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Seznam nabízených oborů ve VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 

Práce ve stravování  
(65 – 51 – E/02) 

Délka vzdělávání a forma:  

2 roky, denní studium 

Název školního vzdělávacího programu:   

Práce ve stravování 

Stupeň poskytovaného vzdělání:   

střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání:  

závěrečná zkouška 

Doklady o ukončení vzdělání:   

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list 

Platnost ŠVP : od 1. 9. 2010 

Pracovní uplatnění absolventa: 

Absolvent školního vzdělávacího programu Práce ve stravování se uplatní jako pomocný 

pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, dále v provozovnách rychlého 

občerstvení, ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně. Bude schopen připravovat 

jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Provádí 

jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhá v obsluze při bufetovém uspořádání. 
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Zahradnická výroba 
(41-52-E/02) 

Délka a forma vzdělávání:  

2 roky, denní studium  

Název školního vzdělávacího programu:    

Zahradnická výroba  

Stupeň poskytovaného vzdělání:   

střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání:  

závěrečná zkouška 

Doklady o ukončení vzdělání:  

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list 

Platnost ŠVP : od 1.9 2012 

Pracovní uplatnění absolventa: 

Absolvent školního vzdělávacího programu Zahradnická výroba je připraven pro výkon 

jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech 

zahradnických prací, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, okrasných a ovocných 

dřevin, sadovnických výpěstků a jejich ošetřování. Učeň tohoto učebního oboru vykonává 

jednoduché práce při zakládání a ošetřování trávníků, výsadbě květinových záhonů, při péči o 

trvalky a další skupiny venkovních a skleníkových květin, při zhotovování běžných vazačských 

výrobků. 

 

 

 

 



Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1    

 

Stavební práce 
(36-67-E/02) 

Délka a forma vzdělávání:  

2 roky, denní studium 

Název školního vzdělávacího programu: 

Stavební práce 

Stupeň poskytovaného vzdělání:  

střední vzdělání s výučním listem 

Způsob ukončení vzdělávání:  

závěrečná zkouška 

Doklady o ukončení vzdělávání:  

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list 

Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012  

Pracovní uplatnění absolventa: 
 

Absolvent, který je připravován na základě tohoto ŠVP, se uplatní v praxi ve stavebních firmách 

v povolání zednické práce, a to v pozici zaměstnance jako zedník popř. stavební dělník a po 

dosažení potřebné praxe příp. i jako zaměstnavatel. Absolvent je schopen provádět zednické práce 

na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a 

montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, 

osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov. 

 

 

 

 


