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UČEBNÍ PLÁN 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

ŠVP Opravář zemědělských strojů 

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin hodin v ročníku 

 1. 2. 3. 
Český jazyk a literatura 2 2 2 

Cizí jazyk  2 2 2 

Občanská nauka 1 1 1 

Matematika  2 2 1 

Základy přírodních věd 2 - - 

Fyzika 1 1 - 

Tělesná výchova 1 1 1 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 

Ekonomika - - 2 

Strojnictví 1 1,5 - 

Strojírenská technologie 1 - - 

Technická dokumentace 1,5 - - 

Základy zemědělské výroby - 1 1 

Zemědělské stroje a zařízení 1 1,5 1 

Opravárenství a diagnostika 1 - - 

Technologie oprav - 2,5 2 

Motorová vozidla - 1 1 

Řízení motorových vozidel - - 2 

Elektrotechnika - - 0,5 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 

C  e  l  k  e  m     h  o  d  i  n 32,5 35 35 
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Obor vzdělání 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 

ŠVP Lesní mechanizátor 

 

Obor vzdělání Lesní mechanizátor zahrnuje ve své přípravě teoretické a praktické vyučo-

vání. Praktické vyučování je organizované formou odborného výcviku. 

Délka vzdělávání je 3 roky. 

Obor vzdělání je koncipován jako tříletý a umožňuje získání všeobecných vědomostí 

a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání lesní mechanizátor výro-

by. Absolventi se mohou po získání nezbytné praxe stát soukromými podnikateli v lesní 

výrobě a těžbě. 

Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách. 

Praktické vyučování je organizováno formou odborného výcviku. 

V I. ročníku probíhá odborný výcvik v dílnách SŠ. 

Ve II. a III. ročníku probíhá odborný výcvik na smluvních pracovištích  

(lesní závody, majitelé lesů).  

Ve II. ročníku absolvují žáci bezplatně kurz – ŘMV – skupina T. 

Ve III. ročníku žáci získají osvědčení k těžbě dřeva motorovou pilou, na soustřeďová-

ní dříví kolovými traktory, na práci s hydraulickou rukou a na práci s křovinořezem. 

 

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do 

oborů vzdělání nástavbového studia. 
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UČEBNÍ PLÁN 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 

ŠVP Lesní mechanizátor  

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin hodin v ročníku 

 1. 2. 3. 
Český jazyk a literatura 2 2 2 

Cizí jazyk  2 2 2 

Občanská nauka 1 1 1 

Matematika 2 2 2 

Základy přírodních věd 2 - - 

Fyzika 1 1 - 

Tělesná výchova 1 1 1 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 

Ekonomika - - 2 

Strojnictví 2 - - 

Technologie 1 2 3 

Nauka o lese 1 2 0,5 

Myslivost 1 1 - 

Řízení motorových vozidel - 1,5 - 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 

C  e  l  k  e  m     h  o  d  i  n 32 34 32 
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Obor vzdělání nástavbového studia 

(denní forma vzdělávání -2 roky) 

23-43-L/51 Provozní technika 

ŠVP Provozní technika 

 

Obor vzdělání nástavbového studia prohlubuje a rozšiřuje znalosti a intelektuální doved-

nosti, které žáci získali ve tříletém oboru vzdělání. Odborné předměty jsou zaměřeny 

s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu. 

Po ukončení studia je absolvent schopen zabezpečovat žádoucí průběh výrobních procesů, 

vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské úseky, útvary a provozy, popř. pra-

covní kolektivy, jak ve strojírenském průmyslu, tak i v drobném podnikání. Operativně na-

vrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické 

podmínky k přeměně surovin, předvýrobků polotovarů na strojírenské výrobky. Kontrolo-

vat a posuzovat kvalitu výrobních součástí, smontovaných skupin a celků strojírenských 

výrobků a zařízení, provádět jejich funkční zkoušky a vypracovávat o měřeních a zkouš-

kách dokumentaci. 

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojíren-

ský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský 

technik dispečer. Mohou se také uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojíren-

ský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní 

technik. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních 

činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů. 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyš-

ších odborných školách a na vysokých školách. 

