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KATALOG NABÍDKY POVOLÁNÍ 
pro žáky 9. tříd základních škol

Milé žákyně, milí žáci,
rozhodnutí o volbě povolání na základní škole 
je významným životním krokem, 
který může výrazně ovlivnit úspěšnost 
budoucího absolventa při jeho vstupu do světa práce.
Chce-li člověk dělat práci, která ho bude bavit, 
nebo alespoň pro něho nebude utrpením, 
měl by si své vzdělávání vybrat s ohledem na budoucí 
povolání, na své zájmy, schopnosti, osobnostní vlastnosti, 
zdravotní stav a studijní výsledky.
Připravili jsme pro vás nabídku povolání s možností 
uplatnění ve Šluknovském výběžku s jejich charakteristickými 
znaky a pracovními činnostmi, najdete zde informace 
o studijních oborech, které jsou vhodné pro přípravu 
na konkrétní profese a školy z nejbližšího okolí, 
které vzdělávání v těchto oborech nabízí. 

Přejeme vám šťastnou volbu a úspěšné zvládnutí dalšího vzdělávání.



Jaká by byla Tvoje práce:
 Jednání se zadavateli a upřesňování jejich 
 požadavků například na grafické zpracování 
 venkovních reklam (cedule, bannery, billboardy),
 reklamní předměty, loga firem, vizitky, etikety,
 plakáty a tiskoviny, polepy  na auta, obaly a další.
 Tvorba grafického návrhu tiskových i digitálních  
 médií.
 Digitalizace obrazových předloh, počítačové 
 zpracování obrazu a textu.
 Vytváření podkladů pro zhotovení tiskové formy.
 Využívání grafických softwarů: Adobe (Illustrator, 
 Photoshop, InDesign, Acrobat Professional),
  Brackets, QuarkXPress a další.
 Archivace a vedení kompletní dokumentace 
 zpracovaných souborů a dat pro tisk.
 Údržba technického vybavení a provádění 
 jednoduchých oprav.

Samostatný grafik pro média 
digitálně zpracovává text a obraz, 

tvoří multimediální prezentace,
 vytváří webdesign.

Jsi kreativní, máš tvořivé myšlení a představivost, 
baví Tě práce na PC? 
Grafik pro média může být profese vhodná pro TEBE:

GRAFIK PRO MÉDIA

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

Jako absolvent můžeš
najít uplatnění ve sféře

podnikatelské, živnostenské
i zaměstnanecké, především

ve všech typech tiskáren, 
reklamních a propagačních

agenturách, grafických studiích, 
při tvorbě webových stránek, 

ale i v oblasti obalové techniky,
nakladatelství a vydavatelství. 

Obor Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Škola dále nabízí vzdělávání v oboru Reprodukční grafik (34-53-H/01) 
– tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou.

Po čtyřech letech denního studia získáš 
střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie,
Rumburk, příspěvková organizace

Jiříkovská 840/4, Rumburk
Veřejná škola, Ústecký kraj

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

AWP Media s.r.o. 

Design Centrum 
 

STI ČESKO s.r.o.



Jaká by byla Tvoje práce:
 Zhotovování a kontrola tiskových forem.

 Příprava základních materiálů včetně tiskové 

 barvy.

 Příprava tisku a seřízení tiskového stroje 

 k bezchybné produkci.

 Obsluha tiskařských strojů a automatů.

 Výroba tištěných materiálů.

 Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.

 Upravování zabarvení tisku a odstraňování závad  

 při tisku.

 Předání kompletního a kvalitně vytištěného 

 nákladu.

 Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení,  

 jednoduché opravy.

Tiskaři jsou pracovníci, jejichž náplní 
je produkce tištěných materiálů 

podle výrobní dokumentace, 
za použití tiskového procesu, 

znají sortiment, vlastnosti i praktické 
využití barev a papírů.

Jsi technický nadaný, zručný, máš dobrý zrak 
a barvocit, rád děláš věci podle předem daných postupů? 
Tiskař může být profese vhodná pro TEBE:

T I S K A Ř

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

Absolventi se uplatňují 
v tiskárnách, 

polygrafických studiích, 
copycentrech, 

v závodech na výrobu obalů,
či při poskytování servisu tiskových 

strojů a kopírovacích zařízení.

