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strojní a stavební Tábor

STAVEBNICTVÍ - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ (36-47-M/01)
PØÍLOHA STUDIJNÍHO OBORU

Obor Pozemní stavitelství sdružuje stře-
doškolskou přípravu pro širokou oblast
stavebnictví. Připravuje absolventy pro
práci na projektování a realizaci obyt-
ných, průmyslových, zemědělských
staveb a staveb občanského vybavení ve
funkcích středních technických pracov-
níků. Připravuje rovněž k dalšímu studiu
na vysokých školách, zejména stavebního
nebo příbuzného směru. Stává se také, že
naši absolventi pokračují i na školách
zcela odlišného zaměření.

Studium poskytne žákům základní tech-
nické a odborné znalosti o stavebních
materiálech, konstrukcích i technologiích
a jejich zobrazování. Student získá vědo-
mosti nejen o technické a technologické
části výstavby objektů, ale také o stránce
ekonomické. Je veden k dodržování plat-
ných technických a právních norem a k
zohledňování ochrany životního
prostředí. Toto studium je vhodné nejen
pro chlapce, ale nabízí i dobré předpokla-
dy pro uplatnění dívek.

Základní
informace
Kód a název oboru:

36-47-M/01 
Stavebnictví - Pozemní stavitelství

Forma studia: denní 

Délka studia: 4 roky

Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitou

Způsob ukončení studia:
maturitní zkouška 

Certifikace:
vysvědčení o maturitní zkoušce 

Určeno pro:
žáky 9. tříd ZŠ, případně pro starší
uchazeče 

Počet přijímaných žáků:
30, poměr počtu chlapců a dívek
nerozhoduje

Podmínky
pøijetí
Bez přijímací zkoušky. 

Do kritérií se započítává:

• prospěch z 2. pololetí 8. ročníku 
a 1. pololetí 9. ročníku 

• umístění v okresním či krajském kole
olympiády jako úspěšný řešitel.

Uèební plán

Charakteristika oboru

Máte dobrou představivost, umíte si představit věci v prostoru, když zavřete oči, umíte si vzpomenout na mnoho detailů.

Jste kreativní, kreslíte, malujete, stavíte, hrajete na hudební nástroj, fotografujete, točíte videa. Na počítači vás lákají

kreslicí programy, modelování a budovatelské strategie. Chcete za sebou vidět něco trvalého a hmatatelného, s čím se

můžete pochlubit. Máte smysl pro rovnováhu, když stavíte dřevo pro oheň, zaručeně vám nespadne. Smysl pro estetiku

vám brání vzít si na sebe něco v nevkusné kombinaci. Máte pocit, že vás to vystihuje jen částečně? 

Staňte se součástí našeho týmu a my vás zbytek naučíme.
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Studium je zaměřeno na zvládnutí zásad
navrhování a provádění jednotlivých druhů
konstrukcí pozemních staveb s důrazem na
stavby pro bydlení a občanskou vybavenost. 

Ve všeobecně vzdělávacích předmětech je
výuka zaměřena na matematiku a přírodovědné
předměty, společenskovědní znalosti a rozví-
jení pohybových dovedností v tělesné výchově.
Z cizích jazyků se vyučuje německý a anglický
jazyk. Průpravou k odborné výuce je výuka
deskriptivní geometrie, odborného kreslení,
informačních a komunikačních technologií.

Student získá základní teoretické a praktické
znalosti z odborných stavebních předmětů,
získá přehled o vývoji architektury a seznámí
se s principy provádění adaptací budov. Dále
získá nezbytné vědomosti o požární
bezpečnosti staveb, přehled z oblasti technick-
ých zařízení budov a základní orientaci
v problematice občanských, průmyslových a
zemědělských staveb. 

Další součástí stavební odbornosti je pak
zvládnutí základních geodetických prací,
získání základních znalostí v ekonomice a
v právních otázkách. Student se naučí základy
navrhování a posuzování prvků betonových,
železobetonových, ocelových a dřevěných
konstrukcí. 