Vstupní předpoklady žáků 

Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském oboru vzdělání nebo obsa-

hově příbuzných oborech a zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře. 
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UČEBNÍ PLÁN 

Obor vzdělání nástavbového studia 

(denní forma vzdělávání -2 roky) 

23-43-L/51 Provozní technika 

ŠVP Provozní technika 

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 

Počet týdenních 

 

 

vyučovacích hodin v ročníku 

 1. 2. 
Český jazyk a literatura 3 4 

Cizí jazyk 4 4 

Občanská nauka 1 1 

Dějepis 2 2 

Matematika 4 4 

Fyzika 2 - 

Základy přírodních věd - 2 

Tělesná výchova 2 2 

Informační a komunikační technologie 2 2 

Ekonomika  1 1 

Management a marketing 1 1 

Právo 1 - 

Strojírenská technologie 4 4 

Technická měření 2 2 

Technická dokumentace (PC) 2 2 

Technologie  4 4 

C  e  l  k  e  m     h  o  d  i  n 35 35 
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Obor vzdělání nástavbového studia 

(denní forma vzdělávání – 2 roky) 

64-41-L/51 Podnikání 

ŠVP Podnikání 

 

Odborné vzdělávání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému 

zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz 

na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky, účetnictví, písemné 

a elektronické komunikace, práva, psychologie, managementu a marketingu na konkrétní 

situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektro-

nické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. 

Absolventi oboru vzdělání nástavbového studia Podnikání jsou středoškolsky vzdělaní pra-

covníci se všeobecným a odborným vzděláním. Příprava je směřována do tří základních 

oblastí – rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava pro 

pracovní uplatnění. 

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykovávat ekonomické, provozně-

ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a jsou schopni samostatně 

podnikat.  

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyš-

ších odborných školách a na vysokých školách.  

Vstupní předpoklady žáků 

Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v tříletém oboru vzdělání, zdravotní způsobi-

lost doložená stanoviskem lékaře.  
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UČEBNÍ PLÁN 

Obor vzdělání nástavbového studia 

(denní forma vzdělávání – 2 roky) 

64-41-L/51 Podnikání 

ŠVP Podnikání 

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 

Počet týdenních 

 

 

vyučovacích hodin v ročníku 

 1. 2. 
Český jazyk a literatura 3 4 

Cizí jazyk 4 4 

Občanská nauka 1 1 

Dějepis 2 2 

Matematika 4 4 

Fyzika 2 - 

Základy přírodních věd - 2 

Tělesná výchova 2 2 

Informační a komunikační technologie 3 3 

Ekonomika  3 3 

Účetnictví 3 3 

Písemná a elektronická komunikace 2 2 

Právo 1 1 

Management a marketing  2 2 

Psychologie 1 - 

Praktická cvičení 2 2 

C  e  l  k  e  m     h  o  d  i  n 35 35 
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Obor vzdělání nástavbového studia 

(dálková forma vzdělávání – 3 roky) 

64-41-L/51 Podnikání 

ŠVP Podnikání 

 

Odborné vzdělávání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému 

zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz 

na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky, účetnictví, písemné 

a elektronické komunikace, práva, psychologie, managementu a marketingu na konkrétní 

situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektro-

nické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. 

Absolventi oboru vzdělání nástavbového studia Podnikání jsou středoškolsky vzdělaní pra-

covníci se všeobecným a odborným vzděláním. Příprava je směřována do tří základních 

oblastí - rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava  

pro pracovní uplatnění. 

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykovávat ekonomické, provozně-

ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a jsou schopni samostatně 

podnikat. 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyš-

ších odborných školách a na vysokých školách. 

Vstupní předpoklady žáků 

Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v tříletém oboru vzdělání, zdravotní způsobilost do-

ložená stanoviskem lékaře. 
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UČEBNÍ PLÁN 

Obor vzdělání nástavbového studia 

(dálková forma vzdělávání – 3 roky) 

64-41-L/51 Podnikání 

ŠVP Podnikání 

 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 

Počet ročních vyučovacích 

 hodin 
hodin v ročníku 

 1. 2. 3. 
Český jazyk a literatura 32 32 30 

Cizí jazyk 32 32 30 

Občanská nauka - - 8 

Dějepis - 8 8 

Matematika 32 32 30 

Fyzika 8 - - 

Základy přírodních věd 8 - - 

Informační a komunikační technologie 16 16 15 

Ekonomika  32 32 30 

Účetnictví 32 32 30 

Písemná a elektronická komunikace 8 8 8 

Právo - 8 8 

Management a marketing  - 8 15 

Psychologie 8 - - 

Praktická cvičení 8 8 8 

C  e  l  k  e  m     h  o  d  i  n 216 216 220 
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Střední škola žákům nabízí 

 

Domov mládeže 

 

Františka Kotyzy 1026, 

Rokycany, 337 01 

 

Domov mládeže v Rokycanech se nachází 15 minut od centra, pokoje jsou umístěny v pá-

tém patře budovy. Součástí patra je kuchyňka s jídelnou, internetová místnost a společen-

ská místnost. Nabízíme pokoje dvoulůžkové a třílůžkové s vlastním sociálním zařízením. 

