
STŘEDNÍ ŠKOLA LODNÍ DOPRAVY  
A TECHNICKÝCH ŘEMESEL

Děčín VI, p.o.

LODNÍK | OBRÁBĚČ KOVŮ |  STROJNÍ MECHANIK | NÁSTROJAŘ | INSTALATÉR

ZEDNÍK | ZEDNICKÉ PRÁCE | MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE | PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY | STROJÍRENSKÉ PRÁCE | PODNIKÁNÍ



Délka přípravy: 3 roky, denní studium | Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list | Dosažená kvalifikace: střední odborné vzdělání

UČEBNÍ OBORY TŘÍLETÉ S VÝUČNÍM LISTEM

Dělnická 825/15, 405 02 Děčín VI-Letná

Lodník – jedinečný obor v ČR  23-65-H/02
Stručný popis oboru: Obor je zaměřen na získání dovedností a návyků v rozsahu klasického lodnického výcviku v režimu týden teorie – týden odborný 
výcvik. V prvním a druhém ročníku pracují žáci na palubě školní lodi pod dohledem učitelů OV, ve třetím ročníku vykonávají souvislou odbornou praxi 
v rozsahu jednoho pololetí na plavidlech českých rejdařů po celé Evropě pod vedením kapitánů plavidel. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získává 
absolvent plaveckou knížku s hodností Matrose (lodník I. třídy), která jej opravňuje k výkonu této funkce na všech evropských vnitrozemských vodních 
cestách včetně Rýna.
Profil absolventa: Po ukončení přípravy v tomto oboru vzdělání s výučním listem, vykonání příslušné praxe a po úspěšném složení závěrečné zkoušky 
je absolvent schopen pod vedením kapitána samostatně obsluhovat plavidlo a vykonávat za provozu jeho drobné opravy a údržbu. Naučí se samostatně 
zabezpečovat technický provoz strojů a zařízení a dodržovat plavební předpisy s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 Obor je určen uchazečům, kteří mají kladný vztah k vodě a jsou plavci.

Obráběč kovů 23-56-H/01
Stručný popis oboru: Strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástek na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řezných podmí-
nek a geometrie nástroje. Nastavení, obsluha a údržba základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, vyvrtávačka), kontrola a měření 
obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.
Profil absolventa: Absolvent ovládá strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástí na klasických i CNC obráběcích strojích. Provádí nasta-
vování, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů - soustruhů, frézek, brusek, vrtaček a vyvrtávaček. Zná základní principy programování CNC 
strojů (systém HEIDENHAIN)

Strojní mechanik 23-51-H/01
Stručný popis oboru: Ruční zpracování kovů a nekovů, provádění základních prací na obráběcích strojích, používání ručního mechanizovaného nářadí, 
pájení a  lepení kovů a nekovů, výroba středně složitých strojních součástí, úprava a montáž součástí strojů a zařízení, seřizování, údržba a opravy strojů 
a zařízení.
Profil absolventa: Absolvent ovládá na přiměřené úrovni ruční i strojní obrábění kovových a nekovových součástí, provádí montáž, údržbu a opravy 
strojů. Obor strojní mechanik je žádanou profesí na trhu práce.

Nástrojař 23-52-H/01
Stručný popis oboru: Ruční zhotovování, dohotovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích a kont-
rolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů.
Profil absolventa: Absolvent ovládá ruční obrábění kovových a nekovových součástí při zhotovování nástrojů, nářadí, přípravků, forem apod. Ovládá 
základní práce na soustruhu, frézce, brusce a vrtačce.

Instalatér 36-52-H/01
Stručný popis oboru: Provádění montáží, oprav a údržby rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu. Orientuje se v technické instalační dokumentaci.
Profil absolventa: Absolvent je schopen provádět montáže rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění včetně přípojek, montáže armatur, zařizovacích 
předmětů v objektech bytové, občanské popřípadě průmyslové výstavby.

Zedník 36-67-H/01
Stručný popis oboru: Čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace pozemního stavitelství v oboru hlavní stavební výroby a provádění staveb.
Profil absolventa: Absolvent je připraven podle projektové dokumentace provádět zednické práce na pozemních stavbách.



Zednické práce 36-67-E/01
Stručný popis oboru: Učební obor poskytuje odbornou, teoretickou a praktickou přípravu pro povolání stavebních dělníků se zaměřením na zednické 
práce ve stavebnictví - zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků, stavba lešení, vyměřování dle dokumentace, znalost čtení výkresů, příprava 
směsí a materiálů, pomocné a dokončovací práce, obsluha stavebních strojů.
Profil absolventa: Absolvent zvládá po ukončení učebního oboru tyto činnosti: zdění, omítání, betonářské práce, provádění jednoduchých izolací, za-
teplování budov, osazování výrobků PSV, jednoduché vyměřovací práce podle projektové dokumentace, pomocné práce a  přípravu směsí a  materiálů, 
lešenářské práce, obsluhu stavebních strojů a dokončovací práce v závislosti na čtení výkresové dokumentace.

