Dny otevřených dveří

Součástí školy je vlastní domov
mládeže, školní jídelna a rozsáhlý
sportovní areál.

22.11.2016, 17.01.2017 a 14.02.2017
od 9.00 hod do 17.00 hod.

Domov mládeže - ubytování pro
žáky v 2-3 lůžkových pokojích s
vlastním sociálním zařízením,
cena 1150,- Kč měsíčně. Pro žáky
z jiných škol 1350,- Kč měsíčně.

(případně dle zájmu i v dalších termínech školního roku 2016-2017)

Sportovní areál - vnitřní a venkovní
sportoviště poskytují žákům skvělé
možnosti pro aktivní i rekreační
aktivity v mnoha sportovních
odvětvích. Široká nabídka
sportovních aktivit pro žáky včetně
sportovních kroužků.
V rámci programů EU se zapojujeme
do projektové činnosti formou
výměnných pobytů a stáží,
přeshraniční spolupráce,
komunitních aktivit a tvorby učebních
materiálů.
V oblasti dalšího vzdělávání
poskytujeme fyzickým a právnickým
osobám profesní kvaliﬁkace,
odborné kurzy a školení.

Politika kvality
SŠT, Most, p.o. je držitelem:

„ Certiﬁkátu Páteřní škola
Ústeckého kraje

„ Certiﬁkátu Zelená škola
„ Titulu Místní centrum
celoživotního vzdělávání

Kontakty
Ředitel
PaedDr. Karel Vokáč
Tel. 476 137 211, 476 137 501,
email: director@sstmost.cz
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
- statutární zástupce
Ing. Čestmír Pastýřík
Tel. 476 137 301, 476 137 311,
email: pastyrik.cestmir@sstmost.cz
Zástupce ředitele pro praktické vyučování
Bc. Pavel Barták
Tel. 476 137 550, 476 137 244,
email: bartak.pavel@sstmost.cz
Studijní referát
Tel. 476 137 527, 476 137 562
Lenka Cábová, cabova.lenka@sstmost.cz
Miloslava Grznárová, grznarova.miloslava@sstmost.cz

Více informací získáte na našich webových stránkách

www.sstmost.cz
Najdete nás také na www.stredniskoly.cz a www.stredniskoly.eu
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Školní jídelna - pro žáky ubytované
na domově mládeže je zajištěno
celodenní stravování v ceně 73,- Kč
denně a hradí se formou měsíční
zálohy ve výši 1550,- Kč. Pro
dojíždějící žáky (oběd, vč. polévky)
denně ve výši 24,- Kč, měsíční
záloha 550,- Kč. Všechny ceny jsou
uvedené vč. DPH.

Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogy a celou širokou
veřejnost k prohlídce školy. Budou přístupné všechny
prostory a můžete se blíže seznámit s koncepcí a
ﬁlozoﬁí naší školy, nabídkou vzdělávání a ostatními
aktivitami. Nabízíme též možnost individuální návštěvy
(nutné předem domluvit).

NABÍDKA OBORŮ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ

Ostatní činnosti školy

SŠT, Most, je státním vzdělávacím zařízením, jehož
historie sahá do 50. let minulého století. Během své
existence doznala mnoha změn, které vedly ke
zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a rozvoji
ostatních aktivit. V rámci Motivačního programu
podpory studia v Ústeckém kraji poskytujeme žákům
Stipendijní příspěvek a Příspěvek na dojíždění.

Obory
Oborypro
proškol.
škol.rok
rok2017-2018
2016-2017
Obory s Maturitní zkouškou - 4leté denní

„ 15 odborných učeben -

Obory s Výučním listem - 3leté denní

„ Softwarové vybavení

„

řidičské oprávnění sk. B, C, C+E, T,

„

svářečský průkaz,

Obory s Maturitní zkouškou - 5leté dálkové

„

strojnický průkaz k obsluze strojů
a zařízení v zahradnické výrobě
(křovinořez, motorová pila),

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

„

osvědčení znalosti vyhlášky č.50
k oprávnění prací na elektrotechn.
zařízeních,

„ průkaz k obsluze vysokozdvižného
vozíku,

„

certiﬁkát ECDL (Evropský „řidičský”
průkaz pro PC, CORE).

„ 63 učeben

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost *
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání /
Peněžní manipulant /
Management ve veř. správě
26-41-M/01 Elektrotechnika / Počítačové systémy
23-45-L/01 Mechanik seřizovač / Mechatronik
36-47-M/01 Stavebnictví / Pozemní stavitelství

26-51-H/01
36-52-H/01
41-53-H/02
23-68-H/01
36-66-H/01
23-56-H/01
66-53-H/01
23-51-H/01
23-65-H/03
33-56-H/01
33-56-E/01
41-52-E/01
36-67-E/01
36-67-H/01

Žákům podle oborů
poskytujeme možnost získat:

Teoretické vyučování

Elektrikář
Instalatér
Jezdec a chovatel koní
Mechanik opravář motorových vozidel
Montér suchých staveb
Obráběč kovů
Operátor skladování / Logistik
Strojní mechanik (strojař, potrubář)
Strojník silničních strojů
Truhlář
Truhlářská a čalounická výroba **
Zahradnické práce **
Zednické práce **
Zedník

laboratoře pro elektrická
měření, zkoušení stavebních
hmot, učebny ﬁktivních ﬁrem,
výpočetní techniky apod.

„ Výuka angličtiny, němčiny,
francouzštiny a ruštiny
pro projektování, rozpočtování,
konstruování, účetnictví,
programování apod.

Praktické vyučování
„ 39 dílen a 7 odborných
učeben

„ Svářečská škola
„ Strojírenské centrum - CNC
obrábění, dílna mechatroniky,
elektro pneumatiky

„ Autodílna, instalatérská

Obory s Maturitní zkouškou - 3leté dálkové
nástavba
64-41-L/51 Podnikání

a zámečnická dílna, dílny
pro zpracování dřeva

„ Možnost získání řidičského
oprávnění sk. B, C, CE,
osvědčení znalosti vyhlášky č.
50, svářečského průkazu

Obory s Výučním listem - 3leté dálkové
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Absolventi naší školy
nekončí na Úřadu práce !

*
**

Uchazeč musí být klasiﬁkován z předmětu Tělesná výchova a
rozhodujícím kritériem při přijímání žáků bude známka z tohoto
předmětu, která nesmí být horší jak 2 (chvalitebně)
Obor určený pro žáky základních speciálních škol

Žáky připravujeme na budoucí povolání
a na další studium na vyšších odborných
a vysokých školách.