Pokoje spadají do 1. ubytovací kategorie. Celodenní stravování zajišťuje jídelna SŠ Roky-

cany, Jeřabinová 96/III. 

Měsíční ubytování pro školní rok 2017/2018:  1100 Kč. 

Denní stravování: snídaně       16 Kč, 

    svačina       8 Kč, 

oběd       28 Kč, 

svačina      9 Kč, 

první večeře     26 Kč, 

druhá večeře     11 Kč. 

Kapacita domova mládeže je 30 míst. Žáci mají k dispozici kuchyňku, kde snídají a večeří 

(obědvají ve škole), některá odpoledne učni – kuchaři pečou s vychovatelkou moučníky a 

drobné pečivo pro všechny k čaji nebo ke snídani. Žáci mohou využít počítačovou a tele-

vizní klubovnu, v suterénu DM je k využití volného času posilovna s cvičícími stroji, stůl 

stolního tenisu a stolního fotbalu, boxovací pytel aj. Mimo ubytovacího zařízení žáci s vy-

chovatelkami navštěvují plavecký bazén, keramickou dílnu, bowling, hvězdárnu, chodí na 

vycházky do přírody a okolí. Odpolední volný čas tráví i výrobou drobných dekorací a 

dárků tematicky zaměřených (Vánoce, sv. Valentýn, Velikonoce aj.). Činnost DM je roz-

manitá a žáci mají vždy z čeho vybírat. 

Více informací poskytne vedoucí vychovatelka pí Dagmar Pavelková 

pavelkova@skola-rokycany.cz nebo domovmladeze@skola-rokycany.cz, 

popř. tel. 371 724 701 (739 562 521). 

www.skola-rokycany.cz 

mailto:pavelkova@skola-rokycany.cz
mailto:domovmladeze@skola-rokycany.cz
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Stravování ve školní jídelně 

 

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 

337 01 Rokycany 
 

Střední škola má nově zařízenou a vybavenou školní kuchyň. SŠ nabízí možnost stravování 

studentům, zaměstnancům a cizím strávníkům: 

 podnikatelům, 

 zaměstnancům různých firem, 

 důchodcům. 

Jídla jsou nabízena prostřednictvím jídelních lístků umístěných na internetových stránkách 

školy. Jídelní lístek se zveřejňuje pro zákazníky vždy ve čtvrtek předchozího týdne. Hlavní 

jídlo lze objednat ze dvou druhů jídel včetně polévky a nápoje. Jídla jsou připravována vý-

hradně z čerstvých surovin a bez použití polotovarů. 

 

Cena oběda: 

 pro žáky   28 Kč,  

 cizí strávníci  71 Kč. 
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Akce související s výchovně vzdělávací činností školy: 

 

1. SŠ pořádá každoročně krajskou soutěž Linde ve svařování a pro obor Mechanik seřizo-

vač v programování CNC. 

2. V rámci výchovně vzdělávacího procesu zajišťuje SŠ pro žáky: 

V I. ročníku – zimní lyžařský výcvik, 

V II. ročníku – letní sportovně turistický kurz. 

3. Žáci III. ročníků se zúčastňují odborných krajských, republikových a mezinárodních 

soutěží v jednotlivých oborech vzdělání. SŠ pořádá pro žáky tyto odborné zájezdy:  

 

 Automobilka BMW v SRN, 

 Škoda Mladá Boleslav, 

 Becherovka Karlovy Vary, 

 Veletrh Brno, 

 Frankfurt a Ženeva, 

 Plzeňské pivovary. 

 

4. Zájmová činnost v rámci Preventivního programu školy: 

 

 Kroužek anglického, německého jazyka, 

 Kroužek přípravy k maturitní zkoušce z matematiky, 

 Kroužek kondiční kulturistiky, 

 Kroužek sálové kopané, 

 Kroužek automechanik junior. 

