
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 
Kód oboru 
Zaměření 

Vhod-
né 
pro 

Optimální 
průměr 
ze ZŠ  

Školné 
měsíčně 

10v roce 

Možnost 
dalšího 
studia 

Charakteristika oboru 

Informační technologie  
18-20-M/01 
elektronické  
počítačové  

systémy 

 

 
do 2,20  

0 - 500 
Kč 

VOŠ 
VŠ  

Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky zaměřený do oblasti informačních technologií.  
Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) navrhovat a sestavovat osobní počítače, využívat prostředky 
elektronické komunikace, vytvářet a spravovat webové stránky, zvládat tvorbu a úpravu grafických objektů a prezenta-
cí, vytvářet jednoduché programy pro PC a jednočipové mikroprocesory. Uplatnění na trhu práce je možné například 
na pozici technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce ope-
račních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií. 

Ekonomika a podnikání  
 63-41-M/01 

technická  
administrativa 

 do 2,40  
0 - 500 

Kč 
VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý ekonomický obor s technickým minimem. 
Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) pracovat s počítačem, psát na stroji, vyřizovat obchodní kore-
spondenci, naučíš se základy účetnictví, teorii obchodu, teorii řízení firem a osob, seznámíš se s právními podklady 
podnikání a získáš přehled o technických výrobcích. Uplatníš se na trhu práce především v ekonomické sféře na po-
zicích ekonom, mzdový referent, účetní, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pra-
covník marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích. Ve firmách i 
živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele. 

Mechanik elektrotechnik  
26-41-L/01 

číslicově  
řízené stroje  

  
0 - 350 

Kč 

VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý elektrotechnický obor s teoretickou a praktickou přípravou. 
Tento obor se zabývá elektrosložkou strojů a zařízení. Absolvent se uplatní při navrhování, výrobě, montáži, údržbě, 
oživování, zkoušení, servisu, opravách a obsluze zejména obráběcích strojů, obráběcích center a linek s NC a CNC ří-
zením, dalších elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických automatizač-
ních systémů. Díky našemu zaměření se uplatní také jako dnes velmi žádaný programátor CNC strojů. 

do 2,40  

Mechanik seřizovač  
23-45-L/01  do 2,40  

0 - 350 
Kč 

VOŠ 
VŠ 

Čtyřletý strojírenský obor s teoretickou a praktickou přípravou. 
Obor tě připraví pro seřizování, kontrolu, obsluhu a údržbu obráběcích strojů, obráběcích center a linek s NC a CNC ří-
zením. Osvojíš si zásady obrábění od základních obráběcích strojů, přes jejich programově řízené provedení, po mo-
derní automatizované výrobní celky. Naučíš se navrhovat technologické postupy a řídící programy pro číslicově řízené 
stroje a zařízení. Uplatníš se v technickohospodářských funkcích na pozicích mistr, dispečer, technolog, programátor 
CNC strojů. Můžeš pracovat jako montér, seřizovač i jako obsluha konvenčních a CNC strojů. 

Tříleté učební obory zakončené vyučením se v oboru 

Obráběč kovů  
23-56-H/01   do 3,20  

školné 
není, sti-

pendium 
až 500 Kč/m 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 
maturitní 
zkouškou 

Tříletý obor zahrnující práce na soustruzích, frézkách, bruskách a dalších strojích.  
Soustruhy, frézky, brusky, vrtačky, vyvrtávačky,... stroje, jejichž cena se pohybuje od jednoho do desítek milionů. Jsou 
stále přesnější a dokonalejší. Byly by ale mrtvou hmotou, kdyby nebylo těch, kteří je budou obsluhovat. Po vyučení v 
oboru můžeš pracovat jako obráběč kovů - soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obrá-
běcích strojů. 

Elektrikář 

 26-51-H/02 
silnoproud   do 3,00  

školné 
není, sti-

pendium 
až 500 Kč 
měsíčně 

nástav-
bové stu-
dium za-
končené 
maturitní 
zkouškou  

Tříletý obor zaměřený na elektromontáž a údržbu strojů a zařízení. 
V lidském těle roznáší energii krev. Krví strojů a zařízení je elektrická energie. Absolvent oboru vyrábí, sestavuje, mon-
tuje, udržuje a zkouší elektrickou výzbroj strojů a zařízení. A nejen to. Oživuje elektrické stroje a zařízení, provádí jejich 
elektroopravy a elektroúdržbu, zkouší a měří elektroveličiny. Provádí instalaci rozvodných zařízení vně strojů a zaříze-
ní, včetně oprav a údržby. Po absolvování oboru se uplatníš jako elektromontér, elektromechanik, elektroúdržbář, 
elektrikář. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  
Kuřim, s.r.o. nabízí tyto obory vzdělání: 

 
  

www.zamekkurim.czwww.zamekkurim.cz  Školu můžete po telefonické domluvě navštívit kdykoliv.  
tel.: 541 231 038, e-mail: skola@zamekkurim.cz, Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34  

Preferenční stipendium  
Škola poskytuje žákům tříletých oborů preferenční stipendium   

500 Kč měsíčně, pokud je žák hodnocen za pololetí v praktickém vyučování známkou 1;  
200 Kč měsíčně, pokud je žák hodnocen za pololetí v praktickém vyučování známkou 2;  
100 Kč měsíčně, pokud je žák hodnocen za pololetí v praktickém vyučování známkou 3.  

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za pololetí z žádného předmětu teoretického  
vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.  

Výsledky státních maturit 
Studenti maturitních oborů dosahují pravidelně nadprůměrných výsledků u státní maturity.  

Více informací vám rádi poskytneme ve škole.  


