Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Střední škola
stavební a strojní
TEPLICE
Chcete studovat obor, který má perspektivu?
Přemýšlíte o škole, kdy po ukončení studia ihned najdete uplatnění?
Pak jsme to právě my!
Střední škola stavební a strojní, Teplice.
Nabízíme:
 strojírenské, elektrotechnické, stavební a dřevozpracující obory
 nově vybavené dílny a učebny
 odborné praxe v provozech regionálních firem, které často nabízejí zaměstnání
ihned po skončení studia
skvělé odborníky, kteří se snaží pro vzdělání žáků udělat maximum
zajímavé exkurze, poznávací zájezdy, sportovní a kulturní aktivity
 ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže a skvělou školní jídelnu



Naše obory:
Čtyřletý maturitní:
Elektrotechnika

Tříleté učební H:
Autoelektrikář
Elektrikář
Instalatér
Karosář
Klempíř
Malíř a lakýrník
Mechanik opravář motorových vozidel
Obráběč kovů
Strojní mechanik
Truhlář
Zedník

Tříleté učební E:
Malířské a natěračské práce
Strojírenské práce
Truhlářská a čalounická výroba
Zahradnické práce
Zednické práce

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na setkání s Vámi v rámci dnů
otevřených dveří, které se konají 24. 11. 2020 v Teplicích, 25. 11. 2020 v Krupce,
26. 11. 2020 v Duchcově anebo kdykoli jindy. Rádi Vás u nás uvidíme.

UČÍME PRO ŽIVOT!
Naším partnerem je společnost Prodeco, a. s.
Prodeco, a. s. je inženýrsko-dodavatelská společnost zabývající se projektováním, výrobou
a dodávkami strojního zařízení pro potřeby povrchového dobývání.
Studentům nabízíme odborné praxe, brigády a spolupráci při studiu. Po dokončení
střední odborné školy nabízíme zajímavé pracovní pozice.
Pozice pro absolventy:
Absolventi SŠ se strojním zaměřením:
 Technolog

Proč si vybrat nás:
– Odborná praxe s výdělkem
– Výborné pracovní uplatnění
– Úzká spolupráce se zaměstnavateli
– Kvalitní vzdělání
– Příspěvek na svářečský kurz
– Nově vybudované autodílny

 Konstruktér CAD
 Projektant (kategorie junior)
 Kontrolor kvality OŘKJ
 Operátor obráběcích strojů CNC
 Technik údržby strojů

Absolventi SŠ se zaměřením elektro:
 Technolog elektro
 Projektant elektro

Absolventi učebních oborů:
 Elektrikář
 Obráběč kovů
 Strojní mechanik

Prodeco, a. s., Důlní 437, Mostecké předměstí, 418 01 Bílina, www.prodeco.cz
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