Obor Tiskař na polygrafických strojích (34-52-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Škola dále nabízí vzdělávání v oboru
Tiskař na polygrafických strojích (34-52-L/01) 

– čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Po třech letech denního studia získáš 
střední odborné vzdělání s výučním listem

Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie,
Rumburk, příspěvková organizace

Jiříkovská 840/4, Rumburk
Veřejná škola, Ústecký kraj

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

PHARMING a.s. 
 

STI ČESKO s.r.o.



Jaká by byla Tvoje práce:
 Vedení personální agendy podřízených.
 Vedení docházky a evidence provedených činností    
 podřízených zaměstnanců.
 Návrh a realizace ročního plánu lesnických činností
 podle množstevních technických jednotek včetně 
 určení časovosti provedení jednotlivých činností 
 s ohledem na finanční plán.
 Návrh a realizace ročního plánu mysliveckého hospodaření.
 Vedení lesní hospodářské evidence.
 Uzavírání smluv na prodej dříví popř. těžebních zbytků 
 a sadebního materiálu v souladu s vypracovaným lesním 
 hospodářským plánem a ročními projekty lesnických činností. 
 Koordinace činnosti taxátorů při vyhotovení lesních
 hospodářských plánů.
 Vyhotovení lesních hospodářských plánů podle platné 
 legislativy a zadání zadavatele.
 Pravidelné proškolení podřízených zaměstnanců  
 v oblasti BOZP.

Plánuje lesnické činnosti na spravovaném úseku 
při dodržení lesního hospodářského plánu 

(závazných ustanovení lesního hospodářského plánu), 
dále zejména lesního zákona a zákona o ochraně 

přírody a dalších předpisů vztahujících 
se k předmětnému oboru. Řídí podřízené specialisty 

pro lesnické činnosti tak, aby tyto činnosti byly 
provedeny s maximální efektivností při dodržení 

zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Zajímá Tě botanika, zoologie, myslivost a příroda? 
Lesní technik může být vhodnou profesí pro TEBE:

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

  
Lesní technik lesník pro pěstební
činnost; lesní technik lesník  pro 

těžební činnost; lesní technik myslivec;
 lesní technik pro obchod, expedici 

dopravu dříví; lesní technik školkař; 
lesní technik taxátor; technik 
aborista; strážce nebo ekolog 

národních parků

Obor Lesnictví (41-46-M/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po čtyřech letech denního studia získáš 
střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, 
Šluknov, příspěvková organizace

T. G. Masaryka 580, Šluknov
Veřejná škola, Ústecký kraj

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

LeSNí TechNIK LeSNíK 

Lesy České republiky s.p.

Správa 
Národního praku 
České Švýcarsko

České Švýcarsko o.p.s.

UNILES a.s.



Jaká by byla Tvoje práce:
 Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem jeho nakládka a vykládka.
 Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí 
 půdních fréz nesených traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním 
 pracovním strojem.
 Drcení a rozmetání klestu.
 Frézování pařezů.
 Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.
 Ochrana lesních kultur pomocí mechanických postřikovačů a přípravy postřiků.
 Mechanická ochrana lesních kultur – ožínání křovinořezy
 a motorovými ožínači.
 Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, 
 zpřístupnění porostů a další pěstební práce a práce jednomužnou 
 motorovou pilou nebo křovinořezem.
 Mechanizované práce v ochraně lesa proti zvěři a hmyzím
 a ostatním škůdcům.
 Mechanizované odkorňování pokácených kmenů.
 Kopaní a udržování protipožárních pásů pomocí závěsného nářadí na traktoru.
 Asanace erozních rýh.
 Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.

Zabezpečuje v lesním
hospodářství jednotlivé

pracovní operace 
při přípravě půdy, 

obnově lesa, 
péči o lesní kultury 

a ve výchově lesních 
porostů prostřednictvím 

mechanizačních 
prostředků.

Nechceš sedět v kanceláři a láká Tě vůně přírody? 
Jsi manuálně zručný/zručná a bavila Tě práce se dřevem? 
Lesní mechanizátor může být vhodnou profesí pro TEBE!

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

  
Mechanizátor 

pro pěstební činnost; 
obsluha mobilních 

štěpkovacích strojů;
 údržba lesních cest

Obor Lesní mechanizátor (41-46-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po třech letech denního studia 
získáš střední odborné vzdělání s výučním listem.

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

LeSNí MechANIZáTOR 

Lesy České republiky s.p.
Správa 
Národního praku 
České Švýcarsko

České Švýcarsko o.p.s.

