolit jaký materiál, konstrukční spoj, 

technologii, postup, jak sestavit nářezové plány či zjistit spotřebu.  

Obchodník  Kód oboru: 66-41-L+H/01  maturitní obor 

Jsi komunikativní? Máš talent pro uzavírání obchodů? Jako obchodník se naučíš 

jednat se zákazníky, vést účetnictví, vyřizovat obchodní korespondenci, získáš 

znalosti o prodávaném sortimentu a manipulaci se zbožím (objednávky, přejímka, 

skladování, expedice). Ve třeťáku získáš výuční list prodavače a ve čtvrťáku 

maturitu. Můžeš pracovat jako obchodník, odbytář, zásobovač atd.  

Mechanik strojů a zařízení   Kód oboru: 23-44-L+H/01 

Jsi technický typ a bavilo by tě (de)montovat a opravovat stroje? Jako mechanik budeš umět číst technické 

výkresy, stanovit pracovní postupy, rozlišit strojírenské materiály, seřídit, obsluhovat, montovat a opravovat 

stroje a zařízení. Během studia můžeš získat svářečský průkaz, výuční list zámečníka a ve čtvrťáku maturitu.  

Podnikání  Kód oboru: 64-41-L/51   nástavbové studium (2 leté) 

Máš výuční list a chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí pracovníky? Zajímá tě management a marketing? Chceš 

získat schopnosti pro samostatné podnikání, naučit se principy ekonomiky, účetnictví, práva a elektronické 

komunikace? Pokud ano, přihlas se na obor Podnikání.  

Jednoleté výuční obory s výučním listem 

Tradici má ve škole jednoletý obor Elektrikář-silnouproud, který je určen pro zájemce s již ukončeným vzděláním 

tříletým či čtyřletým. Pro absolventy oboru Instalatér nabízíme jednoletý obor Mechanik plynových zařízení. 

Instalatérům je také určena možnost získat během pěti let tři výuční listy, a to z oboru Instalatér, Mechanik 

plynových zařízení, Elektrikář. 

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Podívej se na naše nové webové stránky. Najdeš tam mnoho dalších praktických informací a zajímavostí o naší 

škole. Najdeš tam třeba virtuální prohlídku školy, nebo podrobnější informace k oborům a organizaci školního 

roku. 

 

Jsme i na sociálních sítích:  Facebook  Instagram 

 

 

 

 

 

  

https://www.sszts.cz/
https://www.facebook.com/www.sszts.cz
https://www.instagram.com/sszts_sumperk/
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA ŠUMPERK 
KONTAKT: 

Název školy: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2   

Adresa školy: Kladská 234/2, Šumperk, 78701 

Webové stránky školy: www.szssumperk.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Ida Žváčková, výchovná 

poradkyně 

Telefon: 583213308  E-mail: zvackova@szssumperk.cz 

 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE? 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Nabízíme čtyřletý maturitní studijní obor Praktická sestra, kód oboru: 53-41M/03. Otevíráme dvě třídy denního 

studia. 

 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná?  

Práce středně zdravotnického pracovníka je stále žádaná a znamená jistotu zaměstnání a profesionálního růstu 

pro dívky a chlapce. Naši absolventi mohou dále studovat zdravotnické obory na vyšších a vysokých školách v celé 

ČR. 

Škola sídlí v bývalém Dominikánském klášteře v centru města Šumperk, je po rozsáhlé modernizaci, má vlastní 

stravování a Dům mládeže pro dívky, který se nachází deset minut od školy a v blízkosti autobusového 

a vlakového nádraží. 

 Nabízíme také kvalitní výuku anglického, německého a ruského jazyka. 

Ve škole máme vlastní posilovnu, nově zrekonstruované a vybavené laboratoře ošetřovatelství a somatologie. 

Během celého studia volíme k žákům individuální přístup. 

 

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům?  

Škola se účastní odborných soutěží i s celorepublikovou účastí, na kterých dosahuje velmi dobrých výsledků, 

zapojujeme se do ERASMU+, disponujeme virtuální anatomickou učebnou, nabízíme mimoškolní aktivity – 

kroužek první pomoci, pečovatelský kroužek, sportovní kroužek… 

 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole? 

Spolupracujeme se zaměstnavateli z oboru - odborná praxe probíhá v Nemocnici Šumperk a.s. a v různých 

zařízeních sociálních služeb. Spolupracujeme a pravidelně pořádáme také odborné exkurze na odborných 

pracovištích. 

 

https://www.szssumperk.cz/


20 
 

Obrázek 4: Hlavní budova školy 

Obrázek 5: Moderní učebna ICT 

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK 
KONTAKT: 

Název školy:  Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31  

Adresa školy: OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Hlavní třída 31, 

Šumperk, 787 01  

Webové stránky školy: www.oa-sumperk.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Ludmila Divišová, výchovná poradkyně   

Telefon: 725 075 183   E-mail: divisova@oa-sumperk.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

U nás se studují dva obory – obchodní akademie a ekonomické lyceum.  

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná?  

Ke studiu nabízíme dva obory vzdělávání:  

a/ obchodní akademie -  je klasickým 4letým studijním oborem zakončeným 

maturitní zkouškou. Jeho absolvováním získávají studenti úplné střední odborné 

vzdělání ekonomického zaměření. 

b/ ekonomické lyceum - i zde získá žák po čtyřech letech maturitní vysvědčení, 

ale v učebním plánu jsou posíleny všeobecně vzdělávací předměty tak, aby 

absolventi tohoto oboru mohli dále studovat na vysokých školách různého 

zaměření.  

Doménou naší školy je nejen ekonomické zaměření, ale také zvýšené hodinové 

dotace jazykového vzdělávání, a možná právě proto se podle statistik 95 % žáků 

hlásí nejen na vysoké školy s ekonomickým zaměřením, ale také na filozofické, 

pedagogické či právnické fakulty. Naši absolventi nacházejí bez problémů 

uplatnění v praxi, jsou úspěšní jak ve sféře podnikatelské, tak i ve státní správě.  

Ve škole máme nově vybudovanou multimediální učebnu, 

učebny pro ICT výuku, krásnou tělocvičnu, půjčujeme zadarmo 

knížky ze školní knihovny, jazykové učebny, velmi hezké 

prostory pro výuku cvičené kanceláře a pohodovou atmosféru 

v hodinách.  

 

 

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům: 

 adaptační kurz „GO“ 

 lyžák a sporťák (voda) 

 odborná praxe + praxe v zahraničí 

 poznávačka do různých zemí (Belgie, Francie, Nizozemí, Švýcarsko, Německo) 

http://www.oa-sumperk.cz/
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Obrázek 6: Posluchárna 

 možnost získání státní jazykové zkoušky z psaní na klávesnici 

 možnost získání státní jazykové zkoušky přímo na škole 

 nabídka jazykových kurzů přímo na škole 

 sportovní, odborné a jazykové soutěže 

 nabídka kroužků – atletika, klubíček, volejbal atd.  

 možnost obědů na SZŠ v Šumperku 

 ubytování v internátech v Šumperku 

 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole? 

 spolupráce se SŠ  (Berufschule 5) v německém Augsburgu 

 spolupráce s vysokými školami např. VŠB TU Ostrava, detašované pracoviště Šumperk, SU Opava (katedra 

germanistiky) 

 spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Šumperk 

 spolupráce s různými „živými“ firmami z regionu 

 dlouhodobá spolupráce s absolventy naší školy 

A proč jít studovat právě na OA Šumperk?  

 …protože 95 % žáků úspěšně složí maturitní zkoušku 

 ...protože téměř nikdo „neskončí“ na úřadu práce 

 …protože půjdeš i na odbornou praxi do firem, můžeš jet i na praxi do Německa 

 …protože se naučíš psát všemi deseti a dostaneš se na různé typy VŠ  a bude z tebe např. ekonom, učitel, 

právník, účetní…) 

 …protože jsme malou školou, ve které se všichni známe a pomáháme si 

 …protože pokud máš problémy při studiu, nabídneme ti doučování  

 …protože zde zažiješ různá dobrodružství (adapťák, taneční, lyžák, vodák, stužkovák, výlety, poznávačky 

do zahraničí, návštěva Vídně, pořádá se Mikuláš, vánoční akademie, helloween, pyžamový den atd.) 

 snadná dostupnost od vlaku i busu 

 … a protože OA je obchodně akční 

 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů 

 

Obchodní akademie  Kód oboru: 63-41-M/02 

Naučíš se ode všeho dost, čekají tě předměty jako: účetnictví a jeho programy, ekonomika, statistika, písemná 

a elektronická korespondence, zlepšíš se v pravopise i matematice. 5 hodin týdně budeš mít angličtinu a 3 hodiny 

týdně druhý cizí jazyk (ruštinu, nebo němčinu), zúčastníš se praxe. Můžeš se hlásit na VŠ různého zaměření, ale jít 

i rovnou do praxe – účetní ve firmě, práce v bance atd.) 

Ekonomické lyceum   Kód oboru: 78-42-M/02 

V tomto oboru je víc hodin zeměpisu (učí se většinou 

v moderní posluchárně), dějepisu, naučíš se psát všemi 

deseti, ekonomiku, účetnictví a jeho programy, zlepšíš se 

v pravopise i matematice. 5 hodin týdně budeš mít angličtinu 

a 3 hodiny týdně druhý cizí jazyk (ruštinu, nebo němčinu), 
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zúčastníš se praxe. Výhodou je, že v závěrečném ročníku píšeš práci na tebou vybrané téma a toto téma obhajuješ 

před maturitní komisí, což je super příprava na VŠ. Můžeš se hlásit na VŠ různého zaměření – VŠ ekonomické, 

ekonomicko-správní, právnická fakulta, filozofická fakulta, pedagogická fakulta, psychologie, učitelství pro MŠ… 

Mnoho našich absolventů tyto školy zvládlo… Někteří mají titul Ing., jiní Mgr. a někteří to dotáhli ještě mnohem 

dál…   

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si rovnou 

domluvit rovnou návštěvu školy u naší výchovné poradkyně Ludmily Divišové 

 Telefon: 725 075 183  E-mail: divisova@oa-sumperk.cz 

Jsme i na sociálních sítích: Facebook 

Doporučujeme podívat se i na další webové stránky, kde se o našich oborech dozvíš zajímavé věci. Mrkni tady. 

A když korona dovolí, můžeš přijít na ilustrační přijímací zkoušky, také točíme video o škole. Další informace a vše 

potřebné najdeš na www.oa-sumperk.cz 

 

  

https://www.facebook.com/oasumperk/
http://www.oa-sumperk.cz/wp-content/uploads/2020/11/Noviny_75vyroci_skoly.pdf
http://www.oa-sumperk.cz/
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ZÁBŘEH 
KONTAKT: 

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U 

Dráhy 6   

Adresa školy: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh 

Webové stránky školy: www.spsa-za.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Štěpán Ucekaj, zástupce ředitele, výchovný poradce 

Telefon: 778 461 353, E-mail: s.ucekaj@spsa-za.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh je 

technickou odbornou školou, která nabízí ucelenou 

nabídku oborů vzdělání zaměřenou na autoopravárenství, 

provoz a diagnostiku motorových vozidel v celém 

Olomouckém kraji, okrese Šumperk a přilehlých regionech. 

Školské zařízení je majetkem Olomouckého kraje a je 

situováno v areálu společně s autoopravárenskou firmou 

PAS a.s. Zábřeh na Moravě, se kterou škola úzce ve všech 

oblastech spolupracuje.  

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše 

škola výjimečná a úspěšná?  

Škola má dlouhodobou tradici ve vzdělávání vyučovaných 

auto oborů, má dobré jméno v posouzení odborné veřejnosti a firem, rodičů i žáků ZŠ a zájemců o studium na SŠ 

a VOŠ. 

Dosahuje dobrých výsledků ve srovnávacích testech mezi školami obdobného typu i na celostátní úrovni. Zastává 

dobré postavení školy v rámci vzdělávacího systému olomouckého regionu. 

Dlouhodobě spolupracuje s obdobnými vzdělávacími zařízeními v ČR (14 krajských škol oboru auto). 

O absolventy je zájem, škola má minimum evidovaných nezaměstnaných na úřadech práce. Naši absolventi školy 

jsou úspěšní v dalším vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. 

Udržuje mnohé dobré kontakty v oblasti zahraničních mezinárodních styků se státními i nestátními vzdělávacími 

organizacemi (Slovensko, Německo). Kvalitní je personál školy, jak v oblasti pedagogické, tak provozně 

ekonomické. Škola má dlouhodobě stabilizovaný management školy. 

Rovněž je úspěšná spolupráce s úřady práce a orgány státní správy a samosprávy v Zábřehu, Šumperku 

a Olomouci. Škola spolupracuje s více než šedesáti firmami automobilního zaměření v ČR. 

Máme zkušenosti při podávání vzdělávacích projektů – zahraniční stáže pedagogů a žáků a při tvorbě a uplatnění 

projektů vzdělávání pedagogů v rámci ESF. 

 

 

http://www.spsa-za.cz/
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Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům? 

Žáci školy své znalosti a dovednosti úspěšně prokazují v soutěžích a přehlídkách. V odborných soutěžích 

„Autoopravář Junior“ dlouhodobě reprezentují kraj na celostátní úrovni a pravidelně obsazují místa na stupních 

vítězů. Také soutěže ve znalostech všeobecně vzdělávacích předmětů přinášejí úspěšné výsledky (jazykové, 

literární).  

Mimo hlavní doklad o výsledku na konci vzdělání mohou podle odborného zaměření získat „Osvědčení 

o způsobilosti k práci s klimatizací automobilů, Způsobilost k elektropráci dle vyhlášky 50“.  