Malířské a natěračské práce 36-57-E/01
Stručný popis oboru: Provádění a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů. Příprava 
povrchů pro malby a nátěry na omítkách. Míchání a tónování barev. Tapetování.
Profil absolventa: Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí připravit všechny druhy nových 
i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru. Ovládá nanášecí malířské a natěračské techniky. Samostatně řeší harmonické ladění barev. Orga-
nizačně připraví pracoviště pro natírání a určí nátěrový systém. Orientuje se ve stavebních výkresech. Umí spočítat plochy a spotřeby materiálů. Ovládá 
úpravu a  údržbu nářadí a  pomůcek. Provádí nátěry stavebních konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr 
nábytku apod.

Pečovatelské služby 75-41-E/01
Stručný popis oboru: Práce ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Práce v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úkli-
dových činnostech. Dílčí úkony pečovatelské služby v domácnostech imobilních občanů, v zařízeních s pečovatelskou službou a v ústavech sociální péče. 
Praktický výcvik probíhá v domově důchodců, v zařízeních sociální péče, školní prádelně a cvičných učebnách školy.
Profil absolventa: Učební obor připraví žáky na pozici pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, 
zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Žáci se 
naučí jak vhodně komunikovat s klienty, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01
Stručný popis oboru: Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě jídel, výroba a expedice jídel teplé a studené kuchyně, příloh 
a nápojů. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy a zvládnutí základních úklidových prací.
Profil absolventa:  Absolvent je schopen vykonávat tyto činnosti:
- na úseku přípravy jídel zajistí uskladnění surovin, jejich předběžnou přípravu, výrobu teplých a studených jídel a nápojů, včetně jejich expedice k výdeji.
- na úseku obsluhy ovládá techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy hostů přípravy stolů a údržbu inventáře.

Strojírenské  práce 23-51-E/01
Stručný popis oboru: Hlavní náplň oboru strojírenské práce leží v rovině činností strojírenských podniků. Výuka klade důraz na získání praktických do-
vedností v odborném výcviku v oblasti pomocných strojírenských prací. Provádí běžné operace ručího zpracování kovů, především pilování, řezání, stříhání, 
vrtání, řezání závitů, ohýbání, nýtování, zabrušování a lepení.
Profil absolventa:  Absolvent oboru strojírenské práce je schopen číst jednoduché strojírenské výkresy a technologickou dokumentaci a orientuje se 
v technických normách a předpisech. Dokáže obsluhovat seřízené obráběcí stroje na kovy při vykonávání nesložitých technologických operacích. Dokáže 
vyrábět, montovat a opravovat strojírenské výrobky, popř. vykonává nesložité servisní činnosti.

Dělnická 825/15, 405 02 Děčín VI-Letná

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
Délka přípravy: 2 roky, denní studium | Způsob ukončení: maturitní zkouška | Dosažená kvalifikace: úplné střední odborné vzdělání

Podnikání 64-41-L/51
Stručný popis oboru: Absolvent nástavbového studia podnikání je vybaven všeobecným a  odborným středoškolským vzděláním. Obor komplexně 
rozvíjí osobnost studenta, připravuje ho na život v občanské společnosti. Odborné zaměření studia vytváří základy a předpoklady pro úspěšné zvládnutí 
podnikatelské činnosti nebo zaměstnání v řídících a správních činnostech.
Profil absolventa: Absolvent získá přehled o  principech tržní ekonomiky, právních předpisech, podstatě a  možnostech podnikání. Studium rozvíjí 
schopnost systematizovat a aplikovat znalosti i dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrét-
ní situace zaměstnance a podnikatele. Písemná i ústní jazyková komunikace je zaměřena zejména na využití prostředků informačních technologií. Získává 
základy návyků práce s informacemi jako předpoklad řešení úkolů v praxi. Je schopen uplatnit znalosti právních norem, pracovat v týmu, řídit kolektiv pra-
covníků a vést jednání s obchodními, finančními a dalšími partnery.

Obory určené především žákům vycházejícím z nižší než 9. třídy ZŠ, 
žákům ze speciálních škol, případně žákům s velmi slabým prospěchem.