UNILES a.s.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, 
Šluknov, příspěvková organizace

T. G. Masaryka 580, Šluknov
Veřejná škola, Ústecký kraj



Ošetřovatel/ka se pod odborným 
dohledem sestry  nebo lékaře

 podílí na poskytování léčebné, 
rehabilitační, neodkladné, 

diagnostické 
a ošetřovatelské péče.

Jsi zodpovědný/zodpovědná s vřelým vztahem k lidem? 
Bavila by Tě práce spojená s pomocí nemocným lidem? 
Ošetřovatel/ka může být profese vhodná právě pro TEBE:

V nejrůznějších 
zdravotnických zařízeních,

 zařízeních sociální péče,
 a to zejména v léčebnách
 dlouhodobě nemocných, 
v ústavech sociální péče, 

ve stacionářích pro osoby
se zdravotním postižením, 
zařízeních geriatrické péče 

či v zařízeních hospicové 
péče.

Obor Ošetřovatel (53-41-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po třech letech denního studia 
získáš střední odborné vzdělání s výučním listem.

Střední zdravotnická škola 
a Obchodní akademie,

Rumburk, příspěvková organizace, 
Františka Nohy 959/6, Rumburk

Veřejná škola, Ústecký kraj

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto zařízeních:
OšeTŘOVATeL/KA

Jaká by byla Tvoje práce:
 Asistování při činnostech spojených s přijetím, propouštěním 
 a přeložením pacienta.
 Asistování při podávání léčivých přípravků neinvazivní cestou, 
 zejména při podávání kůží.
 Asistování při určených ošetřovatelských výkonech, 
 popř. provádění jednoduchých a neinvazivních ošetřovatelských výkonů.
 Komplexní hygienická péče o pacienty, včetně základní prevence dekubitů 
 a úpravy lůžka.
 Odebírání biologického materiálu kromě invazivních způsobů odběru.
 Péče o čistotu prostředí, hraček a ostatních předmětů.
 Pečování o vyprazdňování pacientů.
 Podílení se na poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského 
 procesu zejména na uspokojování základních biologických potřeb pacienta.
 Pomoc při rozdělování stravy pacientům, při jídle ležícím 
 nebo nepohyblivým pacientům, popř. krmení.
 Provádění úpravy těla zemřelého.
 Příprava pacientů k jednoduchým diagnostickým a terapeutickým výkonům, 
 asistování při nich a poskytování ošetřovatelské péče při těchto výkonech.
 Sledování fyziologických funkcí a projevů dětí a nemocných pacientů, 
 informování o jejich změnách nejbližšímu nadřízenému.
 Zajišťování doprovodu nemocných na různá odborná vyšetření.

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Domov důchodců Lipová
JIPRO-CASH s.r.o. – pracoviště Chřibská
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
Nemocnice Varnsdorf p. o.
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.



Praktická sestra je středoškolsky 
vzdělaný zdravotní pracovník. 

Pracuje pod dohledem zdravotní sestry 
(všeobecné sestry nebo porodní asistentky). 

Vykonává ošetřovatelskou péči 
ve zdravotnických zařízeních lůžkového 

a ambulantního charakteru.

Jsi zodpovědná/zodpovědný s vřelým vztahem k lidem? 
Bavila by Tě práce spojená s pomocí nemocným lidem? 
Praktická sestra může být profese vhodná právě pro TEBE:

V nejrůznějších 
zdravotnických zařízeních,

 zařízeních sociální péče,
 a to zejména v léčebnách
 dlouhodobě nemocných, 
v ústavech sociální péče, 

ve stacionářích pro osoby
se zdravotním postižením, 
zařízeních geriatrické péče 

či v zařízeních hospicové 
péče.

Obor Praktická sestra (53-41-M/03) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po čtyřech letech denního studia získáš 
střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Střední zdravotnická škola  a Obchodní akademie, Rumburk, 
příspěvková organizace, 

Františka Nohy 959/6, Rumburk
Veřejná škola, Ústecký kraj

Střední zdravotnická škola, Děčín,
 příspěvková organizace

Čsl. mládeže 5/9, Děčín
Veřejná škola, Ústecký kraj

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto zařízeních:

PRAKTIcKá SeSTRA
Jaká by byla Tvoje práce:
 Poskytování komplexní ošetřovatelské péče v rámci   
ošetřovatelského procesu.
 Sledování fyziologických funkcí a projevů pacienta.
 Péče o vyprazdňování, komplexní hygienická péče, 
 prevence dekubitu, péče o akutní a chronické rány.
 Rozdělování stravy pacientům podle diet a dohled 
 na jejich dodržování, dohlížení na dodržování pitného režimu 
 a krmení pacientů.
 Příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistence  
 při složitějších výkonech ostatním zdravotnickým pracovníkům, 
 poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech.
 Zavádění a udržování kyslíkové terapie.
 Podílení se na rehabilitačním ošetřovatelství včetně prevence poruch  
 z imobility, polohování pacientů, spolupráce s fyzioterapeutem.
 Provádění sterilizace a dezinfekce.
 Podílení se na činnostech spojených s příjmem, 
 překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.
 Vedení příslušné dokumentace.
 Asistence při transfúzích krve nebo krevních derivátů   
 pod přímým vedením lékaře.

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

Po úspěšném ukončení studia můžeš pokračovat 
na navazující vysokoškolské studium na všeobecnou sestru.

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
JIPRO-CASH s.r.o. – pracoviště Chřibská
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
Domov důchodců Lipová
NOEMA – komplexní domácí péče s.r.o.
Nemocnice Varnsdorf p. o.
Lužická nemocnice a poliklinika a.s.



Jaká by byla Tvoje práce:
 Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů 
 v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, 
 asociacích atd.
 Komunikace s obchodními partnery.
 Komunikace se správou budovy.
 Kontrola dodržování celních předpisů.
 Kontrola přepravních dokladů.
 Obsluha a správa kancelářské techniky 
 (fax, scanner, záznamník, kopírka, …)
 Obsluha datových schránek.
 Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 Ověřování správnosti deklarovaných zásilek.
 Péče o firemní prostory (zasedací místnosti).
 Péče o návštěvy.
 Příprava podkladů, formálních dokumentů 
 pro jednání a porady, zpracování zápisů.
 Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních 
 výkazů apod.
 Sledování zásilek.

Administrativní 
pracovník 
zajišťuje 
administrativně-
technické práce 
a organizační úkoly.

Jsi zodpovědná/zodpovědný a pečlivý/pečlivá? 
Bavila by tě práce spojená s administrativou? Administrativní 
pracovník/pracovnice může být profese vhodná právě pro TEBE:

Na jakých pozicích  můžeš 
pracovat?

fakturant, pokladník, 
pracovník pro evidenci dlouhodobého majetku, 

pracovník pro evidenci zásob, 
pracovník správy pohledávek

Obor Obchodní akademie (63-41-M/02) 
a Ekonomické lyceum (78-42-M/02) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Administrativní pracovník najde uplatnění jak ve veřejném sektoru 
tak v soukromém, uplatnění budeš mít široké.

Po čtyřech letech denního studia získáš 
střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

ADMINISTRATIVNí PRAcOVNíK
PRAcOVNIce

 Správa došlé odchozí pošty, včetně elektronické.
 Správa firemních vozidel.
 Správa vstupních karet.
 Vedení pokladny.
 Vykonávání dílčích administrativních prací, 
 archivace dokumentů.
 Vystavování a evidence faktur a celních dokladů.
 Zajištění překladů dokumentů, tlumočení, jednání.
 Zajišťování kancelářských potřeb.
 Zajišťování občerstvení při jednáních 
 Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.

Střední zdravotnická škola  a Obchodní akademie, Rumburk, 
příspěvková organizace, 

Františka Nohy 959/6, Rumburk
Veřejná škola, Ústecký kraj

Evropská obchodní akademie, Děčín, příspěvková organizace
Komenského náměstí 520/2, Děčín, Veřejná škola, Ústecký kraj



Jaká by byla Tvoje práce:

 Kontrola náležitosti účetních dokladů 
 a jejich evidence.
 Provádění pravidelných měsíčních kontrol
 ve finančním účetnictví.
 Spolupráce při inventarizaci a majetku 
 a závazků.
 Účtování účetních operací v rámci finančního  
 účetnictví (provádění účetních zápisů
 do účetních knih).
 Vedení příslušné evidence a záznamů 
 v souladu s vnitřními (interními) předpisy 
 účetní jednotky.
 Zajišťování fakturace v účetní jednotce.
 Zpracování účetních dokladů 
 pro automatizované zpracovávání.

Účetní zajišťuje 
prvotní evidenci 
jednotlivých 
činností účetní jednotky 
a účtování jednotlivých 
oblastí finančního účetnictví.

