
Kovářský den spoiený s dnem otevřených dveří v Oselcích 

SŠ a ZŠ, Oselce Vás zve na XII. Kovářský den, 
který se uskuteční dne 13. 11. 2021 spojený se 
dnem otevřených dveří. 

Akce proběhne v areálu SŠ Oselce a je spojená se 
dnem otevřených dveří pro zájemce o studium na 
SŠ Oselce. Zahájení v 9:00 hodin. 

Bohatý doprovodný program. 

Pozvánku najdete na https://www.stredniskolaoselce.cz/kovarsky-den-oselce-13-11-2021 

Další den otevřených dveří bude 15. 1. 2022 od 9:00 hodin v 
areálu SŠ Oselce. 

sš a zš Oselce, Kašparová Markéta, tel. 371 595 168, 773 071 714 

Den otevřených dveří SŠ a ZŠ Blovice 

26. listopadu 2021 



Dne 26.11. 2021 od 12:00 hodin do 17:00 hodin Vás zveme na odloučené pracoviště SŠ a ZŠ v Blovicích na 'Den otevřených dveří.  

  



Přehled oborů — pracoviště Oselce Přehled oborů — pracoviště Blovice 

82-51-1/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 41-55-E/OI Opravářské práce 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník v Oblasti uměleckého truhlářství. Najde uplatnění ve Úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník v Oblasti zemědělského opravárenství a firmách s podobným zaměřením, v 
nábytkářské výrobě, v restaurátorských dílnách, servisních služeb. Může najít uplatnění ve firmách s podobným zaměřením, v lesnictví, v lesnictví a stavebnictví, dále i v Oblastech zabývající se výrobou a restaurováním 
doprave a stavebnictví, dále v Oblastech, které se zabývají prodejem, servisem a opravami truhlářských prvků jako samostatné pracujíci Odbornik stejné jako zaměstnanec. zemědělské techniky, automobilů a nákladních 
vozidel. 
Přihlášky do 30. II. (nekoná se přijímací zkouška z ČJ a M, ale talentová zkouška z VV)! Střední vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

82-51-L/OI Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické 65-51-E/OI Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník v Oblasti uměleckého kovářství a zámečnictví. Najde úspěšný absolvent je připraven vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel — uplatnění ve firmách s podobným 
zaměřením, v lesnictví a stavebnictví, dále v Oblastech, zejména přípravu a Ošetřováni základních druhů surovin a potravin určených k výrobé a které se zabývají a restaurováním kovářských prvků. Uplatní se jako 
samostatné expedici, přípravu a vlastní výrobu teplých a studených jídel a nápojů, pokrmů, pracujíci Odborník stejné jako zaměstnanec ve vetším kolektivu. jednoduchou Obsluhu a základní úklidové práce. Střední 
vzdělání s výučním listem. Přihlášky do 30. II. (nekoná se přijímací zkouška z ČJ a M, ale talentová zkouška z VV)! Střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

82-51-H/OI Umělecký kovář a zámečník 29-51-E/OI Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník v Oblasti uměleckého kovářství a zámečnictví. Může Absolvent se uplatni v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností, při najít uplatnění ve firmách s podobným 
zaměřením, ve strojírenství a dále v Oblastech, které výrobě potravinářských výrobků, zejména při výrobě cukrovinek a zákusků, jemného pečiva, se zabývají výrobou nebo restaurováním kovářských prvků. uplatní se 
jako samostatné trvanlivého pečiva nebo při zpracování mléka a výrobě mléčných výrobků apod. podnikající subjekt v odborné sféře, stejné jako v zaměstnaneckém kolektivu. Střední vzdělání s výučním listem. Střední 
vzdělání s výučním listem. 

33-56-H/OI Truhlář 75-41-E/OI Pečovatelské služby 

Uplatni se ve firmách při vykonávání Odborných prací ve výrobě nábytku, stavebné Absolvent se uplatni jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, 
prvků zahradní architektury, sportovních zařízeních a v terénních službách. Vykonává práce při poskytování přímé obslužné a potřeb, hraček, domácích, Obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. 
a při zajišťováni chodu domácnosti klientů. Především se uplatní na 

asistentské péče klientům 
Jeho uplatnění je jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních 
podnikatelských aktivit. pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Střední vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání s výučním listem. 

41-55-H/OI Opravář zemědělských strojů 

Kromě oprav, výroby a renovace dílů, údržby a diagnostiky je schopen hodnotit provozuschopnost zemědělské techniky. Najde uplatněni ve firmách s podobným zaměřením, v lesnictví, doprave a stavebnictví, 
dále i v Oblastech, které se zabývají prodejem, servisem a opravami zemědělské techniky, osobních a nákladních vozidel. STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSELCE 
Velkou pro uplatněni absolventů je získání svářečského a řidičského oprávnění. Střední vzdělání 
s výučním listem. 

23-68-H/OI Mechanik opravář motorových vozidel 

 Získané dovednosti umožni absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, www.stredniskolaoselce.cz 
servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měřeni emisí (SME) apod. Absolventi se mohou uplatnit i jako řidiči nákladních vozidel nebo jako kvalifikovaní svářeči. Velkou výhodou je 
získání svářečského a řidičského oprávnění. 

 Střední vzdělání s výučním listem. Přijďte se podívat i mimo dny otevřených dveří! 

A  


