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ŠIKOVNÝCH ŘEMESLNÍKŮ  
SI LIDÉ VÁŽÍ, BUDOU I TEBE

O tom, že řemeslo má zlaté dno, jsi už určitě slyšel. Víš ale, proč 

tomu tak je? Těžko bys jinde než v historii našeho národa hledal  

ty nejlepší zedníky, pekaře, nebo třeba pivovarníky.

V dnešní době si každý myslí, že nejlepší je vystudovat gympl a pak 

sedět celý život v kanclu za počítačem. Nebylo by to ale škoda, když 

je mezi námi tolik lidí, kteří mají zlaté české ručičky?

Pokud tě biflování učebnic moc nebaví, a navíc jsi šikovný, neváhej ani 

minutu. V řemeslných oborech nebudeš ztrácet čas hromadou teorie, ale 

všechno si pořádně vyzkoušíš a naučíš ještě předtím, než ze školy vyjdeš!

A co je hlavní, pracovní nabídky se ti jen pohrnou. Je jedno, jestli budeš 

pracovat ve firmě nebo si založíš živnost, o pěkný výdělek nebudeš 

mít nouzi. Dobrých řemeslníků je dnes málo a o to víc si jich lidé váží. 

Řemeslo má zkrátka respekt.
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• Střední odborná škola 
a Základní škola, Město Albrechtice 
554 652 631 / www.souzma.cz 
ZAHRADNÍK

• Střední škola, Bohumín 
596 097 908 / www.sosboh.cz 
ŽELEZNIČÁŘ

• Střední odborná škola, Bruntál 
554 295 241 / www.sosbruntal.cz 
ZEDNÍK

• Albrechtova střední škola, Český Těšín 
558 425 200 / www.albrechtovastredni.cz 
PEKAŘ, ŘEZNÍK–UZENÁŘ, VÝROBCE POTRAVIN

• Střední škola řemesel, Frýdek-Místek 
558 421 273 / www.ssremesel.cz 
ZEDNÍK, TESAŘ

• Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, 
Frýdek-Místek 
730 541 551 / www.ssgos.cz 
PEKAŘ, ŘEZNÍK–UZENÁŘ

• Střední odborná škola, Frýdek-Místek 
555 530 650 / www.sosfm.cz 
ZAHRADNÍK

• Střední škola technických oborů,  
Havířov-Šumbark 
596 802 120 / www.ssto-havirov.cz 
ZEDNÍK, KOMINÍK, KLEMPÍŘ, TESAŘ

• Střední zdravotnická škola, Karviná 
596 311 774 / www.sszdra-karvina.cz 
OŠETŘOVATEL

• Střední škola technická a zemědělská, 
Nový Jičín 
731 446 916 / www.tznj.cz 
ZEDNÍK, TESAŘ, NÁSTROJAŘ

• Střední zdravotnická škola, Opava 
553 652 325 / www.szsopava.cz 
OŠETŘOVATEL

• Střední odborné učiliště stavební, Opava 
734 762 991 / www.soustop.cz 
ZEDNÍK, KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ, TESAŘ

• Střední škola hotelnictví a služeb  
a Vyšší odborná škola, Opava 
553 760 365 / www.sshsopava.cz 
PEKAŘ, ŘEZNÍK–UZENÁŘ, VÝROBCE POTRAVIN

• Masarykova střední škola zemědělská 
a Vyšší odborná škola, Opava 
555 333 001 / www.zemedelka-opava.cz 
ZAHRADNÍK

• Střední škola technická, Opava 
555 538 103 / www.sst.opava.cz 
NÁSTROJAŘ

• Střední škola stavební a dřevozpracující, 
Ostrava 
597 494 105 / www.soustav-ostrava.cz 
ZEDNÍK, TESAŘ, MONTÉR SUCHÝCH STAVEB, 
MALÍŘ–LAKÝRNÍK

• Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 
Ostrava-Poruba 
596 909 303 / www.skolspec.cz 
PEKAŘ