Součástí výuky oboru Karosář je výcvik k získání svařovacího průkazu. Absolventi všech oborů mohou získat 

bezplatnou přípravu k získání řidičského průkazu skupiny B a většina vyučovaných oborů i skupiny C. 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Škola má dobré vztahy a úzkou spolupráci s odbornými firmami 

v celé ČR, zejména pak s  -Škoda AUTO, a.s., Mladá Boleslav, Hella 

AUTOTECHNIK s.r.o. Mohelnice, AD TEECHNIK – Praha, ATAL 

Tábor, Barum Continental, spol. s r.o. Otrokovice, Kia Motors 

Praha, Hyundai Nošovice, Robert Bosch - odbytová s.r.o. Praha, 

PAS a.s., Zábřeh Moravě, PANAV a.s., Senice na Hané, Klein 

automotive s.r.o., Štíty, HDO a.s. Zábřeh v těchto i dalších firmách 

žáci a studenti získávají další znalosti v oboru formou besed, 

exkurzí nebo stáží. Stranou spolupráce nejsou také vzdělávací 

instituce a organizace. Dobrá spolupráce je s ostatními 

„autooborovými“ 13 krajskými pověřenými školami ČR například při tvorbě pedagogických a ostatních materiálů. 

Dlouholetá je také spolupráce s vysokými školami - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta 

strojní, Centrum bakalářských studií v Šumperku při VŠ báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita 

Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera. 

Pro žáky a studenty je také zajímavá častá spolupráce s osobnostmi auto- moto sportu, které pravidelně ve škole 

prezentují svou činnost – např. účastníci „Rallye Dakar“, motocyklových GP atd 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů 

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL  Kód oboru: 23-68-H/01  výuční list  

Automechanik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na 

silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských 

provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod., při provádění montáže 

a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční 

kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly 

technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních 

a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. 

Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „B“ a „C“. 

AUTOELEKTRIKÁŘ   Kód oboru: 26-57-H/01  výuční list 

Žáci jsou připravováni k provádění servisních prací na elektrickém příslušenství silničních motorových vozidel. 

Obor je vhodný pro hochy a dívky. Žáci v průběhu studia mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“. 
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KAROSÁŘ Kód oboru: 23-55-H/02   výuční list 

Žáci jsou připravováni k provádění klempířských a karosářských prací s praktickým zaměřením na opravy karoserií 

motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy. Žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění skupiny „B“. 

Součástí výuky je výcvik pro svařování plamenem a řezání kyslíkem s možností získat příslušné svařovací průkazy.  

AUTOLAKÝRNÍK  Kód oboru: 23-61-H/01  výuční list 

Absolventi se uplatní v povolání autolakýrník při povrchových úpravách karoserií a skříní vozidel, a to jak ve 

výrobě, tak při opravách. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „B“. Obor vzdělání 

se zabývá samostatnou orientací ve všech lakýrnických postupech, včetně míchání a tónování barev, prováděním 

nových nátěrů, nástřiků a oprav hotových lakovaných výrobků a automobilových karosérií. Absolventi, kteří 

úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do maturitního oboru (nástavbové studium). 

AUTOTRONIK   Kód oboru: 39-41-L/01  maturitní vysvědčení 

Čtyřletý technický maturitní obor vzdělání připravuje 

absolventy pro technické činnosti v autoopravárenství. 

Technický obor s požadavky na všeobecné, odborné 

znalosti a manuální dovednosti. Studium je vhodné pro 

hochy a dívky. Součástí vzdělání je příprava k získání 

řidičského oprávnění skupiny „B“ a „C“. Absolventi se 

mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysokých školách 

a VOŠ.  

 

 

 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY  Kód oboru: 23-45-M/01  maturitní vysvědčení 

Čtyřletý obor, ukončený maturitní zkouškou. V oboru se připravují žáci pro činnosti středně technických 

pracovníků v oblasti provozu a údržby silničních motorových vozidel, dále jako pracovníci specializovaných 

diagnostických pracovišť, dopravních inspektorátů, pojišťoven apod. Studium je vhodné pro hochy a dívky.  

Součástí přípravy žáků je také výcvik v řízení motorových vozidel skupiny „B“a „C“. Absolventi se mohou ucházet 

o přijetí ke studiu na vysokých školách a VOŠ. 

DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL  Kód oboru: 23-45-N/02   absolutorium 

Vyšší odborné studium v oboru diagnostiky silničních vozidel určené pro absolventy středních škol, kteří ukončili 

úspěšně studium maturitní zkouškou. Cílem je získání ucelené praktické kvalifikace a tím uplatnění v dynamicky se 

rozvíjejícím odvětví silniční dopravy a opravárenství. Vzdělávání je určeno pro studenty s praktickými ambicemi, 

zájmem o praktické aplikace s možností uplatnění v moderních 

diagnostických střediscích. Studium je zakončeno absolutoriem, 

probíhá formou přednášek. Jednotlivá období jsou zakončena 

zápočty a zkouškami. Na závěr studia je půlroční odborná praxe, 

závěrečná absolventská práce, obhajoba absolventské práce, 

zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka. Absolventi získají 

uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru automobilové 

dopravy jako řídicí pracovníci servisních a opravárenských 

organizací, pracovníci STK a stanic měření emisí, specialisté v 

obchodu, výrobě a zkoušení silničních motorových vozidel. 
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DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si domluvit 

rovnou návštěvu školy u našeho výchovného poradce Štěpána Ucekaje: 

 Telefon: 778 461 353  E-mail: s.ucekaj@spsa-za.cz 

Zajímavé informace, akce a vše potřebné najdeš na webových stránkách naší školy: www.spsa-za.cz 

Jsme i na sociálních sítích: facebook 

A určitě si nenech ujít nejbližší aktivity naší školy a příležitosti, jak nás lépe poznat. Přestože nás všechny zlobí 

koronavirus, naše škola aktuálně připravuje tyto akce: 

Dny otevřených dveří: 

 každá pracovní středa od 14 do 16 hodin (trvání do 23. 2. 2021) 

 15. a 16. ledna 2021 od 8 do 13 hodin 

Pro zájemce o studium na Vyšší odborné škole: Den otevřených dveří 7. a 9. dubna 2021 od 8 do 13 hodin 

Pro veřejnost: Otevřený týden školy od 14. do 18. června 2020  

http://www.spsa-za.cz/
https://www.facebook.com/VOŠ-a-SŠ-automobilní-Zábřeh-U-Dráhy-6-246477282056224/
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Obrázek 7: Sportovně turistický klub na výšlapu 

Obrázek 8: Erasmus - Portugalsko 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ a OBCHODNÍ AKADEMIE MOHELNICE 
KONTAKT: 

Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie 

Mohelnice 

Adresa školy: Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice 

Webové stránky školy: www.spsemoh.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Tomáš Zárybnický, výchovný poradce 

Telefon: 731 031 864  E-mail: zarybnicky@spsemoh.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

 

Vyučujeme obor 18-20-M/01 Informační technologie (zaměření Programování, design a virtuální realita, 

Programování a databázové systémy, Informatika v ekonomice).  

A dále obor 26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Silnoproudá elektrotechnika, Počítačové a automatizační 

systémy, Počítačové a informační systémy) 

 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a. čím je naše škola výjimečná a úspěšná?  

Jsme menší škola (do 300 žáků), takže je zde příjemná, téměř 

rodinná atmosféra, všichni se znají, pedagogové jsou vstřícní 

a ochotni vždy pomoci. Nabízíme obory, o jejichž absolventy je na 

trhu práce velký zájem. Jde o obory rychle se rozvíjející s uplatněním 

i v zahraničí.  

 

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího 

nabízíme našim studentům?  

Pravidelně pořádáme 

a nabízíme lyžařský 

výcvik, sportovně-turistický kurz, odbornou praxi v zahraničí v rámci 

projektů Erasmus+ (Portugalsko, Maďarsko, Irsko), kroužek robotiky 

pro naše žáky společně se žáky ZŠ, v oboru Elektrotechnika osvědčení 

o způsobilosti podle vyhlášky 50/1978Sb, konferenci ENERSOL, 

soutěže Jaderná a Distribuční maturita, ubytování ve vlastním domově 

mládeže, realizujeme fiktivní výběrová řízení, aktivní pomoc při sbírce 

Květinový den a Bílá pastelka a v neposlední řadě vedeme také 

badatelský klub.  

 

 

http://www.spsemoh.cz/
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Obrázek 9: Badatelský klub - 3D tiskárna v akci 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ, sociálními partnery 

jsou Siemens Elektromotory Mohelnice, HELLA AUTOTECHNIK 

NOVA s.r.o., spolupráce s VŠB Ostrava, VUT Brno. Na 

fiktivních výběrových řízeních spolupracujeme s personalisty 

z firmy Siemens a Hella a ředitelem firmy M.K.R. PLUS,  

spol. s r. o. Zábřeh, spolupráce s MVŠO - Moravská vysoká 

škola Olomouc - on-line přednášky a účast na workshopech 

(EKO i IT oblast). 

 

 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů 

Elektrotechnika, zaměření Silnoproudá elektrotechnika Kód oboru: 26-41-M/01 

Žáci získají znalosti v oblastech: využití výpočetní techniky v oboru, projektování, technologie, montáže, provozu 

a údržby silových a energetických zařízení, stavby a konstrukce elektrických strojů a přístrojů, využití elektrické 

energie v průmyslu i domácnosti, aplikace výpočetní techniky v oblasti konstrukce a řízení elektrotechniky. 

Uplatnění absolventa: projekce a konstrukce silnoproudých zařízení, elektrických strojů a přístrojů, střední 

technický pracovník elektroprovozu, dispečer el. stanic, revizní technik, projektový manažer, projektant OZE, 

programátor automatů (PLC). 

Elektrotechnika, zaměření Počítačové a automatizační systémy Kód oboru: 26-41-M/01 

 Žáci získají znalosti v oblastech: využití automatizační techniky při řízení výrobních a nevýrobních procesů, 

znalosti elektronických součástek a obvodů, znalosti principů, konstrukce a činnosti mikropočítačů v oblasti 

automatického řízení, znalosti z programování průmyslových automatů. 

Uplatnění absolventa: konstrukční a projekční činnost, střední technický pracovník pro činnosti zkušební, 

montážní a servisní v oblasti automatizovaných systémů řízení výrobních i nevýrobních procesů, programování 

CNC systémů. 

Elektrotechnika, zaměření Počítačové a informační systémy  Kód oboru: 26-41-M/01 

Žáci získají znalosti v oblastech: programování počítačů a mikropočítačů, webových aplikací, počítačových sítí, 

operačních systémů, návrhu a realizace systémů pro Průmysl 4.0, internetu věcí (IoT). 

Uplatnění absolventa: programátor počítačů, správce počítačových systémů a sítí, elektromobilita, analytik, 

studium informatických oborů VŠ, studium elektroniky a řídicích systémů pro průmysl. 

Informační technologie, zaměření Programování, design a virtuální realita Kód oboru:18-20-M/01 

Žáci získají znalosti v oblastech: tvorba virtuálních prostředí, grafika a modelování 3D objektů, správa 

počítačových sítí, programování, tvorba webových aplikací, databázové systémy, marketing, reklama, propagace 

a branding, založení firmy, její financování a řízení, základy podnikání. 

Uplatnění absolventa: absolventi získají odbornou kvalifikaci pro správu počítačových sítí, konfiguraci operačních 

systémů, programování a tvorbu webových aplikací. Absolventi budou mít také široké možnosti uplatnění jako 

grafici, designéři, programátoři 3D aplikací či vývojáři počítačových her.  Ekonomické znalosti jim umožní založit 

a řídit vlastní firmu. 
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Informační technologie, zaměření Programování a databázové systémy Kód oboru: 18-20-M/01 

Žáci získají znalosti v oblastech: návrh a správa databází, dotazovací jazyk SQL, správa počítačových sítí, 

programování, tvorba webových aplikací, grafika, zpracování dokumentů, tvorba a realizace projektů, ekonomika, 

základy podnikání. 

Uplatnění absolventa: absolventi získají odbornou kvalifikaci pro správu počítačových sítí, konfiguraci operačních 

systémů, programování a správu databázových systémů. Absolventi se také uplatní jako databázoví specialisté, 

programátoři aplikací či tvůrci webových stránek. Ekonomické znalosti jim umožní založit a řídit vlastní firmu. 

Informační technologie, zaměření Informatika v ekonomice  Kód oboru: 18-20-M/01 

Žáci získají znalosti v oblastech informačních technologií a ekonomické problematiky, schopnost aktivně 

komunikovat v anglickém jazyce, schopnost analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, tvořit ekonomický 

software podle přání zákazníka. Kromě základních informatických předmětů, je studium posíleno o větší počet 

hodin z účetnictví a ekonomiky. 

Uplatnění absolventa: absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se mohou uplatnit nejen jako 

technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci 

operačních systémů, správci počítačových sítí, ale uplatní se také v ekonomických, obchodně podnikatelských 

a administrativních činnostech v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích včetně oblasti veřejné 

správy. 

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si domluvit 

rovnou návštěvu školy u našeho ředitele Miloše Pally.  

