STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ,
OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

MONTÉR SUCHÝCH STAVEB
(se zaměřením i na zednické práce)
Kód oboru: 36-66-H/01
Délka studia
Způsob ukončení studia:

3 roky
závěrečná zkouška
– výuční list

Podmínky přijetí:

zdravotní způsobilost žáka
ukončená povinná školní docházka
základní vzdělání

Další možnost studia:

nástavbové studium pro vyučence – 2 roky
(denní forma)
- maturita

Absolvent oboru umí:







číst stavební výkresy
volit a používat nářadí, pomůcky, materiály a výrobky pro montáže suchých staveb
volit a realizovat vhodné technologické postupy montáží suchých staveb
posuzovat optimální podmínky pro suché montáže
podle stavebních výkresů montovat nosné konstrukce stěn, stropních podhledů,
instalačních stěn, příček, podlah a půdních vestaveb a napojovat je na stavební
konstrukce
oplášťovat nosné konstrukce deskami a kazetami

S ohledem na zaměření oboru i na provádění zednických prací pak i:







rozměřovat a zakládat nosné zdivo a příčky podle stavebních výkresů
vyzdívat nosné zdivo a příčky z cihel a tvárnic
provádět vnitřní a venkovní omítky
provádět betonáž základových pasů a betonové mazaniny
osazovat dřevní zárubně, okna a jiné stavební prvky
provádět jednoduché vodorovné izolace

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BUDOUCÍ STUDENTY!
Možnost uplatnění absolventa: Absolvent oboru MONTÉR SUCHÝCH STAVEB
získá široký odborný profil a má základní předpoklady pro budoucí uplatnění:






při zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn,
příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek
při zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných
systémem suché montáže
při provádění základních zednických prací s různými stavebními materiály a technologiemi
při údržbě, opravách a stavebních úpravách bytového fondu, komunálních a
průmyslových objektů
pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání

TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ (ŠKOLA)








celkem 33 prostorných, moderně vybavených tříd
jazykové učebny (výuka němčiny a angličtiny)
učebny výpočetní techniky – každý žák má volný přístup na INTERNET
sportovní areál: nová sportovní hala, areál venkovních hřišť pro fotbal, tenis, LA dráha
posilovna – fit centrum
lyžařský kurs v 1. ročníku, částečně přispívá i Sdružení rodičů SŠP
sportovně – turistický kurs ve 2. ročníku – středisko Břestek u Uherského Hradiště

ODBORNÝ VÝCVIK (PRAXE)







moderně vybavené dílny pro všechny obory
dílny pro 1. popř. 2. ročníky jsou v areálu SŠP
ve 3. ročníku probíhá odborný výcvik na vybraných provozních pracovištích firem
v průběhu celého studia se žáci účastní předváděcích akcí, odborných školení od
renomovaných firem
každý žák obdrží 1x za studium pracovní oděv a obuv ZDARMA
každému žákovi je zapůjčeno ZDARMA nářadí a další pomůcky

DOMOV MLÁDEŽE





ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst (900, - Kč/ 1 měsíc)
2-3 lůžkové pokoje, teplá voda na poschodí
studovny, možnost využívat sportovní areál i posilovnu ZDARMA
zajištěno celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře)

STRAVOVÁNÍ - OBČERSTVENÍ



školní jídelna přímo v areálu SŠP
v areálu SŠP je dále k dispozici bufet, automaty na teplé i studené nápoje

ŠKOLNÉ – ŽÁDNÉ
TELEFON: 585 724 264 nebo 585 724 111
www.ssprool.cz
e-mail: bakalovaz@ssprool.cz