• Střední zahradnická škola, Ostrava 
596 622 335 / www.szas-ostrava.cz 
ZAHRADNÍK

• Střední škola technická a dopravní, 
Ostrava-Vítkovice 
555 503 102 / www.sstd.cz 
ŽELEZNIČÁŘ

 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 16

 18

 17

 19

 15

 14

 13

 12

 11

REMESLOMARESPEKT.CZ

VYBER SI 
SVOU ŠKOLU 
V MORAVSKO-
SLEZSKÉM KRAJI

9

8

5–7

16–19

11–15

4

3

2

1

10

https://remeslomarespekt.msk.cz/
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-odborna-skola-a-zakladni-skola-mesto-albrechtice-prispevkova-organizace/#mesto=albrechtice
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-bohumin-prispevkova-organizace/#mesto=bohumin
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https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/albrechtova-stredni-skola-cesky-tesin-prispevkova-organizace/#mesto=cesky-tesin
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-remesel-frydek-mistek-prispevkova-organizace/#mesto=frydek-mistek
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-gastronomie-odevnictvi-a-sluzeb-frydek-mistek-prispevkova-organizace/#mesto=frydek-mistek
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-odborna-skola-frydek-mistek-prispevkova-organizace/#mesto=frydek-mistek
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-technickych-oboru-havirov-sumbark-lidicka-1a-600-prispevkova-organizace/#mesto=havirov
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-zdravotnicka-skola-karvina-prispevkova-organizace/#mesto=karvina
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-technicka-a-zemedelska-novy-jicin-prispevkova-organizace/#mesto=novy-jicin
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-zdravotnicka-skola-opava-dvorakovy-sady-2-prispevkova-organizace/#mesto=opava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-odborne-uciliste-stavebni-opava-prispevkova-organizace/#mesto=opava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-hotelnictvi-a-sluzeb-a-vyssi-odborna-skola-opava-prispevkova-organizace/#mesto=opava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/masarykova-stredni-skola-zemedelska-a-vyssi-odborna-skola-opava-prispevkova-organizace/#mesto=opava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-technicka-opava-kolofikovo-nabrezi-51-prispevkova-organizace/#mesto=opava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-stavebni-a-drevozpracujici-ostrava-prispevkova-organizace/#mesto=ostrava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-prof-zdenka-matejcka-ostrava-poruba-prispevkova-organizace/#mesto=ostrava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-zahradnicka-skola-ostrava-prispevkova-organizace/#mesto=ostrava
https://remeslomarespekt.msk.cz/pt-skola/stredni-skola-technicka-a-dopravni-ostrava-vitkovice-prispevkova-organizace/#mesto=ostrava


PŘI STUDIU DOSTANEŠ 
NĚCO NA PŘILEPŠENOU

Moravskoslezský kraj podporuje mladé řemeslníky při studiu. 

Můžeš tak čerpat hned několik stipendií najednou. Stačí si vybrat jedno 

z podporovaných řemesel. Pokud budeš mít dobré známky a dobrou 

docházku, můžeš dostat za rok až 17 tisíc!

Většinu oborů zároveň podporují i firmy, které poskytují praxi. 

Doufají totiž, že se jim podaří ulovit do budoucna šikovné lidi. 

Ty tak můžeš získat navrch další kapesné.
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ZEDNÍK

Proč má zedník ruce ze zlata?
Zedníci sice dnes používají moderní materiály, ale jinak se tahle profese příliš nezměnila. 

Pořád musí umět vyrobit krásně hladkou lepivou maltu. Pořád se musí umět ohánět zednickou 

lžící a rovnat na sebe cihly s absolutní přesností. Žádné triky, žádné finty, jenom zlaté ruce 

zocelené roky praxe. Mladí zedníci se ve škole učí stavět dům od základů až po střechu. 

