
 

 
 

Stručný popis učebního oboru: 
 

 Cílem oboru vzdělávání je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti  
 pro širokou škálu činností ve strojírenském průmyslu týkající se  
 autoopravárenství, zpracování kovů, montážních prací, údržby strojů a zařízení. 

 

 Žáci si osvojí technologické postupy a běžné pracovní návyky při provádění  

 základních operací ve strojírenském průmyslu jako jsou: 

 údržba, seřízení a jednoduché opravy motorových vozidel, 

 čištění interiérů, mytí a ošetření karosérií vozidel, 

 drobné opravy karosérií, 

 výměna a doplnění provozních kapalin, 

 příprava vozidel na technické prohlídky, 

 obsluha specializovaných strojních vybavení pneuservisů  

      a autoservisů, 

 ruční zpracování kovů a jednoduché zámečnické práce, 

 příprava a organizace pracoviště vzhledem k hygienickým  

           a bezpečnostním předpisům při práci. 

        AUTOOPRAVÁŘ 
          23-51-E/01   

 délka a forma studia — tříleté denní studium, 

 obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů 

základních škol, 

 vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné 

školní docházky, zdravotní způsobilost,  

 způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční 

list, 

 uplatnění absolventa - dělník v oblasti 

autoopravárenství, pracovník v pneuservisech, 

pracovník mycích linek, dělník stroj. provozů  

    zdarma nabízíme řidičský průkaz skupiny B   

Odborné učiliště Chroustovice 

Zámek 1 

538 63 Chroustovice 

Tel.:    469 674 447 (141) 

Mobil:  731 658 191 

Mail:    uciliste@chroustovice.cz 

 

Interaktivní prohlídka školy: 

www.chroustovice.cz 



 

UČITELÉ 
 individuální přístup učitelů k žákům,  
 kvalifikace učitelů odpovídá zvýšeným nárokům na tuto práci, 

 

PROSTŘEDÍ 
 moderní dílny pro odborný výcvik přímo v areálu školy, 
 učebny vybavené interaktivní technikou, 
 internát v prostorách školy, 
 krásné prostředí barokního zámku s rozsáhlým parkem. 

 

EKONOMICKÉ VÝHODY 
 učební pomůcky zdarma (učebnice, ochranné pomůcky, nářadí…), 
 zdarma kurzy rozšiřující kvalifikaci (autoškola, svářecí kurz, kurz motorové pily, křovinořezu), 
 levné ubytování i stravování, 
 za produktivní práci v odborném výcviku jsou žákům vypláceny finanční odměny, 
 u vybraných oborů poskytujeme žákům stipendia, 
 bezplatný přístup na internet. 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI 
 získání zkušeností při výměnných pobytech v Německu, Polsku, Slovensku a Švédsku, 
 lyžařské a turistické kurzy, 
 účast na sportovních reprezentačních akcích. 

 

17 učebních oborů určených pro 
žáky všech typů základních škol. 
 

Zakončené výučním listem. 
 

CHARAKTERISTIKA: 

Naše učební obory jsou určeny pro : 
 žáky všech typů základních škol  
   (včetně vycházejících ze 7. a 8. ročníků), 
 žáky neúspěšné na dalších typech středních škol, 
 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 žáky se specifickými poruchami učení  
   (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.) 
 

ORGANIZACE VÝUKY: 
 

 výuka je zaměřena především na odbornou 
přípravu, 

 do povinných předmětů nejsou zařazeny cizí 
jazyky, fyzika a chemie, 

 pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 
tvoříme třídy s menším počtem žáků, k zařazení do 
této třídy postačuje doporučení z pedagogicko-
psychologické poradny, 

 v běžných třídách toto doporučení nevyžadujeme, 
 u vybraných oborů vzdělávání je odborný výcvik 

přímo u zaměstnavatelů. 

 

 Nabídka učebních oborů :  

 TRUHLÁŘ 

 TESAŘ 

 DŘEVAŘ 

 ZEDNÍK 

 ZÁMEČNÍK 

 AUTOOPRAVÁŘ 

 OPRAVÁŘ 

 ZAHRADNÍK 

 ARANŽÉR KVĚTIN 

 CHOVATEL ZVÍŘAT 

 KUCHAŘ 

 CUKRÁŘ 

 PEKAŘ 

 ŘEZNÍK 

 MÓDNÍ DEKORATÉRKA 

 PRODAVAČ 

 PEČOVATEL 

 

 
 

...naše střední škola dále nabízí... 

Motto studia: 
„NETRAPTE SE TEORIÍ, STAŇTE SE ŘEMESLNÍKY.“ 

 
 
 

… naše střední škola Vám nabízí... 


