Nabízí čtyřleté denní maturitní studium oboru:

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
Forma vzdělávání:
Délka studia:
Studijní předpoklady:
Výhody studia:

Školné:

denní forma vzdělávání
4 roky
ukončené základní vzdělání
široké spektrum uplatnění na trhu práce
solidní základ pro studium na VŠ technického směru
rodinný typ školy zajišťuje individuální přístup
multimediální učebny, wi – fi, prospěchová stipendia
žáci s výborným prospěchem u nás studují zdarma
0 - 1.500,-/měsíc (závisí na prospěchu žáka na ZŠ)

Dny otevřených dveří:
22. říjen 2021 (13.00 – 17.00)
14. leden 2022 (13.00 – 17.00)

ARCHITEKTURA
A POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
Žák je seznamován se širokou tvůrčí
problematikou architektonicky stavebního
řešení budov, projektování a stavění, a to od
průzkumů území, tvorby studie, navrhování a
kreslení stavebních výkresů, přes přípravné práce až
po realizaci…

26. listopad 2021 (13.00 – 17.00)
12. únor 2022 (9.00 – 13.00)

GRAFIKA A INTERIÉROVÝ DESIGN
V tomto oboru připravujeme studenty na profesionální kariéru na poli
interiérového designu a grafiky v oblasti výstavby.
Žáci studují a řeší trendy, principy a nové koncepty v bytovém designu, studují
materiály a konstrukce při plánování prostoru, vše v základním duchu propojení
krásy s účelností.
Získané znalosti studenti zúročí při tvorbě vizualizací a 2D/3D modelů...

www.stavebniskolahorstav.cz
Telefon: 724 549 018
E-mail: reditel@ssshorstav.cz
Sídlo školy: Na Vlčinci 16/3, Olomouc
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