


KRNOVSKÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

VARHANÁŘSKÁ JE JEDNOU Z NEJMENŠÍCH 

STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR. 

S CELKOVOU KAPACITOU 30 ŽÁKŮ PŘIPRAVUJE 

ŽÁKY K MATURITĚ VE TŘECH OBORECH.



Uměleckořemeslná stavba varhan

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou – ŠVP Stavba varhan Krnov. 

Jedinečný obor, který lze v ČR studovat pouze u nás, zaměřen na stavbu a opravy 

píšťalových varhan. 



CO SE NAUČÍŠ? 

• stavbu, opravy a údržbu píšťalových varhan                                       

• praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů         

• základní pracovní operace se dřevem                                                   

• používání tradičních i nových metod v opracování materiálu         

• tvorbu a čtení odborné výkresové dokumentace                              

• základy konzervace a práce se dřevem                                                       

• tvorbu technické dokumentace pomocí počítačové grafiky (AutoCAD)



A CO PO ŠKOLE?

Budeš připraven vyrábět součásti a dílce varhan, provádět jejich celkovou montáž, seřízení 

mechanismů, povrchovou úpravu, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě. 

Díky znalostem konstrukce a zvládnutí základů tvorby technické dokumentace máš také možnost 

spolupracovat s řemeslníky nebo firmami v souvisejících oborech (truhlářství, technické profese).





Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů  

– strunné nástroje

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou – ŠVP Tvorba strunných nástrojů Krnov. 

Zaměřeno především na konstrukci a výrobu strunných drnkacích nástrojů.



CO SE NAUČÍŠ? 

• základní pracovní operace se dřevem                                                         

• výrobu strunných drnkacích nástrojů                                                           

• praktické zkušenosti pro opravy dalších hudebních nástrojů                

• používání tradičních i nových metod v opracování materiálu               

• tvorbu a čtení odborné výkresové dokumentace                                    

• základy konzervace a práce se dřevem                                                       

• tvorbu technické dokumentace pomocí počítačové grafiky (AutoCAD)



A CO PO ŠKOLE?

Uplatnitelnost máš v technické přípravě výroby v rámci dřevozpracujícího průmyslu, zejména při 

stavbě strunných nástrojů. 

Díky znalostem konstrukce a zvládnutí základů tvorby technické dokumentace také v možnosti 

spolupráce s řemeslníky nebo firmami v souvisejících oborech (truhlářství, technické profese).





Design interiérů

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou – ŠVP Konstrukce a tvorba nábytku 

Krnov. Je zaměřeno na zařizování a navrhování interiérů, vybavení nábytkem, vytváření 

technické dokumentace, modelů a konstrukcí. 



CO SE NAUČÍŠ? 

• zařizování a navrhování interiérů                                                                   

• zásady technického kreslení                                                                           

• nauku o materiálu                                                                                              

• technologické postupy ve výrobě                                                                 

• návrhy výrobků a jejich konstrukční řešení formou technických výkresů vytvořených v programu 

AutoCAD



A CO PO ŠKOLE?

Díky znalostem konstrukce a technické dokumentace máš možnost spolupráce s architekty nebo 

firmami zabývajícími se realizacemi interiérových návrhů. 

Uplatnit se můžeš také jako designér v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů či v 

technické přípravě výroby  v rámci dřevozpracujícího průmyslu, zejména ve výrobě nábytku. 





DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21. 10. 2021

9:00 – 15:00 hodin


