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• Gymnázium a Střední průmyslová škola 

elektrotechniky a informatiky,  

Frenštát pod Radhoštěm 

595 537 500 / www.frengp.cz

• Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 

556 706 301 / www.tznj.cz

• Střední odborná škola, Bruntál 

554 295 241 / www.sosbruntal.cz

• Střední škola řemesel, Frýdek-Místek 

558 421 203 / www.ssremesel.cz

• Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, 

Frýdek-Místek 

558 630 041 / www.ssgos.cz

• Střední odborné učiliště stavební, Opava 

553 821 906 / www.soustop.cz

• Střední škola hotelnictví a služeb  

a Vyšší odborná škola, Opava 

553 711 428 / www.sshsopava.cz

• Střední škola technická, Opava 

555 538 100 / www.sst.opava.cz

• Střední škola elektrotechnická, Ostrava 

556 205 242 / www.sse-najizdarne.cz

• Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,  

Ostrava-Poruba 

596 909 302 / www.skolspec.cz

ŠIKOVNÝCH ŘEMESLNÍKŮ  
SI LIDI VÁŽÍ, BUDOU I TEBE

ZE STARTU DOSTANEŠ 
NĚCO NA PŘILEPŠENOU

Možná teď taky váháš, na jakou střední školu 
se přihlásit. Vsadíme se, že většina tvých 
spolužáků míří na gympl nebo třeba na 
obchodku. Nic proti tomu, ale ne každý chce 
strávit další čtyři roky v lavici.

Pokud tě biflování učebnic moc nebaví,  
a navíc máš šikovné ruce, neváhej ani minutu. 
V učebním oboru budeš trénovat praktické 
dovednosti a něco si dokážeš.

Postaráš se tak zároveň o svou budoucnost.  
Po šikovných řemeslnících je dnes obrovský 
hlad. Snadno tak najdeš zaměstnavatele 
nebo si můžeš založit vlastní firmu. Šikovní 
řemeslníci budí respekt. A taky si slušně 
vydělají.

Moravskoslezský kraj podporuje mladé řemeslníky, můžeš 
tak čerpat hned několik stipendií najednou. Stačí si vybrat 
jedno ze 12 podporovaných řemesel. Pokud budeš mít 
dobré známky, můžeš dostat za rok až 16 tisíc!

Většinu oborů zároveň podporují i firmy. Doufají totiž,  
že se jim podaří ulovit do budoucna šikovné lidi. 
Ty tak můžeš získat navrch další kapesné.
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• Střední škola stavební a dřevozpracující, 

Ostrava 

597 494 105 / www.soustav-ostrava.cz

• Střední škola technická a dopravní,  

Ostrava-Vítkovice 

555 503 101, www.sstd.cz

• Albrechtova střední škola, Český Těšín 

558 425 200 / www.albrechtova-stredni.cz

• Střední škola technických oborů,  

Havířov-Šumbark 

596 802 111 / www.ssto-havirov.cz

• Střední škola, Havířov-Šumbark  

596 884 825 / www.outech-havirov.cz

• Střední škola techniky a služeb, Karviná 

596 343 551 / www.sstas-karvina.cz

• Střední škola, Bohumín 

596 097 999 / www.sosboh.cz
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PODÍVEJ SE NA ŠKOLY 
S PODPOROVANÝMI OBORY



UŽ VÍŠ, KAM TĚ  
TO TÁHNE?

Že k úspěchu vede jen gympl? 
Šikovný řemeslník se dnes vyvažuje zlatem. 
Přihlas se na učební obor a získej stipendium.

ZEDNÍK

Poctivá práce, která se pořád dělá 
rukama a pořád se nedá nijak ošidit. 
Jenom svaly a zednická lžíce!

KLEMPÍŘ

Dokáže vytvarovat každý kus plechu 
do roztodivných tvarů. Díky němu vám 
nezatéká do bytu.

ŘEZNÍK - UZENÁŘ

Umí všechno od naporcování celého 
zvířete až po klobásky. Správný řezník 
se pozná podle úcty k masu.

MALÍŘ A LAKÝRNÍK

Lakuje nábytek, pokládá tapety, vytváří 
fasády, natírá pouliční lampy… zkrátka 
dělá tento svět o hodně barevnějším.

ELEKTROMECHANIK

Vyzná se v ledničkách a klimatizacích.  
Stejně dobře zvládne opravit výtah.

KOMINÍK

Dnešní kominík si vypomáhá moderní 
technikou. Pomocí počítače odhalí  
i malou prasklinu v komíně.

TESAŘ

Pracuje se dřevem na stavbě. 
Umí vyrobit trámy a příčky s přesností  
na milimetr. 

PEKAŘ

Vstává sice brzo ráno, zato mu to ale 
v práci krásně voní čerstvým chlebem. 
Musí umět slané i sladké pečivo.

MONTÉR  
SUCHÝCH STAVEB

Neboli sádrokartonář. Pomocí 
sádrových desek dotváří interiéry domů 
a bytů. Dělá třeba nové příčky nebo 
klenby.

NÁSTROJAŘ

Vyrábí praktické nástroje na obráběcím 
stroji. Včetně těch počítačem řízených.

VÍCE INFORMACÍ 
O JEDNOTLIVÝCH  

ŘEMESLECH 
NAJDEŠ NA

POKRÝVAČ

Pokládá střešní tašky na domy, garáže, 
pergoly, přístřešky… Prostě dělá střechu 
střechou. 

ELEKTRIKÁŘ

Král všech věciček pod proudem. 
Dokáže natáhnout dráty na stavbu, 
opravit televizi, mobil, nebo  
i průmyslový stroj.
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