• žáci zdarma absolvují svářečský kurz a mohou získat
osvědčení pro svařování plamenem a pro svařování
v ochranné atmosféře nebo elektrickým obloukem

 tříletý učební obor, zakončený závěrečnou
zkouškou, absolventi získají výuční list
 jedná se o velmi
univerzální
technický obor,
protože připravuje
žáky na různorodé
činnosti
• absolvent může opravovat různé zemědělské a
lesnické stroje nebo silniční vozidla
• dále může vykonávat
rozmanité zámečnické,
soustružnické, kovářské
a svářečské práce
 součástí oboru je řidičský průkaz skupiny B, C a T,
který žák získá zcela ZDARMA

 toto oprávnění si mohou žáci rozšířit o skupinu E
(přívěsy a návěsy nad 750 kg) a skupinu A2
(motocykly do 35 kW)
• po dosažení věku 16 let mohou žáci v nižších
ročnících získat za výhodných finančních podmínek
3
řidičský průkaz skupiny A1 (125 cm , 11kW)

QR Code

 škola žáky vybavuje zdarma pracovním oděvem a
obuví
• úspěšní absolventi oboru mají možnost dalšího
vzdělávání v denním nástavbovém studiu, které je
zakončeno maturitní zkouškou. Během tohoto
studia absolvují kurz profesní způsobilosti řidiče a
mohou získat průkaz profesní způsobilosti řidiče
 elektronická třídní kniha a elektronický studijní
průkaz přístupný na Internetu
 výuka v nových moderně vybavených učebnách ICT



výuka v moderních učebnách
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• žáci dosahují výborných výsledků v krajské soutěži
odborných dovedností, kde se pravidelně umísťují
na předních místech a již několikrát se našim
soutěžícím povedlo obsadit přední místa i v
celostátním kole

 během studia se žáci mohou zúčastnit exkurze

do výrobního závodu Škoda v Mladé Boleslavi,
popř. BMW v Dingolfingu (SRN)

 žáci se účastní odborných přednášek a akcí, kde se
seznamují s novinkami v oboru

 pravidelně se pořádají zájezdy na automobilové a
motocyklové výstavy do Brna (Autosalon, Autotec,
Motosalon) nebo do Prahy (Autoshow, Motocykl)
• velmi oblíbené jsou zájezdy na předváděcí akce
nejnovější zemědělské techniky nebo Dny
otevřených dveří prodejců zemědělské techniky
v okolí

 mezi nejvýznamnější partnery školy patří ARBO
Klatovy (dealer Ford New Holland), Agrowest
Klatovy (dealer Zetor), SOME Sušice (dealer
Lamborghini, Pöttinger), DražovickýAgropol,
Vesa Velhartice









ubytování hotelového typu
zájmové kroužky
posilovna
tělocvična s umělým povrchem
hřiště
jídelna s kuchyní
připojení na Internet

Autoškola

Svářečský průkaz

 výuka skupin A1, A, B,
C, T, C + E
 školicí středisko řidičů
 pro žáky školy
zvýhodněná cena

•
•
•
•

všechny základní kurzy
svařování hliníku
svařování nerezu
svařování podle
evropských norem
• školení svářečů

Projekty z EU

Kavárna u školy








• výroba studené
kuchyně
• výroba cukrářských
výrobků
• další občerstvení
• venkovní terasa

Douzelage

OPV pro konkurenceschopnost
Tun(n)el ‘89
zahraniční spolupráce
COV v technických oborech
další vzdělávání

