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Co je certifikát IES
IES (International Education Society London) je organizace, která certiﬁkuje vzdělávací instituce
a jejich programy. Výstupem jsou mezinárodně srovnatelné certiﬁkáty, které jasně a zřetelně
deklarují, co a kde student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni.
Certiﬁkáty IES jsou standardně vydávané v anglickém jazyce, k dispozici však jsou i překlady
do řady dalších jazyků. Informace o certiﬁkátech vydaných jednotlivým studentům jsou zveřejněny i na internetu, tedy každý potencionální zaměstnavatel si může kdekoli na světě identitu
ověřit. Organizace IES o certiﬁkovaných subjektech též informuje Hospodářské komory všech
evropských států.
Certiﬁkát IES je celosvětově akceptován, pomáhá absolventům nejen v Evropě, ale též v USA,
Kanadě, Austrálii, Asii a Africe.

Historie, současnost a budoucnost školy
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební ve
Vysokém Mýtě byla založena v roce 1897 jako nejstarší
a tehdy jediná škola s vodohospodářským zaměřením
v celém Rakousko - Uhersku. Ve své více než stoleté historii
vychovala tisíce vodohospodářských odborníků působících
po celé republice, ale i v zahraničí. K původnímu maturitnímu oboru vodohospodářské stavby přibyly v průběhu let
i další stavební obory Dopravní stavitelství, Pozemní
stavitelství-Architektura. Úctu k tradičním stavařským
řemeslům charakterizuje výuka učebních oborů. Získat
vzdělání u nás tedy mohou jak žáci - učni zaměření na
manuální zručnost, tak i studenti, kteří po ukončení naší
školy pokračují ve studiu na škole vyšší a vysoké.

www.stavebniskola.cz
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební
Vysoké Mýto,
Komenského 1/II, 566 01 Vysoké Mýto
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KONTAKT

Proč preferujeme inženýrské obory na vyšší odborné škole
Ing. Pavel VACEK, ředitel školy
Komenského 1/II, 566 19 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 314
Zástupce ředitele pro SOŠ, VOŠ: Ing. Vladimír Richtr
tel.: 468 003 405
Zástupce ředitele pro SOU: Ing. Miloslav Tomášek
tel.: 468 003 439

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto vychovala za 116 let své
existence tisíce absolventů zaměřených na vodohospodářské stavby či dopravní stavitelství. Řada těchto absolventů se prosadila ve vysokých funkcích nejen po celé republice, ale
i v dalších evropských zemích, USA, Kanadě a Austrálii.
Vzdělávací program Inženýrské stavitelství studenty připravuje pro kvalifikovaný výkon
náročných technickohospodářských činností v oblasti inženýrského stavitelství zejména
dopravních staveb a vodního stavitelství, a to jak po stránce navrhování těchto staveb, tak
i po stránce jejich přípravy a realizace.

maturitní obory

vyšší odborná škola

učební obory
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Tříleté učební obory

Absolvent oboru Stavebnictví je středoškolský vzdělaný pracovník pro technickohospodářské funkce se všeobecným
a odborným středním vzděláním s profesní
maturitní zkouškou.

ZAMĚŘENÍ:
Dopravní stavitelství,
Vodohospodářské stavby

Učební obory jsou určeny žákům, kteří ukončili základní
vzdělání a jsou zaměřeni na manuální dovednosti. Učební
plán tříletých učebních oborů tvoří všeobecně vzdělávací
předměty, odborné předměty, (např. technologie, materiály,
odborné kreslení apod.) a odborný výcvik, kde žáci získávají
praktické dovednosti.

Absolventi všech zaměření mají znalosti
v oboru Geodézie a mohou působit také
ve firmách a úřadech, které se zabývají
touto činností.
Praxe potvrzuje stálý zájem o naše
absolventy, kteří mají dobré znalosti
v oblasti přípravy a rozpočtování staveb.
Uplatnění zde mohou najít zejména dívky.
Absolventi mají takové znalosti, aby po
nabytí potřebné praxi byli schopni uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné
podnikatelské činnosti ve stavebnictví.
Další možnosti uplatnění jsou i v oblasti
správních institucí jako referenti státní
správy a samosprávy i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních
materiálů a výrobků.

