
Budoucnost patří těm,  
kdo si věří

Nabídka učebních  
a studijních oborů



Charakteristika školy

Střední škola stavebních řemesel 
brno-bosonohy, je nový název dříve 
Střední odborné školy a Středního odbor-
ného učiliště stavebního, Pražská 38b, 
Brno-Bosonohy. Škola je státním zařízením, 
jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 
Rozsáhlý areál se nachází v Bosonohách, 
v západní příměstské části města Brna a je 
snadno dosažitelný prostředky MHD.

Celý areál školy je postupně modernizován 
tak, aby co nejlépe sloužil výuce i výchově 
žáků nejen z jihomoravského regionu. 
Součástí školního areálu je vše, co je třeba jak 
pro přípravu kvalifikovaných odborníků, tak 
pro vyžití žáků ve volném čase – budovy pro 
teoretické vyučování, moderní areál dílen pro 
jednotlivé profese, tělocvična s posilovnou 
a komplexem hřišť, jídelnou a výdejnou stravy. 
Výsledkem práce při výchově a vzdělávání 
mladých řemeslníků je i trvalá spolupráce 
s řadou sponzorů – velkých domácích 
a zahraničních stavebních firem poskytujících 
vše potřebné k výuce žákům.

Výuka je bezplatná. Žákům jsou poskyto-
vány zdarma pracovní oděvy, obuv, nářadí 
a bezpečnostní a ochranné pomůcky. 

Od školního roku 2010/2011 poskytujeme 
prospěchová stipendia všem žákům 
oboru klempíř-stavební výroba, mechanik 
plynových zařízení, kominík, tesař, zedník, 
zedník-obkladač, pokrývač a čalouník.

do tříletého oboru vzdělání se přijímací 
zkoušky nekonají. Do oborů umělecký 
truhlář a řezbář a uměleckořemeslné 
zpracování dřeva se konají talentové 
zkoušky. U oborů vzdělání zakončených MZ 
se přijímací zkoušky konají.

V rámci přípravy na budoucí povolání se žáci 
účastní i mnoha domácích a mezinárodních 
soutěží odborných dovedností, na kterých se 
umísťují na předních místech.

Součástí SŠ stavebních řemesel je i Domov 
mládeže s kapacitou 360 lůžek. Ubytovaní 
žáci a studenti bydlí ve dvou a třílůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

absolventům jsme nápomocni zprostřed-
kovat zaměstnání s trvalou perspektivou 
a nadprůměrnými výdělky u zavedených 
a prosperujících firem, se kterými škola 
dlouhodobě spolupracuje.
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Použité zkratky

DE – denní studium, ZZ – závěrečná zkouška, MZ – maturitní zkouška

Čtyřleté studijní obory zakončené MZ strana

kód a název oboru délka studia forma studia ukončení studia

82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování 
dřeva – práce truhlářské 4 DE MZ 3

82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování 
dřeva – práce čalounické 
a dekoratérské

