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Střední škola technická Most zprávy – zábava - informace 



 

 

VTIP 
Přijde vedoucí skladu za skladníkem: 

"Jste ostuda, už u nás pracujete půl 

roku a pořád nedokážete rozeznat 

první jakost uhlí od druhé!"  

Skladník se zamyslí:  

"To možná ne, ale zato jsem si už 

zapamatoval, že tuna má 700 kilo."  
 
 

 

Všechna práva vyhrazena | vydává SŠT MOST-STES | www.sstmost.cz | © Autor: Věra Vitoušová | náklad 50 výtisků 

 

HLÁŠKA 
Optimista je člověk, který v pondělí 

ráno při nástupu do práce zvolá: 

"A pozítří už máme středu!" 

 

 

EXKURZE 

Ve firmě Jeremias 
Firma Jeremias se sídlem v Mostě 

vyrábějící komínové systémy nás 

pozvala na prohlídku svého 

skladového hospodářství. Žáci 

se seznámili s manipulačními 

prostředky výrobního 

a expedičního skladu, způsoby 

značení i ukládání materiálu 

a s evidencí skladových karet. 

Žákům byly předvedeny způsoby 

objednávání a expedice výrobků. 

 

Ve firmě iElektra 

 
Třídy II. a III. ročníku se zúčastnily 

exkurze ve firmě iElektra, s. r. o. 

Firma se zabývá prodejem 

elektromateriálu a zároveň jeho 

servisem. Žáci se seznámili 

s historií a současnou strategii 

firmy. Prohlédli si provozovnu 

a sklady elektrotechnického zboží. 
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ROZHOVOR 

Paní učitelko, jaké je uplatnění žáků 

v oboru „Operátor skladování“ ?     

Absolventi se uplatní ve všech 

firmách a organizacích, které ke své 

činnosti provozují sklady.  

 
Učitelka odborných předmětů 

Ing. Kamila Rybínová 

JEDNOTNÉ 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
Žáci naší školy oboru Operátor 

skladování poprvé skládají 

závěrečnou zkoušku podle 

jednotného zadání pro učební 

obory. 

 

 

  

Proč je vytvářeno jednotné 

zadání? 

Jednotné zadání přispívá k tomu, 

aby závěrečná zkouška konaná 

v témže učebním oboru 

na  různých školách měla 

srovnatelnou náročnost 

a odpovídala současným 

potřebám výkonu profese. 

Jednotné zadání závěrečné 

zkoušky podporuje prestiž 

učňovského školství v očích 

veřejnosti a povzbuzuje zájem 

žáků základních škol i jejich 

rodičů o učební obory. 

STAŇ SE TVÁŘÍ 

sChOOL  
Pošli fotografii na adresu 

 fotosst@post.cz  


