
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ PRO VYCHÁZEJÍCÍHO ŽÁKA  

ZŠ WOLKEROVA při ZŠ a MŠ TGM BÍLOVEC 2022/2023 

 

1. Středoškolské vzdělání s výučním listem – KÓD OBORU E 

 

 
Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem 

Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. 

Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických 

povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní 

zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky. 

Forma studia: DENNÍ  Typ školy: VEŘEJNÁ  Kraj: Moravskoslezský 

Město: Ostrava, Nový Jičín  

 

Skupiny oborů – fialová 

Kód oboru – černá 

Název oboru – červená  

 
 

23Strojírenství a strojírenská výroba 
E 

23-51-E/01 Strojírenské práce (délka studia 3 roky) 
 Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) 

o Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Sokolovská 487/45, Nový Jičín 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 
o Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava 

 
29Potravinářství a potravinářská chemie 
E 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce, délka studia 3 roky) 
 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

 
E 
33Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 
E 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (délka studia 3 roky)  

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava 

 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (ŠVP Košíkařské práce, délka studia 3 roky) 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

 

36Stavebnictví, geodézie a kartografie 
E 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce (délka studia 3 roky) 
 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava 

  

36-67-E/01 Zednické práce (délka studia 3 roky) 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava 
 

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/23/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/23/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/23/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2351E01/Strojirenske-prace/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026396/Odborne-uciliste-Prakticka-skola-Novy-Jicin-/SOS?kodOboru=2351E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600017702/Stredni-skola-stavebni-drevozpracujici-Ostrava-/SOS?kodOboru=2351E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/29/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/29/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2951E01/Potravinarska-vyroba/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=2951E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/31/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/33/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/33/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3356E01/Truhlarska-a-calounicka-vyroba/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600017702/Stredni-skola-stavebni-drevozpracujici-Ostrava-/SOS?kodOboru=3356E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3358E01/Zpracovatel-prirodnich-pletiv/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=3358E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/36/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/36/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3657E01/Malirske-a-nateracske-prace/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600017702/Stredni-skola-stavebni-drevozpracujici-Ostrava-/SOS?kodOboru=3657E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3667E01/Zednicke-prace/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600017702/Stredni-skola-stavebni-drevozpracujici-Ostrava-/SOS?kodOboru=3667E01&uroven=1


36-67-E/02 Stavební práce (délka studia 2 roky) 
 Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava 
 

41Zemědělství a lesnictví 
E 

41-52-E/01 Zahradnické práce (délka studia 3 roky) 
 Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) 

o Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Sokolovská 487/45, Nový Jičín 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

 

65Gastronomie, hotelnictví a turismus 
E 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (délka studia 3 roky) 
 Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) 

o Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Sokolovská 487/45, Nový Jičín 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 
o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

 

66Obchod 
E 

66-51-E/01 Prodavačské práce (délka studia 3 roky) 
 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

 

69Osobní a provozní služby 
E 

69-54-E/01 Provozní služby (délka studia 2 roky) 
 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

 

75Pedagogika, učitelství a sociální péče 
 

75-41-E/01 Pečovatelské služby (délka studia 3 roky) 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pro žáka vzdělávacího programu Základní škola speciální (ZŠS) – docházka na ZŠ desetiletá  

2. Středoškolské vzdělání bez výučního listu – kód oboru C 

Praktická škola 

Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je 

neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne 

výuční list). Délka vzdělání je 1 nebo 2 roky. Absolventi se mohou v rámci svých možností a 

individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, příp. chráněných 

dílnách. 
 

78Obecně odborná příprava (lyceum) 
 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (délka studia 1 rok)  

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (délka studia 2 roky) 
 Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) 

o Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Sokolovská 487/45, Nový Jičín 

 Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, Ostrava 

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3667E02/Stavebni-prace/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600016846/Stredni-skola-technicka-zemedelska-Novy-Jicin-/SOS?kodOboru=3667E02&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600017702/Stredni-skola-stavebni-drevozpracujici-Ostrava-/SOS?kodOboru=3667E02&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/41/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/41/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/4152E01/Zahradnicke-prace/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026396/Odborne-uciliste-Prakticka-skola-Novy-Jicin-/SOS?kodOboru=4152E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=4152E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/65/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/65/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6551E01/Stravovaci-a-ubytovaci-sluzby/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026396/Odborne-uciliste-Prakticka-skola-Novy-Jicin-/SOS?kodOboru=6551E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=6551E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/66/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/66/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6651E01/Prodavacske-prace/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=6651E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/69/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/Sds/E/69/0/Nizsi-stredni-odborne-vzdelani-s-vyucnim-
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/6954E01/Provozni-sluzby/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=6954E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/75/6?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7541E01/Pecovatelske-sluzby/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=7541E01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/78/3?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/SkupinaOboru/1/78/3?kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7862C01/Prakticka-skola-jednoleta/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7862C02/Prakticka-skola-dvouleta/1?zkracene=False&kraj=CZ081
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026396/Odborne-uciliste-Prakticka-skola-Novy-Jicin-/SOS?kodOboru=7862C01&uroven=1
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600026957/Stredni-skola-prof-Zdenka-Matejcka-/SOS?kodOboru=7862C01&uroven=1


 

 

 