 

5. Pro žáky ZŠ okresu Rokycany nabízí: 

 

 exkurze s teoretickým výkladem a praktickou ukázkou v odborných dílnách SŠ pro 

doplnění učiva, 

 exkurze ve strojírenských firmách, kde jsou umístěni žáci SŠ Rokycany v rámci od-

borného výcviku, 

 kroužek technického vzdělávání. 
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6. POZNÁVACÍ ZÁJEZDY: 

 Anglie, 

 Chorvatsko, 

 Řecko, 

 Itálie, 

 Švýcarsko. 

 

7. ODBORNÉ BESEDY: 

 

 se zástupci Temelínu. 

 

8. Ve spolupráci s Městem Rokycany SŠ zajišťuje: 

 

 Okresní kolo dopravní soutěže cyklistů 5. a 8. ročníků ZŠ. 

 

9. SŠ Rokycany nabízí rekvalifikace v těchto oborech: 

 

 zámečnické práce, svářečské práce, 

 strojní obrábění, 

 prodavačské práce, 

 kuchařské práce. 

 

10. SŠ Rokycany zajišťuje akce ve spolupráci s Úřadem práce České republiky – Krajská po-

bočka v Plzni, kontaktní pracoviště Rokycany 
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Absolventi jednotlivých oborů získají od HK ČR osvědčení a EUROPASS, což jim 

usnadní najít uplatnění na trhu práce i v zemích EU. 

 

Co je Europass 
 

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových doved-

nostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu posky-

tují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli ve 

všech jazycích států EU. 

Přednosti Europassu: 

 usnadňuje občanům, kteří se stěhují za prací či studiem, rychleji se uplatnit v novém 

prostředí, 

 pomáhá občanům EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu 

(ESVO), přistupujících a kandidátských zemí najít si práci či studium doma nebo 

v zahraničí, 

 je jednotný v celé Evropě, 

 je zdarma. 

 

Kde Europass využijete: 

 v členských státech Evropské unie, 

 v zemích Evropského sdružení volného obchodu (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejn-

sko, Island), 

 v kandidátských zemích, ucházejících se o členství v EU (Makedonie, Černá Hora, 

Island, Srbsko, Turecko), 

 mohou jej využívat také státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v Evropské 

unii. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home
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Realizace projektů na SŠ Rokycany 

 

Realizované projekty 

„Zkvalitnění výuky technických oborů na SŠ Rokycany pomocí inovo-

vaných ŠVP, technického zázemí a vyškolených pedagogů“ 

„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ 

„Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje“ 

„Moderní škola“ 

„Modernizace vybavení a zařízení školy za účelem zkvalitnění teoretické 

a praktické výuky a zlepšení pracovního prostředí technických a 

gastronomických oborů“ 

„UNIV 2 Kraje“ – další vzdělávání, celoživotní učení, rekvalifikace, 

vzdělávací programy - vzdělávání dospělých – Škola je centrem celoži-

votního učení. 
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Nabídka prací a služeb SŠ  

Rokycany v rámci praktické výuky žáků 

 

Zámečnická dílna: 

 zámečnická výroba - vrata, mříže, ploty, zábradlí, schodiště, práce s plechem 

 soustružnické a frézařské práce, 

 menší ocelové konstrukce. 

Autodílna: 

 kontrolní měření geometrie přední a zadní nápravy, 

 testování tlumičů, 

 seřizování světel regloskopem, 

 montáž a vyvažování pneumatik, 

 příprava vozů na STK, zajištění STK, 

 běžné a střední opravy automobilů, 

 výměna olejů, provozních kapalin a promazání vozu, 

 běžné karosářské opravy. 

Dílna opravář zemědělských strojů: 

 příprava vozů na STK, zajištění STK, 

 běžné a střední opravy automobilů a zemědělských strojů, 

 výměna olejů, provozních kapalin a promazání vozu, 

 běžné karosářské opravy. 

Žákovská kuchyně, číšník a servírka: 

 výroba pokrmů teplé i studené kuchyně polotovarů pro společenské akce (rauty), 

 zajištění obsluhy (číšník, servírka) pro společenské akce. 

 

Žákovská prodejna: 

 prodej běžného sortimentu smíšeného zboží. 
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SŠ Rokycany má schválenou doplňkovou činnost. 

 

Okruhy doplňkové činnosti: 

 

VVýýrroobbaa,,  oobbcchhoodd  aa  sslluužžbbyy  nneeuuvveeddeennéé  vv  ppřříílloohháácchh  11  aa  33  žžiivvnnoosstteennsskkééhhoo  zzáákkoonnaa  

  

OObboorryy  ččiinnnnoossttii::  

  

11..  VVeellkkoooobbcchhoodd  aa  mmaalloooobbcchhoodd..  