Telefon: 603 954 000  E-mail: palla@spsemoh.cz 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.spsemoh.cz 

Jsme i na sociálních sítích: facebook 

A určitě si nenech ujít nejbližší aktivity naší školy a příležitosti, jak nás lépe poznat. Přestože nás všechny zlobí 

koronavirus, naše škola aktuálně připravuje tyto akce:  

 Náhrada za dny otevřených dveří – virtuální prohlídka školy s komentáři na webových stránkách 

www.spsemoh.cz 

 

  

http://www.spsemoh.cz/
https://www.facebook.com/spsemoh
https://www.spsemoh.cz/
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ MOHELNICE 
KONTAKT:  

Název školy: Střední škola technická a zemědělská Mohelnice  

Adresa školy: 1. máje 2, Mohelnice, 789 85 

Webové stránky školy: www.sstzmoh.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Roman Berka, výchovný  

a kariérový poradce 

Telefon: 583 401 969  E-mail: berka.roman@sstzmoh.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Škola uchazečům nabízí tříleté obory s výučním listem a čtyřleté obory s maturitní zkouškou. Obory jsou rozděleny 

do tří oblastí: strojírenské, elektrotechnické a zemědělské.  

Obory s výučním listem:  

 oblast strojírenská: obráběč kovů, nástrojař, 

 oblast elektrotechnická: elektrikář, elektrotechnické a strojně montážní práce, 

 oblast zemědělská: opravář zemědělských strojů. 

Obory s maturitní zkouškou: 

 oblast strojírenská: mechanik seřizovač, 

 oblast elektrotechnická: mechanik elektrotechnik. 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná 

Naše škola má dlouholetou tradici a je nedílnou součástí veřejného života města. Škola je pevně ukotvena 

v rejstříku škol Olomouckého kraje a její tradice se opírají o dlouholetou spolupráci s místními a regionálními 

firmami. Moderní design školy a její zázemí vybavené moderním nábytkem a výukovými prostředky umožňuje 

žákům kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí školy. Na žáky se těší tým kvalifikovaných učitelů s dlouholetou 

praxí, kteří se dokáží přizpůsobit potřebám žáků. Jejich společným motem je: „Pomůžeme vám k úspěšné kariéře 

v oboru.“ Žákům je umožněna odborná praxe u renomovaných firem regionu. S úspěchem se účastní odborných 

soutěží. Absolventi často pokračují v dalším vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou nebo na vysokých školách.  

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům?  

Naši žáci se pravidelně účastní odborných soutěží na krajské a celorepublikové úrovni. Pravidelně obsazují přední 

pozice. Jedná se o soutěže, jako jsou Soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů, Sinumerik Cup - 

celostátní soutěž partnerských škol Siemens, KOVO Junior České ručičky, nebo Zlatý pilník. 

Žáci po absolvování oboru vzdělání získávají Europassy, které jim umožňují snadnější přístup na mezinárodní trh 

práce. V elektrotechnických oborech lze získat osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Zemědělský obor 

umožňuje konání kurzů svařování a autoškoly a po jejich absolvování získání patřičného osvědčení. 

Prostřednictvím školního Senátu se mohou žáci podílet na zlepšování podmínek ke vzděláváním a života ve škole.  

Žákům je umožněno ubytování na domově mládeže a stravování ve vlastní výdejně stravy. 

 

https://www.sstzmoh.cz/
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Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Činnost školy je podporována regionálními firmami. Na podpoře školy se nejvíce podílejí Siemens s.r.o., oz 

Elektromotory Mohelnice, ZLKL, s.r.o., Loštice, Úsovsko a.s., a Hella Autotechnik Mohelnice.  

Jsme fakultativní školou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů 

Mechanik seřizovač  Kód oboru: 23 -45-L/01 

Absolvent oboru mechanik seřizovač získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání, kde je 

nutná samostatná pracovní činnost. V oblasti číslicově řízených strojů je schopný obsluhovat a seřizovat NC, CNC 

stroje a linky, vytvářet a zpracovávat programy v ručním i v automatickém programování, v systému  Heidenhain  

dialog, MTS a dalších. Je tak schopen rychlé adaptace na zpracování programů pro různé druhy CNC systémů. 

Provádí konstrukci součástí ve 3D modeláři se synchronní technologií v základních modulech a pracuje 

v prostředí CAD/CAM systému. V oblasti kontroly obrobků provádí náročná měření pomocí konvenčních měřidel 

nebo pomocí souřadnicových měřících přístrojů.   

Dovede nastavit a obsluhovat základní druhy obráběcích strojů – vrtačky, soustruhy, frézky, brusky a provádět 

jejich údržbu. Orientuje se v metodách nekonvenčních a speciálních technologií výroby součástí. 

Pracovní uplatnění nachází v oblasti konstrukce součástí jako konstruktér, technolog a programátor na vysoce 

kvalifikovaných výrobních pracovištích. Uplatnění může najít také v  konvenčních technologiích obrábění jako 

soustružník, frézař, brusič kovů a to v kusové, sériové i v hromadné výrobě. 

Mechanik elektrotechnik Kód oboru: 26-41-L/01 

Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, 

seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měření 

a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební 

elektrotechniky, přenosových zařízení, průmyslových a domovních elektroinstalací, rozvodných sítí a dalších oborů 

pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy 

a programováním různých řídicích systémů v oblasti automatizace a robotizace. Uplatnění absolventů je 

směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice 

a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, 

mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, 

servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, 

programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj. 
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Obráběč kovů   Kód oboru: 23-56-H/01   

Absolvent je připraven samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů – 

frézka, soustruh, bruska, vrtačka a obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením. 

Je připraven v oblasti kontroly obrobků provádět náročná měření pomocí konvenčních měřidel. Uplatní se jako 

obráběč, soustružník kovů, frézař kovů a brusič kovů a nástrojů 

v kusové, sériové i v hromadné výrobě. Je schopen ostřit některé 

základní druhy nástrojů – vrták, fréza, soustružnický nůž a jiné. 

V oblasti číslicově řízených strojů je schopný obsluhovat NC a CNC 

stroje a linky, vytvářet a zpracovávat programy v ručním 

programování a dokáže programovat v systému Heidenhain i530 

dialog. Možnost uplatnění v této oblasti práce je na vysoce 

kvalifikovaných pracovištích s dobrými výdělkovými možnostmi. 

Nástrojař:   Kód oboru: 23-52-H/01 

Absolvent oboru nástrojař získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání ve zhotovování, 

sestavování, opravách a ostření nástrojů pro třískové obrábění a tváření. Zhotovuje a opravuje šablony a měřidla. 

Provádí slícování, vyrábí různé přípravky (vrtací, obráběcí, svařovací, atd.), kompletuje lisovací a tvářecí nástroje. 

Sestavuje a dokončuje kovací zápustky, vstřikovací formy s horizontálními, vertikálními a lomenými rovinami, 

včetně dalších složitých a velmi přesných nástrojů. Tyto činnosti jsou prováděny různými technologiemi 

od ručního opracování materiálů pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, stříháním, vrtáním 

a vystružováním a řezáním závitů přes běžné obrábění na obráběcích strojích až po elektrojiskrové obrábění – 

řezání, tvarování a hloubení. Při výkonu profese absolvent zhotovuje, sestavuje, provádí údržbu, popřípadě 

opravuje funkční celky strojů a zařízení a jejich jednotlivé součásti. Jedná se o stroje a další technologická zařízení, 

o mechanizační prostředky, ale i o drobné předměty.  

Absolvent může nalézt uplatnění v povolání nástrojař nebo v typových nástrojařských pozicích a příbuzných 

oborech například obráběč kovů (soustružník, frézař, brusič), provozní zámečník apod. 

Elektrikář  Kód oboru: 26-51-H/01 

Absolvent uvedeného oboru je středoškolsky vzdělaný odborník   

se všeobecným i odborným vzděláním. Po absolvování nástupní 

praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je 

připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti 

elektrotechnických i elektronických prací.  Absolvent se tak 

uplatní například při výkonu povolání elektrikář na montáži, v 

údržbě a při opravách elektrických zařízení nebo jako provozní 

elektrikář slaboproudých zařízení, provozní elektrikář 

v energetice, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrikář 

na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, stavební elektrikář, elektromontér 

investičních celků, elektromontér rozvodných sítí, autoelektrikář, mechanik elektrotechnických nebo 

elektronických zařízení, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik, opravář 

elektrických spotřebičů, opravář spotřební elektroniky a v celé řadě dalších elektrikářsky zaměřených prací 

s ohledem na požadavky trhu práce. 
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Opravář zemědělských strojů  Kód oboru: 41-55-H/01   

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství 

a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě 

provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby 

a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit 

provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel. 

Tento rozsah umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných 

strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, 

případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská 

problematika. V případě úspěšného ukončení kurzů svařování 

a výcviku řízení motorových vozidel se absolvent uplatní i v profesích svářeč a řidič. 

Elektrotechnické a strojně montážní práce  Kód oboru: 26-51-E/01 

Absolventi vzdělávacího programu elektrotechnické a strojně montážní práce naleznou uplatnění při vykonávání 

pracovních činností ve výrobě, montáži nebo i demontáži elektrotechnických zařízení. 

Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní 

práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského 

charakteru. 

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si domluvit 

rovnou návštěvu školy u našeho výchovného a kariérního poradce Romana Berky. 

Telefon: 583 401 969  E-mail: berka.roman@sstzmoh.cz 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.sstzmoh.cz 

Jsme i na sociálních sítích: facebook 

A určitě si nenech ujít nejbližší aktivity naší školy a příležitosti, jak nás lépe poznat. 

Přestože nás všechny zlobí koronavirus, naše škola aktuálně připravuje tuto akci.  

 Dny otevřených dveří: 13. 1. 2021, on-line 

 

  

https://www.sstzmoh.cz/
https://www.facebook.com/sstzmoh/
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OPRÁVÁRENSKÉ KRÁLÍKY 
KONTAKTY: 

Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 

Adresa školy: Předměstí 427, Králíky 561 69 

Webové stránky školy: www.souokraliky.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Petra Doubravová, ředitelka   

Telefon: 724 838 242; E-mail: doubravova@souokraliky.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

Na škole vyučujeme obory Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik, Podnikání a Mechanizace a služby 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Naše škola má dlouholetou tradici ve výuce oboru opravář zemědělských strojů. Studium u nás je pro všechny 

kluky a holky, co chtějí umět opravovat stroje, ale nejen to. Naučí se zpracovávat kovy, ovládnou umění obrábění 

a mohou získat řidičská oprávnění skupiny B, T a C. Tradice však není všechno, je zázemí pro studenty je třeba 

neustále modernizovat, proto postupně rekonstruujeme a modernizujeme učební, dílenské, stravovací 

a ubytovací prostory. V rámci studia nabízíme vlastní dílny, školní jídelnu, domov mládeže a především přátelskou 

a komorní atmosféru. Naše škola je zajímavá i tím, že na ni studují žáci z Polska. Co je však nejdůležitější, naše 

obory zajišťují široké uplatnění na trhu práce - o naše absolventy je zkrátka velký zájem. 

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům?  

Naším studentům nabízíme možnost účastnit se soutěží 

v odborných dovednostech, pořádáme jízdy zručnosti 

traktorem s vlekem, umožňujeme získání řidičských 

oprávnění na osobní automobil (sk.B), nákladní vůz (sk. C), 

a traktor (sk.T). Škola také umožňuje získání svářečského 

průkazu – v rámci výuky absolvují žáci zdarma přípravu 

k získání osvědčení o základním kurzu svařování elektrickým 

obloukem obalenou elektrodou, kurzu svařování elektrickým 

obloukem v ochranné atmosféře CO2 a kurzu svařování 

plamenem a řezání kyslíkem, případě k získání mezinárodních 

certifikátů svářeče.  

Žáci mohou získat prospěchové stipendium až 600 Kč měsíčně, případně stipendijní a materiální podporu 

od partnerských firem. Škola dále nabízí našim žákům řadu kurzů za zvýhodněné ceny: řidičské oprávnění 

na motocykl (skupina AM, A1, A), obsluha vysokozdvižných vozíků, obsluha motorové řetězové pily. 

Pro výuku nabízíme mnoho moderních technických pomůcek, např. v rámci autoškoly mohou používat nový 

traktor značky Steyr a nákladní vůz Iveco, pro výuku svařování používáme moderní svařovací trenažér. Jen tak 

mimochodem, cena všech oprávnění a průkazů, které studenti mohou získat během studia, je 70 000 Kč. 

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Naší snahou je, aby absolventi školy byli co nejlépe připraveni na praxi, proto velmi úzce spolupracujeme 

se zavedenými a úspěšnými firmami v okolí při realizaci odborného výcviku. Takto spolupracujeme s firmami jako 

https://www.souokraliky.cz/
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VZV Group Červená Voda, Klein automotive Štíty, Vydrus Králíky, Autoservis Bartoň Mlýnický dvůr či ZEAS Březná 

a dalšími. Spolupracujeme také s Agrární komorou, Agrovenkovem, Vysokou školou zemědělskou Praha a Střední 

odbornou školou v polském Bozskowe. I díky podpoře těchto partnerů pak naši absolventi mohou pracovat jako 

opraváři, svářeči, řidiči, montéři, ale získané znalosti a dovednosti využijí také jako hasiči, záchranáři či policisté. 

 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů 

Opravář zemědělských strojů  Kód oboru: 41-55-H/01   3 letý učební obor 

Naučíš se pracovat s technickou dokumentací, vykonávat opravárenské činnosti, volit a používat vhodné materiály 

a technologické postupy výroby a oprav, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů 

i strojním obráběním, obnovovat a udržovat provozní 

spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových 

vozidel (zejména traktorů), diagnostikovat poruchy a 

odstraňovat zjištěné závady s využitím 

nejvhodnějších technologických postupů, provádět 

údržbu a seřizování strojů 

Také se naučíš řídit motorová vozidla při bezplatné 

přípravě k získání řidičských oprávnění skupin B 

(osobní automobil), T (traktor), C (nákladní 

automobil). Dále se naučíš svařovat elektrickým 

obloukem a plamenem, řezat kyslíkem a pájet 

natvrdo. To vše se ti bude v praxi více než hodit.  