4 DE MZ 3

Tříleté obory vzdělávání zakončené ZZ strana

kód a název oboru délka studia forma studia ukončení studia

36-67-H/01 Zedník 3 DE ZZ 4

36-67-H/01 Zedník-obkladač 3 DE ZZ 5

36-64-H/01 Tesař 3 DE ZZ 6

36-69-H/01 Pokrývač 3 DE ZZ 7

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář 3 DE ZZ 8

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE ZZ 9

36-52-H/01 Instalatér 3 DE ZZ 10

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 3 DE ZZ 11

23-55-H/01 Klempíř 3 DE ZZ 12

36-56-H/01 Kominík 3 DE ZZ 13

33-59-H/01 Čalouník 3 DE ZZ 14

33-56-H/01 Truhlář 3 DE ZZ 15

Nástavbové studijní obory zakončené MZ strana

kód a název oboru délka studia forma studia ukončení studia

33-42-L/51  Nábytkářská a dřevařská výroba 2 DE MZ 16

36-44-L/51 Stavební provoz 2 DE MZ 17

23-43-L/51 Provozní technika 2 DE MZ 18

Přehled studijních oborů



kód a název oboru délka studia Forma studia Ukončení studia

36-67-H/01 Zedník 1 rok DE ZKR ZZ

36-67-H/01 Zedník se zaměřením na obkladačství 1 rok DE ZKR ZZ

36-64-H/01 Tesař 1 rok DE ZKR ZZ

23-55-H/01 Klempíř 1 rok DE ZKR ZZ

36-69-H/01 Pokrývač 1 rok DE ZKR ZZ

33-56-H/01 Truhlář 1 rok DE ZKR ZZ

23-51-H/01 Strojní mechanik 1 rok DE ZKR ZZ

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 1 rok DE ZKR ZZ

36-52-H/01 Instalatér 1 rok DE ZKR ZZ

36-56-H/01 Kominík 1 rok DE ZKR ZZ

33-59-H/01 Čalouník 1 rok DE ZKR ZZ

Použité zkratky: DE ZKR – zkrácené denní studium; ZZ – závěrečná zkouška

Všechny obory  
jsou přístupné i dívkám.

Ubytování

Ubytování pro žáky je zajištěno ve vlastním 
domově mládeže v areálu školy 
s celodenním stravováním.

Zkrácené studium na 1 rok
Pro absolventy středních škol, JŠ, VOŠ a VŠ

Střední škola stavebních řemesel
Pražská 38b, 642 00  brno-bosonohy

www.soubosonohy.cz

kontakt na studijní oddělení:
T 547 120 651, 604 281 104
F 547 217 100
E smejkal@soubosonohy.cz
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kód a název oboru vzdělání

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce čalounické a dekoratérské

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru se uplatní v jednom 
z těchto povolání: umělecký truhlář, umě-
lecký řezbář, umělecký čalouník a dekoratér. 
Pro příslušné povolání je absolvent připraven 
rukodělně zhotovovat náročnější truhlářské 
výrobky nebo užitkové a dekorativní 
předměty ze dřeva nebo realizovat čalou-
nické a dekoratérské práce podle návrhů 
nebo jako repliky původních slohových 
prací. Uplatní se také především v dílnách 
s výrobním programem zabývajícím se 
výrobou z masivu.

Absolvent ovládá základní programování 
a práce na strojích CNC se zaměřením na 
nábytkářskou výrobu. Tato praxe je apliko-
vatelná i u profese dřevomodelář – výroba 
slévárenských modelů. Absolvent se rovněž 
může uplatnit jako technickohospodářský 
pracovník. Otvírá se i možnost studia na VŠ, 
případně získání výučního listu v oborech 
vzdělávání na naší škole formou jednoletého 
studia.
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Uplatnění absolventa

Absolvent oboru zedník se uplatní ve sta-
vebních firmách v povolání zedník, a to 
v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Je schopen provádět základní zednické práce 
na pozemních stavbách, tj. betonování, 
zdění zdiva z různých druhů materiálů, 
monolitické a montované vodorovné 
konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché 
tepelné izolace a hydroizolace, osazovat 
výrobky přidružené stavební výroby a práce 
při přestavbách budov.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

36-67-H/01 Zedník

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Zedník
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Uplatnění absolventa

Absolvent oboru zedník-obkladač se uplatní 
ve stavebních firmách v povolání zedník-ob-
kladač zabývajících se aplikací obkladových 
materiálů, a to v pozici zaměstnance nebo 
zaměstnavatele.

Je schopen provádět základní obkladačské 
a zednické práce na pozemních stavbách, 
tj. obkládání zdiva různými materiály, 
veškeré druhy povrchových úprav, kladení 
dlažeb, jednoduchých tepelných izolací 
a hydroizolací. Provádí osazování výrobky 

přidružené stavební výroby a pracuje při 
přestavbách budov.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

36-67-H/01 Zedník-obkladač

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Zedník-obkladač
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Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách 
v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance 
nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět 
základní tesařské práce na pozemních 
stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových 
konstrukcí, vázat a montovat tesařské kon-
strukce střech včetně osazování střešních 
oken, zhotovovat konstrukce dřevěných 
pozemních staveb a pomocné tesařské 
konstrukce (roubení, podskružení, lešení).