Musí zvládnout i obkladačské a zateplovací práce. Mistři jim ukážou, jak se dělá omítka 

nebo vsazuje okno. A v teoretické části se naučí zhotovovat technické výkresy.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit zedníkem:
• Střední odborná škola, Bruntál

• Střední odborné učiliště stavební, Opava

• Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava

• Střední škola řemesel, Frýdek-Místek

• Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

• Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark
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Proč má kominík ruce ze zlata?
Že protahování komínů není žádná věda? To byste se divili… Moderní kominík používá 

nadupanou techniku. Třeba speciální endoskop propojený s počítačem.

Kominíci ale zvládnout mnohem víc než jen čistit saze. Musí taky odhalit praskliny a další 

nebezpečné skryté závady. A konečně musí umět navrhnout úplně nový komín, 

včetně výpočtu a architektonického nákresu!

Seznam škol, kde se můžeš vyučit kominíkem:
• Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark
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Proč má ošetřovatel ruce ze zlata?
Pamatujete, když jste byli malí a potřebovali jste láskyplnou péči? Je spousta lidí, kteří ji 

potřebují i dnes a svého ošetřovatele si nesmírně váží. Práce ošetřovatele není žádná hračka. 

Musí si poradit v různých situacích, být pohotový a důsledný. Je to dřina, za kterou ale 

dostanete kromě výplaty i dobrý pocit.

Žáci se při studiu naučí, jak se starat o biologické, psychické i sociální potřeby pacientů. 

Dokážou jim tak pomoci při hygienické péči, podávání stravy nebo se třeba podílet na sterilizaci 

zdravotnických prostředků. Po vyučení a následném dalším studiu se však můžete stát 

i zdravotní sestrou, či porodním asistentem. A tohle všechno se žák naučí nejen 

z pouhé teorie, ale hlavně z praxe.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit ošetřovatelem:
• Střední zdravotnická škola, Karviná

• Střední zdravotnická škola, Opava
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OŠETŘOVATEL
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Proč má pekař ruce ze zlata?
Vítejte v tom snad nejvíce voňavém řemesle vůbec. Pekařina je ale taky pěkná dřina. Pekaři 

vstávají už v noci, aby mohli dodat lidem čerstvé pečivo na pult. Navíc musí umět udělat krásně 

křupavý chleba, který druhý den neztvrdne na kámen. Žáci na učilištích se ho ale učí péct jako 

poslední. Nejdříve musí zvládnout třeba housky, perníčky, pletýnky, vánočky, rohlíky, rohlíčky, 

hřebeny… a dokonce i mašličky.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit pekařem:
• Albrechtova střední škola, Český Těšín

• Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

• Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek

• Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
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Proč má klempíř ruce ze zlata?
Klempíř umí tvarovat kov přesně na míru. Dejte klempíři kus plechu a vyrobí vám v podstatě 

cokoliv. Najdete ho většinou na střeše. Díky němu vám nezatéká do bytu. Dokáže totiž vyrobit 

kovové záplaty, okapy, vikýře, lemování a mnoho dalšího. A poradí si i s výrobou krytů na stroje.

Kromě mistrovského použití kleští a pájky se musí adepti o toto povolání naučit používat také 

speciální stroje. Slyšeli jste například o takové falcovačce nebo ohýbačce?

Seznam škol, kde se můžeš vyučit klempířem:
• Střední odborné učiliště stavební, Opava

• Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark
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Proč má pokrývač ruce ze zlata?
Pokud nechcete, aby vám pršelo na hlavu, potřebujete pokrývače. Ten pokrývá střešní 

konstrukci vhodnou krytinou. A musí být stejně pečlivý u každé střešní tašky. Dobrá střecha totiž 

musí vydržet desítky, možná stovky let.