Jako absolvent se uplatníš zejména v povolání 

opravář zemědělských strojů. Šířka Tvých znalostí a dovedností Ti však umožňuje uplatnění i v příbuzných 

strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví a podobně při opravárenské činnosti. Můžeš 

se uplatnit také při samostatném podnikání v oblasti opravárenství a servisních služeb pro využívání strojů 

a zařízení v zemědělství a motorových vozidel, zejména traktorů.  

Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech technického zaměření (zejména na mechanizaci 

a služby) nebo orientovaných na podnikání 

Strojní mechanik   Kód oboru: 23-51-H/01    3 letý učební obor 

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem zejména ke kovovým 

materiálům a plastům. Žáci se naučí ručně a strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení 

a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých 

strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat 

závady a opravovat je. 

Součástí výuky je zdarma příprava žáků k získání osvědčení o základním kurzu, případě mezinárodních certifikátů 

svářeče.  

Po absolvování z Tebe bude kvalifikovaný pracovník, který se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních 

a opravárenských provozech podniků, jako strojní zámečník, montér, provozní zámečník, montér a mechanik, 

montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových 

konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, 

montér kotlář a montér potrubář.  
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V případě absolvování příslušného kurzu, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění jsi kvalifikován i pro 

další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat 

ve vzdělání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.  

Mechanizace a služby   Kód oboru: 41-45-M/01   4 letý maturitní obor 

V tomto oboru se naučíš vykonávat pracovní činnosti související s provozem a údržbou strojů a zařízení 

používaných při pěstování zemědělských plodin a v chovu hospodářských zvířat. Praktickým přínosem do života je, 

že i tady se naučíš řídit motorová vozidla při bezplatné přípravě k získání řidičských oprávnění skupin B (osobní 

automobil), T (traktor) a C (nákladní automobil). Žáci mohou získat také stipendijní a materiální podporu 

od partnerských firem školy. 

Jako absolvent se uplatníš na pozicích zemědělský technik 

v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní 

služby, prodejce a řidič zemědělské techniky, dále jako 

pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo 

samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou 

technikou.  

Jako absolvent můžeš pokračovat ve studiu na vyšších 

odborných školách nebo vysokých školách, zejména v 

zemědělských oborech technického zaměření, ale i v 

oborech strojírenských a v oborech skupiny ekologie a 

ochrana životního prostředí, pedagogika, učitelství, 

sociální péče i v oborech ekonomických. 

 

Podnikání  Kód oboru: 64-41-L/51    2 letý nástavbový obor 

Žáci se naučí lépe pracovat s výpočetní a kancelářskou technikou, dále tvořit obchodní právní, personální a interní 

písemné dokumenty a zpracovávat je v programech běžně používaných v profesní oblasti. Naučí se rovněž 

techniky účtování a zpracování účetních výkazů a daňových přiznání. 

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, nejlépe 

ve spojitosti s předchozím učebním oborem. Tato nástavba tedy značně rozšiřuje možnosti pracovního uplatnění, 

kdy je možné kombinovat řemeslo s kancelářskou prací. 

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si domluvit 

rovnou návštěvu školy s naší ředitelkou Petrou Doubravovou. 

Telefon: 724 838 242  E-mail: doubravova@souokraliky.cz 

Zajímavé informace najdeš na webových stránkách naší školy: www.souokraliky.cz 

Jsme i na sociálních sítích: facebook 

 

  

https://www.souokraliky.cz/
https://www.facebook.com/souokraliky


37 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB JESENÍK 
 

KONTAKTY: 

Název školy: Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník   

Adresa školy: U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník 

Webové stránky školy: www.sosjesenik.cz 

Kontaktní osoba pro rodiče a žáky ZŠ: Iva Syptáková, zástupkyně 

ředitelky pro teoretickou výuku a výchovná poradkyně 

Telefon: 584 487 746  E-mail:syptakova@sosjesenik.cz 

 

PROČ STUDOVAT NA TÉTO ŠKOLE 

Jaké obory na škole vyučujeme? 

 Masér ve zdravotnictví 

 Farmářské maturitní: Technik pro recyklaci, Uměleckořemeslné zpracování kovů 

 Farmářské učební obory: Jezdec a chovatel koní, Lesní mechanizátor, Zahradník, Zemědělec – farmář, 

Výrobce kožedělného zboží (sedlář, brašnář), Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Opravář zemědělských 

strojů, Podkovář a zemědělský kovář, Včelař 

 Gastronomické a potravinářské: Cukrář, Kuchař – číšník, Pekař, Řezník – uzenář 

 Nástavbové studium: Podnikání 

Proč by si žáci měli vybrat právě naši školu a čím je naše škola výjimečná a úspěšná? 

Jestli hledáš školu, kde získáš nejen nové 

vědomosti, ale i skvělé zážitky a dobré přátele, už 

nemusíš hledat dál. U nás budeš sám sebou. Jsme 

jako jedna velká rodina – potřebuješ s něčím 

pomoct? Pomůžou ti nejen učitelé a vedení,  

ale i spolužáci. Práci s našimi obory najdeš 

vždycky. Ať se staneš opravářem/kou, 

cukrářem/kou nebo chovatelem/kou koní, díky 

vysoké odbornosti, se kterou budeš ze školy 

odcházet, bude hledání práce hračka. Praxi 

získáváš už na škole. Máme vlastní pozemky, 

zahradu, kovárnu i jízdárnu. Naši absolventi jsou 

živnostníci, držitelé vysokoškolských diplomů i 

významní odborníci ve firmách.   

Jaké studijní a mimostudijní aktivity naše škola pořádá a co dalšího nabízíme našim studentům? 

Jsme školou pro život, proto tě od prvního ročníku bereme do terénu. Můžeš být obsluhou, či pomocným 

kuchařem na svatbách, rautech a mnoha významných akcích na Jesenicku i po celé České republice. Přípravu na 

realitu získáš i díky účasti na mnoha soutěžích, jako je Celorepubliková soutěž kovářů, nebo O Priessnitzův dortík. 

Rádi uvítáme tvou pomoc při dobročinných akcích, jako je účast na různých sbírkách (Světluška, Srdíčkové dny aj.) 

Ubytovat se můžeš v našich domovech mládeže. Budeš to mít kousek do školy a volný čas strávíš se svými 

kamarády, nebo třeba u koní. U nás budeš jako doma. Nabízíme ti široký sortiment volnočasových aktivit, jako je 

https://www.sosjesenik.cz/
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členství v jezdeckém klubu, možnost posilování v tělocvičně, nebo návštěvy čtenářského klubu. Získat můžeš 

jezdeckou licenci, řidičské průkazy, svářečské průkazy, nebo absolvovat barmanský, či baristický kurz.  

Kdo a jak nás podporuje a pomáhá nám zlepšovat studium na naší škole?  

Zvládat řemeslo je umění, proto potřebuješ ty nejlepší z nejlepších, aby ti předali své znalosti a zkušenosti. 

Spolupracujeme se Svazem cukrářů a pekařů České republiky, dále s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky a 

Českým svazem zpracovatelů masa.  Praxi v oboru Kuchař- číšník, Řezník – uzenář, Pekař a Cukrář ti umožní 

Hypermarket Globus ve všech pobočkách ČR. Pokud ti to připadá pořád málo, přidáme ještě Spolupráci s firmou 

Makovec a.s., nebo světoznámými Priessnitzovými lázněmi a.s. Jeseník, či Zemědělské obchodní družstvo Bludov. 

Kdo by chtěl pokračovat ve studiu na VŠ, určitě ocení kontakty s Mendelovou univerzitou v Brně, obor Zpracování, 

technologie a kvalita potravin. Většina oborů je podporována stipendiem. Jsme držiteli ocenění Regionální 

potravina. 

 

Čím jsme jedineční? 

Jsme škola, která vstupuje do života veřejnosti. Vytváříme nezapomenutelnou atmosféru v období adventu na 

různých vánočních trzích ať dobrým jídlem a pitím, či kovářskými a sedlářskými výrobky. Nabízíme své produkty ve 

školní prodejně, zajišťujeme cateringové služby a získávání rekvalifikací různého typu. Třeba právě vy jste 

ochutnali pár kousků z celkového počtu 900 kg vánočního cukroví, které se upeklo minulý školní rok v období 

Vánoc, nebo jste se zakousli do jednoho z 32 000 upečených ořechových rohlíčků. Právě vy možná zavíráte bránu 

svého domu vytvořenou našimi kováři, nebo obědváte naše bio-brambory a sladíte si čaj naším medem. 

NABÍDKA OBORŮ 

Aneb co se naučíš a kde se můžeš uplatnit jako absolvent/ka našich oborů 

Masér ve zdravotnictví   Kód oboru: 53-41-M/04 

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování 

rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Je schopen provádět klasické 

masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury. 

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví 

v rozsahu kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. §38, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

Mechanizace a služby   Kód oboru: 41-45-M/01 

Na životním prostředí ti záleží – doma se snažíš poctivě třídit alespoň na plast, sklo a papír a zajímáš se i o to, jak 

je to s takovým odpadem dál. Pak pojď studovat tenhle obor a příroda ti poděkuje. 

Chceš se dozvědět o materiálech a postupu jejich recyklace? Zajímá tě, jaké nové technologie se při zpracování 

používají a co se děje dál s vytříděným odpadem? Tenhle obor je pro tebe jako stvořený. Naučíš se ovládat 

kontrolní činnosti v recyklačních firmách, seznámíš se se zákony a další legislativou, které budeš v oboru 

potřebovat. 

Uměleckořemeslné zpracování kovů    Kód oboru: 82-51-L/01 

Srdcem jsi byl vždycky umělec a láká tě obor, kde budeš moct tvořit podle vlastní fantazie. Bavilo by tě pracovat s 

železem a ohněm? Ničeho se nezalekneš a máš sílu, ale i cit pro detail? Jestli se chceš naučit vyrobit historické 

mříže nebo okovy, ale i růži nebo železná vrata na zakázku, pojď studovat tenhle obor. 

Jestli chceš dělat práci, kde ti pod rukama budou vznikat věci, do nichž dáš kus sebe a výsledky své práci uvidíš na 

vlastní oči, tohle je to pravé.  
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Podnikání  Kód oboru: 64-41-L/51 

Výuční list máš skoro v kapse a přemýšlíš, co dál? Nebo už vyučení nestačí pro práci, kterou děláš? Podnikání je 

pro tebe jasná volba. 

S oborem podnikání si doděláš maturitu a získáš spoustu nových znalostí a dovedností z ekonomie, práva, 

managementu i marketingu, cizího jazyka a v budoucnu díky tomu třeba začít podnikat. 

Nabízíme výbornou přípravu ke studiu na VŠ. Ovládneš znalosti ekonomiky, administrativy a v případě vlastního 

zájmu zvládneš vstup do státní správy.  

Pekař   Kód oboru: 29-53-H/01 

Vůně máslového croissantu nebo čokoládové rolky – že se ti sbíhají sliny? A co teprve čerstvý chleba s máslem 

 a solí… I ty se můžeš naučit péct tyhle dobroty a dělat lidi a jejich chuťové pohárky šťastnými. Obor je podporován 

Olomouckým krajem pomocí stipendia. Nabízíme: vlastní pekařské zázemí ve škole, podobný oboru cukrář 

(značně jednodušší), výrobky jsou dodávány cateringových služeb poskytovaných školou, seznámení 

 s nejnovějším moderním zařízením a technologickými postupy. Máš možnost nástavbového studia přímo na 

škole. 

Cukrář    Kód oboru: 29-54-H/01 

Vždycky ses motala v kuchyni a to hlavně, když se peklo. Nejradši máš, když se o Vánocích peče cukroví 

 a kuchyní se line vůně vanilkových rohlíčků. Pokud by tě bavilo dělat radost malým i velkým, přihlas se na tenhle 

obor a my tě naučíme, jak dělat dorty, zákusky i 

dezerty nad kterými se sbíhají sliny! Dodržujeme 

nejmodernější trendy (potahovací hmoty, fondán, 

práce s karamelem). Praktická příprava probíhá na 

učilišti ve vlastní cukrárenské výrobně, možnost získat 

osvědčení o zkoušce z tzv. dílčí kvalifikace v 

cukrářském oboru, výroba dortů, zákusků, práce s 

karamelem, práce na rauty, svatby, výročí aj. Máš 

možnost nástavbového studia přímo na škole. 

Řezník – uzenář Kód oboru: 29-56-H/01 

Bez masa si svůj život neumíš představit? Chceš studovat řemeslo s tisíciletou tradicí, za které se rozhodně stydět 

nemusíš?  Naučíš se vyrábět různé výrobky z masa, jako jsou tlačenky, jitrnice, párky a klobásy 

 a garantujeme ti, že se staneš nejoblíbenějším sousedem ve městě či na vesnici. 

Nabízíme ti stipendium, odborný výcvik ve vlastní masné výrobně na škole a na smluvních pracovištích odborného 

výcviku v regionu, výrobu drobných uzenářských výrobků. 

bourání masa, účast na celorepublikových soutěžích, spolupráci s Hypermarketem Globus. Máš možnost 

nástavbového studia přímo na škole. 

Výrobce kožedělného zboží  Kód oboru: 32-52-H/01 

Chceš se dozvědět, jak z voňavé hovězí kůže vyrobit peněženku, opasek nebo třeba kabelku? Co tě naučíme? 

Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu konstrukci šablon, jejich modelování a úpravám rozměřování, 

řezání, stříhání či vysekávání a další manipulaci s díly z různých používaných materiálů úpravě a zdobení před 

sestavením výrobku, ručnímu a strojnímu šití výrobků, průběžné a konečné kontrole, označování hotových 

výrobků. Máš možnost nástavbového studia přímo na škole.  

 

 



40 
 

Zemědělec – farmář  Kód oboru: 41-51-H/01 

V budoucnu se vidíš, jak se staráš o zvířata a úrodu na farmě, plánuješ, co se kdy zaseje a sklidí nebo jak provázíš 

lidi po stáji s koňmi a vysvětluješ jim, jak na jednoho z nich nasednout. Práce venku tě láká a rozhodně nechceš 

být zavřený v kanceláři. Chceš se naučit, jak se o zvířata postarat, jak obsluhovat zemědělské stroje i jak pěstovat 

rostliny? Co nabízíme? Zdarma řidičské oprávnění skupiny B nebo T. Možnost využití nabídky služeb Jezdeckého 

spolku až k získání jezdecké licence. Uplatnění a práci ve zdravém prostředí. Podílení se na asistenci veterináři. 

Možnost nástavbového studia přímo na škole. 

Včelař   Kód oboru: 41-51-H/02 

Máš vztah k přírodě, máš rád svůj klid a chceš pracovat v oboru, s kterým můžeš ovlivnit celý svět? Staň se 

včelařem a pečuj o tvory, díky kterým je svět takový, jaký ho známe. 

Naučíš se včely chovat a zpracovávat jejich produkty, jako je med, vosk či mateří kašička. Dozvíš se ale i spoustu 

informací o květinách a stromech, terapii včelími produkty a staneš se odborníkem, na kterém záleží. Získáš 

možnost nástavbového studia přímo na škole. 

Zahradník  Kód oboru: 41-52-H/01 

Vždycky tě bavilo trávit čas v přírodě nebo pracovat na zahrádce? Miluješ čerstvé ovoce či zeleninu a chceš se 

naučit je pěstovat? Těší tě rozdávat radost z květin a rád aranžuješ? Stát se zahradníkem, tě bude jistě také bavit. 

Nabízíme řidičský průkaz na osobní auto, osvědčení na práci s motorovou pilou a křovinořezem, osvojení si 

postupů aranžování, znalost pěstování a ošetřování zeleně, navrhování zahrad v počítači. Získáš možnost 

nástavbového studia přímo na škole. 

Jezdec a chovatel koní   Kód oboru: 41-53-H/02 

Zvířata prostě miluješ. Tvé nejoblíbenější jsou však koně, a tak chceš, aby s nimi byla spojená tvá budoucnost. 

Chceš se zlepšit v ježdění, naučit se anglický styl ale zabrousit i do westernu? Pak se přihlas na obor Jezdec 

 a chovatel koní. Naučíš se, jak koně ošetřovat, jak pro ně vybrat vhodnou krmnou dávku nebo jak se starat o 

různě staré koně – od péče o hříbata přes výcvik mladého koně až po ty, kteří se účastnili závodů. Získáš možnost 

nástavbového studia přímo na škole. 

Podkovář a zemědělský kovář  Kód oboru: 41-54-H/01 

Nechceš jen sedět v lavici, ale taky tvořit? Rád bys dostal svářečáky a řidičáky zdarma, aby ses mohl jednou dobře 

uplatnit? Pokud by tě bavila práce s koňmi, starat se o jejich kopyta, kovat koně a vyrábět podkovy, rád trávíš čas 

se super partou lidí a miluješ přírodu – není co řešit. Přihlas se na kováře a naučíme tě, jak ukovat podkovy, 

vyrobit nářadí nebo opravit součástky do strojů. Zorientuješ se v technických postupech, výkresech 

 i materiálech. Získáš možnost nástavbového studia přímo na škole. 

Opravář zemědělských strojů  Kód oboru: 41-55-H/01 

Velké stroje tě vždycky fascinovaly a chceš se naučit řídit traktor? Bavilo by tě zkoumat, jak zemědělské stroje 

vlastně fungují, z jakých se skládají součástek a naučit se je opravit? Chceš se naučit je řídit a brázdit pole 

 s mnohatunovými kombajny a traktory? Řidičák na auto a traktor dostaneš zdarma, uděláš si k tomu i svářečák. 

Jestli tě vždycky bavilo koukat na těžkou a výkonnou techniku brázdící nekonečné lány obilí, pojď na tenhle obor a 

zaručujeme ti, že se nudit nebudeš! Naučíš se číst a využívat technickou dokumentaci, ručně svařovat kovové 

materiály plamenem i elektrickým obloukem, nebo montovat a seřizovat stroje. 

Lesní mechanizátor  Kód oboru: 41-56-H/01 

Jako lesní mechanizátor budeš obsluhovat velké lesní stroje, jako jsou harvestory, ale ovládneš i motorovou pilu a 

spoustu dalšího vybavení a nástrojů. Lesní mechanizátoři ale nejsou jen o těžbě dřeva, ale především 

 o ochraně lesa, jeho pěstování a o tom, jak jej udržet zdravý. Budeš kácet stromy i sbírat jejich semena.  Jestli 
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chceš hlavně pracovat v oboru, kde budeš pánem svého času, a každý den bude jiný, je Lesní mechanizátor pro 

tebe ten pravý. Uplatníš se nejen v lese, ale také na pilách, nebo také operátor, či v družstvu. 

Umělecký kovář a zámečník, pasíř  Kód oboru: 82-51-H/01 

Vždycky ti bylo jasné, že máš uměleckou duši, a proto hledáš obor, kde tě nechají tvořit. Ruce máš šikovné, máš 

sílu a ničeho se nebojíš. Bavilo by tě pracovat u výhně, s moderním kovářským vybavením a tvořit věčnou krásu? 

Staň se uměleckým kovářem. Chceš se naučit, jak vyrobit železnou růži nebo středověký meč? Pokud chceš tohle 

umět, a navíc mít kolem sebe super partu, podej si přihlášku na obor umělecký kovář. Naučíš se obsluhovat 

buchary, kovací lisy, zvládneš obsluhu kovářských pecí í výhní. Získáš dvě svářečská osvědčení. 

Kuchař – číšník  Kód oboru: 65-51H/01 

Možná už trochu vařit umíš, ale chceš své umění dostat na vyšší úroveň? S tímhle oborem budeš rozdávat radost 

všem okolo – jídlo mají rádi všichni. Ovládneš kuchařství, číšnictví a třeba i barmanství. Snadno se zaměstnáš, ale 

budeš moct i začít podnikat a třeba si otevřeš vlastní restauraci, bar nebo kavárnu. S tímhle oborem se tvé 

představivosti meze nekladou – stačí mít vztah k jídlu, pití a budeš pracovat v oboru, který tě bude bavit. 

 

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE 

Pokud Tě naše škola zaujala, můžeš nás Ty nebo Tví rodiče kontaktovat pro více informací, nebo si domluvit 

rovnou návštěvu školy s naší kariérovou poradkyní Lenkou Navrátilovou. 

 Telefon: 584 487 739; E-mail: navratilova@sosjesenik.cz 

Zajímavé informace najdeš i na webových stránkách naší školy: www.sosjesenik.cz 

Jsme i na sociálních sítích: facebook 

Doporučujeme podívat se i na další webové stránky, kde se o našich oborech dozvíš zajímavé věci:  

 www.stredniskoly.cz 

A určitě si nenech ujít nejbližší aktivity naší školy a příležitosti, jak nás lépe poznat. Přestože nás všechny zlobí 

koronavirus, naše škola aktuálně připravuje tyto akce:  

 Den otevřených dveří, 17.12.2020, více najdeš na našem webu. 

 

  

https://www.sosjesenik.cz/
https://www.facebook.com/Střední-škola-gastronomie-farmářství-a-služeb-Jeseník-847626485314456/
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4. Anketa mezi regionálními zaměstnavateli 
 

 

Co se v této části průvodce dozvíš? 

 získáš základní informace o některých významných zaměstnavatelích v našem regionu 

 dozvíš se, v jakých oborech působí 

 uděláš si představu o tom, jakou spolupráci nabízejí studentům odborných škol 

 a získáš přímý kontakt na člověka, se kterým si ty a tvoje třída může domluvit třeba exkurzi 
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Dormer Pramet s.r.o.    Obor: VÝROBA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚNÍ 

Adresa firmy: Uničovská 905/2, Šumperk 

Web firmy: www.dormerpramet.com 

Používáme i sociální sítě: Facebook  LinkedIn 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Silvie Prachařová, personální oddělení 

Telefon: 583 381 261  E-mail:personalistika@dormerpramet.com 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Jsme výrobce nástrojů na obrábění. Celý vtip je v tom, že 

vyrábíme nástroje tvrdší, než jsou materiály, které následně 

naši zákazníci obrábí. Naše současná podoba je výsledkem 

spojení firmy Pramet – tradiční české firmy založené přes 70 

lety a o něco starší firmy z Velké Británie – firmy Dormer. 

Působíme po celém světě a s našimi výrobky byste se potkali 

na více než 100 trzích. Asi byste se slušně nacestovali, než 

byste to vše objezdili.   Máme to štěstí, že jsme součástí 

skupiny, která je světovou jedničkou v tomto odvětví. Díky 

tomu se vezeme na vlně nejnovějších inovací a naše výrobky 

tak poskytují zákazníkům jistotu spolehlivosti a výkonu. Taky 

by tě ještě mohlo zajímat, že na základě výsledků mezinárodní metodiky PWC Saratoga jsme získali 1. místo 

 v prestižní soutěži „Sodexo Zaměstnavatel regionu 2020“. 

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme?   

Seřizovače CNC strojů, Nástrojaře 

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti 

spolupráce nabízíme studentům? 

 SPŠ Šumperk – exkurze 

 Střední škola technická a zemědělská Mohelnice  

- praxe, exkurze  

 VŠB - Technická univerzita Ostrava 

- bakalářské/diplomové práce 

Pro žáky a studenty máme také speciální web: 

www.prametheus.cz (Pramet do škol) 

  

https://www.dormerpramet.com/cs-cz/pages/default.aspx?country=cz
https://www.facebook.com/DormerPrametSocial
https://www.linkedin.com/company/dormerpramet/mycompany/
http://www.prametheus.cz/


44 
 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

Rádi přijímáme absolventy strojírenských oborů, nejlépe seřizovače a programátory CNC strojů - těm 

nejšikovnějším nabízíme další kariérní růst.  

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Nejen prací je živ člověk. K motivačnímu mzdovému ohodnocení s pravidelným ročním navýšením nabízíme řadu 

benefitů, které přispívají ke zvýšení kvality života našich zaměstnanců. Všech více než 600 členů našeho týmu ze 

Šumperka a okolí může celoročně čerpat širokou škálu benefitů v hodnotě až 65 tisíc Kč pro každého: 

 25 dní dovolené 

 Příspěvek na penzijní připojištění 

 3 dny volna na regeneraci 

 Příspěvek na stravování 

 Pracovní volno - svatba, narození dítěte, doprovod prvňáčka, úmrtí v rodině 

 Benefitní kartu LemonPay 
 
Ještě nekončíme: 

 Odměny při pracovním výročí 

 Odměny při životním výročí 

 Odměna při odchodu do důchodu 

 Odměna za doporučení nového zaměstnance u vybraných pozic 

 Zaměstnanecké půjčky na bydlení 

 Jazykové vzdělávání pro vybrané pozice 

 Společenské akce s příspěvkem zaměstnavatele (společenský ples, "Prase", "Jelen" ...) 

 Sportovní aktivity s příspěvkem nebo hrazené zaměstnavatelem (turnaje - stolní tenis, badminton, 
volejbal, nohejbal, fitness, masáže, jóga, rehabilitační cvičení v prostorách firmy ...) 

 
Stále to ještě není vše: 

 Příspěvek na rekreaci jubilantovi i pro 
rodinného příslušníka 

 Bezplatné očkování proti chřipce pro všechny 
zájemce přímo v areálu firmy 

 Odměna za dárcovství krve 

 Poradna odvykání kouření  

 Kurz snižování nadváhy 

 Kurz zvládání stresu 

 Kurz "Škola zad" 

 Zvýhodněné volání O2 pro celou rodinu 

 Využívání služeb firmy - zapůjčení nářadí či 
vozidla 

 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Silvie Prachařová, personální oddělení 

Telefon: 583 381 261  E-mail: personalistika@dormerpramet.com 

 

Pokud Tě zajímá náš obor, zajímavé a inspirativní informace najdeš zde:  

www.prametheus.cz   www.pracujtepronejlepsi.cz 

http://www.prametheus.cz/
http://www.pracujtepronejlepsi.cz/
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GEMO a.s.       Obor: STAVEBNICTVÍ 

Adresa firmy: Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, 779 00   

Web firmy: www.gemo.cz 

Sociální sítě společnosti: Facebook 

Pro více informací můžeš kontaktovat: 

 Eva Oprštěná, personalista Telefon: 725 485 638  E-mail: oprstena@gemo.cz 

 Markéta Menšíková, marketingový pracovník Telefon: 602 555 471 E-mail: mensikova@gemo.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Česká stavební společnost GEMO a.s. patří se svými cca 500 kmenovými zaměstnanci ke špičkám v oboru 

pozemního stavitelství. Již od roku 1990 měníme přítomnost na budoucnost vytvářením moderního životního 

prostoru, a to jak při realizaci netradiční a designové bytové výstavby, tak i při vytváření nových výrobních prostor 

či obchodních a zábavních center v ČR i na Slovensku. Zaměřujeme se také na projektovou, inženýrskou 

a developerskou činnost. Projekty, na kterých pracujeme, získávají ocenění v prestižních soutěžích jako Stavba 

roku, Nejlepší z realit a mnoha dalších. Aktuální informace se dozvíte také na www.facebook.com/GemoCZ.  