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

36-64-H/01 Tesař

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Tesař
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Uplatnění absolventa

Absolvent oboru pokrývač se uplatní ve sta-
vebních firmách v povolání pokrývač, a to 
v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Je schopen provádět základní pokrývačské 
práce na sklonitých a plochých střechách, 
tj. kladení, opravy a údržbu skládaných 
a povlakových krytin, zhotovování doplň-
kových vrstev střešního pláště, montáž 
jednoduchých klempířských konstrukcí 
na střechách.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

36-69-H/01 Pokrývač

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Pokrývač
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Uplatnění absolventa

Absolvent oboru umělecký truhlář a řezbář 
se uplatní především při výkonu povolání 
v zaměstnanecké nebo podnikatelské 
sféře. Absolvent splňuje požadavky pro 
kvalifikovaný výkon pracovních činností 
spočívajících zejména v rukodělném zhoto-
vování individuálních truhlářských výrobků 
podle návrhů výtvarníka, replik dobového 
nábytku a prvků interiéru, v rukodělném 
zhotovování užitkových a dekorativních 
předmětů ze dřeva podle návrhů výtvarníka 
nebo replik původních slohových prací, 
zdobných součástí truhlářských výrobků 
a dekorativních prvků interiéru. Provádí 

opravy a obnovu dobového nábytku 
a zařízení interiéru a obnovu řezbářských 
uměleckořemeslných předmětů.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Umělecký truhlář a řezbář
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Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni zhotovovat 
a sestavovat jednotlivé součásti a funkční 
celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, 
uvádět je do provozu, provádět jejich 
běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady 
a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání 
činností vyskytujících se při kontrole jakosti, 
funkčních zkouškách apod. Mohou se také 
uplatnit v typových pozicích: stavební 
zámečník, zámečník zemědělských strojů, 
důlní zámečník, zámečník kolejových 
konstrukcí a vozidel, montér ocelových 
konstrukcí, montér točivých strojů, montér 
kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských 

výrobků a dalších. Součástí vzdělávání je 
i příprava k získání svářečských certifikátů 
v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 
a ZK 311 W01.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu zakon-
čeném maturitní zkouškou, případně získat 
další výuční list v oborech vzdělávání formou 
jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

23-51-H/01 Strojní mechanik

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Strojní mechanik
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Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání instalatér 
a topenář na typových pozicích montér 
vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 
topenář, montér vnitřního rozvodu plynu 
a zařízení. Absolvent se uplatní při montá-
žích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů 
studené a teplé vody, kanalizace, topení 
a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže 
armatur, zařizovacích předmětů a spotře-
bičů. Uplatní se i při montážích rozvodů 
vzduchotechniky.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání 
svářečských certifikátů v rozsahu kurzů 

ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3,  
ZP 912–9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu 
lisovaných spojů.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

36-52-H/01 Instalatér

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Instalatér
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Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při montážích, opra-
vách a údržbě vnitřních a vnějších rozvodů 
plynu, při montážích, opravách a údržbě 
plynových spotřebičů.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání 
svářečských certifikátů v rozsahu kurzů 
ZK 311 W 01, ZK 111 W 01, ZK 11 P 3  
a ZK 16 P 3.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

Mechanik plynových zařízení

kód a název oboru vzdělání

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
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Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při zpracování jemných 
plechů a profilů, zhotovování strojírenských 
nebo stavebních klempířských výrobků 
a konstrukcí, v povoláních a pozicích strojní 
klempíř nebo stavební klempíř.

Ve strojírenském zaměření je součástí 
vzdělávání i příprava k získání svářečských 
certifikátů v rozsahu kurzů ZP 21-9 W01  
a ZP 22-9 W01.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

klempíř

kód a název oboru vzdělání

23-55-H/01 Klempíř

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
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Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání kominík. 
Je schopen samostatně vykonávat činnosti 
spojené s instalací a sanacemi, čištěním 
a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů 
paliv a dalších zařízení.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

kód a název oboru vzdělání

36-56-H/01 Kominík

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

kominík



Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy14

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění zejména při 
výkonu povolání čalouník a dekoratér 
v odvětví dřevozpracující výroby.

Absolventi se budou moci v praxi uplatnit 
ve velkých, středně velkých i malých 
firmách při vykonávání odborných prací 
ve výrobě čalouněného nábytku a doplňků, 
čalounění v dopravních prostředcích, při 
provádění dekoratérských prací, při výrobě 
potahů a povlaků, při opravách a renovaci. 
Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti 
výrobní kontroly, případně i v oblasti 
kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, 

obchodu a logistiky. V uvedených oblastech 
se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak 
v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních 
podnikatelských aktivit.