Všechny teoretické znalosti jsou provázány
s praxí a názornými ukázkami. Ve všech
ročnících jsou pořádány odborné exkurze na
stavby a do výrobních závodů. Nezbytnou
a účelnou součástí studia je odborná praxe a
konstrukční cvičení.

Pro výuku je k dispozici stále modernizované
vybavení, internet, výpočetní technika a
speciální grafické programy.

Jsou vyučovány základy tabulkového proce-
soru, databáze a základy kreslení na počítači.
Studenti se naučí vytvářet prostorové modely
budov v 3D CAD programech zaměřených na
stavební konstrukce - AutoCAD 2009
a ArchiCAD 12. Vytvářejí svoje stavební pro-
jekty pomocí těchto programů ve třetím a
čtvrtém ročníku v rámci předmětu konstrukční
cvičení. Ve 3. ročníku zpracovávají ročníkový
projekt rodinného domu a ve 4. ročníku
ročníkový projekt občanské stavby.

Počítače nalézají uplatnění i při výuce staveb-
ní mechaniky, kalkulace a rozpočtu staveb.

Ve škole je šest učeben výpočetní techniky,
studentům je k dispozici 150 počítačů. Ke
kreslení stavebních výkresů je k dispozici
barevný inkoustový plotr formátu A2, barevná
laserová tiskárna s kopírkou pro formát A4
a pro formát A3 inkoustová tiskárna. 

Pøíklady
uplatnìní
absolventù
- technické funkce 

v projektové přípravě staveb 
- projektanti bytových a občanských staveb
- projektanti rekonstrukcí a adaptací staveb 
- projektanti specializovaných částí 

projektů, rozpočtáři
- technici pro investiční přípravu staveb 
- referenti v administrativě státní správy
- technici pro realizaci staveb 
- technici pro rekonstrukci historických

staveb a ochranu památek
- technici v oblasti výroby např.

betonových dílců  
- mistři ve stavební výrobě 
- v servisních a prodejních firmách
- údržba a provoz základního fondu
- studenti vysokých škol technických

především stavebních, 
ekonomických, apod.

- studium designu 
- studium architektury

výhody studia
Pozemního
stavitelství
Studijní obor Pozemní stavitelství připravuje
žáky pro činnosti středních technicko -
hospodářských pracovníků ve všech
oblastech stavebnictví. Studium dává široký
odborný základ pro uplatnění absolventů
v oblastech činnosti stavební výroby,
přípravy staveb, projektových prací, ve
výrobě stavebních dílců a betonářského
zboží, ve stavebních laboratořích, na úseku
správním, v oblasti výzkumu a ve sféře pod-
nikatelské v souladu s podmínkami
stanovenými Živnostenským zákonem. 

Spojení všeobecného a odborného vzdělání
vytváří základní předpoklady k provádění
uvedených činností. Nespornou výhodou je
možnost uplatnění v každé obci celé repub-
liky. Krása odborné stavební profese spočívá
v tom, že výsledky pracovního úsilí přežívají
díky svému trvalému charakteru vlastní gene-
raci, pomáhají utvářet vzhled měst i vesnic
a jsou vnímány širokou veřejností.

Výuku zajišŅují odborní učitelé na vysoké
všeobecné i odborné úrovni s certifikáty jed-
notlivých specializací a s úzkou vazbou na
odbornou praxi.

Studium Pozemního stavitelství

Kam po škole?
Absolvent oboru Pozemní stavitelství získá
úplné střední vzdělání, což mu umožní
pokračovat ve studiu na vysoké škole přede-
vším stavebních a příbuzných směrů, ale také
na jiných školách. 

Absolventi, kteří v dalším
studiu nepokračují,  jsou díky
bohatému odbornému základu
schopni začít pracovat
v odborné praxi, podnikat,
nebo rychle změnit profesní
orientaci dle potřeby.