Na jakých 
pozicích  

můžeš pracovat?
Mzdová účetní, fakturant, 

pokladník, 
pracovník pro evidenci 

dlouhodobého majetku, 
pracovník pro evidenci zásob, 
pracovník správy pohledávek, 

odborný účetní

Obor Obchodní akademie (63-41-M/02) 
a Ekonomické lyceum (78-42-M/02) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Účetní potřebuje každý zaměstnavatel, uplatnění budeš mít široké.

Po čtyřech letech denního studia získáš 
střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

ÚČeTNí Střední zdravotnická škola  a Obchodní akademie, Rumburk, 
příspěvková organizace, 

Františka Nohy 959/6, Rumburk
Veřejná škola, Ústecký kraj

Evropská obchodní akademie, Děčín, příspěvková organizace
Komenského náměstí 520/2, Děčín, Veřejná škola, Ústecký kraj

Jsi zodpovědná/zodpovědný a pečlivý/pečlivá? 
Bavila by Tě práce spojená s administrativou? 
Účetní může být profese vhodná právě pro TEBE:



Jaká by byla Tvoje práce:
	Montáž, demontáž, opravy a servis koncových technických zařízení   
 včetně jejich uvedení do provozu.
 Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů,   
 přístrojů a zařízení, např. elektromotorů, transformátorů, rozvaděčů 
 a svařovacích agregátů.
 Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů 
 číslicově řízených strojů.
 Diagnostika a odstraňování závad řídících mechanismů, 
 ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití  
 digitální a analogové techniky.
 Diagnostika, údržba, seřizování a opravy elektrického 
 a elektronického příslušenství motorových vozidel.
 Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.
 Instalace a servis zabezpečovacích zařízení, hasicích přístrojů 
 a automatických protipožárních systémů.
 Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, 
 přístrojů a zařízení.
 Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých 
 a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení  
 a oživování.
 Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení,
 Evidence technických dat a průběhu provedených prací a výsledcích 
provedených kontrol.

Elektromechanik 

provádí samostatné práce 

při výrobě, montáži, opravách,  

rekonstrukcích, seřizování 

a zkoušení elektrických strojů,  

přístrojů a vážících zařízení, 

elektrických, elektromechanických 

a elektronických částí  

zabezpečovacích zařízení, elektric-

kých, elektromechanických  

a elektronických systémů  

obráběcích strojů s číslicovým  

řízením, výrobních center a linek.

Jsi technický nadaný/nadaná, manuálně zručný/zručná, 
baví Tě fyzika? 
Elektromechanik může být vhodnou profesí pro TEBE:

eLeKTROMechANIK

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

Stále více do průmyslu 
proniká automatizace výroby 

a robotizace, a právě 
o to více jsou elektromechanici

 potřební a firmami 
velmi žádání pracovníci!

Obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 
nebo jemu podobný obor Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po ukončení studia oboru Mechanik elektrotechnik 
můžeš dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo 
vysokých školách, zejména v elektrotechnice a informatických oborech.

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Říční 1774, Varnsdorf
Soukromá škola, Ústecký kraj

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
příspěvková organizace
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Veřejná škola, Ústecký kraj

BENTELER Automotive Rumburk s.r.o. 

EWM HIGHTEC WELDING  s.r.o.

LUKRAM s.r.o.

RETOS VARNSDORF s.r.o.

TOPOS a.s.

TOS VARNSDORF a.s.



Jaká by byla Tvoje práce:
	Samostatná tvůrčí a konstrukční řešení složitějších typů, 
 modelů, tvarů a vzorů výrobků nebo jejich skupin.
	Tvorba výkresové dokumentace.
 Provádění základních technických výpočtů konstrukčních dílů,
 analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, 
 porovnání s technickým zadáním.
 Zapisování příslušných technických norem do dokumentace.
 Vypracovávání příslušných technických podkladů 
 k homologaci výrobků.
 Provádění testování prototypových výrobků v podnikových   
 nebo státních, případně mezinárodních zkušebnách.
 Vypracovávání technických popisů a návodů k výrobkům.
 Realizace změnového řízení složitějších výrobků.
 Zpracovávání konstrukčních řešení strojírenských výrobků 
 na základě návrhů nebo výchozích projektů.
 Organizace spolupracovníků při zajištění plnění termínů 
 konstrukční dokumentace.
 Spolupráce s navazujícími útvary – technologie, výroba, 
 nákup subdodávek.

Samostatný strojírenský
technik konstruktér 
navrhuje a realizuje 

konstrukční řešení nových 
strojů, zařízení a výrobků 

ve strojírenské výrobě.