  

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Nejčastěji hledáme nové kolegy z oboru instalatér, tesař, zedník, 

stavební zámečník, elektromontér, stavbyvedoucí, přípravář/ka výroby 

a rozpočtář/ka. 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti 

spolupráce nabízíme studentům? 

 Středním školám nabízejícím zaměření na stavební obor a profese související se stavební činností nabízíme: 

 exkurze na námi realizovaných stavbách po celé ČR, 

 brigády a odborné praxe na námi realizovaných stavbách i v administrativě, formou DPP, 

 stipendijní program GEMO pro studenty SŠ a SOU v oboru elektromontér, zedník, tesař, instalatér 

a zámečník už od prvního ročníku. 

 

V Olomouckém kraji spolupracujeme se středními školami:   

• Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk 

• Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 

• Střední škola technická Přerov 

• Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou 

• Střední škola polytechnická Olomouc 

• Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou 

• SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov 

 

Obrázek 10: Středisko ocelových konstrukcí 

Obrázek 11: Studenti SŠ a SOU - exkurze na stavbě 

https://www.gemo.cz/
https://www.facebook.com/GemoCZ
mailto:oprstena@gemo.cz
mailto:mensikova@gemo.cz
http://www.gemo.cz/
http://www.facebook.com/GemoCZ
https://www.facebook.com/GemoCZ
https://www.facebook.com/GemoCZ
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Absolventy, jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci 

dalšího profesního rozvoje nabízíme? 

Absolventy stavebních učebních oborů: instalatér, tesař, zedník, stavební zámečník, 

elektromontér, a také absolventy maturitních oborů stavebnictví. 

Ceníme si především aktivity během studia a účastí na odborných praxích v oboru 

stavebnictví a nabízíme jim profesní rozvoj.   

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Mezi naše zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního 

volna, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců a další. 

 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Markéta Menšíková, marketingový pracovník 

Telefon: 602 555 471  E-mail mensikova@gemo.cz 

 

  

Obrázek 12: Studentka na 
praxi 

mailto:mensikova@gemo.cz
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Obrázek 13: Hella – to je špičková robotická 
technologie v rukou člověka 

 

 

 

 

 

 

Hella Autotechnik Nova, s.r.o.     Obor: AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 

Adresa firmy: Družstevní 16, Mohelnice 789 85 

Info o spolupráci se školami: www.hella.jobs.cz 

Používáme i sociální sítě: Hella | Facebook 

Pro více informací můžeš kontaktovat: Lucie Kabešová, personální marketing 

Telefon: 778 522 819  E-mail: lucie.kabesova@hella.com 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. je členem skupiny 

HELLA, rodinného podniku, který více než 110 let vyvíjí a vyrábí 

osvětlovací techniku a elektroniku pro prestižní světové 

automobilky.  Zároveň vlastní jednu z celosvětově největších 

organizací s náhradními díly pro automobilové doplňky 

a příslušenství.  Společnost HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

působí na území České republiky již od roku 1992 a to rovnou ve 

třech lokalitách. Hlavní sídlo, kde se nejen vyvíjí, ale i vyrábí je 

v Mohelnici, část vývoje je také v Ostravě. Jedna z poboček se 

nachází v Lošticích, kde má své pracoviště část IT oddělení. Na 

území České republiky nalezneme i zastoupení HELLA aftermarket 

a to ve Zruči nad Sázavou. Celkově dnes HELLA zaměstnává přes 

3 500 zaměstnanců. Našimi zákazníky jsou přední světové značky 

jako například BMW, VW nebo Škoda AUTO.   

S našimi výrobky se můžete potkat na každodenní bázi, jelikož dodáváme světla do velké části automobilů, které 

běžně potkáváte na silnicích.  

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme?   

Operátor výroby, elektrotechnik (s vyhláškou 50), procesní inženýr, programátor PLC (Specialista pro 

automatizaci), elektronik – vývojář software nebo hardware, vývojář - optik 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

Spolupracujeme s SŠTZ Mohelnice, SPŠE Mohelnice, VOŠ a SŠ automobilní, VOŠ a SPŠ Šumperk, SPŠS Olomouc, 

VOŠ a SPŠE Olomouc. Studenti se u nás mohou realizovat formou praxí nebo trainee programů. Spolupracujeme 

s nimi také při tvorbě odborných prací. 

https://hella.jobs.cz/
https://www.facebook.com/hella.czechrep
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Obrázek 14: Hella vyrábí špičkové světlomety 

Obrázek 15: Robot - přesný a neúnavný pomocník šikovných 
rukou 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme?  

 preferujeme absolventy SŠ se zaměřením na 

elektroniku nebo mechatroniku,  

 ceníme si alespoň základní znalosti angličtiny a snahy 

se dále rozvíjet a učit novým věcem,  

 nabízíme možnost osvojit si nejnovější technologie 

v rámci světelné techniky pro automobilový průmysl 

a průmyslové automatizace. 

 

 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Pracovní doba 37,5 hodiny týdně, pružná pracovní doba a pět týdnů dovolené, široká nabídka benefitů formou 

cafeterie, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, HELLA univerzita a další benefity, které 

najdete na našich kariérních stránkách v sekci „Proč k nám“. 

 

Na co by se měl student střední školy zaměřit tak aby 

mohl nastoupit k nám do Hella? 

Pro většinu vysoce specializovaných pozic je potřeba mít 

vystudovanou ještě VŠ – ideálně v oboru elektronika, 

programování, průmyslový design, průmyslová 

automatizace atp.  

 

 

 

 

  

https://hella.jobs.cz/proc-k-nam/
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Obrázek 16: Zde Vás rádi přivítáme 

 

 

 

 

 

FORTEX – AGS, a.s., FORTEX STAVBY s.r.o.   Obor:  KOVOVÝROBA, STAVEBNICTVÍ 

Adresa firmy: Jílová 1550/1, Šumperk 787 01    PRODEJ A SERVIS AUTOMOBILŮ 

Web firmy: www.fortex.cz      TECHNOLOGIE ČISTÍREN ODP. VOD 

Používáme i sociální sítě: Facebook 

 

Kontakt pro veřejnost:  Ivo Černocký – vedoucí personálního oddělení  

Telefon: 725 007 139  E-mail: cernocky@fortex-ags.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit?   

Společnost FORTEX – AGS, a.s. a FORTEX STAVBY s.r.o. jsou dvě 

sesterské společnosti, které jsou součástí holdingu ÚSOVSKO a.s. 

Společnost FORTEX – AGS, a.s. je zaměřena na vývoj a dodávky 

technologií čistíren odpadních vod, výrobu speciálních palet a 

přepravních vozíků pro skladování a manipulaci, velkoobjemových 

nádrží, prodej a servis automobilů VW a Škoda.  

Obchodní aktivity společnosti jsou směřovány jak na český, tak 

zahraniční trh. Největšími zákazníky jsou především ŠKODA AUTO, 

a.s., Česká pošta, s.p., AUDI AG, SAMSON AGRO A/S Dánsko 

a švédská firma Nederman, ale také obce, kterým pomáháme 

řešit problematiku čistíren odpadních vod. 

FORTEX STAVBY s.r.o. je stavební společností, která se zaměřuje především na stavby zemědělského 

a průmyslového charakteru a dále na výstavbu bytových domů a developerských projektů.  

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Na trhu práce poptáváme především profese strojírenského zaměření jako jsou strojní zámečníci a svářeči, 

automechanici nebo lakýrníci. Pro oblast stavebnictví pak zedníci, tesaři, elektromontéři a instalatéři. 

Z technických pozic jsou to pak konstruktéři a stavbyvedoucí. 

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům? 

Spolupracujeme se: 

 Střední školou železniční, technickou a služeb Šumperk,  

 Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Uničov,  

https://www.fortex.cz/
https://www.facebook.com/fortexags/
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Obrázek 17: Svařovací robot v akci 

 Vyšší odbornou školou a Střední školou automobilní Zábřeh a  

 Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Šumperk.  

Po dohodě nabízíme možnost čerpání stipendijního programu. V rámci praktické výuky je u nás umožněna školní 

praxe i letní brigády. 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

Uplatnění u nás najdou absolventi strojírenských a 

stavebních oborů. Podrobnější informace o stipendijním 

programu a oborech, které upřednostňujeme, nalezneš 

ZDE.  

 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Mezi naše zaměstnanecké benefity patří – závodní 

stravování, příspěvek na životní/penzijní pojištění, 

dioptrické brýle/kontaktní čočky, wellness pobyty, slevy 

v našem autorizovaném servisu. 

 

  

https://www.fortex.cz/kariera/stipendijni-program
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Obrázek 19: Studentka SZŠ Šumperk na praxi 

Obrázek 18: Nemocnice Šumperk a.s. 

 

 

 

 

 

 

Nemocnice Šumperk a.s.     Obor: ZDRAVOTNICTVÍ 

Adresa firmy: Nerudova 640/41, Šumperk 

Web firmy: www.nemocnicesumperk.cz 

Používáme i sociální sítě: Facebook  LinkedIn  Twitter  

Kontaktní osoba pro veřejnost: Hana Geroldová, manažerka pro vnější vztahy 

Telefon: 607 925 724  E-mail: renata.vaverkova@nemocnicesumperk.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Jsme všeobecnou nemocnicí poskytující nejen základní, 

ale i vysoce specializovanou zdravotní péči v mnoha 

odbornostech. Máme rozsáhlé lůžkové i ambulantní 

zázemí, pracujeme v moderním prostředí se špičkovou 

technikou. Zabýváme se léčbou akutních i chronických 

onemocnění, ale i prevencí onemocnění a předcházení 

úrazům. Staráme se o všechny věkové kategorie 

pacientů – od narození až po stáří. 

Více zde. 

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

V naší nemocnici najde uplatnění každý, koho baví pečovat a pomáhat druhým – sanitáři, sestřičky i lékaři. 

Abychom se mohli o naše pacienty dobře postarat, potřebujeme i další profese, které pomáhají pacientům nemoc 

zvládnout co nejrychleji – kuchaře, pracovníky do prádelny a podobně. Více zde.  

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké 

možnosti spolupráce nabízíme studentům? 

Studenty – naše budoucí zaměstnance, velmi rádi 

podporujeme. Spolupracujeme nejvíce se Střední 

zdravotnickou školou v Šumperku. Samozřejmý je kontakt 

i s ostatními školami a učilišti v našem regionu. Vedle praxe 

v naší nemocnici po celou dobu studia je možné přivydělat si 

formou brigád i mimo školní prázdniny, popřípadě rádi 

poskytneme podporu pro závěrečné absolventské práce. 

https://www.nemocnicesumperk.cz/
https://www.facebook.com/nemocnicesumperk/
https://www.linkedin.com/company/nemocnice-%C5%A1umperk-a--s-/?originalSubdomain=cz
https://twitter.com/nem_sumperk?lang=cs
https://www.nemocnicesumperk.cz/o-nemocnici/o-nemocnici-detail
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace
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Obrázek 20: Super aseptický operační sál 

Studentům nabízíme stipendijní podporu v rámci studia jak pro denní, tak kombinovanou formu.   Více zde.  

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

U našich zaměstnanců si zakládáme na tom, že v maximální míře podporujeme profesní růst, a to jak kontinuálně 

v rámci celoživotního vzdělávání, tak specializačním vzděláváním napříč odbornostmi. Klademe velký důraz na 

týmovou spolupráci a dodržování etických pravidel. Ve svých řadách rádi uvítáme nové kolegy do zdravotnických 

profesí - praktické i všeobecné sestry, sanitáře, zdravotní laboranty, fyzioterapeuty, radiologické asistenty. 

Příležitost u nás mohou dostat i nezdravotníci v technicko – hospodářských a dalších profesích. Aktuální pozice 

naleznete na našich stránkách, popřípadě na sociálních sítích. Více zde.  

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Naši zaměstnanci jsou nám prioritou a velmi nám 

záleží na jejich spokojenosti. Proto se neustále 

snažíme nabídku našich benefitů každoročně 

rozšiřovat, a hlavně přizpůsobovat přání našich 

zaměstnanců. Vedle finančních rozšiřujeme i 

nefinanční benefity, podporujeme skloubení 

rodinného a pracovního života například úpravou 

úvazků, podporujeme různé kulturní či sportovní 

aktivity a v našich lékárnách nabízíme zvýhodněné 

ceny špičkových produktů. Více zde. 

Mohu v Nemocnici Šumperk a.s. získat nějaké vzdělání?  

Ano, můžete. Jsme vzdělávacím zařízením pro získání kvalifikace Sanitář a také se podílíme na získání kvalifikace 

Pracovník v sociálních službách. Jsme školicím pracovištěm středoškolských a vysokoškolských studijních oborů ve 

zdravotnictví. Podmínky a další podrobnosti najdete na našich stránkách. 

