
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 

 

 

 

V y u č o v á n í   v e   2 .   p o l o l e t í   š k o l n í h o   r o k u   2 0 2 0 / 2 0 2 1  
 

v posledních ročnících oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

 

Na základě ustanovení čl. XXI opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vydaného dne 29. ledna 2021 pod č. j. MSMT-3267/2021-1 určuje ředitel 

Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 předměty, které budou vyučovány 

ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 v posledních ročnících oborů vzdělání poskytujících 

střední vzdělání s maturitní zkouškou, takto: 

 

 

třída SD2 
 

obor vzdělání Nábytkářská a dřevařská výroba (33-42-L/51) 

Český jazyk a literatura: vyučuje se 

Anglický jazyk: vyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Matematika: vyučuje se 

Technické kreslení: vyučuje se 

Konstrukce: vyučuje se 

Výrobní zařízení: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Technická cvičení: vyučuje se 

Obsluha osobních počítačů: nevyučuje se 

 

obor vzdělání Stavební provoz (36-44-L/51) 

Český jazyk a literatura: vyučuje se 

Anglický jazyk: vyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Matematika: vyučuje se 

Stavební provoz: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Adaptace budov: vyučuje se 

Základy stavební mechaniky: vyučuje se 

Konstrukční cvičení: vyučuje se 

Obsluha osobních počítačů: nevyučuje se 

 

Předmět anglický jazyk bude vyučován jen pro žáky, kteří si předmět anglický jazyk zvolili 

jako zkušební předmět společné části maturitní zkoušky; předmět matematika bude vyučován 

jen pro žáky, kteří si předmět matematika zvolili jako zkušební předmět společné části maturitní 

zkoušky. 



třída UKE4 
 

obor vzdělání Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (82-51-L/04) 

Český jazyk a literatura: vyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: vyučuje se 

Informační a komunikační technologie: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Dějiny výtvarné kultury: vyučuje se 

Výtvarná příprava: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

 

Výše uvedené určení vyučovaných a nevyučovaných předmětů v posledních ročnících oborů 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve 2. pololetí školního roku 

2020/2021 je účinné pro období od 1. března 2021. 

 

 

 

Plzeň 12. února 2021 

 

 

 

 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. 

 ředitel Středního odborného učiliště stavebního, 

 Plzeň, Borská 55 


