„Škola, kam má smysl chodit“

OBORY
STAVEBNÍ
STUDIJNÍ

STAVEBNICTVÍ
Kód oboru: 36-47-M/01

Proﬁl absolventa
Orientuje se v problematice jednotlivých částí stavebnictví, je schopen stavbu připravit v pozici technolog, řídit
stavbu v pozici mistr, projektovat stavbu v pozici odborný projektant, koordinovat výstavbu v pozici zástupce
investora eventuelně pracovat na úseku státní správy,
stavební odbor.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

OBORY
STAVEBNÍ
STUDIJNÍ

STAVEBNICTVÍ

Kód oboru: 36-47-M/01
Délka studia 4 roky
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Odborné předměty
Architektura
Geodézie
Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce
Bonusy
možnost získání výučního
listu oboru ZEDNÍK
EUROPASS

Proﬁl absolventa
Absolvent se orientuje v základní problematice všech oblastí stavební
činnosti týkající se pozemního stavitelství. Je způsobilý zajišťovat
a posuzovat přípravy a realizace investičních akcí. Navrhuje projekty
drobných občanských staveb a rodinných domků, je schopen zajišťovat
správu a údržbu všech stavebních objektů. Posuzuje a navrhuje
stavební materiály z hledisek technických, ekonomických, estetických
a ekologických. Využívá efektivní technologické postupy, nástroje,
pomůcky a strojní zařízení. Umí pracovat s projektovou dokumentací
a s provozními dokumenty za pomoci sowarového vybavení Word,
Excel a AutoCAD. Dokáže řídit stavební a montážní práce. Orientuje se
ve způsobech ověřování jakosti výrobků. Zná základní právní předpisy
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování požární
prevence.

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní jako stavební technik v rozsahu přípravy a realizace
staveb, jako technik projektant, stavební technik - mistr, jako provozní
dispečer technolog, kontrolor jakosti. Uplatnění najde na stavebních
úřadech, ve státní správě, v laboratoriích a ve stavebních zkušebnách.
Vzdělávání umožní i stavební činnost v soukroumém podnikání.

Firmy, kde lze nalézt uplatnění
název

adresa, web

ISSO – Inženýrské
stavby Sokolov, s.r.o.

Svatava, Pohraniční stráže 255
www.issosokolov.cz

BAU-STAV a.s.

Karlovy Vary, Dvory, Loketská 344/12
www.baustav.cz

Lias Vintířov, lehký
stavební materiál k. s.

Vintířov 176
www.liapor.cz

LAJKA spol. s r. o.

Kynšperk nad Ohří,
K. Havlíčka Borovského 447/26
www.lajka-cz.cz