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

Čalouník

kód a název oboru vzdělání

33-59-H/01 Čalouník

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
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Uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího 
programu umožní absolventům uplatnění 
především při výkonu povolání truhlář 
v široké oblasti dřevozpracující výroby, 
zpracování dřeva a zejména v nábytkářské 
a stavebně truhlářské výrobě. Absolvent je 
připraven i na soukromé podnikání v daném 
oboru. 

Získané vzdělání svým obsahem splňuje 
i základ pro další vzdělávání – rekvalifikace 
a další. Nelze opomenout praxi ve školních 
dílnách – nábytkářských centrech, vybave-

ných nejmodernější nábytkářskou technikou 
(CNC, laserová formátová pila, programo-
vání, olepovačka hran a jiné).

Po získání výučního listu lze pokračovat 
na naší škole v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou, případně 
získat další výuční list v oborech vzdělávání 
formou jednoletého studia.

Truhlář

kód a název oboru vzdělání

33-56-H/01 Truhlář

Způsob ukončení a certifikace

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list
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Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění zejména při 
technické přípravě výroby v dřevozpracu-
jícím průmyslu v oblastech nábytkářské 
a dřevařské výroby, čalounictví, může se 
rovněž uplatnit ve stavebnictví, například 
v oblasti dřevěných konstrukcí a staveb 
nebo ve stavebním truhlářství.

Uplatní se v pozicích středních tech-
nickohospodářských funkcí, například 
jako technolog, na střední a nižší úrovni 
řízení a organizace výroby jako vedoucí, 
přípravář výroby, plánovač, mistr, kontrolor 
jakosti a kvality, konstruktér nebo referent 

v ekonomickém úseku nebo v oblasti 
nákupu a prodeje. V uvedených oblastech 
se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak 
v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních 
podnikatelských aktivit.

Otvírá se i možnost studia na vysoké škole, 
případně získání výučního listu v oborech 
vzdělávání na naší škole formou jednoletého 
studia.

Nábytkářská a dřevařská výroba

kód a název oboru vzdělání

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
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Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání stavební provoz se 
uplatní v povolání stavební technik.

Je připraven projektovat pozemní stavby, 
řídit a kontrolovat provádění a stavební 
úpravy pozemních staveb.

Otvírá se i možnost studia na vysoké škole, 
případně získání výučního listu v oborech 
vzdělávání na naší škole formou jednoletého 
studia.

Stavební provoz

kód a název oboru vzdělání

36-44-L/51 Stavební provoz

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
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Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění ve strojí-
renských firmách a provozech v povolání 
strojírenský technik, a to zejména v jeho 
typových pozicích provozního charakteru, 
tj. strojírenský technik-mistr nebo strojí-
renský technik-dispečer. Mohou se také 
v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných 
typových pozicích, např. strojírenský 
technik-technolog, strojírenský technik 
technické kontroly, zkušební technik, servisní 

technik, popř. v dalších povoláních a ty-
pových pozicích ve strojírenství. Uplatnění 
mohou nalézt i ve strojírenských povoláních 
s převahou manuálních činností jako vedoucí 
pracovních čet a kolektivů.

Otvírá se i možnost studia na vysoké škole, 
případně získání výučního listu v oborech 
vzdělávání na naší škole formou jednoletého 
studia.

Provozní technika

kód a název oboru vzdělání

23-43-L/51 Provozní technika

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
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domov mládeže

Součástí Střední školy stavebních řemesel 
je i domov mládeže pro 360 ubytovaných 
(chlapci i dívky), kteří bydlí ve dvou- a tří-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. Domov mládeže je součástí 
školy a nachází se přímo ve školním areálu, 
který je v klidné příměstské části města 
Brna. Dopravní dostupnost je velmi dobrá. 
Autobusová zastávka je přímo u školy 
a celková doba jízdy od Hlavního nádraží je 
20–25 minut.

Ubytování žáků 

Domov mládeže je zařazen do I. kategorie 
a je rozdělen na budovu A, B a C. Budovy 
A a B jsou vyhrazeny žákům SŠSŘ. Budova C 
slouží pro ubytování studentů JŠ, VOŠ a VŠ.

