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V Děčíně dne 19. 1. 2021 od  17: do 19:00 hod. (prostředí Google Meet)  

 



 UČEBNÍ OBORY TŘÍLETÉ S VÝUČNÍM LISTEM (TYP H) 

23-65-H/02 Lodník – jedinečný obor vzdělání v ČR  

23-56-H/01 Obráběč kovů (strojní obrábění kovů) 

23-51-H/01 Strojní mechanik (ruční obrábění kovů) 

23-52-H/01 Nástrojař 

36-52-H/01 Instalatér 

36-67-H/01 Zedník  

23-55-h/01 Klempíř – dlouhodobě nabízený obor poptávaný trhem práce, ale bez zájmu uchazečů 

 

 UČEBNÍ OBORY TŘÍLETÉ S VÝUČNÍM LISTEM (TYP E) 

určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vycházející v nižším ročníku ZŠ 

36-67-E/01 Zednické práce 

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

 

Do všech výše uvedených oborů vzdělání proběhne pouze přijímací řízení na základě 
zveřejněných kritérií a vysvědčení z 1. poloviny posledního a 1. poloviny předchozího ročníku. 

 

 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM (maturitní) – pro absolventy oborů s výučním listem 

64-41-L/51 Podnikání 
 
Proběhne jednotná přijímací zkouška + vysvědčení z 1. poloviny druhého a 1. poloviny třetího 
ročníku. 

   

Vyučované obory vzdělání 



 

Všechny obory dlouhodobě požadované trhem práce (poptávka stále neuspokojena).  

Intenzivní spolupráce se zaměstnavateli (cca 35 různě velkých firem): 

 veškerý odborný výcvik žáků posledních ročníků oborů vzdělání s výučním listem 
probíhá přímo na pracovištích zaměstnavatelů,  

 významné benefity pro žáky,  

 přímé zapojení zaměstnavatelů do odborného vzdělávání (interaktivní výukové 
prezentace firem pro žáky přímo ve škole (cca 15 ve školním roce), 

 četné exkurze žáků do provozů zaměstnavatelů, 

 vzdělávání odborných učitelů ve firmách, 

 účast odborníků z praxe v komisích jednotných závěrečných zkoušek, 

 podpora školy hmotným vybavením. 

 Školní poradenské pracoviště: 

 školní psycholog, 2 výchovní poradci, metodik prevence, 2 kariéroví poradci, 2 školní 
asistenti, 

 propracovaná školní preventivní strategie, doslova „ušitá na míru“ potřebám školy,  

 adaptační kurzy pro 1. ročníky (3 dny v autokempu Česká brána – Stará Oleška). 

Intenzivní spolupráce se sociálními partnery: 

16 základních škol jižní části okresu Děčín, Úřad práce ČR, OHK, 35 zaměstnavatelů v 
regionu i v zahraničí, EDINNA (sdružuje evropské lodní školy), partnerské školy 
(Berufsbildende Schule Schönebek, Stredná odborná škola dopravná Bratislava). 

Pravidelné vynikající výsledky v celostátních kolech odborných soutěží. 

Průběžná renovace prostor a modernizace strojového vybavení. 

Intenzivní digitalizace – všechny třídy vybaveny dataprojektory, učitelé notebooky 

 

 

 

Nejsilnější stránky školy 



   

CHART FEROX Děčín a. s.  

                                                          (jeden příklad za všechny) 

 

 Firma žáka SŠ oblékne, obuje, vybaví potřebnými ochrannými prostředky. 

 

 Během odborného výcviku ve 3. ročníku pobírá mzdu za produktivní práci ve výši  

      500 – 1 500,- Kč/ měsíc). O prázdninách má možnost brigády ve svém oboru.. 

 

 Poslední ročník studia je brán zároveň jako zkušební doba, takže když absolvent 
podepíše pracovní smlouvu, nastoupí okamžitě jako řádný zaměstnanec se všemi 
benefity a s průměrným platem.  

 

 Firma uhradí každému ze žáků, který je u ní na praxi, základní svářecí kurz v 
hodnotě cca 20 000,- Kč bez ohledu na to, jestli u ní nadále zůstane jako 
zaměstnanec. 

 

 Nástupní plat po vyučení 25 000,- Kč hrubého a během 3 let až 40 000,- Kč. 

