STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA
Praha 4, Družstevní ochoz 3

www.spsgocar.cz
Čtyřleté denní studium s maturitou
Studijní obor: STAVEBNICTVÍ (36-47-M/01)
Odborné zaměření: ▪ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
▪ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
▪ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ DESIGN

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
středa 8. 11. 2017
čtvrtek 7. 12. 2017
úterý 9. 1. 2018
středa 31. 1. 2018
v 17:00 hodin informace o škole;
17:30 až 19:30 hodin prohlídka školy

sobota 25. 11. 2017
Den stavitelství a architektury
od 9:00 do 15:00 hodin

V tradičním vzdělávacím programu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ jsou žáci
postupně seznamováni se širokou tvůrčí problematikou projektování a
stavění, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení
stavebních výkresů až po realizaci budov.
STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA se setkává s velkým zájmem u
chlapců a dívek s technickým a estetickým cítěním, prostorovou
představivostí a výtvarným nadáním. Studium podporuje přípravu ke studiu
architektury na vysoké škole.
ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ DESIGN se zaměřuje na komplexní
návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční
koncept stavby a na získání odborných znalostí v oblasti projektování
pozemních staveb.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Stavební technik v oblastech:
 příprava staveb a realizace investic
 projektant se znalostí projektování
v CAD systémech
 při provádění staveb a přestavbách
budov jako mistr nebo stavbyvedoucí
 ve správních institucích jako referent
 ve stavebních laboratořích a zkušebnách
 v marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků
Po pěti letech praxe lze vykonat autorizační zkoušku, která opravňuje absolventa k
samostatnému podnikání nebo k výkonu řídící funkce ve stavebních firmách nebo v
projektových organizacích.
Pokračování studia na vysoké škole (fakulta stavební nebo architektury) je logickou
životní činností úspěšných absolventů.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
K dennímu studiu přijímáme chlapce a dívky z 9. tříd základních škol a také žáky
víceletých gymnázií. Podrobnosti o přijímacím řízení najdete na www.spsgocar.cz

PROČ SI VYBRAT SPŠ STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA V PRAZE 4?
 Stavebnictví je krásným technickým
oborem, který tvůrčí činností zasahuje
do krajinotvorby a ovlivňuje životní
prostředí.
 Ve výuce oboru má škola tradici 180
let. Byla a je školou, která dává
absolventům dobré odborné základy.
 SPŠ stavební Josefa Gočára (dříve
Zborovská) je pojmem v odborném
školství, je známá široké veřejnosti.
Studovaly v ní a studují celé generace
– dědeček, syn a vnuk.
 Snažíme se o komplexní přípravu žáků tak, aby dokázali řešit úkoly samostatně,
zodpovědně, uměli využívat nejmodernější techniku a aby se dokázali v životě
prosadit a dobře uplatnit.
 Škola je umístěna v klidném
prostředí s dobrými podmínkami
pro výuku i využití volného času.
Výhodou je i snadná dostupnost
MHD a možnost ubytování
mimopražských žáků.
IČ: 49624059, IZO: 000638358
Zřizovatel: Hlavní město Praha
Telefon ústředna: 261 217 206
E-mail: sekretariat@spsgocar.cz
(Ilustrační obrázky jsou práce žáků Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára.)