Ubytovací prostory nabízí žákům a studen-
tům pobyt v klidném a příjemném prostředí, 
které vytváří dobré podmínky pro studium 
a plnohodnotné využití volného času. 
Všichni ubytovaní mají možnost využití 
bezdrátového přístupu na internet – Wi-Fi. 
Ubytování poskytujeme jak pro vlastní žáky, 
tak pro žáky a studenty všech brněnských 
VOŠ, JŠ a VŠ. 

Stravování žáků

Kvalitní celodenní stravování (snídaně, 
přesnídávka, oběd – výběr ze tří jídel – 
a večeře) je zajištěno ve vlastní jídelně, která 
je v přízemí domova mládeže. Objednání 
a odběr stravy se uskutečňuje prostřednic-
tvím několika terminálů umístěných v hlavní 
budově.

Zájmová činnost

Aktivní využití volného času zajišťuje 
různorodá nabídka zájmových činností přímo 
v budově domova mládeže a v  areálu školy. 
Žákům je k dispozici společná knihovna 
a na každé sekci počítačová místnost, 
společenská místnost s televizí a DVD 
přehrávačem a kulečníková místnost. Dále 
mohou využívat posilovnu, tělocvičnu a více-
účelové hřiště s umělým povrchem. V době 
osobního volna nabízí domov mládeže 
žákům prostor pro přípravu na výuku, 
zábavu, odpočinek, pohybovou činnost 
a prostor pro sebe a své zájmy.



Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy20

Jak se přihlásit ke studiu

Přijímací řízení pro žáky ZŠ pro získání středního vzdělání  
s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

Přehled oborů, podmínky přihlášení a přihlášky na jednotlivé obory naleznete  
na www.soubosonohy.cz

Podmínky pro přijetí a kritéria přijímacího řízení
 Æ zdravotní způsobilost

 Æ splněna povinná školní docházka

Podmínkou přijetí ke studiu je dobrý zdravotní stav. Žák, který má být přijat, musí projít 
vstupní lékařskou prohlídkou, kterou zajišťuje smluvní lékař SŠSŘ B-B v areálu školy.  
Bližší informace škola zašle společně s rozhodnutím o přijetí.

Hodnocení uchazečů
 Æ u oborů s maturitní zkouškou budou uchazeči konat přijímací zkoušku

 Æ u oboru umělecký truhlář a řezbář budou uchazeči konat talentovou zkoušku

 Æ u oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva budou uchazeči konat jen talentovou zkoušku

 Æ u oborů s výučním listem budou přijímáni podle prospěchu na ZŠ
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další vzdělávání

Profesní kvalifikace

Ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

V oborech vzdělání vedoucích k úplné kvalifikaci (výuční list):

Kominík 36-56-H/01 Tesař 36-64-H/01 Pokrývač 36-69-H/01 
Truhlář 33-56-H/01 Zedník 36-67-H/01 Čalouník 33-59-H/01 
Strojní mechanik 23-51-H/01 Instalatér 36-52-H/01

Profesní zkoušky:

Montér výplní stavebních otvorů 36-054-H, Modelář ve slévárenství 21-025-H, Kontrolor stro-
jírenských výrobků 23-006-E, Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-E, Montér zateplovacích 
systémů 36-022-H, Montážník nábytku 33-014-H, Montér strojů a zařízení 23-004-E, Revizní 
technik spalinových cest 36-024-H, Kamnář montér topidel 36-045-H, Kamnář montér kamen 
na biomasu 36-117-H, Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 36-045-H, 
Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T, Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Na jednotlivé profesní kvalifikace organizujeme přípravné kurzy.