 

 

Příklad spolupráce se zaměstnavateli 



 

Naše obory H jsou vhodné pro: 

 chlapce i děvčata, kteří jsou šikovní, manuálně zruční, kteří mají na ZŠ trošku 

problém s češtinou, cizím jazykem, matematikou a fyzikou a na vysvědčení se 

objevují i v nižších ročnících ZŠ trojky, čtyřky a horší, 

 pro žáky samostatné, cílevědomé, pracovité, snažící se překonávat překážky, 

 pro lidi zdravě sebevědomé, schopné dodržovat pravidla a respektovat autority. 

 

Naše obory E jsou vhodné pro: 

 chlapce i děvčata se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně sníženého intelektu) 

 chlapce i děvčata, kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ v nižším ročníku 

 

Všechny naše obory jsou nevhodné pro: 

 lenochy bez vůle překonávat překážky, 

 lidi neochotné dodržovat nastavená pravidla a lháře, 

 lidi bez respektu k autoritám a neschopné vstávat včas a chodit pravidelně do školy. 
 

Důrazně upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů, že obory Lodník, Obráběč kovů, Nástrojař 

a Instalatér nejsou vhodné pro žáky ze speciálních tříd ZŠ a žáky vycházející z nižších ročníků 

ZŠ, kteří pak studium nezvládnou a naprosto zbytečně jej předčasně ukončí! 
 

Kompetence uchazeče o studium 



 

Režim: 

1 týden teoretické vyučování / 1 týden odborný výcvik 

Třída = 24 žáků (2 skupiny pro odborný výcvik) 

 

Obory vzdělání typu H (Dělnická, školní loď DL2, Pivovarská, Křešice, firmy): 

 1. a 2 ročník – OV probíhá ve školních dílnách a na školní dílenské lodi DL2  

 3. ročník – OV probíhá na pracovištích a plavidlech 

 Obor 23-65-H/02 Lodník – ve 3. ročníku absolvuje žák 5 měsíců souvislé odborné 

praxe na plavidlech českých rejdařů doma i v zahraničí  

 

Obory vzdělání typu E (Křešice, Pivovarská, zaměstnavatelé): 

 1. a 2 ročník – OV probíhá ve školních dílnách (Křešice, Pivovarská, zakázky)  

 3. ročník – OV probíhá ve škole v režimu 1 den teoretické vyučování / 4 dny odborný 

výcvik nebo na pracovištích zaměstnavatelů nebo s učiteli OV na zakázkách 

 

V posledním ročníku navštíví všichni žáci Informační a poradenské středisko při Úřadu 

práce ČR – kontaktní pracoviště Děčín, kde proběhne beseda jako úvod do světa 

práce s interaktivním blokem zaměřeným na uplatnění na trhu práce.  

Odborný výcvik 



 

Webové stránky školy: www.dorado.cz 

           Úvod - Uchazeči – Učební obory H (nebo E)  

U každého oboru najde uchazeč: 

 podrobný profil absolventa, 

 možnosti uplatnění absolventa, 

 požadavky na zdravotní způsobilost,  

 seznam spolupracujících zaměstnavatelů, 

 videoukázku charakterizující práci v oboru, 

 proklik na průměrné mzdy zaměstnanců v oboru, 

 možnosti dalšího vzdělávání.  

 

Možnosti dalšího studia po absolvování oboru vzdělání s výučním listem  

64-41-L/51 Podnikání - maturitní nástavba 

Absolvent je připraven ve svém oboru i podnikat jako OSVČ, zvládá základy účetnictví, 
ekonomiky podniku a práce s počítačem nebo případně pokračovat na vysokou školu. 

 

Příklad rozumného řešení 

Studium dalšího oboru vzdělání s výučním listem ve zkráceném režimu nebo s 
odpuštěním všeobecně vzdělávacích předmětů = zajištění flexibility absolventa na 
trhu práce (až tři výuční listy v různých oborech místo maturity). 

 

Profily absolventů školy 

http://www.dorado.cz/


Kontakt 

Děkuji Vám za pozornost a srdečně zvu na osobní prohlídku 

školy po předchozím telefonickém objednání. 

                    

                  

 

       Mgr. Bc. Jana Férová                          

 ředitelka školy a výchovný poradce 

 

Mobil: 736 233 444 

E-mail: ferova@dorado.cz 

   

 

   

 

 

                          

http://www.celysvet.cz/smajlici-ke-stazeni-smajlik
mailto:ferova@dorado.cz