  

2. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů: 

 

Svářečská škola, která nabízí pro veřejnost: 

a) zaškolovací kurzy svařování, 

 

b) základní kurzy svařování: 

I. ZK 135 1.1 svařování v ochranné atmosféře, 

II. ZK 311 1.1 svařování plamenem, 

III. ZK 141 8 svařování netavící se elektrodou v inertním plynu, korozi-

vzdorné oceli, 

IV. ZK 141 1.1 svařování netavící se elektrodou v inertním plynu, nelegované 

a nízkolegované oceli, 

V. periodické školení a přezkoušení svářečů, 

VI. kurz řezání kyslíkem. 

 

3. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů včetně lektorské činnosti. 

 

4. Hostinská činnost: 

 výroba obědů, 

 příprava rautů. 

 

5. Provozování autoškoly: 

 autoškola skupiny: A, B, C, T. 

Veškeré informace získáte na telefonu: 371 728 495 
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Stipendijní program LČR podpory žáků lesnických učebních oborů školní 

rok 2019/2020 

 
1. Žákům po nástupu do 1. ročníku příslušného oboru poskytnout příspěvek na poří-

zení OOPP až do výše 3 000,- Kč, a to prostřednictvím SŠ, kdy škola OOPP nakoupí a 

žákům předá. 

2. Žákům 2. a 3. ročníků na základě prospěchu z odborných předmětů umožnit měsíční 

prospěchové stipendium: 

 příspěvek na ubytování či stravu ve výši 2 000,- Kč, zasíláno měsíčně na účet SŠ, 

 příspěvek 1 000,- Kč na další výdaje spojené se studiem (na učebnice, dopravu), za-

síláno na účet žáka či zákonného zástupce. 

 

Podmínky pro zařazení do Stipendijního programu LČR jsou: 

 

1. Prospěch žáka z vybraných odborných předmětů do průměru 3,00 včetně; bez klasi-

fikačního stupně 4 z těch odborných předmětů, které vstupují do výpočtu průměru. 

2. Nemít neomluvenou absenci v rozsahu, který je důvodem ke snížení známky z cho-

vání. 

3. Nemít další kázeňská opatření, snižující známku z chování. 

4. Žák nebo zákonný zástupce má s podnikem Lesy ČR uzavřenu smlouvu upravující 

poskytování stipendia či příspěvku na OOPP. 

 

Další závazky žáka: 

 

5. V průběhu letních prázdnin mezi II. a III. ročníkem vykonat odbornou praxi formou 

brigády (DPP) u podniku Lesy ČR, s.p. nebo jiného lesnického subjektu v rozsahu nejméně 

10 pracovních dnů. V rámci této praxe u Lesů ČR bude žákovi vyplacena mzda dle vyko-

nané práce a mzdového předpisu podniku. 

6. Po ukončení studia a dosažení odpovídající kvalifikace se aktivně zapojit do vykoná-

vání mechanizovaných prací pěstební nebo těžební činnosti u subjektů vykonávajících prá-

ce v odvětví LH, a to po dobu minimálně 24 měsíců. V případě, že žák nastoupí k dalšímu 

navazujícímu studiu, se tento závazek odkládá po ukončení příslušného studia. 
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         STROJÍRNA TYC s. r. o. 

Dlouhá 17, 338 05 Mýto 

         tel.: 371 750 591 

         fax: 371 750 129 

         e-mail: prodej@tyc.cz 

         http.//www.strojírna-tyc.cz  

 

NABÍZÍ: 
 

  zajištění odborné praxe při vzdělávání na SŠ, 

 

  možnost zaměstnání po ukončení vzdělávání 

  (elektrikář, zámečník, obrá-

běč kovů, mechanik seřizo-

vač), 

 

  náborový příspěvek při 

 nástupu, 

 

  práci v moderním 

 a čistém prostředí. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VÝROBA A PRODEJ 

OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 
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Společnost OLBRICH CZ, spol. s r. o., byla založena v roce 1996 jako dceřiná 

společnost firmy Herbert Olbrich GmbH & Co. KG. 

 

Naše firma se specializuje na vývoj a produkci strojů a linek na výrobu umě-

lých hmot, gumy a tapet, stavbu nástrojů a forem především pro automobilový 

průmysl. 

