
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce 

Škola realizuje nabídku celoživotního vzdělávání 

Formou:

• Zkoušek profesních kvalifikací s návazností na vyučení nebo 

složení maturity

• Odborných školení a kurzů



Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce 

je autorizovanou osobou

pro zkoušky profesních kvalifikací

od r. 2012

důvodem je zaměření školy, které je dáno požadavkem zřizovatele 

pro zajištění vzdělávání v technických oborech.

Profesní zkoušky doplňují zaměření školy v ucelený odborný blok.



Učební obory: 
• Obráběč kovů (CNC)

• Strojní mechanik 

• Nástrojař 

• Klempíř - strojní

Obory vzdělávání

Maturitní obory:
• Mechanik seřizovač

• Mechanik strojů a zařízení

• Informační technologie 

(zaměření na PC grafiku a na robotiku)

Nástavbový obor:
• Podnikání

Svářečská škola:
• el. oblouk

• MAG – CO2

• Svařování plamenem

• Svařování nerezu a hliníku

• Řezání kyslíkem

• Odporové bodové sv.

• Řezání plazmou

• Svařování plazmou

• atd.

Profesní kvalifikace:
• Soustružník kovů

• Frézař kovů

• Obsluha CNC strojů

• Brusič kovů

• Vrtač kovů

• Montér ocelových konstrukcí

• Opravář strojů a zařízení

• Zámečník

• Klempíř - strojní



Pro ucelenou nabídku vzdělávání škola je také autorizovanou osobou úplných profesních kvalifikací: 

• Mechanik seřizovač

• Mechanik strojů a zařízení

které jsou podmínkou pro přihlášení k maturitní zkoušce v těchto studijních oborech.

Pro maturitní obor vzdělávání Mechanik seřizovač jsou potřeba osvědčení profesní kvalifikace:

• Programátor CNC obráběcích strojů

• Dílenský technolog pro strojírenskou výrobu

• Mechanik seřizovač tvářecích strojů

Pro maturitní obor vzdělávání Mechanik strojů a zařízení jsou potřeba osvědčení profesní kvalifikace:

• Technolog montážní výroby

• Technik pro montáž strojů a zařízení



Na základě 

Doporučení pro optimalizaci sítě autorizovaných osob v Královéhradeckém kraji
vydaného Národním pedagogickým institutem ČR (NPI) v rámci projektu Upskilling (prohlubování kompetencí)

připravujeme rozšíření nabídky profesních kvalifikací:

18-001-M Správce operačních systémů pro malé a střední organizace

18-003-M Programátor

18-021-N Tester softwaru

Odůvodnění:

Navrhovaná profesní kvalifikace je v souladu se zaměřením školy a 

poptávky na pracovním trhu. Profesní kvalifikace je uvedena v seznamu 

profesních kvalifikací nejvíce poptávaných zaměstnavateli v kraji



Oblasti spolupráce školy se zaměstnavateli z regionu Podorlicka:

• Tvorba a úprava školních vzdělávacích programů

• Pravidelné setkávání zástupců zaměstnavatelů se zástupci školy

• Zajišťování a modernizace technických výukových pomůcek a zařízení 

• Realizace praxe (odborného výcviku) žáků u zaměstnavatelů v regionu

• Svářečské kurzy a zkoušky svářečů

• Přípravné kurzy před zkouškami profesních kvalifikací

• Realizace zkoušek profesních kvalifikací

• Rekvalifikační kurzy (i na požadavky Úřadu práce)

• Školení pro zaměstnance v oblasti nových technologií, které zaměstnavatelé 

požadují (kurzy „na míru“)

• Kurzy, kroužky pro žáky a pedagogy jiných škol v regionu

• Kurzy českého jazyka pro cizince (Ukrajince)

• atd.



Důvody, proč uchazeči mají zájem o profesní kvalifikaci

Rekvalifikace

• na požadavek svého zaměstnavatele

• na doporučení (příp. s podporou) Úřadu práce

• uchazeč chce změnit obor svého zaměstnání

Vlastní profesní růst

• na požadavek svého, nebo případného nového zaměstnavatele

• uchazeč má „jen“ základní vzdělání, (z důvodu předčasného odchodu ze 

středního vzdělání, např. z důvodu sociálních podmínek rodiny, z důvodu sociálně 

patologických jevů, které vedly k předčasnému ukončení studia atd.)

• Absolventi maturitního oboru strojírenského zaměření s např. neúspěchem u 

jedné části maturitní zkoušky)



Důvody, proč uchazeči mají zájem o profesní kvalifikaci

Získání kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce

• na doporučení (příp. s podporou) Úřadu práce

• uchazeč má kvalifikaci, kterou na trhu práce těžko uplatní (z důvodu např. špatně 

zvoleného studijního oboru, atd.)

• Absolventi maturitního oboru strojírenského zaměření s např. neúspěchem u jedné 

části maturitní zkoušky) čekající na další termín maturitních zkoušek.



Závěrem uvádíme

aktuální graf struktury uchazečů o zaměstnání (UoZ) a 

volná pracovní místa (VPM) v Královéhradeckém kraji.

Zdroj: ÚP





Děkujeme za pozornost.

Marian Kubala

kubala.marian@sspvc.cz

Ing. Milena Vilímková

vilimkova.milena@sspvc.cz


