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• V příštím školním roce výuka bude probíhat ve třech oborech vzdělání 
s maturitní zkouškou:

• Informační technologie

• Mechanik elektronik

• Podnikání

a sedmi oborech vzdělání s výučním listem:

• Autoelektrikář

• Elektrikář se zaměřením na slaboproud

• Elektrikář se zaměřením na silnoproud

• Obráběč kovů

• Prodavač se zaměřením na smíšené zboží

• Kadeřník

• Zámečník

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY, ELEKTROTECHNIKY A 
ŘEMESEL

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM



OBOR 18-20-M/01 MODERNÍ INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE

Čtyřletý maturitní obor je určen pro chlapce a dívky, k jejichž zájmům patří 
počítače a programování. Vychovává absolventy ve dvou odborných 
specializacích:

1. Programování mobilních a webových aplikací:

• objektově orientované programování

• programování webových aplikací

• mobilní operační systémy

• 3D programování

2. Správa systémů a sítí:

• pokročilá správa počítačové sítě

• hardware podnikových řešení

• správa serverových systémů

• servery a skriptovací jazyky

Video o oboru: 
https://www.roznovskastredni.cz/~kolecek/obory/
IT.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/~kolecek/obory/IT.mp4


OBOR 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTRONIK

Čtyřletý elektrotechnický maturitní obor pro chlapce a dívky se zájmem o 

elektroniku, elektrotechniku a práci s počítačem. 

Absolventi se uplatní na pozici odborných provozních zaměstnanců, 

samostatných pracovníků firem výrobního sektoru, pracovníků servisního 

charakteru nebo jako technologové v technických oborech hlavně tam, kde je 

dominantní používání elektroniky, elektrotechnických systémů, automatizace a 

výpočetní techniky.

V průběhu studia student získá:

• výuční list v oboru elektrikář po třetím ročníku studia

• maturitní vysvědčení po čtvrtém ročníku studia

Video o oboru: : 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa
/obory/me.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/me.mp4


OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Dvouletý nástavbový obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

– denní studium. 

Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU.

Po ukončení studia je absolvent připraven vykonávat ekonomické, 

provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku 

a samostatně podnikat.

Dálkové studium - tříletý obor dálkového studia Podnikání poskytuje střední 

vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých 

učebních oborů. Výuka probíhá formou konzultací, které se konají vždy 

jednou za 14 dní.

Video o oboru: : 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa
/obory/po.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/po.mp4


OBOR 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

• naučí se stříhat klasické i nejnovější střihy (pánské, dámské, dětské)

• barvit, odbarvovat, provádět přelivy a tónování vlasů podle nových

• trvalou ondulaci a ondulaci železem

• holit vousy, upravovat kníry a plnovousy

• vytvářet náročné společenské a svatební účesy

• zvolit vhodné přípravky a materiál

Součástí výuky je možná účast na profesionálních školeních a účast na kadeřnických 

soutěžích, mistroství ČR a mistroství Evropy

Žáci mají hrazený materiál, pomůcky i spotřebiče na výuku

Video o oboru: 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa
/obory/kad.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/kad.mp4


OBOR 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

• vykonává práce strojním třískovým obráběním materiálů, tzn. soustružením, 

frézováním, broušením, vrtáním

• samostatně čte výkresy a technickou dokumentaci (technologický postup 

opracování, měřící protokol)

• má základní vědomosti a dovednosti ručního opracování kovů

• nastaví, obsluhuje, kontroluje a provádí běžnou údržbu univerzálních 

soustruhů, frézek, brusek, vrtaček

• správně měří mechanickýma a 

digitálníma měřidlama, např. posuvnými 

měřidly, mikrometry, úchylkoměry

Video o oboru: : 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa
/obory/ok.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/ok.mp4


OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

• naučí se pracovat na EET pokladně a související náležitosti k tomu spojené

• ovládá jednoduché účetnictví, techniku administrativy při vyřizování 

písemností, provádí základní administrativní práce v prodejně

• ovládá základní zásady skladování zboží

• zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží

• uskutečňuje samostatný prodej zboží

Video o oboru: 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/vid
ea/obory/prod.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/prod.mp4


OBOR 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

• ovládá základy elektrotechniky a elektroniky

• orientuje se v technické dokumentaci

• zná specifikace materiálů, elektrotechnické součásti a vlastnosti elektrických 

rozvodů a instalací

• umí zapojit nejrůznější spotřebiče a provádět jejich základní opravy 

a údržbu

• používá měřicí přístroje pro provozní 

měření

Video o oboru: 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa
/obory/esil.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/esil.mp4


OBOR 23-51-H/01 ZÁMEČNÍK

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

• využívá uživatelským způsobem výpočetní techniku

• orientuje se v technické dokumentaci

• umí pořídit technický náčrt výrobního postupu

• pracuje s mechanizovanými nástroji pro ruční zpracování kovů a plastů

• ovládá ruční a strojní obrábění na základních druzích obráběcích strojů a měření 

běžnými i speciálními měřidly

• absolvuje svářečský kurz Z-M1 s certifikátem

Video o oboru: 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa
/obory/zam.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/zam.mp4


OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

• ovládá základy elektrotechniky a elektroniky

• orientuje se v technické dokumentaci

• orientuje se v elektronických obvodech

• ovládá základní principy výroby technologie výroby a testování finálních 

elektronických výrobků a prvků

• zná specifikace materiálů, elektrotechnických součástí

• zná základní principy instalačních obvodů

Video o oboru: 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa
/obory/esla.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/esla.mp4


OBOR 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

• orientuje se v elektrorozvodech automobilů

• umí používat diagnostické přístroje, softwarové vybavení a na jejich základě 

stanoví způsob odstranění závady

• vykonává údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektronického 

příslušenství motorových vozidel

• umí používat montážní prostředky a měřicí techniku

• ve 3. ročníku získá řidičské oprávnění sk. B a sk. C.

Video o oboru: 
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/vide
a/obory/auto.mp4

https://www.roznovskastredni.cz/data/files/videa/obory/auto.mp4


DALŠÍ INFORMACE: 
WWW.ROZNOVSKASTREDNI.CZ

HTTPS://WWW.ROZNOVSKASTREDNI.CZ/~KOLECEK/SKOLA2021.MP4

http://www.roznovskastredni.cz/
https://www.roznovskastredni.cz/~kolecek/SKOLA2021.mp4