 

OLBRICH CZ, spol. s r.o. zaměstnává zhruba 280 zaměstnanců (75 % výroba, 

5 % konstrukce a 20 % vedení a administrativa) 

 

Podílí se na praktické výuce žáků SŠ Rokycany v těchto oborech vzdělání: 

 Zámečník    23-51-H/01, 

 Obráběč kovů    23-56-H/01, 

 Mechanik seřizovač  23-45-L/01. 

 

Absolventům, kteří se na praxi osvědčili, nabízíme možnost zaměstnání v naší 

společnosti. 

 

OLBRICH – CZ spol. s r. o. 

338 01 Holoubkov 314 

Tel.:371 740 211 

Fax: 371 740 249 

Email: info-olbrichcz@olbrich.com 
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 HOLOUBKOV S.R.O. 
 

Holoubkov 1 

338 01 

Czech Republic 

Tel.: +420 371 406 111 

Fax: +420 371 406 113 

E-mail: weiler@weilercz.com 

http://www.weilercz.com 

 

Vážení rodiče a žáci, 
 

pokud ještě váháte, kam budou směřovat další kroky po ukončení základní školy, věnujte 

prosím pozornost následujícím informacím. 
 

Firma WEILER Holoubkov s. r. o., pokračovatel tradice v oblasti výroby obráběcích stro-

jů, nabízí vycházejícím žákům základních škol možnost vyučení ve strojírenských studij-

ních oborech a po jejich absolvování práci v trvalém pracovním poměru. 
 

Všem zájemcům o práci v naší firmě nabízíme možnost vyučení pro firmu WEI-

LER Holoubkov s. r. o. na SŠ Rokycany v tříletých oborech vzdělání: 

 Zámečník    kód 23-51-H/01, 

 Obráběč kovů   kód 23-56-H/01, 
 

a v čtyřletých oborech vzdělání: 

 Mechanik seřizovač  kód 23-45-L/01. 
 

Žákům, kteří se rozhodnou učit pro WEILER Holoubkov s. r. o. poskytneme měsíční sti-

pendium (dle stanovených podmínek firmy) až do výše: 

 1. ročník  2.000 Kč, 

 2. ročník  3.000 Kč, 

 3. ročník  4.000 Kč, 

 4. ročník  4.000 Kč. 

 

Žákům bude vyplácena ročně jednorázová částka 1.000 Kč na vybavení školními pomůc-

kami a studenti s vyznamenáním na vysvědčení obdrží na konci školního roku odměnu 

5.000 Kč. 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, přijďte i s rodiči si nezávazně prohlédnout naše výrobní 

prostory.  
 

Podrobné informace:   WEILER Holoubkov s.r.o.  

      personální odd. – pí Fišerová 

      vera.fiserova@weilercz.com 

      tel. č. 371 406 201 

  

mailto:vera.fiserova@weilercz.com
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ŽEBRÁK 
 

Vážení rodiče a žáci, 

 

dovolujeme si Vás oslovit v následující záležitosti. 
 

Firma Mubea, mezinárodní strojírenský koncern, je jedním z nejvýznamnějších celosvěto-

vých automobilových dodavatelů. 

Mubea má moderní výrobní podniky také v České republice. 
 

Mubea Žebrák ve spolupráci se SŠ Rokycany nabízí vycházejícím žákům ze základních 

škol možnosti učit se pro firmu Mubea Žebrák v následujících vzdělávacích oborech: 
 

 Obráběč kovů se zaměřením 

 na obsluhu CNC strojů   kód 23-56-H/01, 

 Zámečník     kód 23-51-H/01, 

 Mechanik seřizovač    kód 23-45-L/01. 

 

Firma Mubea nabízí žákům, kteří se na SŠ Rokycany budou učit pro Mubeu Žebrák,  

měsíční stipendium až do výše:  
 

 1. ročník   3.000 Kč, 

 2. ročník  4.000 Kč, 

 3. ročník  5.000 Kč, 

 4. ročník  5.000 Kč. 

Konkrétní výše měsíčního stipendia je dána chováním a studijními výsledky žáka. Podrob-

né vysvětlení podmínek pro přidělení stipendia a další informace viz kontaktní osoba. 

