STAVITELSTVÍ
Kód oboru: 36-47-M/01

Z
Délka studia: 4 roky, denní studium
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Certi ikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor je podporován prospěchovým stipendiem
Z
Obor je vhodný pro chlapce i děvčata. Žáci
si osvojí základy pozemního stavitelství
a ve třetím ročníku budou pokračovat v proilujícím okruhu Stavební obnova, který se
soustřeďuje na údržbu a rekonstrukci památek, na navrhování a realizaci dodatečných
stavebních úprav při regeneraci staveb.
P
Žák po absolvování základní části programu
posuzuje přípravu a realizaci investičních
akcí, navrhuje jednoduché pozemní stavby,
řídí stavební práce, zajišťuje správu a údržbu objektů, správně volí používané materiály,
orientuje se v nabídce trhu, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Efektivně pracuje s informacemi. Při práci
s počítačem ovládá kancelářské programy,
používá dva gra ické programy pro projektování staveb. Samostatně řeší vzniklé problémy. Dokáže pracovat v týmu a názorově
argumentovat. Vypracuje elektronickou
prezentaci a dokáže ji realizovat. Domluví se
v jednom cizím jazyce, ovládá v něm základní oborovou terminologii. Má přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce. Je schopen a připraven samostatně se vzdělávat.
V zaměření Stavební obnova vypracuje základní stavební výkresovou dokumentaci
rodinného domu. Rozpozná příčiny poruch

konstrukcí, volí nutný průzkum a navrhne
způsob sanace. Orientuje se ve vývoji architektury a památkové péče, což uplatňuje při
údržbě a obnově objektů.
U
Absolvent je dobře připravený jak pro rezort
pozemního stavitelství, tak pro profilující
okruh. Uplatní se jako stavební technik při
přípravě a realizaci staveb, při projektové
a investiční činnosti; jako dispečer, logistik,
kontrolor jakosti; jako referent státní správy,
technik developerských společností při správě objektů, v marketinku, popř. v podnikání.
O
Teoretická výuka probíhá v budově na ulici
Bulharská 8, Šumperk.
D
Zkrácené jednoleté vzdělání ukončené výučním listem - Zedník. Je organizováno přímo
ve škole. Možnost studia na vysoké, nebo
vyšší odborné škole.

