 výuka v nových, moderně vybavených učebnách ICT
 Tříletý učební obor, zakončený závěrečnou
zkouškou, při které absolventi uplatní jak teoretické
znalosti, tak praktické dovednosti a získají výuční list

QR Code

 absolvent je universální
stavební pracovník
s možností snadného
vyškolení v praxi na příbuzné stavební profese
(betonář, dlaždič, obkladač, obsluha stavební
mechanizace a jiné.
 uplatnění v údržbě různých objektů, při
rekonstrukcích budov, u velkých stavebních
společností zaměřených např. na silnice, mosty,
tunely i ve vlastní živnostenské činnosti
 orientace ve stavební projektové dokumentaci
 umí provádět jednoduché výpočty spotřeby
materiálů, zná druhy stavebních materiálů a
výrobků
 ovládá pracovní postupy zednických a betonářských
prací, je informován zevrubně o bezpečnostních
předpisech a vychován k udržení pořádku na
pracovištích
 využití PC a moderních prostředků při přípravě
stavebních materiálů, soustavné vzdělávání v oblasti
informačních a komunikačních technologií

 elektronická třídní kniha a elektronický studijní
průkaz přístupný na Internetu
 interaktivní výuka v moderních, nově vybavených
učebnách

U Kapličky 761
342 01 Sušice
Tel.: 376 524 662
Fax: 376 524 190
www.sossusice.cz


 Profilové předměty: Technologie stavebních prací,
Odborné kreslení,
Přestavby budov
a Materiály,
příležitostné
prohlídky staveb
v blízkém okolí
s názorným
odborným
výkladem
 seznámení s novými
technologiemi např.
hydroizolace,
tepelné a zvukové
izolace, základní
sádrokartonářské
práce, zateplování,
specielní způsoby
zakládání budov na pilotách
 poznávání progresivních materiálů a nových
postupů jejich použití (povrchové úpravy vnitřní i
vnější
 výchova k efektivní spolupráci všech profesí na
stavbě (elektro, sanita, vzduchotechnika, topení aj.)









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

 interaktivní výuka v moderních, nově vybavených
učebnách
 elektronická třídní kniha a elektronický studijní
průkaz přístupný na Internetu

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

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