Jestli je řemeslníků nedostatek, tak to u pokrývačů platí dvojnásob. Firmy si své lidi na střechách 

proto zatraceně dobře platí.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit pokrývačem:
• Střední odborné učiliště stavební, Opava

REMESLOMARESPEKT.CZ
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ŘEZNÍK–UZENÁŘ

Proč má řezník–uzenář ruce ze zlata?
Tento učební obor ctí prastaré tradice. Dnešní řezník musí stejně 

jako jeho předkové umět naporcovat a vykostit celé kusy zvířete. 

Umí také připravit klasické lahůdky jako klobásy, párky nebo bůček. 

A vše si také dokáže sám vyudit.

O dobré jídlo nikdy nebude mít nouzi a možná ušetří i za posilovnu – po proteinech 

a těžké práci totiž rostou svaly.

REMESLOMARESPEKT.CZ
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Seznam škol, kde se můžeš vyučit řezníkem:
• Albrechtova střední škola, Český Těšín

• Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

• Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek
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Proč má tesař ruce ze zlata?
Tesař vyrábí dřevěné konstrukce na stavbách – trámy, příčky a lišty. Dá se tak říct, že na jeho 

šikovných rukách doslova stojí celý dům. Žáci se nejdříve ve škole učí dřevo jaksepatří připravit. 

To znamená nařezat surové kusy a obrousit dohladka. Pak mladým tesařům mistr ukáže, jak se 

dají smontovat jednotlivé konstrukce.

O zakázky mají šikovní tesaři do budoucna postaráno. Také proto, že přichází do módy 

dřevostavby. Tesař tak postaví celý dům od základů až po střechu.

REMESLOMARESPEKT.CZ
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= až 17 tis. Kč za rok.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit tesařem:
• Střední odborné učiliště stavební, Opava

• Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava

• Střední škola řemesel, Frýdek-Místek

• Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

• Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark
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Proč má montér suchých staveb ruce ze zlata?
V hantýrce se těmto řemeslníkům říká „sádrokartonář“. Na zdi už hotové stavby pokládají 

sádrové nebo minerální desky. Pomáhají tak lidem přesně dotvořit svůj domov podle vlastních 

představ. Chcete rozdělit rozlehlý pokoj na dva malé? Žádný problém, tihle pánové vám 

doprostřed postaví příčku.

Nejdřív se ale žáci učí, jak správně desky rozřezat a obrousit. Naučí se také například jak vyrobit 

vnitřní zateplení domu nebo efektní podkroví.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit montérem:
• Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava

REMESLOMARESPEKT.CZ

MONTÉR SUCHÝCH STAVEB
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Proč má výrobce potravin ruce ze zlata?
Každý si rád dopřeje něco dobrého na zub. Tak proč nebýt přímo u zdroje? 

Jako výrobci potravin můžete jít cestou cukrovinkáře, nebo cestou sladovníka.

Češi jsou od nepaměti milovníci piva a všichni si svého pivovarníka náramně považují. 

Správný pivovarník zná celý proces výroby piva. Umí zpracovat ječmen, připravit kvasničné 

kultury, zajistit průběžnou kontrolu a laboratorní testy. Dokonce se naučí, jak hotové pivo 

stočit do lahví a exportovat. A kdo nemůže pít pivo, rád si vychutná něco sladkého. Cukrovinkář 

se naučí vyrábět různé druhy sušenek, crackery, perníky, oplatky a spoustu dalších speciálních 

druhů pečiva. I ten zvládá levou zadní obsluhu strojních zařízení a zajišťování laboratorní 

kontroly jakosti.