Jsi technický nadaný/nadaná, máš představivost,
baví Tě počty a současně jsi kreativní? 
Konstruktér může být profese vhodná pro TEBE:

KONSTRuKTÉR

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

V každé firmě jsou potřeba lidé, 
kteří připraví výrobu. 

Říká se jim obecně technici. 
Pokud vystuduješ obor strojírenství, 

můžeš dělat konstruktéra,
 technologa, programátora cNc

 strojů a spoustu jiných zaměstnání.
 Budeš u zrodu nových věcí. 

Nezapomeň, že konstruktér 
může být i v oboru elektro.

Obor Strojírenství (23-41-M/01) s různým zaměřením 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po čtyřech letech denního studia získáš střední odborné vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou.

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Říční 1774, Varnsdorf
Soukromá škola, Ústecký kraj

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
příspěvková organizace
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Veřejná škola, Ústecký kraj

RETOS VARNSDORF s.r.o.
PLASTON CR s.r.o.

TOPOS a.s.
TOS VARNSDORF a.s.

MIKOV s.r.o.
BENTELER Automotive Rumburk s.r.o.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, 
stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
Čsl. armády 681/10, Děčín I
Veřejná škola, Ústecký kraj



Jaká by byla Tvoje práce:
	Seřízení obráběcího stroje, rovinné či tvarové frézování, 
 soustružení, vrtání nebo broušení na klasických konvenčních
 či CNC strojích.
 Čtení ve výkresové dokumentaci a použití technologických
 podkladů.
 Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů 
 pro pracovní proces.
 Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, 
 upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 Seřízení výrobního procesu na požadované tolerance.
 Výroba součástí z kovových či jiných materiálů.
 Kontrola a odzkoušení vyrobených předmětů za použití 
 různých měřících a zkušebních přístrojů a postupů.
 Evidování technických dat o průběhu a výsledcích 
 výrobního procesu.
 Ošetřování a údržba příslušného strojního vybavení, 
 nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.

Seřizuje a obsluhuje klasické 
i CNC obráběcí stroje, 
např. frézky, brusky, vrtačky, 
soustruhy, vyvrtávačky apod.

Jsi technicky nadaný/nadaná, manuálně 
zručný/zručná, přesnost a preciznost je Tvojí doménou, 
s  konstrukční a prostorovou představivostí nemáš problém? 
Obráběč kovů může být vhodnou profesí pro TEBE:

OBRáBĚČ KOVŮ 
(OPeRáTOR
cNc STROJŮ)

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

brusič, frézař, soustružník, 
vrtař, univerzální obráběč kovů, 

operátor cNc strojů, 
seřizovač cNc strojů, 

pomocný pracovník 
obrábění kovů

Obor Obráběč kovů (23-56-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po třech letech denního studia získáš střední odborné vzdělání
s výučním listem. Po úspěšném ukončení studia můžeš pokračovat 
ve vzdělání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření 
nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složíš maturitní zkoušku.

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Říční 1774, Varnsdorf
Soukromá škola, Ústecký kraj

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
příspěvková organizace
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Veřejná škola, Ústecký kraj

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, 
Děčín VI, příspěvková organizace
Dělnická 825/15, Děčín VI
Veřejná škola, Ústecký kraj

RETOS VARNSDORF s.r.o.

Mikov s.r.o.

TOPOS a.s.

EUROMELAGROUP s.r.o.

TOS VARNSDORF a.s.

TRATEC – CS s.r.o.

MTS Metal s.r.o.

BENTELER Automotive  Rumburk s.r.o.



Jaká by byla 
Tvoje práce:
	Montáž a odzkoušení 
 řídících obvodů 
 a ovládacích prvků.
 Montáž a oživování slaboproudých obvodů,
 elektronických prvků a sestav velínů 
 a ovládacích stanovišť.
 Sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních   
sestav a systémů spotřební elektroniky, 
 automatizační, organizační  a výpočetní techniky.
 Provádění oprav, údržby, seřizování, renovace
 a montáže elektronických zařízení.
 Měření a vyhodnocování elektrických 
 a neelektrických parametrů zařízení, diagnostik a závad.
 Instalování, diagnostika a opravy metalických,
 optoelektronických a bezdrátových přenosových systémů.
 Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování 
 automatizovaných systémů řízení technologických 
 procesů a elektrických zařízení NN.
 Vedení příslušné provozní dokumentace.
 Odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav.
 Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování 
 a opravy telekomunikačních zařízení.
 Provádění údržby komplexu slaboproudých zařízení.
 Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Provádí práce a dílčí řízení 
prací při montážích, opravách 
a rekonstrukcích elektrických 

zařízení, samostatně 
obsluhuje energetická 

zařízení, provádí montáže 
bleskosvodných, provádí 

samostatné práce 
při opravách a údržbě 

nevýbušných elektrozařízení.

