STŘEDNÍ ŠKOLA
ŘEZBÁŘSKÁ TOVAČOV

Obor: Design interiéru a
nábytku
Kód oboru: 82-41-M/11

4leté denní studium

Maturitní obor vhodný pro chlapce i dívky zaměřený na design
nábytku a interiéru
Podmínky přijetí ke vzdělávání:
ź talentové zkoušky z kresby a modelování,
ź ústní pohovor,
ź dobrý prospěch,
ź zdravotní předpoklady.
Žák:
ź Vytváří výtvarné návrhy nábytku a interiéru podle současných
trendů.
ź K navrhování využívá moderní 3D programy a modely nábytku
tiskne na 3D tiskárně.
ź Zhotovuje podle výkresu své návrhy na hotový výrobek.
ź Poznává a využívá CNC stroj k obrábění složitých tvarů dílce.
ź Poznává dějiny a historický vývoj umění a nábytku.
ź Zdokonaluje své dovednosti kreslení a modelování.
ź Zná a používá technologické postupy a materiály na zhotovení
výrobků.
Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat do
30. listopadu.

Uplatnění absolventů:
ź Studium na vyšších odborných nebo vysokých školách:
Mendelova univerzita v Brně - např. obor: Design nábytku,
Design interiéru, Tvorba a výroba nábytku,
Dřevařské inženýrství, Krajinné inženýrství, Lesní inženýrství,
Stavby na bázi dřeva.
Design Zlín - Ateliér designu výrobků,
umělecké obory, ale i obory pedagogické a společenskovědní.
ź Podnikání v oboru výroby neobyčejného nábytku, realizace
interiérů.
ź Pracovní příležitosti a profesní růst ve ﬁrmách zabývající
navrhováním obytných prostorů (kuchyní, koupelen,…) nebo
interiérů kanceláří včetně prodeje nábytkového vybavení
interiéru.

Tisk 3D modelu

Obor: Uměleckořemeslné
zpracování dřeva
Kód oboru: 82-51-L/02

4leté denní studium

Maturitní obor vhodný pro chlapce i dívky zaměřený na práce řezbářské.

Podmínky přijetí ke vzdělávání:
ź talentové zkoušky z kresby a modelování,
ź ústní pohovor,
ź dobrý prospěch,
ź zdravotní předpoklady.
Žák:
ź Vyřezává předměty, ozdoby, reliéfy, sochy ze dřeva.
ź Vyrábí doplňky a nábytek z masivního dřeva zdobený řezbou.
ź Opravuje a provádí práce restaurátorské na jedinečném
starobylém nábytku.
ź Poznává dějiny a historický vývoj umění a nábytku.
ź Zdokonaluje své dovednosti kreslení a modelování.
ź Zná a používá technologické postupy a materiály na zhotovení
výrobků.
ź Kreslí technické výkresy předmětů a různých typů nábytku.
Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat do
30. listopadu.

Uplatnění absolventů:
ź Studium na vysoké škole:
Mendelova univerzita v Brně, např. obor: Arboristika, Design
nábytku,
Tvorba a výroba nábytku, Dřevařské inženýrství,Krajinné
inženýrství,
Lesní inženýrství, Stavby na bázi dřeva.
ź Studium na vyšší odborné škole:
VOŠ restaurátorská Brno,
VOŠ restaurátorská v Písku.
ź Podnikání v oboru uměleckého řezbářství, výroba jedinečného
nábytku i jeho restaurování.
ź Pracovní příležitosti a profesní růst ve ﬁrmách zabývající se
prodejem, navrhováním a výrobou interiérů kanceláří, obchodů a
obytných prostorů.

ZA PRODUKTIVNÍ PRÁCI ZÍSKÁVAJÍ ŽÁCI FINANČNÍ ODMĚNU

Obor: Truhlář
Kód oboru: 33-56-H/01

3leté denní studium

Učební obor s výučním listem vhodný pro chlapce, ale i dívky.
MOTIVAČNÍ STIPENDIUM OLOMOUCKÉHO KRAJE.
Podmínky přijetí ke vzdělávání:
ź přijetí bez přijímacích zkoušek,
ź dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem.
Během učení možnost zvládnutí základů uměleckého řezbářství v
rámci odborného výcviku a zájmového kroužku.
Po vyučení:
ź Možnost samostatného podnikání v oboru se znalostí práce s
masivním dřevem a základů řezby.
ź Schopnost vyrábět nábytek z masivního dřeva i zdobený řezbou,
zahradní nábytek, pergoly.
ź Větší předpoklady pro uplatnění na trhu práce (zaměření na práci
s masivním dřevem).
ź Možnost nástavbového maturitního studia.
ZA PRODUKTIVNÍ PRÁCI ZÍSKÁVAJÍ ŽÁCI FINANČNÍ ODMĚNU

Obor: Truhlářské práce
Kód oboru: 33-56-E/01

3leté denní studium

Učební obor s výučním listem vhodný pro absolventy ZŠ s horším
prospěchem nebo vycházejících z nižších ročníků.
MOTIVAČNÍ STIPENDIUM OLOMOUCKÉHO KRAJE.
Podmínky přijetí ke vzdělávání:
ź přijetí bez přijímacích zkoušek,
ź ukončená devítiletá školní docházka,
ź dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem.
Během učení:
ź Žáci vyrábí nábytek z masivu, okna, dveře.
ź Mají možnost zvládnout základy řezbářství nejen v rámci
odborného výcviku, ale i v zájmovém kroužku vedeném
zkušenými mistry maturitního oboru.
ź Zvládnutí řezby, práce s masivním dřevem je předpokladem pro
lepší uplatnění na trhu práce.

Kontakty:
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
Nádražní 146, 751 01 Tovačov
Bc. Pavel Strouhal
E-mail: strouhal@sstovacov.cz

Web: www.sstovacov.cz

Tel.: 777 596 049

