„Škola, kam má
smysl chodit“

OBORY
STROJNÍ
STUDIJNÍ

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

Proﬁl absolventa
Absolvent se orientuje v projektování, výrobě, údržbě a provozu aut a strojírenských zařízení. Zná práce
na všech druzích motorových vozidel a zařízeních. Orientuje se v nahrazování komponentů a agregátů motorových vozidel při zachování užitných vlastností.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

OBORY
STROJNÍ
STUDIJNÍ

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Kód oboru: 23-45-M/01
Délka studia 4 roky
Způsob ukončení studia
maturitní zkouška
Odborné předměty
Mechanika
Strojírenská technologie
Části strojů a mechanismy
Kontrola a měření
Silniční vozidla
Oprava a údržba vozidel
Bonusy
možnost získání
řidičského oprávnění
skupiny B a C
možnost získání certiﬁkátu
CEFLA – úroveň B2
EUROPASS

Proﬁl absolventa
Absolvent je po celou dobu studia veden k samostatnosti. Má vědomosti
o technických materiálech používaných v automobilovém a strojírenském
průmyslu, zná způsoby zkoušení materiálů, kontrolu i měření, a to jak
při výrobě součástí, tak i při zpracování konečných výrobků. Orientuje se
ve způsobech technického zobrazování a v různých druzích technických
výkresů a dokumentace, čte v ní, vyhodnocuje a zpracovává technickou
dokumentaci. Zná způsoby vybraných speciálních strojních technických
i elektrických měření. Používá měřicí přístroje, zpracovává a interpretuje
naměřené hodnoty v diagnostice. Zná principy činnosti různých typů
strojů a přístrojů, včetně jejich využití v technických oblastech. Využívá
prostředky výpočetní techniky v aplikacích diagnostiky.

Uplatnění absolventa
Absolvent je po ukončení studia připraven pracovat s motorovými
vozidly. Uplatnění může najít v autosalonech, v autoservisech, logistických
ﬁrmách, u dopravní policie. Uplatní se též jako školící technik, jako
technik automobilových provozů nebo jako operátor řízení jednoduchých
dopravních procesů. Může provádět přepravní a provozní kontroly,
vyhodnocovat přepravní a provozní výkony. Získané znalosti může využít
při studiu na vysoké škole s technickým zaměřením.

Firmy, kde lze nalézt uplatnění
název

adresa, web

ALGON PLUS - AUTO,
a.s.

Praha-Zličín, Třebonice, Ringhoﬀerova
115/1, www.auto.algon.cz

AUTO 3000 s.r.o.

Sokolov, 5. května 714/1
www.auto3000.cz

Manfred Schöner

Sokolov, Křižíkova 1624
www.autoschoner.cz

Pit-Stop AutoFit s.r.o.

Dolní Rychnov, Bergmannova 398
www.autoﬁt-servis.cz