Jsi technický nadaný/nadaná, umíš logicky přemýšlet 
a přesnost je Tvojí doménou? 
Provozní elektrikář může být vhodnou profesí pro TEBE:

PROVOZNí 
eLeKTRIKáŘ 
SLABOPROuDÝch 
ZAŘíZeNí

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?
Jako elektrikář  a v dalších 

příbuzných povoláních, 
ve výrobních i nevýrobních 
organizacích a všude tam, 

kde je nutné odborné zajištění 
údržby a provozu 

elektrických zařízení.

Obor Elekrikář (26-51-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Po třech letech denního studia 
získáš střední odborné vzdělání s výučním listem.

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například v těchto firmách:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
příspěvková organizace
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Veřejná škola, Ústecký kraj

BENTELER Automotive  Rumburk s.r.o.

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.

 

GEZ spol. s r.o.

Jaromír Lánský – SAFETY MASTER



Jaká by byla Tvoje práce:
 Čtení a použití technických podkladů.
 Rozměřování a rýsování materiálů a strojních součástí.
 Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, 
 sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním.
 Řezání závitů.   
   Svařování kovů.
 Sestavování částí strojů a strojních zařízení.
 Zaškrabávání, zabrušování, vyvažování, slícování, 
 spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů.
 Vyhledávání závad a stanovování technologických  oprav.
 Provádění běžných, středních a generálních oprav 
 strojů a zařízení.
 Provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení.
 Provádění revizí strojů a zařízení.
 Ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí,
  zařízení a dalších pomůcek.
 Zpracování a sestavování strojních částí, zhotovování 
 přípravků, nástrojů a částí strojů a zařízení ruční úpravou 
 a opracováním s využitím ručních strojů a nástrojů.

Zámečník vykonává montáž 
a opravy strojů a zařízení 

s využitím ručních strojů 
a nástrojů.

Jsi technický nadaný/nadaná, manuálně zručný/zručná,
bavila Tě práce s kovem stroji? 
Strojní mechanik může být profese vhodná právě pro TEBE:

ZáMeČNíK

STROJNí MechANIK

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

provozní zámečník,  montér, 
strojní zámečník, 

kontrolor strojírenských výrobků.
Strojní mechanici najdou široké 
uplatnění jak ve strojírenském, 

tak i v chemickém, 
automobilovém, ale i v leteckém 
nebo potravinářském průmyslu! 

Poptávka firem po strojních 
mechanicích je vysoká.

Obor Strojní mechanik - zámečník (23-51-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Zdroj informací: Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například  v těchto firmách:

Po třech letech denního studia získáš střední odborné vzdělání
s výučním listem. Dále můžeš ve svém vzdělání pokračovat 
nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření 
nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složíš maturitní zkoušku.

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Říční 1774, Varnsdorf
Soukromá škola, Ústecký kraj

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
příspěvková organizace
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Veřejná škola, Ústecký kraj

HAAS + SOHN Rukov

MIKOV s.r.o.

RETOS VARNSDORF s.r.o.

Železárny Velký Šenov s.r.o. 

VENTOS s.r.o.

TOS VARNSDORF a.s.

BENTELER Automotive  Rumburk, s.r.o.

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, 
Děčín VI, příspěvková organizace
Dělnická 825/15, Děčín VI
Veřejná škola, Ústecký kraj



Jaká by byla Tvoje práce:
 Čtení a použití technických podkladů.
 Příprava pracoviště.
 Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod   
 (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).
 Výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů 
 pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat.
 Vyrovnání, upínání, přistehování, případně 
 předběžná úprava obrobku s použitím 
 všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízeních.
 Provádění svařovacích prací v potřebné poloze, 
 případně se zřetelem k plánům postupu svařování.
 Konečná úprava svarů.
 Čištění a zkoušení provedených prací 
 za použití různých příslušných pomůcek.
 Ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů 
 a zařízení,  provádění jednoduchých opravářských prací.
 Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 Finální vizuální kontrola dílů.
 Dodržování bezpečnosti práce.

