
 
 

 

 

 
 

ODBORNÝ VÝCVIK OBOR 23-51-E/01 
STROJÍRENSKÉ PRÁCE 

 

  

  
  

 

I.    Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností dle ročníků: 

1. ročník  
 základy ručního zpracování kovů (měření, řezání, pilování, vrtání, řezání závitů, 

zahlubování, střihání, sekání atd.)  
 kontrolní a souborné práce (např. svěrka, montážní klíč aj.)    

2. ročník  
 ruční zpracování kovů (rozšíření a prohlubování dovedností)                     
 rozebíratelné spoje  
 nerozebíratelné spoje  
 základy strojního obrábění (frézování, soustružení, obrážení kovů) 
 kontrolní práce a souborné práce  
 výpočetní technika   -  CAD systémy, Solid Works  

3. ročník  
 soustružení, frézování a hoblování kovů 
 výroba a montáž  
 prohlubování dovedností  
 praxe na provozních pracovištích  
 svařování v ochranné atmosféře (žáci mají možnost zdarma získat svářečský průkaz pro 

svařování v ochranné atmosféře - CO2, hodnota kurzu je okolo 10 000,- Kč) 
 kontrolní  práce jako příprava na závěrečné zkoušky     

 

  

Střední škola elektrostavební 
a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p.o.  
  

 



 
 
II.   Technické zajištění výuky    
Odborný výcvik oboru zámečnické práce má základnu přímo v areálu školy - v přízemí budovy "C" 

jsou učňovské zámečnické dílny. Zde jsou k dispozici tato zařízení:  

    a) 2 zámečnické dílny pro výuku ručního  a strojního zpracování kovů 

    b) strojní dílna 

    c) montážní a výrobní dílna 

    d) klempířská a výrobní dílna 

  

III. Produktivní činnost je zajišťována:    

1.  Na smluvních pracovištích individuálně dle možností a podmínek  - jedná se zejména  o provozní 

pracoviště fyT Metal  ve Fryčovicích, LICHNA TRADE cz s.r.o. Frýdek-Místek, DLOBIS s.r.o., Metylovice 

2.  Zámečnickými pracemi smluvně na objednávku (jednoduché ocelové konstrukční práce - výroba 

mříží, oplocení, jednoduché obrábění - soustružení, frézování, vrtání,   hoblování aj.)  

Všechna pracoviště mimo smluvní (provozní) jsou majetkem SŠED F-M včetně vybavení a 

materiálního zajištění!   

Na provozních pracovištích si žáci měsíčně vydělávají až 5 000,- Kč (dle druhu a výsledků své 

práce)!!! 

 

 

IV.   Účast a umístění v soutěžích dovednosti    

V každém školním roce probíhají učilištní kola, vítězové jsou odměňováni nepeněžními cenami    

 

 

V.   Personální zajištění výuky    
 

P.č.  Jméno a příjmení  Zařazen / kontakt  

1  Mgr. Jaworski 
Bohuslav 

VUOV,   tel: 558 421 320,  
e-mail: jaworski@ssed-fm.cz  

2  Bc. Galásek Roman UOV  

3  Mgr. Bujnoch Pavel  UOV  

4  Mgr. Raab Roland  UOV 
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