 

Přihlášku ke vzdělávání - studiu zasílejte na adresu: 

SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany 
 

Současně o Vašem zájmu učit se pro firmu Mubea Žebrák sdělte na adresu: 

Mubea Žebrák, Za Dálnicí 510, 267 53 Žebrák 

 

Kontaktní osoby 

Ing. Lubomír Janda, vedoucí vzdělávání 

tel.: 311 907 168, mobil: 602 228 375 

e-mail: lubomir.janda@mubea.com 

 

Lucie Plecitá, personální oddělení 

tel: 311 907 296, mobil: 725 473 628 

e-mail: lucie.plecita@mubea.com 

 

 
 

Srdečně Vás všechny zveme na prohlídku firmy Mubea Žebrák 

(kdykoliv po domluvě s kontaktní osobou)  

mailto:lubomir.janda@mubea.com
mailto:lucie.plecita@mubea.com
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Schäfer-Menk s.r.o. 
 

 

Společnost Schäfer-Menk s. r. o. byla založena v roce 1994. Naše firma Schäfer- 

Menk s. r. o. s výrobními závody v Dýšině u Plzně a v Praze 5 (Radotíně a Zličíně) se za-

bývá výrobou komponentů pro stavební stroje, transformátorových nádob, technologicky 

náročných svařovaných konstrukcí, statorů pro motory a svářečů pro důlní techniku. Veš-

kerá produkce firmy je exportována do zemí celého světa. V současné době zaměstnáváme 

cca 500 zaměstnanců.  

Pro studenty nabízíme odborné praxe s možností následného uplatnění v naší 

společnosti na těchto pozicích: 

 

 technolog, 

 svářecí dozor, kontrolor, 

 mistři a asistenti mistrů, 

 svářeč-zámečník, 

 obsluha CNC, 

 strojní zámečník pro obsluhu strojů, 

 lakýrníky. 

 

 

 

 

 

SCHÄFER - MENK s.r.o., Areál I.P.P.E.,  

Dýšina 302, Dýšina  

Kontakt: tel. 377 819 511, j.cesakova@schmenk.cz 
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Doosan Škoda Power 
  

Společnost Doosan Škoda Power nabízí první pracovní zkušenosti ve výrobě 

pomocí stipendijního programu pro střední školy a učňovské školy. 

  

SSttiippeennddiijjnníí  pprrooggrraamm  ppooddppoorruujjee  ssttuuddiiuumm  aa  rroozzvvoojj  ooddbboorrnnýýcchh  zznnaalloossttíí  ssttuuddeennttůů  tteecchhnniicckkyy  

zzaamměěřřeennýýcchh  ssttřřeeddnníícchh  šškkooll  aa  uuččňňoovvsskkýýcchh  oobboorrůů  zzaa  úúččeelleemm  zzaajjiiššttěěnníí  kkvvaalliittnníícchh  ooddbboorrnnííkkůů  

pprroo  ppoottřřeebbyy  nnaaššíí  ssppoolleeččnnoossttii..    

ÚÚččaassttnnííkk  pprrooggrraammuu  zzíísskkáá  ssttiippeennddiiuumm  zzaa  pprroossppěěcchh  aa  ddoocchháázzkkuu,,  ooddbboorrnnoouu  pprraaxxii  aa  pprraakkttiicckkéé  

zznnaalloossttii,,  ppoo  aabbssoollvvoovváánníí  pprrooggrraammuu  pprraaccoovvnníí  mmííssttoo  uu  ssppoolleeččnnoossttii  DDoooossaann  ŠŠkkooddaa  PPoowweerr..  

  

SSttiippeennddiijjnníí  pprrooggrraamm  jjee  ffiinnaannččnníí  mměěssííččnníí  mmoottiivvaaccee  pprroo  úúččaassttnnííkkaa  pprrooggrraammuu..  

  

MMaaxxiimmáállnníí  mmoožžnnáá  vvýýššee  mměěssííččnnííhhoo  ssttiippeennddiiaa:: 

 

  11..  rrooččnnííkk::    22000000  KKčč,,  

  22..  rrooččnnííkk::    22000000  KKčč,,  

  33..  rrooččnnííkk::    33000000  KKčč,,  

  44..  rrooččnnííkk::    33000000  KKčč..  

 

SSttiippeennddiiuumm  jjee  vvyypplláácceennoo  nnaa  zzáákkllaadděě::  

  šškkoollnníí  ddoocchháázzkkyy,,  

  pprroossppěěcchhuu  ––  ooddbboorrnnéé  ppřřeeddmměěttyy  aa  ooddbboorrnnýý  vvýýccvviikk..  