Svářeč kovů provádí 
svařování kovových 

polotovarů a součástí s použitím 
různých svařovacích technik.

Nejvhodnější přípravu pro tuto profesi 
poskytuje střední vzdělání s výučním listem 

v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba. 
Jinou alternativu představuje střední 

vzdělání s výučním listem ve skupině oborů 
strojírenství a strojírenská výroba. 

Jsi technicky nadaný/nadaný, manuálně zručný/zručná,
 bavila Tě práce s kovemi? 
Svářeč může být profese vhodná právě pro TEBE:

SVáŘeČ

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

Ze strany firem je velký zájem 
o svářeče,  s touto kvalifikací 

nebudeš mít problém 
najít práci!

Obor Strojní mechanik - zámečník (23-51-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Po třech letech denního studia získáš střední odborné vzdělání
s výučním listem. Dále můžeš ve svém vzdělání pokračovat 
nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření 
nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složíš maturitní zkoušku.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
příspěvková organizace
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Veřejná škola, Ústecký kraj

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například  v těchto firmách:

EUROMELAGROUP s.r.o.

HAAS + SOHN Rukov s.r.o.

METAL OKA s.r.o.

MTS Metal s.r.o.

RETOS VARNSDORF s.r.o.

TOPOS a.s.

TOS VARNSDORF a.s.

BENTELER Automotive  Rumburk s.r.o.

TRATEC – CS s.r.o.

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, 
Děčín VI, příspěvková organizace
Dělnická 825/15, Děčín VI
Veřejná škola, Ústecký kraj



Jaká by byla 
Tvoje práce:

 Zpracovává prkna, 
 desky, hranoly 
 a vyrábí samostatně celé kusy.
 Řezáním a opracováním dřeva 
 vytváří jednotlivé díly.
 Vyrábí a opravuje dřevěný nábytek.
 Při návrhu nového kusu nábytku   
 vytváří skicy.
 Vyrábí okna, dveře, 
 dřevěná schodiště, zábradlí 
 a další stavební prvky.
 Ve slévárenských provozech 
 se modeláři zabývají výrobou 
 dřevěných modelů, 
 z nichž se pak dělají pískové formy.
 Vybírá vhodné materiály a plánuje
 technologický postup výroby. 
 Výrobky povrchově upravuje 
 a montuje do konečné podoby. 

Truhlář při své práci používá 
různé nástroje např. pilu (rovnou, 

děrovku, vykružovačku, cirkulárku, 
pásovou) hoblík (uběrák, hladík, 
klopkář, hoblovka, srovnávačka, 
protahovačka), zubák, nebozez, 

vrták, svidřík, vrtačka, dlabačka, 
soustruh na dřevo.

Jsi technicky nadaný/nadaná, manuálně zručný/zručná, bavila 
by tě práce se dřevem a máš zájem věnovat 
se tradičnímu řemeslu? Truhlář může být profese vhodná pro TEBE:

TRuhLáŘ

Na jakých pozicích 
můžeš pracovat?

nábytkový truhlář, stavební truhlář, 
modelář pro výrobu dřevěných modelů 

a forem, umělecký truhlář, řezbář, 
dřevosoustružník, parketář

Obor Truhlář (33-56-H/01) 
můžeš vystudovat v okrese Děčín na:

Zdroj informací:
Úřad práce České republiky, www.portal.mpsv.cz
Národní soustava povolání, www.nsp.cz
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, www.infoabsolvent.cz
Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

Po třech letech denního studia získáš střední odborné 
vzdělání s výučním listem.
Po úspěšném ukončení studia můžeš pokračovat ve vzdělávání 
nástavbovým studiem v oborech orientovaných na podnikání, 
ve kterých složíš maturitní zkoušku.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
příspěvková organizace
Bratislavská 2166, Varnsdorf
Veřejná škola, Ústecký kraj

Střední škola řemesel a služeb Děčín 
příspěvková organizace
Ruská 147, Děčín IV
Veřejná škola, Ústecký kraj

Práci ve Šluknovském výběžku najdeš například  v těchto firmách:

ABX s. r. o

Oldřich Uherek, Varnsdorf

TRATEC - CS s.r.o.

CB Lípa s.r.o.

ZETR s.r.o.

Petr Novák, Rybniště





ŠKOLA

M E D I Á L N Í  GRAFIKY

A POLYGRAFIE
WWW.SOSMGP.CZ

Tento katalog byl zhotoven v rámci odborného 

výcviku žáky v oborech grafi k, tiskař a knihař


