
Rozhodnutím  č.j. 20508/2012-25 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně v údajích Střední školy stavební  

a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace a s účinností od 1. 9. 2012 do školského rejstříku zapisuje tyto obory: 

 

 

Kód                     Název oboru                                                                  forma vzdělávání                        délka vzdělávání                     druh oboru 

 

33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby   
                             (platí pro 3. – 4. ročníky)                                                       denní     4 roky               maturitní 

33-42-L/01         Operátor dřevařské a nábytkářské výroby                         
                           (od 1.9.2011 výuka podle ŠVP)                                              denní                                                4 roky                             maturitní 

36-52-H/01        Instalatér                                                                                  
                             (od 1.9.2010 výuka podle ŠVP)                                            denní                                                3 roky                              učební 

36-67-H/003 Kamnář       
                            (platí pro 2. a 3. ročník)                                                          denní                                                3 roky                              učební 

36-67-H/02 Kamnář       
                            (od 1.9.2012 výuka podle ŠVP)                                             denní                                                3 roky                              učební 

39-41-H/001 Malíř a lakýrník        
                             (od 1.9.2010 výuka podle ŠVP)                                            denní                                               3 roky                               učební 

36-66-H/01 Montér suchých staveb      
                             (od 1.9.2009 výuka podle ŠVP)                                             denní                                              3 roky                                učební 

36-64-H/01 Tesař        
                             (od 1.9.2009 výuka podle ŠVP)                                             denní     3 roky   učební 

33-56-H/01 Truhlář        
                             (od 1.9.2009 výuka podle ŠVP)                                             denní     3 roky   učební 

36-67-H/01 Zedník        
                             (od 1.9.2009 výuka podle ŠVP)                                             denní     3 roky   učební 
                             Zedník – Obkladač      

                             (od 1.9.2009 výuka podle ŠVP)                                             denní     3 roky   učební 

36-67-E/503 Stavební výroba 

                             (platí pro 2. ročník)                                                                 denní    2 roky   učební 



36-67-E/02        Stavební práce 

                             (od 1.9.2012 výuka podle ŠVP)                                            denní    2 roky   učební 

36-57-E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce  

                             -malířské a natěračské práce (3. ročník)                      denní    3 roky   učební 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce     
                             (od 1.9.2011 výuka podle ŠVP)                                            denní    3 roky   učební 

36-64-E/002 Tesařské a truhlářské práce-tesařské práce   
                             (platí pro 3. ročník)                                                                denní    3 roky   učební 

36-64-E/01         Tesařské práce 

                             (od 1.9.2011 výuka podle ŠVP)                                            denní                                                3 roky                               učební 

33-56-E/001 Truhlářské práce      
                             (platí pro 2. a 3. ročníky)                                                      denní    3 roky   učební 

33-56-E/01 Truhlářské a čalounické práce      
                             (od 1.9.2012 výuka podle ŠVP)                                            denní    3 roky   učební 

36-67-E/001 Zednické práce                   
                             (platí pro 3. ročník)                                                                denní    3 roky   učební 

36-67-E/01 Zednické práce       
                             (od 1.9.2011 výuka podle ŠVP)                                            denní    3 roky   učební   

23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví               
                             (platí pro 3. ročník)                                                                denní    3 roky   učební 

23-51-E/01 Strojírenské práce     
                             (od 1.9.2011 výuka podle ŠVP)                                           denní    3 roky   učební 

33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba    
                             (nástavbové studium, platí pro 2. ročník)                          denní    2 roky   maturitní 

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba    
                             (nástavbové studium, od 1.9.2012 výuka podle ŠVP)     denní    2 roky   maturitní 

33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba    
                             (nástavbové studium, platí pro 2. a 3. ročníky)               dálková                 3 roky   maturitní 

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba    
                             (nástavbové studium, od 1.9.2012 výuka podle ŠVP)      dálková                 3 roky   maturitní 

36-44-L/502 Stavební provoz      
                             (nástavbové studium, platí pro 2. ročník)                           denní    2 roky   maturitní 



36-44-L/51 Stavební provoz      
                             (nástavbové studium, od 1.9.2012 výuka podle ŠVP)       denní    2 roky   maturitní 
36-44-L/502 Stavební provoz      
                             (nástavbové studium, platí pro 2. a 3. ročníky)                    dálková   3 roky   maturitní 

36-44-L/51 Stavební provoz      
                             (nástavbové studium, od 1.9.2012 výuka podle ŠVP)         dálková   3 roky   maturitní 

 

 

 

 

  

 

 

 