ZAMĚŘENÍ:
Pozemní stavitelství • Architektura
stavby (budovy) bytové, občanské, průmyslové,
zemědělské
údržba, adaptace, rekonstrukce budov
obnova historických stavebních památek
geodézie
ekonomika stavebnictví
Dopravní stavitelství
stavba silnic a dálnic
stavba mostů
podzemní stavby (tunely, metro...)
stavba letišť
železniční stavby
geodézie
ekonomika stavebnictví
Vodohospodářské stavby
Zdravotní technické stavby: jímání, akumulace,
úprava a rozvod pitné vody, stokování
Vodní stavby: úprava vodních toků, vodní nádrže
a rybníky, jezy, přehrady, odvodnění a závlahy
Ekologické stavby: čistění odpadních vod, skladování a likvidace pevných odpadů, revitalizace půdy,
geodézie, ekonomika stavebnictví

Forma studia: denní • Délka studia: 3 roky
Způsob ukončení studia: absolutorium
Vzdělávací program studenty připravuje pro
kvalifikovaný výkon náročných technickohospodářských činností v oblasti inženýrského
stavitelství zejména dopravních staveb a to
jak po stránce navrhování těchto staveb, po
stránce jejich přípravy a realizace.
Systém hodnocení: kreditní systém, který je
kompatibilní s Evropským systémem převodu
kreditů (dále jen „ECTS“) umožňující mobilitu
studentů v rámci evropských vzdělávacích
programů.
Certifikát: IES (International Education Society
London). Škola obdržela rating prestižní kategorie BBB, tzn. „Vysoce erudovaná a profesionálně
vedená instituce“, což umožňuje absolventům
školy získat mezinárodní certifikát IES a tím zvýhodněnou pozici na mezinárodním trhu práce.
EUROPASS – dodatek k diplomu usnadňuje
pochopení obsahu dosaženého vzdělání a jeho

uznání doma i v zahraničí. Využijí jej zejména
uchazeči o brigádu, stáž nebo práci. Titul: DiS.
Studium je od září 2014 podpořeno nově
vybudovanou vodohospodářskou laboratoří
v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod. Vyšší odborná škola
stavební má rozvinutou spolupráci s Fakultou
stavební Technické univerzity v Ostravě
a Dopravní fakultou Univerzity Pardubice.
Ocenění
Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto se
v celorepublikové soutěži, kterou vyhlásila
Česká studentská unie (ČeSU) a které se účastnili
sami studenti a absolventi, VOŠka roku
2012/2013 a 2013/2014 umístila na 2. místě.
Zázemí
Studenti mají k dispozici ubytovací zařízení
s jídelnou, počítačové učebny s internetem, ve
všech budovách školy Wi-Fi připojení k internetu, novou laboratoř, knihovnu a další zařízení
nezbytná pro studium i chvíle oddechu.
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MATURITNÍ ČTYŘLETÉ OBORY STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01

36 - 52 - H/01 INSTALATÉR
(voda, kanalizace, plyn, topení)
33 - 56 - H/01 TRUHLÁŘ
36 - 67 - H/01 ZEDNÍK
36-58-H/01 MONTÉR VODOVODŮ A KANALIZACÍ
A OBSLUHA VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
36-65-H/01 VODAŘ
Teoretická výuka všech učebních oborů probíhá ve Vysokém
Mýtě v nových prostorách v ul. Kpt. Poplera. Zde probíhá
praktická část u 1. ročníků a částečně 2. ročníků. Smluvní
pracoviště praktického vyučování u soukromých podnikatelů
jsou zajištěny pro 2. a 3. ročníky.
Škola pořádá dny otevřených dveří
bližší informace na přiloženém letáku