Délka přípravy: 3 roky, denní studium | Způsob ukončení: závěrečná zkouška, výuční list | Dosažená kvalifikace: střední odborné vzdělání
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Studium na naší škole
Studium všech tříletých oborů je ukončeno závěrečnou zkouškou 
s výučním listem. U oborů s typovým označením „H“ je vzdělávání 
zastoupeno teoretickou výukou, druhou půlku tvoří praktické vy-
učování, které zčásti probíhá v reálných podmínkách firem. Obory 
typu „E“ jsou vhodné zejména pro absolventy speciálních škol, ne-
boť v nich převažuje praktické vyučování nad teoretickým. Dvoule-
té nástavbové studium umožňuje absolventům tříletých učebních 
oborů pokračovat v denním studiu až k maturitě. Získávají zde kro-
mě odborných znalostí také další vědomosti z práva, ekonomiky, 
účetnictví a  dalších společenských věd, prohlubují své poznatky 
a dovednosti i ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Škola úzce 
spolupracuje s celou řadou firem v našem regionu, u nichž učňové 
absolvují praktický výcvik. Absolventi oboru Lodník získávají praxi 
u  českých plavebních společností v  Čechách i  v  zahraničí a  jsou 
u nich vysoce ceněni. Prvořadým cílem školy je připravit žáky tak, 
aby jejich uplatnění na trhu práce bylo co nejširší.

Den otevřených dveří
Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme 

dny otevřených dveří každý pracovní den

od 8.00 do 15.00 hodin.  
(po předchozí telefonické domluvě na sekretariátech školy).

Ubytování
Pro zájemce z řad našich žáků jsou připraveny ubytovací kapacity v Domově mlá-
deže v Děčíně v Želenicích. Kromě samotného ubytování zajišťujeme také výchov-
ně vzdělávací činnost. Stravování zajišťujeme ubytovaným žákům ve vlastní školní 
jídelně. Naším základním výchovným cílem je vést žáky k smysluplnému využívání 
volného času, při respektování vzdělávacích potřeb jednotlivců. Podporujeme, 
nabízíme a účastníme se kulturních a společenských akcí pořádaných zvenčí (di-
vadelní a filmová představení, koncerty, přednášky, taneční kurzy …). Využíváme 
všechny prostředky a možnosti ke zdravému způsobu života a aktivnímu odpočin-
ku (hřiště, tělocvična, stolní tenis, společenské hry, plavání, turistika …). Uvědo-
mujeme si, že výchova ke zdravému způsobu života je důležitým prvkem ochrany 
před sociálně patologickými jevy.

Vážení žáci,
přichází čas, kdy učiníte pravděpodobně jedno z nejdůležitějších 
rozhodnutí ve svém životě. Tím je bezpochyby výběr povolání. Ze 
zkušenosti vím, jak často bývá právě toto rozhodnutí chybné a kolik 
problémů pak později přináší nejen Vám, rodičům, ale samozřejmě nám, 
školám. Jediným způsobem, jak si můžete toto rozhodování usnadnit, je 
získat maximum informací o zvoleném oboru i škole, věřit si a vybrat si 
skutečně podle svého vlastního zájmu a přání. Abychom Vám pomohli, 
připravili jsme informační materiál, který právě držíte v rukou. Na malém 
prostoru je zde poskytnuto mnoho informací o škole a na ní vyučovaných 
oborech. Chtěla bych ale, abyste věděli hned na začátku jeden velice 
důležitý fakt. Na trhu práce je ze strany podniků a firem, zabývajících se 
strojírenstvím a stavebnictvím, velmi silná a neustále stoupající poptávka 
po kvalitních absolventech naší školy. A to je určitě pozitivní signál. Dále je 
třeba také důkladně zvážit, jestli Vaše studijní výsledky na ZŠ odpovídají 
studijnímu typu středoškoláka, protože v opačném případě to znamená 
velké zklamání ze špatného prospěchu a mnohdy také předčasný odchod 
ze zvolené školy. Vybírejte proto rozvážně, s dostatkem informací. Já 
Vám přeji šťastnou volbu a budu velmi potěšena, pokud si najdete čas 
a přijdete si naši školu prohlédnout. Kdykoliv, po předchozí telefonické 
domluvě.

Mgr. Bc. Jana Férová
ředitelka školy

STŘEDNÍ ŠKOLA LODNÍ DOPRAVY
A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, Děčín VI, p. o.

Hlavní budova školy   Dělnická 825/15, 405 02 Děčín VI-Letná
    tel.: 412 535 927, 412 535 942

Odloučené pracoviště školy Vítězství 194, 405 02 Děčín XXXI-Křešice
    tel.: 412 519 144, 412 589 840

Hlavní budova školy – ředitelství Dělnická 825/15, 405 02 Děčín VI-Letná

Odloučené pracoviště školy Pivovarská 198, 405 02  Děčín IV-Podmokly

Domov mládeže školy Krásnostudenecká 595, 405 02 Děčín VI-Letná

Odloučené pracoviště Dílenská loď DL2, ulice Vodní, Děčín

Odloučené pracoviště školy Vítězství 194, 405 02 Děčín XXXI-Křešice

IČ: 144 50 488 | Datová schránka: rth2sku | e-mail: info@dorado.cz

www.dorado.cz