Školicí střediska: Fermacell, Rigips

Profesní školení v těchto odbornostech:

jeřábník, vazač, řidič manipulačních vozíků, lešenář, obsluha motorových pil, vstřelovač, 
strojník stavebních strojů, strojník transportbetonu, rozšiřovací kurzy stavebních strojů

kontakt:
František krejča
T 547 120 666

Vedoucí střediska:  
Jiří košťál
T 547 120 638, E kostal@soubosonohy.cz
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Úspěchy střední školy stavebních řemesel

Soutěže odborných dovedností organizované naší školou
 Æ Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností  
oboru vzdělávání kLEMPíŘ

 Æ Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností  
oboru vzdělávání POkRÝVaČ

 Æ Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností  
v oboru TESaŘ

 Æ Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností  
oboru vzdělávání MECHaNIk PLYNOVÝCH ZaŘíZENí

 Æ Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností  
oboru vzdělávání kOMINík

 Æ Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností  
v oboru ČaLOUNík

Soutěže odborných dovedností s pravidelnou účastí naší školy
 Æ Krajské kolo v soutěži odborných dovedností v oboru INSTaLaTÉR

 Æ Mistrovství ČR v soutěži odborných dovedností v oboru INSTaLaTÉR

 Æ Zlatý pohár „LINDE“ v oboru SVÁŘEČ

 Æ Studentské projekty

 Æ Mistrovství Slovenska s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností v oboru TESaŘ

Naše škola je hlavním organizátorem přehlídky České ručičky

www.ceskerucicky.org 
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Zapojení školy do projektů ESF

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání stavbařů nově
celkové náklady: 5 687 682 Kč

doba realizace: 26. 1. 2010 až 29. 6. 2012

partneři projektu: OHL ŽS, a. s. VAŠSTAV, s. r. o.

Novými programy snadněji  
k dílčím kvalifikacím
celkové náklady: 6 777 854 Kč

doba realizace: 1. 9. 2010 až 31. 8. 2012

partneři projektu: iStyle CZ s. r. o.

Šikovné ručičky JMk – cesta k řemeslu
celkové náklady: 9 716 701,76 Kč

doba realizace: 17. 4. 2012 až 30. 3. 2015

partneři projektu:  Zemské společenstvo  
mistrů kominických,  
iStyle CZ s. r. o., ESL. a. s.,

Vzdělávání všem
celkové náklady: 6 287 398,22 Kč

doba realizace: 1. 8. 2012 až 30. 10. 2013

partneři projektu: iStyle CZ s. r. o.

Novými programy snadněji  
k profesním kvalifikacím
celkové náklady: 2 687 127,62 Kč

doba realizace: 1. 1. 2013 až 31. 12. 2014 

Vzděláváním k lepším výsledkům
celkové náklady: 2 426 245 Kč

doba realizace: 1. 9. 2012 až 31. 8. 2014

Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání na SŠ v JMk
celkové náklady:  193 337 000 Kč

z toho SŠSŘ b-b: 27 207 967 Kč

doba realizace: 3. 10. 2013 až 30. 6. 2015

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Nové trendy ve stavebnictví
celkové náklady: 3 286 580 Kč

doba realizace: 14. 12. 2006 až 30. 6. 2008

partneři projektu:  Cech klempířů, pokrývačů a tesařů – Jihomoravský region, 
Cech topenářů a instalatérů ČR
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Proměna středních škol  
v centra celoživotního učení
celkové náklady: 300 000 000 Kč

doba realizace: 1. 9. 2009 až 1. 3. 2013

partneři projektu: NÚOV Praha

příjemce dotace: MŠMT ČR, skupina VII.

Podpora procesů uznávání – UNIV 3
celkové náklady: 450 000 000 Kč

doba realizace: 1. 11. 2011 až 31. 12. 2013

příjemce dotace: MŠMT ČR

partneři projektu: NÚOV Praha

Regionální Operační program jihovýchod

Regionálně vzdělávací centrum stavebních řemesel JMk brno-bosonohy
celkové náklady: 35 102 700 Kč

doba realizace: 09. 2012 (06. 2013 – vlastní stavba) až 05. 2014

Operační program životního prostředí

Snížení energetické náročnosti objektů Střední školy stavebních řemesel brno-bosonohy
realizátor:  Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b

celkové náklady: 53 490 928 Kč

doba realizace: 10. 10. 2011 až 10. 6. 2012
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Střední škola stavebních řemesel brno-bosonohy, příspěvková 
organizace 

 
Sídlo: Pražská 38b, 642 00  Brno-Bosonohy
Identifikační číslo: 00173843

 
ředitel 547 120 655
stud. odd. 547 120 651
sekretariát 547 120 661
F 547 217 100
E smejkal@soubosonohy.cz

 
www.soubosonohy.cz
www.facebook.com/StredniSkolaStavebnichRemesel
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