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DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – PROVOZNÍ TECHNIKA 

Možnosti uplatnění absolventa v praxi: 
Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to 

zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik 
dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik 

technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních        

a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních 
činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů. 

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení 
Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Absolvent může pokračovat v dalším studiu 
na VOŠ či VŠ. 

Učební plán: 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin za 1. - 3. ročník: 600 hodin 
1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Povinné  
všeobecně-vzdělávací  
Český jazyk 10 10 10 30 
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ dle volby studenta) 20 30 30 80 
Literatura a kultura 20 20 20 60 
Matematika 20 20 30 70 
Fyzika 10 10 - 20 
Informační a komunikační technologie 10 10 10 30 
odborné ekonomické  
Ekonomika a řízení 15 10 15 40 
odborné strojírenské  
Technická mechanika 20 20 15 55 
Technická měření 15 15 10 40 
Stroje a zařízení 10 10 10 30 
Technologie 25 20 15 60 
Technické kreslení - 10 10 20 
Technologie montáží a oprav 25 15 25 65 
celkem 200 200 200 600 
Odborná praxe 2 týdny 

 
 

Další informace naleznete: www.livamost.cz 
 
 
 
 
 
 

Kontakty: 
Střední odborná škola LIVA s. r. o., Pionýrů 2806/7, 434 01 Most 

602 476 504 Mgr. A. Linková 
e-mail:  livamost@seznam.cz 
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