
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 výučním listem 

 

 

 

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

tělovýchovy vydaného dne 29. ledna 2021 pod č. j. MSMT-3258/2021-1 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 výučním listem, takto: 

 

 

 

Klempíř (23-55-H/01) 

třída IK3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Práce s počítačem: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Stavební konstrukce: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

Truhlář 33-56-H/01 

třídy TR3, TRM3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Práce s počítačem: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 



Instalatér (36-52-H/01) 

třída IK3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Práce s počítačem: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Technické kreslení: vyučuje se 

Odborná cvičení: nevyučuje se 

Instalace vody a kanalizace: vyučuje se 

Vytápění: vyučuje se 

Plynárenství: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

Tesař 36-64-H/01 

třída ZTE3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Práce s počítačem: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Stavební konstrukce: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

Zedník 36-67-H/01 

třída ZTE3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Práce s počítačem: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Přestavby budov: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 



Malíř a lakýrník (39-41-H/01) 

třída TRM3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Práce s počítačem: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Stavební konstrukce: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

Strojní mechanik (23-51-H/01) 

třída HA3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Informační a komunikační technologie: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Technická dokumentace: vyučuje se 

Strojnictví: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

Elektrikář (26-51-H/01) 

třída HA3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Informační a komunikační technologie: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Praktická elektrická měření: vyučuje se 

Technická dokumentace: vyučuje se 

Elektronika: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

 



Výrobce a dekoratér keramiky (28-57-H/01) 

třída HB3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Informační a komunikační technologie: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Stroje a zařízení: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

Zedník - Obkladač (36-67-H/02) 

třída HB3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Informační a komunikační technologie: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Stavební konstrukce: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

Kamnář (36-67-H/02) 

třída HB3 

Český jazyk a literatura: nevyučuje se 

Anglický jazyk: nevyučuje se 

Německý jazyk: nevyučuje se 

Občanská nauka: nevyučuje se 

Matematika: nevyučuje se 

Informační a komunikační technologie: nevyučuje se 

Tělesná výchova: nevyučuje se 

Ekonomika: vyučuje se 

Odborné kreslení: vyučuje se 

Technologie: vyučuje se 

Konstrukce kamen a krbů: vyučuje se 

Odborný výcvik: vyučuje se 

 

 

 



Výše uvedené určení vyučovaných a nevyučovaných předmětů v posledních ročnících oborů 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem ve 2. pololetí školního roku 

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

 

 

 

Plzeň 24. února 2021 

 

 

 

 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. 

 ředitel Středního odborného učiliště stavebního, 

 Plzeň, Borská 55 