Více zde: https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/kurz-sanitar 

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

Stipendijní program: https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/stipendijni-program 

Střední zdravotnická škola Šumperk: https://www.szssumperk.cz/ 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

 Renata Vaverková, vedoucí personálního a mzdového oddělení 

 Telefon, e-mail: 607 925 724;  renata.vaverkova@nemocnicesumperk.cz 

Pokud Tě zajímá náš obor, zajímavé a inspirativní informace najdeš zde: https://www.nemocnicesumperk.cz  

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/stipendijni-program
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/kurz-sanitar
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/stipendijni-program
https://www.szssumperk.cz/
mailto:renata.vaverkova@nemocnicesumperk.cz
https://www.nemocnicesumperk.cz/
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Obrázek 21: Robot v akci 

 

 

 

 

 

NHKZ Steel s.r.o.     Obor: STROJÍRENSTVÍ, ROBOTIZACE 

Adresa firmy: Lázeňská 557, Bludov 789 61 

Web firmy: www.nhkz.cz 

Používáme i sociální sítě: Facebook 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Šárka Kuchařová 

Telefon: +420 733 644 383  E-mail: kucharova@nhkz.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Společnost se od počátku věnuje konstrukci a výrobě 

nástrojů určených pro stříhání a tváření plechů za 

studena. Vyrábíme také různé svařovací přípravky pro 

robotizované nebo manuální pracoviště. Pro naše 

zákazníky řešíme i automatizaci/robotizaci sériové výroby, 

která vede ke zvýšení efektivity práce. Provádíme také 

servis robotů například ve firmě Miele technika s.r.o. 

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme?   

Strojní konstruktér, elektro projektant 

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům? 

Střední škola železniční technická a služeb Šumperk, 

Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na 

nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního 

rozvoje nabízíme?  

Strojírenství, Elektrotechnika, Obráběč kovů   

 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Stravenky, MultiSport karta, školení a vzdělávání, možnost umístění dítěte do DS, výuka angličtiny  

file:///C:/Users/komora/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/31IAPUIR/www.nhkz.cz
https://www.facebook.com/nhkzsteel
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OP papírna, s.r.o. 
Adresa firmy: Olšany 18 

Web firmy: www.oppapirna.cz   

Kontaktní osoba pro veřejnost:  Ralf Bernd Braun, jednatel 

Telefon: 583 384 501  E-mail: oppapirna@delfortgroup.com 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Naše společnost je součástí mezinárodní skupiny delfort a zabýváme se výrobou a zpracováním speciálních papírů 

pro přední světové zákazníky. 

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Kariérní příležitosti nabízíme nejčastěji specialistům 

v elektro a strojních oborech a oborech se zaměřením na 

automatizaci. Šanci mají rovněž absolventi, kteří chtějí 

pracovat ve výrobě jako obsluha papírenských strojů a 

strojů na zpracování papíru. 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké 

možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

Spolupracujeme na odborných praxích, nabízíme brigády, 

stáže a podporu při tvorbě odborných prací. 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

Ceníme si zvlášť těch, kteří jsou aktivní, kreativní a s chutí naučit se nové věci. Jelikož jsme stabilní zaměstnavatel 

s tradicí, nabízíme získání zkušeností ve velmi specifickém oboru, který má perspektivu a nebojíme se investovat 

do šikovných kolegů a kolegyň. 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

 zodpovědná práce a prostor pro profesní rozvoj 

 týmové pracovní prostředí a přátelský kolektiv  

 možnost karierního a odborného růstu  

 nejrůznější vzdělávací aktivity (např. odborná školení, školení měkkých dovedností, podpora dalšího 

studia) 

 příspěvek na individuální jazykové vzdělávání 

 5 týdnů dovolené 

 závodní stravování  

 volnočasové aktivity v rámci programu Myslet zdravě a četné firemní akce 

 měsíční výkonnostní prémie a po zapracování 3 roční bonusy závisející na hospodářském výsledku 

společnosti (13., 14., 15. mzda) 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 zvýhodněný tarif pro volání a sms při smlouvě na neurčito 

 odměny při pracovních výročích 
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Používáme i sociální sítě: https://www.delfortgroup.com/en/creative-collaboration-blog/ 

 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Jaroslav Axler, personální ředitel 

Telefon: 583 384 860   E-mail:  jaroslav.axler@delfortgroup.com  

https://www.delfortgroup.com/en/creative-collaboration-blog/
mailto:jaroslav.axler@delfortgroup.com
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Obrázek 22: Motorový vůz Regionova 

 

 

 

 

Pars nova a.s.      Obor: OPRAVA KOLEJOVÝCH VOZIDEL 

Adresa firmy: Žerotínova 1833/56, Šumperk, PSČ 787 01 

Web firmy: www.parsnova.cz, www.skoda.cz 

Používáme i sociální sítě: Facebook  Instagram 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Lucie Novotná, personální ředitelka 

Telefon: 723 107 618  E-mail: lucie.novotna@skoda.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Pars nova se zabývá kolejovými vozidly – to jsou 
tramvaje, lokomotivy, ale i vagóny vlaků nebo 
motorové vlaky. Společnost především opravuje 
 a modernizuje železniční vozidla a dává jim druhý život 
a cestujícím přináší větší pohodlí. Jsme součástí skupiny 
Škoda Transportation, takže se podílíme i na tvorbě 
nových vozidel – vlaků, tramvají a dalších.  Narazit na 
výsledky naší práce můžete nejčastěji na železnici, 
třeba motorové vlaky Regionova, které vznikly pod 
našima rukama ze starých motorových vozů z 80. let. 
Opravujeme a modernizujeme pro České dráhy, 
Regiojet, Arrivu, ČD Cargo a další. Ukázky naší práce 
najdete tady: www.parsnova.cz  
 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Hledáme různé profese, zaměstnance s výučním listem, maturitou i vysokoškolským diplomem. Uplatní se u nás 

elektromechanici, elektrikáři, mechanici opraváři, strojní mechanici, stolaři, instalatéři i lakýrníci. Práci u nás 

najdou i technologové, konstruktéři, projektanti a další. Pracuje u nás široká škála odborníků z různých oborů.  

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

Na nejrozsáhlejší spolupráci jsme se domluvili se Střední školou železniční, technickou a služeb, Šumperk (SŠŽTS 

Šumperk), která vzdělává studenty v oborech, které potřebujeme nejčastěji, ale není jediná.  Vyšší odborná škola 

a střední průmyslová škola Šumperk (VOŠ a SPŠ Šumperk) a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

(VŠB-TU Ostrava) - její pobočka v Šumperku, to jsou také školy, se kterými pracujeme a máme příležitosti pro 

jejich talentované absolventy. Studentům udělujeme stipendia – kapesné, stravné, ale třeba i ubytování, 

poskytujeme praxe, vedeme odborné práce a v neposlední řadě absolventům nabízíme stálé zaměstnání. Všechny 

výhody pro studenty najdeš tady: www.skoda.cz/pars-nova  

http://www.parsnova.cz/
http://www.skoda.cz/
https://www.facebook.com/parssumperk/
https://www.instagram.com/pars_nova/
http://www.parsnova.cz/
http://www.skoda.cz/pars-nova
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Obrázek 23: Elektrická jednotka RegioPanter 

Obrázek 24: Lokomotiva Emil Zátopek pro České dráhy 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich 

ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

Rádi přijmeme absolventy učebních i maturitních oborů 

v oblasti elektro i strojírenství, například elektromechaniky 

a elektrikáře, mechaniky opraváře, ale i truhláře, lakýrníky 

a další. Nabízíme stabilní a zajímavou práci, jejíž výsledek 

stojí za to a naši zaměstnanci na něj mohou být pyšní. 

Navíc se pořád zlepšujeme, naši zaměstnanci mají možnost 

se rozvíjet v oboru, vzdělávat a posouvat se dál.  

 

 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Patříme do silné skupiny Škoda Transportation, takže můžeme nabídnout, kromě stabilního zaměstnání, širokou 

škálu bonusů navíc. Máme 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, akce pro zaměstnance, příspěvek na 

penzijní připojištění, další odborné, nebo jazykové kurzy a navíc – práce u nás není nuda a je za vámi vidět 

výsledek třeba v podobě nového vlaku!  

 

Proč je Pars nova dobrá volba pro budoucí 

zaměstnání?  

Jsme součástí skupiny Škoda Transportation. To 

nám umožnilo investovat do rozšíření areálu 

 a modernizace, přináší vyšší kapacitu pro nové 

zakázky. Spolu s tím přijímáme nové zaměstnance, 

pro které vytváříme lepší a bezpečnější pracovní 

prostředí.   
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PLATIT a.s.    Obor: VÝROBA A SERVIS POVLAKOVACÍCH PŘÍSTROJŮ 

Adresa firmy: Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk  

Web firmy: www.platit.com 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Vladimír Krsek, výkonný ředitel společnosti 

Telefon: 583 241 588  E-mail: v.krsek@platit.com 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

 Hana Kárníková, personalistka 

 Telefon, e-mail: 583 241 588, h.karnikova@platit.com 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši 

zákazníci a kde na naše výrobky či služby 

můžete narazit? 

Společnost PLATIT vyvíjí a vyrábí povlakovací 

zařízení na bázi technologie PVD a nabízí 

kompletní PVD povlakovací systémy na klíč, 

včetně veškerého potřebného periferního 

vybavení a technologií. V případě 

technologických problémů poskytuje svým 

klientům jak pomoc na místě, tak i vzdálenou 

podporu. 

Více o nás: ZDE 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Technické profese se zaměřením na elektro 

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti 

spolupráce nabízíme studentům? 

Střední průmyslové školy – odborná praxe 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co 

jim v rámci dalšího profesního rozvoje nabízíme? 

Absolventy průmyslových škol, se specializací elektro. Nabízíme 

prohloubení znalostí získaných studiem, mentoring a následný profesní posun. 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Nabízíme zázemí stabilní společnosti, dovolenou v délce 5 týdnů, podíl na hospodářském výsledku, příspěvek na 

penzijní připojištění, podnikové stravování, podporujeme vzdělávání zaměstnanců a také mimopracovní aktivity 

našich zaměstnanců.  

https://www.platit.com/en/
https://www.platit.com/en/about-us/about-platit/
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Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice 
Adresa firmy: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice 

Web firmy: www.siemens.cz  

Kontaktní osoba pro veřejnost: Lenka Caley, Partner pro komunikaci 

Telefon: 605 038 839  E-mail: lenka.caley@siemens.com 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Mohelnický Siemens je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. 

Zaměstnává více než 1800 lidí a svou produkcí vytváří stovky návazných pracovních míst u regionálních 

dodavatelů. Ročně vyrobí podnik kolem milionu kusů elektromotorů a jejich komponent. Elektromotory 

 z Mohelnice roztáčejí svět. S výjimkou Afriky a Austrálie nacházejí naše elektromotory zákazníky v desítkách zemí 

čtyř kontinentů. Nejčastěji slouží k pohonu 

průmyslových zařízení: ventilátorů, čerpadel, 

kompresorů, kovoobráběcích, dřevoobráběcích 

a dalších strojů.  

Naše motory pomáhají zvedat těžká břemena 

na kontejnerových překladištích. Jsou součástí 

pojezdů, jeřábů, zdvihadel a mají vysokou 

schopnost zatížení. Vyrábíme také pohony vleků 

a lanovek, které během svého provozu 

spotřebují až o 40 % méně energie než 

předchozí modely. Naše elektromotory pohánějí 

ventilátory a pomáhají odsávat spaliny v tunelech. Kdyby došlo k nehodě či požáru, budou tak zvyšovat šanci 

cestujících na přežití například i v tunelu Blanka V Praze. Elektromotory z Mohelnice jsou také součástí 

dopravníkových systémů pro třídění a dopravu zavazadel, najdete je třeba na letišti v Pekingu. V jedné takové 

sestavě najde uplatnění až 10 000 elektromotorů.  Elektromotory dodáváme i do větrných elektráren, kde slouží 

jako pohon hydrauliky, která umožňuje natáčení lopatek turbíny.  

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Uvítáme absolventy nejrůznějšího zaměření. Nejčastěji obsazujeme pozice jako konstruktér, technolog, specialista 

kvality nebo pozice do odborných týmů na odděleních logistiky, nákupu, controllingu, IT, údržby výroby a dalších.  

Do našich výrobních hal poptáváme elektromechaniky, CNC operátory, dělníky na montáž 

 a navijárnu.  

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

Firma aktivně spolupracuje se středními školami v Mohelnici i v jejím okolí.  V loňském roce například věnovala 

společnost Siemens Nadačnímu fondu Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici vybavení pro odborné 

učebny v podobě počítačů a souboru zařízení pro výuku programování systému Simatic a Logo. Zasadila se tak 

http://www.siemens.cz/


60 
 

 o otevření nového maturitního oboru Mechanik elektrotechnik, který reaguje na změny související s nástupem 

průmyslu 4.0.  

Úzká spolupráce je také mezi firmou a Střední školou průmyslovou elektrotechnickou a Obchodní akademií 

v Mohelnici, kde se zástupci firmy mimo jiné tradičně účastní akcí Fiktivní výběrové řízení, Dny otevřených dveří 

apod.  

Rádi a ochotně studenty podpoříme při zajištění praxí, brigád a stáží. Studentům technických oborů středních 

 a vysokých škol nabízíme zajímavý stipendijní program, který jim přináší nejen pravidelný finanční příspěvek ve 

výši 1000 až 2000 Kč/měsíc u středoškoláků, 2000 až 6000 Kč/měsíc u vysokoškoláků, ale také příležitost 

seznamovat se s firemním prostředím a týmem kvalitních odborníku již při studiu. 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

Uplatnění u nás nejvíce najdete s těmito obory: Elektrotechnika, strojírenství, automatizace, IT obory, kvalita, 

logistika, ekonomika. 

Oceňujeme předchozí praxi v oboru formou brigád, praxí nebo stáží, zájem o techniku, proaktivitu, znalost cizího 

jazyka. 