Seznam škol, kde se jimi můžeš vyučit:
• Albrechtova střední škola, Český Těšín

• Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

REMESLOMARESPEKT.CZ

VÝROBCE POTRAVIN
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Proč má zahradník ruce ze zlata?
Žádné řemeslo nemá blíž k přírodě. A ta vůně kytiček a čerstvě posekaného trávníku… 

Takový mladý zahradník se musí ale naučit mnohem více dovedností, než by se mohlo 

na první pohled zdát. Musí umět sázet a prořezávat stromy. Musí poznat spoustu domácích 

i cizokrajných rostlin. Musí umět zavlažovat a hnojit. Navrhovat zahrady i parky. A zvládne 

dokonce i vinohrad. Samostatnou kapitolou je pak aranžování a vázání květin. Krásná kytice 

udělá radost třeba jako dárek na Valentýna, nebo jako dekorace na hotelové recepci.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit zahradníkem:
• Střední zahradnická škola, Ostrava

• Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice

• Střední odborná škola, Frýdek-Místek

• Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

REMESLOMARESPEKT.CZ

ZAHRADNÍK
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Proč má nástrojař ruce ze zlata?
Umí vyrobit nástroje z kovu, ale také formy, ze kterých se odlévají 

další výrobky. Jeho nejsilnější zbraní je obráběcí stroj, na kterém 

musí pracovat s přesností na tisíciny milimetru.

Na prvním místě jsou ale pořád šikovné ruce. Žáci ze začátku musí 

zvládnout obyčejnou ruční práci s pilníkem. Až potom přejdou ke strojům, včetně těch 

počítačem řízených. Předtím si ale musí umět ve speciálním programu svůj výrobek navrhnout.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit nástrojařem:
• Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

• Střední škola technická, Opava

REMESLOMARESPEKT.CZ

NÁSTROJAŘ

Stipendium motivační 

a prospěchové 

= až 17 tis. Kč za rok.
 10

 15

Žáci mají 

v osnov
ách 

i základ
y kovor

ytectví 

a nožíř
ství. 

Můžou si
 tak sa

mi 

vysoust
ružit kr

ásný 

nůž se 
stylovo

u 

rytinou
.

https://remeslomarespekt.msk.cz/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/krajska-stipendia-1467/
https://remeslomarespekt.msk.cz/#remeslo=nastrojar


ŽELEZNIČÁŘ

Proč má železničář ruce ze zlata?

V každé nádražní hale nebo při nástupu do uzavřeného kupé hned na člověka dýchne 

jedinečná atmosféra. Železnice je svět sám pro sebe – všechny ty uniformy, praporky, 

plácačky a nesrozumitelná hantýrka.

Obor železničáře vás tímto světem dokonale provede. Naučíte se obsluhovat návěstí a výhybky. 

Umažete se od oleje při spojování vagónů. Budete umět počítat jízdné a obsluhovat cestující 

v cizím jazyce. Psát dokumentaci k nákladním vlakům. Rozumět železničním mapám. 

Zkrátka pokud máte ke kolejím alespoň nějaký vztah, není co řešit.

REMESLOMARESPEKT.CZ

Stipendium 

prospěchové 

= až 10 tis. Kč za rok.

Seznam škol, kde se můžeš vyučit železničářem:
• Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice

• Střední škola, Bohumín
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Proč má malíř–lakýrník ruce ze zlata?
Rozhlédněte se kolem sebe: okna, dveře, zárubně, stěny, topení, nábytek. Všechno je potřeno 

lakem nebo barvou. A venku tomu není jinak: pouliční lampy, ploty, fasády a mnoho dalšího. 

Tihle chlápci (a často taky holky) dělají náš svět o hodně barevnějším. Správný malíř musí mít 

estetický cit. Dokáže zvolit přesně takový odstín, který sedí do daného bytu nebo kanceláře. 

A když ho klient požádá o ruční dekoraci štětcem, musí v sobě probudit umělce. 

Prostě kreativní řemeslo.

REMESLOMARESPEKT.CZ
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Seznam škol, kde se můžeš vyučit malířem:
• Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava 16

https://remeslomarespekt.msk.cz/
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/krajska-stipendia-1467/


VÍCE INFORMACÍ HLEDEJ NA WEBU

REMESLOMARESPEKT.CZ
ČI NA WEBECH JEDNOTLIVÝCH ŠKOL

...a více informací o stipendiích 

na stránkách Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem škol, 

které nabízí propagované řemeslné obory.  
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