 

Veškeré informace o společnost Doosan Škoda Power získáte: 

 

Tylova 1/ 57, 301 28 Plzeň 

Česká republika 

tel: 378 185 564 

mob: 734 264 906 

alexandra.kuta@doosan.com 

lenka.havlickova@doosan.com 

www.doosanskoda.com 

   

mailto:alexandra.kuta@doosan.com
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PILSEN STEEL s.r.o. je metalurgicko – strojírenská společnost s více jak 160.ti letou 

tradicí a silnou pozicí na domácím i zahraničním trhu. 

Z jednoho ingotu nejkvalitnější oceli dokážeme vyrobit zalomené hřídele o hmotnosti ně-

kolika desítek tun s přesností na setiny mm. Naší hlavní konkurenční výhodou je proces 

tzv. „pod jednou střechou“ – od výroby oceli, lití ingotů a odlitků, kování až po finální 

opracování včetně povrchové úpravy. 

 

Spolu se SŠ Rokycany se podílíme na praktické výuce žáků v těchto oborech vzdělání: 

 

 Mechanik seřizovač  23-45-L/01 

 Zámečník    23-51-H/01 

 Obráběč kovů   23-56-H/01 

 

Absolventům, kteří se na odborné praxi osvědčili, nabízíme možnost uplatnění zaměstnání 

v naší společnosti. 

 

PILSEN STEEL pro své zaměstnance nabízí: 

 zázemí tradiční strojírenské společnosti, 

 práci ve vysoce odborném týmu s motivujícím mzdovým zařazením, 

 možnost dalšího zvyšování kvalifikace, 

 dotované závodní stravování ve vlastní kantýně, 

 náborový příspěvek při nástupu (pro absolventy), 

 5 týdnů dovolené, 

 odměnu za doporučení nového zaměstnance, 

 odměnu v systému postupného zlepšování, 

 po nástupu je připraven osobní program adaptace pro začlenění do našeho „týmu“. 

 

Srdečně Vás zveme na prohlídku společnosti PILSEN STEEL s.r.o. (po domluvení schůzky na 

níže uvedených kontaktech). 

Kontakt:  PILSEN STEEL s.r.o., Tylova 1/57, Jižní předměstí, 301 00, Plzeň 

 378 132 505, 378 133 118, 734 642 337, 607 606 961 

 www.pilsensteel.cz 

    

http://www.pilsensteel.cz/
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DDnnyy  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  

  

nnaa  SSŠŠ  RRookkyyccaannyy  JJeeřřaabbiinnoovváá  9966::  

  
mmííssttoo  ppoosskkyyttoovvaannééhhoo  vvzzdděělláávváánníí  nneebboo  šškkoollsskkýýcchh  sslluužžeebb,,    

  

MMllááddeežžnnííkkůů  222288  aa  DDoommoovv  mmllááddeežžee,,  FFrraannttiišškkaa  KKoottyyzzyy  11002266  

 
 

tteell..::  337711  772288  552222,,  337711  772288  552233  

wwwwww..sskkoollaa--rrookkyyccaannyy..cczz  

ssttrreeddnnii@@sskkoollaa--rrookkyyccaannyy..cczz 

 

  

  

SSttřřeeddaa  2200..  1111..  22001199  oodd  88..0000  ddoo  1144..0000  hhoodd..  EExxkkuurrzzee  ppaarrttnneerrsskkýýcchh  ZZŠŠ  

ČČttvvrrtteekk  2211..  1111..  22001199  oodd  88..0000  ddoo  1144..0000  hhoodd..  --  

PPáátteekk  2222..  1111..  22001199  oodd  88..0000  ddoo  1177..0000  hhoodd..  --  

SSoobboottaa  2233..  1111..  22001199  oodd  88..0000  ddoo  1111..0000  hhoodd..  --  

        

ČČttvvrrtteekk  3300..  11..  22002200  oodd  1122..0000  ddoo  1177..0000  hhoodd..  --  

  

PPrroohhllííddkkaa  šškkoollyy  aa  ddíílleenn  pprroo  ooddbboorrnnýý  vvýýccvviikk  

ss  mmoožžnnoossttíí  vvyyzzkkoouuššeett  ssii  pprraaccoovvnníí  ddoovveeddnnoossttii..  

  

SSrrddeeččnněě  zzvveemmee  vvššeecchhnnyy  zzáájjeemmccee..  

mailto:stredni@skola-rokycany.cz
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