Nabízíme možnost uplatnění ve výrobním závodě, který využívá nejnovější technologie a know-how v oblasti 

elektromotorů ve spolupráci se špičkovými odborníky. 

Absolventi u nás mají dveře otevřené a těšíme se na Vás! 

 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

Nabízíme flexibilní program zaměstnaneckých benefitů, který svou širokou nabídkou zaujme zaměstnance všech 

věkových kategorií.  

 roční příspěvek ve výši min. 22.000 Kč na volnočasové aktivity, kulturu, sport a penzijní či životní 

připojištění v rámci nabídky Benefit Plus  

 závodní jídelna v areálu firmy, příspěvek na stravování  

 akciový program pro zaměstnance  

 5 týdnů dovolené   

Úspěch závodu a jeho zaměstnanců vychází nejen z dlouholeté tradice výroby elektromotorů v Mohelnici, ale také 

ze spolupráce s městem a celým regionem. Siemens podporuje společenský a kulturní život, podílí se na 

vzdělávání studentů, pomáhá zdravotně postiženým a stará se o životní prostředí. Za své aktivity byl opakovaně 

oceněn tituly Bezpečný podnik, Podnik podporující zdraví a cenou Mosty za zaměstnávání zdravotně postižených. 

Používáme i sociální sítě:  

 Facebook 

 Instagram  

 Twitter  

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Jméno, funkce: Dana Maderová, Partner pro spolupráci se školami 

Telefon, e-mail: 736 755 799, dana.maderova@siemens.com  

https://www.facebook.com/siemensmoh
https://www.instagram.com/siemensczech/
https://twitter.com/SiemensCzech
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TDK Electronics s.r.o. 
Adresa firmy: Feritová 1, Šumperk 787 01 

Web firmy: www.pracevtdk.cz, www.tdk.com  

Kontaktní osoba pro veřejnost: Kateřina Vicianová, HR partner, nábory THP, personální oddělení 

Telefon: 583 360 315, 724 696 711 E-mail: katerina.vicianova@tdk-electronics.tdk.com   

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde 

na naše výrobky či služby můžete narazit? 

Jsme výrobní firma, která se zabývá výrobou keramických 

součástek a feritových jader. Jedná se o součástky, které 

hrají důležitou roli v elektronice a elektrotechnice všude 

kolem nás. Více informací najdete na  

https://www.pracevtdk.cz/co-vyrabi-tdk a také v nově 

spuštěném „TDK světě“ na https://www.tdk.com/world 

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Do výroby nejčastěji poptáváme pozice seřizovačů a 

operátorů. Mezi technickými pozicemi jsou to 

procesní, výrobní a průmysloví inženýři. Hledáme 

ale také kolegy v IT oblasti, programátory a obory 

zabývající se automatizací, robotizací a průmyslem 

4.0. 

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké 

možnosti spolupráce nabízíme studentům?) 

Spolupracujeme se středními průmyslovými školami 

a odbornými učilišti v oblasti poskytování 

odborných praxí, programu seřizovač na zkoušku, brigád a také nabízíme školám odborné exkurze ve výrobě. Dále 

se účastníme dnů otevřených dveří na středních školách, odborných učilištích a pracovních veletrhů, kterých se 

studenti účastní. 

 

 

 

http://www.pracevtdk.cz/
http://www.tdk.com/
https://www.pracevtdk.cz/co-vyrabi-tdk
https://www.tdk.com/world
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Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

Rádi přijímáme absolventy technických středních a vysokých škol. 

Jelikož jsme výrobní firma, ceníme si technických znalostí a 

dovedností, které studenti ve škole dostanou. Jsme ochotni 

poskytnout studentům potřebnou praxi a také je podpořit při 

dalším studiu a odborném rozvoji. 

 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

* práci v atraktivním rychle rostoucím prostředí nadnárodní 

společnosti 

* spolupráci kolegy a týmy ze zahraničí 

* dovolenou 25 dnů 

* kurzy angličtiny zdarma 

* multiSport kartu za 400 Kč/měsíc 

* neomezené volání a 4 GB za 295 Kč/měsíc 

* příspěvek na penzijko 300 – 1 200 Kč/měsíc 

* bezúročné půjčky na bydlení 50 000 Kč 

* odměny pro dárce krve 500 – 3 500 Kč 

* očkování proti chřipce zdarma 

* podporu studia a zvyšování kvalifikace při práci 

* přispíváme na fotbal, futsal, tenis a jógu s kolegy po práci 

* odměnu za zlepšovací návrhy nejen ve výrobě 

a vymýšlíme spoustu akcí, výletů a sportovního vyžití pro vaši rodinu. 

Více informací ke spolupráci s našimi partnerskými školami a studenty najdeš zde: 

 https://www.pracevtdk.cz/spoluprace-se-skolami  

 

Používáme i sociální sítě:  

 Facebook  

 

Pokud máš jakékoli dotazy, nebo by sis chtěl domluvit návštěvu u nás, můžeš kontaktovat:  

Jméno, funkce: Kateřinu Vicianovou, HR partnerku a náborářku THP pozic 

Telefon: 583 360 315  E-mail: katerina.vicianova@tdk-electronics.tdk.com  

 

Pokud Tě zajímá náš obor, zajímavé a inspirativní informace najdeš zde: 

 www.tdk.com/world 

  

https://www.pracevtdk.cz/spoluprace-se-skolami
https://www.facebook.com/TDKSumperk
mailto:katerina.vicianova@tdk-electronics.tdk.com
http://www.tdk.com/world
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ÚSOVSKO a.s. 
Adresa firmy: Klopina č.p. 33, 789 73 Klopina 

Web firmy: www.usovsko.cz 

Kontaktní osoba pro veřejnost: Ondřej Brzobohatý, vedoucí 

personálně právního úseku 

Telefon: 602 363 413 E-mail: kariera@usovsko.cz 

 

Čím se naše firma zabývá, kdo jsou naši zákazníci a kde na 

naše výrobky či služby můžete narazit? 

Koncern Úsovsko patří k největším a nejstabilnějším 

zaměstnavatelům v regionu. Mateřská společnost ÚSOVSKO 

a. s. se sídlem v Klopině v okrese Šumperk byla založena v roce 1995. Koncern ÚSOVSKO sdružuje několik 

společností, které podnikají v oblastech zemědělství, potravinářství (müsli tyčinky a slané snacky), obchodu 

a průmyslu (FORTEX – AGS, a.s.).  

 

Jaké profese na trhu práce nejčastěji poptáváme? 

Elektrikář, ošetřovatel skotu, opravář zemědělských strojů, traktorista, ovocnář, dělník potravinářské výroby, 

účetní, technik. 

 

S jakými středními školami spolupracujeme a jaké možnosti spolupráce nabízíme studentům?  

Podporujeme studenty SŠ a VŠ formou praxí, stáží, realizací diplomových prací a poskytováním stipendií. Střední 

škola technická a zemědělská Mohelnice, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, případně jiné. 

Studentům nabízíme stipendium ve formě motivačního a prospěchového příspěvku. 

 

Absolventy jakých oborů rádi přijímáme, čeho si na nich ceníme a co jim v rámci dalšího profesního rozvoje 

nabízíme? 

Poptáváme absolventy ekonomického, zemědělského, potravinářského a technického zaměření. 

Díky pestrosti organizační struktury podniku je potenciál oborových uplatnění našich spolupracovníků opravdu 

velký. 

 

Jaké zaměstnanecké benefity nabízíme? 

5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování, po zapracování zaměstnanecké benefity (wellness, masáže, 

příspěvek na životní poj. a penzijní připojištění, příspěvek na dioptrické brýle. 

  

http://www.usovsko.cz/?p=o-nas
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5. Přehled vybraných zaměstnavatelů v regionu a jejich zaměření 
 

ŠUMPERK 

 

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. 

 výzkum genových zdrojů luskovin, lnu a konopí 

APATOR METRA s.r.o. 

 měřící a regulační technika 

ASD Software, s.r.o. 

 vývoj software  

BEST SYSTEM s.r.o. 

 elektronické systémy 

C.E.L. ŠUMPERK, spol. s r.o. 

 elektronická trafa pro halogenová svítidla 

CBA NUGET s.r.o. 

 obchod 

Cekr CZ s.r.o. 

 inženýrská činnost v investiční výstavbě 

CeramTec Czech Republic, s.r.o. 

 výroba technických keramických materiálů 

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. 

 výroba oken, dveřních systémů a poštovních schránek 

Dormer Pramet s.r.o. 

 nástroje pro soustružení, frézování, vrtání a závitování 

ELZACO spol. s r.o. 

 projektování, elektromontážní práce, výroba rozvaděčů a řízení 

FGH plus, s.r.o. 

 výroba laboratorního skla 

FORTEX - AGS, a.s. 

 vývoj a dodávky technologií čistíren odpadních vod 

  výroba speciálních palet a přepravních vozíků 

  prodej a servis automobilů 

 služby realitní kanceláře 

http://www.agritec.cz/
http://www.metra-su.cz/
http://www.metra-su.cz/
http://www.asd-software.cz/
https://www.bestsystemelektro.cz/
http://www.cel.cz/
https://www.cbanuget.cz/
http://www.cekrcz.eu/
http://www.ceramtec.cz/
http://www.dols.cz/
http://www.dormerpramet.com/
http://www.elzaco.cz/
http://www.fgh.cz/
http://www.fortex.cz/
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FORTEX STAVBY s.r.o. 

 realizace staveb, doprava a mechanizace 

GENERI, s. r. o. 

 výroba nevýbušných elektrických zařízení 

KEDUL ŠUMPERK, s.r.o. 

 prodej, servis a další služby spojené s nářadím a zahradní technikou 

MAREGS, spol. s r.o. 

 služby v oblasti silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací 

Nemocnice Šumperk a.s. 

 zdravotnictví 

Pars nova a.s. 

 výroba, modernizace a opravy kolejových vozidel 

PLATIT a.s. 

 výroba povlakovacích zařízení a jejich příslušenství 

SART-stavby a rekonstrukce a.s.  

 stavebnictví 

SHM, s. r. o. 

 průmyslová příprava PVD povlaků 

STROZATECH s.r.o. 

 výzkum, vývoj, projektování, výrobu a montáž strojů 

SUMTEX CZ s.r.o. 

 výroba režných tkanin 

TDK Electronics s.r.o. 

 elektronické součástky a komponenty 

Urdiamant, s.r.o. 

 výroba diamantových nástrojů 

UVAX, s. r. o. 

 výroba drátěného programu 

  

https://www.fortex.cz/stavebni-vyroba
http://www.generi.cz/
http://www.kedul.cz/
http://www.maregs.cz/
http://www.nemocnicesumperk.cz/
http://www.parsnova.cz/
http://www.platit.eu/
http://www.sart.cz/
https://shm-cz.cz/
http://www.strozatech.cz/
http://www.sumtex.cz/
https://www.pracevtdk.cz/
http://www.urdiamant.cz/
http://www.uvax.cz/
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MOHELNICE 

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

 vývoj a výroba osvětlovací techniky a elektroniky pro automobilový průmysl  

Siemens, s.r.o. 

 výroba technologií pro inovace v průmyslu, energetice a další 

Logaritma s.r.o. 

 výroba a montáž dílů pro automobilový průmysl  

 

ZÁBŘEH  

Balsac papermill s.r.o. 

 výroba speciálních balicích papírů  

Hartje e-factory s.r.o. 

 výroba elektrokol 

K. Kolomazník – keramické závody Zábřeh 

 výroba keramiky 

MBG spol. s r.o. 

 vybavení interiérů prodejen - činnost zahrnuje kovovýrobu, stolárnu, práškovou lakovnu a dílnu na 
zpracování plastů 

SULKO s. r. o. 

 výroba a montáže oken a dveří  

 

BLUDOV 

NHKZ Steel s.r.o. 

 konstrukce a výroba nástrojů pro stříhání a tváření plechů 

 

HRABOVÁ 

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 

 vápenné a vápencové produkty pro hutní, chemický a energetický průmysl 

 

KOUTY NAD DESNOU 

K3 SPORT, s.r.o. 

 cestovní ruch 

http://www.hella.cz/
https://new.siemens.com/cz/cs.html
https://logaritma.cz/
http://www.balsac.cz/
https://www.hartje-factory.cz/
http://www.kolomaznik.cz/
http://www.mbg.cz/
http://www.sulko.cz/
http://www.nhkz.cz/
http://www.vapenka-vitosov.cz/
http://www.kouty.cz/
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LIBINA 

MDL s.r.o. 

 kovové tkaniny 

 

OLŠANY 

OP Papírna s.r.o. 

 papírenský průmysl 

Roll4You, s.r.o. 

 papírenský průmysl 

 

OLOMOUC 

GEMO a.s. 

 stavební činnost 

 

ŠTÍTY 

KLEIN automotive s.r.o. 

 výroba pro automobilový průmysl - lisování, svařování, obrábění, soustružení atd. 

 

UNIČOV 

LAZAM uničovská stavební s.r.o. 

 stavební činnost 

Miele technika s.r.o. 

 výrobu a montáž spotřebičů v oblasti péče o prádlo a o nádobí 

 

ÚSOV 

ÚSOVSKO AGRO s.r.o. 

 potravinářství, rostlinná a živočišná výroba, ovocnářství 

 

VELKÉ LOSINY 

BENCOPO s.r.o. 

 kovovýroba 

http://www.mdl.cz/
https://www.delfortgroup.com/cs/kariera/ceska-republika/op-papirna-sro/
https://www.roll4you.cz/
https://www.gemo.cz/
http://www.klein-automotive.cz/
http://www.lazam.cz/
http://www.miele.cz/
http://www.usovsko.cz/
http://www.bencopo.cz/

