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Вступ та  інструкції для використання 
 
Дорогі дев'ятикласники,  
перед вами – вибір подальшого навчання, і я вважаю, що прийняти правильне рішення – 

завдання не з легких. Профіль кожної школи різний. Ми подумали про те, як 

Краловеградецький край може допомогти вам зорієнтуватися серед закладів і дізнатися, які ви 

можете обрати спеціальності і у якій сфері навчатися. Важливо, щоб обраний вами навчальний 

заклад спрямував вас до кар'єри вашої мрії. Найкращий спосіб ознайомитися зі школою – 

відвідати її. У кожній з них проводяться дні відкритих дверей для громадськості, але водночас 

ці заклади відкриті у будь-який час для ваших питань й індивідуальних відвідувань за 

попереднім записом. Для більш легкої зорієнтованості ми підготували посібник «Куди піти 

вчитися?» (надалі – „Посібник”), в якому ми познайомимо вас з важливими закладами освіти 

та спеціальностями, що пропонуються у Краловеградецькому краї на наступний навчальний 

рік. Заклади освіти інших засновників (приватні й церковні школи) можна знайти на 

Інформаційному порталі шкіл Краловеградецького краю (Školský informační portál 

Královéhradeckého kraje).  

Зміст посібника „Куди піти вчитися?” структуровано за темами – наприклад, сільське 
господарство та екологія, інженерна справа, мистецтво тощо. У кожній сфері ви знайдете галузі 
навчання з дипломом середньої школи та галузі навчання із свідоцтвом про навчання. Ви 
хочете стати практичною медсестрою? Зайдіть на сторінки з охорони здоров'я, знайдіть 
професію практичної медсестри, а нижче ми перерахуємо заклади освіти, які пропонують 
навчання за цією спеціальністю у регіоні. Наприкінці брошури ви знайдете контактні дані 
обраного вами закладу освіти і дати проведення днів відкритих дверей. Навчальні заклади 
інформують про поточні зміни на своїх вебсайтах. Якщо ми допоможемо вам прийняти 
рішення, я буду щиро радий. Я бажаю кожному з вас успіху у виборі закладу освіти, і нехай ви 
будете успішними у навчанні, а потім у кар'єрному зростанні, щоб ви мали задоволення 
упродовж усього свого життя. 
 
 
 
 

Арношт Штєпанек 
Заступник голови адміністрації з освіти та спорту 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОЛОГІЯ 
 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  
  

ФЕРМЕР-ЗЕМЛЕРОБ 
За професією «фермер-землероб» передбачено трирічне навчання, що завершується 
отриманням свідоцтва про професійну освіту. Учні навчаються вирощувати рослини, 
включаючи обробку ґрунту, догляд за рослинами, збір урожаю і тваринництво (догляд за 
ними, годування та догляд за здоров'ям). Вони також вивчають основи ділової й 
адміністративної діяльності, пов'язаної із роботою ферми. Випускники є 
кваліфікованими робітниками, які можуть бути працевлаштовані на 
сільськогосподарських первинних виробництвах, залучені до обслуговування 
сільського господарства і суміжних сфер переробки сільськогосподарської продукції. 
Відповідно до програми навчання передбачено підготовку й отримання водійських 
прав категорії Т, В і С. 
 
► Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,  Kostelec nad Orlicí 

(Середня сільськогосподарська школа та середнє професійне училище холодильної техніки і кондиціювання повітря 
в місті Костелец-над-Орліці) 

► Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 
(Сільськогосподарська академія і гімназія Горжіце – середня школа і вище професійне училище, бюджетна 

організація) 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ 
За професією «сільськогосподарські роботи» передбачено трирічне навчання, що 
завершується отриманням свідоцтва про професійну освіту. Навчання за цим фахом 
насамперед зорієнтоване на учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які 
здобули обов'язкову базову шкільну освіту (9 класів базової школи). Вони навчаються 
виконувати нескладні роботи у галузі рослинництва (обробка ґрунтів, догляд за 
рослинами в період вегетації, прибиральні роботи), тваринництва (обробка, підживлення) 
й переробки продуктів рослинного і тваринного походження. Випускники є 
кваліфікованими робітниками, які можуть бути працевлаштовані як 
сільськогосподарські працівники на первинних сільськогосподарських виробництвах у 
сфері сільськогосподарських послуг. Відповідно до програми навчання  передбачено 
отримання водійських прав категорії Т. 
 
► Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 

(Середня школа ремесел і базова (середня) школа, Горжіце) 

 

САДІВНИК 
Здобуття кваліфікації «садівник» передбачає навчання упродовж трьох років і 
завершується отриманням свідоцтва про професійну освіту. Учні навчаються готувати 
середовище для вирощування рослин у теплицях та на відкритому ґрунті, 
застосовувати промислові й тваринні добрива, розмножувати рослини. Вони також 
навчаються вирощувати й обробляти овочі, квіти, фруктові та декоративні дерева, 
дізнаються про основний асортимент овочів, фруктів, квітів та декоративних дерев. 
Учні також уміють виготовляти флористичну продукцію і оформляти квіткові композиції. 
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Випускники знайдуть роботу у сфері вирощування квітів, фруктів і овочів, створення та 
обслуговування садів, ландшафтного дизайну, а також флористики. 
 
► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 

(Середня школа обслуговування, торгівлі та гастрономії (Градец-Кралове)  

► Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 
(Середня школа садівництва, Копідлно, Гілмарово намєсті, 1) 

 
 

РОБОТА В САДІВНИЦТВІ 
За професією «робота в садівництві» передбачено трирічне навчання, що завершується 
отриманням свідоцтва про професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед 
зорієнтоване на учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які здобули  
обов'язкову освіту - 9 класів базової (неповної середньої) школи. Вони навчаються 
виконувати прості операції і роботи щодо розмноження рослин, посадки, обробки, 
внесення добрив, а також щодо збору і відправлення вирощеної продукції. Також вони 
будуть виконувати нескладні роботи з вирощування садових культур у теплицях та на 
відкритому ґрунті, по догляду садово-городніх насаджень, ландшафтного дизайну, а також 
виробництва підв'язувальних виробів загального призначення. Випускники будуть 
працевлаштовані в основних галузях садівницького виробництва. 
 
► Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 

(Середня школа садівництва, Копідлно, Гілмарово намєсті, 1) 

► Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
(Технікум, професійно-технічне училище і базова школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

 
 

КОВАЛЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КОВАЛЬ 
Здобуття кваліфікації за цією професією передбачає навчання упродовж трьох років і 
завершується отриманням свідоцтва про професійну освіту. Під час навчання учні 
навчаються правильно кувати підкови і підковувати верхових та сільськогосподарських 
коней, адаптовувати їх копита для пересування по різних поверхнях, а також управляти 
ковальською майстернею. Вони вивчають основні слюсарні операції і специфіку обробки 
металів. Випускники будуть працевлаштовані у конярстві, стануть фахівцями з копитної 
справи великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней та з ремонту сільськогосподарської 
техніки для рослинництва і тваринництва. 
 
►Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

(Середня реміснича школа, Яром'єрж, вул.Студнічкова 260) 

 

СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 
За цією професією передбачено трирічне навчання, що завершується отриманням 
свідоцтва про професійну освіту. У процесі навчання учні дізнаються, як вручну обробляти 
метали, виконувати звичайний ремонт деталей, читати технічні креслення й ескізи 
майстерень, а також орієнтуватися в описі виробничих процедур. Випускники 
працюватимуть здебільшого у сфері сільськогосподарського ремонту й обслуговування. 
Крім проведення ремонтів, виготовлення і відновлення деталей, технічного 
обслуговування і налагодження машин й обладнання, вони готові оцінити експлуатаційну 
надійність сільськогосподарської техніки та автотранспорту за допомогою діагностичного 
обладнання. Відповідно до програми навчання  передбачено отримання водійських 
прав категорії Т, В і С. 
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►Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

(Середня реміснича школа, Яром'єрж, Студнічкова 260) 

►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, вул. докт. М. Тирша 112) 

►Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace  
(Сільськогосподарська академія та гімназія Горжіце - середня школа і вища професійна школа, 

бюджетна організація) 

 
 

МЕХАНІЗАТОР  ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ 
Здобуття кваліфікації за цією професією передбачає навчання упродовж трьох років і 
завершується отриманням свідоцтва про навчання. Випускники опанують діяльність, 
пов'язану з виробництвом лісу для того, щоб вони могли ефективно використовувати як 
ручні інструменти, так і машинне обладнання. Вони будуть залучені до створення і 
відновлення лісів, захисту лісу, лісозаготівлі, до сортування, обробки та концентрації 
деревини на складах, лісопильних підприємствах, до транспортування деревини і збору 
насіння з високих дерев. Випускники також можуть працювати інженерами-лісотехніками, 
водіями форвардерів і операторами харвестерів. 
 
►Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 

(Чеська лісова академія Трутнов - середня школа та вища професійна школа) 

 
 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ііссппииттии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  
  

ЕКОЛОГІЯ І НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
За цією спеціальність передбачено навчання упродовж чотирьох років. Випускники є 
фахівцями у сфері охорони природи і навколишнього середовища. Учнів готують до 
роботи у сфері захисту природи і лісів, але вони зможуть застосовувати екологічні 
знання у різних галузях, таких як: національні парки, екологічні відділи в державному 
управлінні, інспекційна діяльність тощо. Екзамен на атестат зрілості є одночасно і  
професійним іспитом  з полювання. 
 
►Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 

(Чеська лісова академія Трутнов - середня школа і вища професійна школа) 

 

ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ  
За фахом «промислова екологія» потрібно навчатися чотири роки, по завершенню 
яких необхідно скласти випускний іспит, за результатами учні отримують атестат 
зрілості. Учні навчаються оцінювати вплив промислового виробництва і технологій на 
навколишнє середовище, брати та аналізувати проби ґрунту, води та повітря в 
польових умовах, готувати матеріали для уникнення екологічних проблем тощо. 
Випускники знайдуть роботу у промислових компаніях та бізнес-секторі, наприклад, у 
компаніях, що займаються утилізацією відходів, в управлінні водними ресурсами, в 
установах, що дбають про чистоту повітря. Вони також можуть бути залученні в 
державному управлінні і самоврядуванні. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 



 8 

 

АГРОБІЗНЕС 
Для здобуття фаху у сфері агробізнесу необхідно навчатися упродовж чотирьох років, 
по завершенню яких потрібно скласти випускний іспит, за результатами учні 
отримують атестат зрілості. Майбутні фахівці дізнаються, як визначити, а потім 
застосувати відповідні технологічні прийоми в рослинництві і тваринництві. Учні 
знатимуть, як купити сировину та навпаки – як забезпечити збут і реалізацію 
сільськогосподарської продукції. Вони можуть вести податковий облік підприємців та 
неплатників податків, а також керувати автотранспортними засобами, так як 
отримують права категорії Т і В. Випускники будуть працювати здебільшого на посадах 
агротехніків, агрономів, зоотехніків або фермерів. 
 
► Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,  Kostelec nad Orlicí  

(Середня сільськогосподарська школа та середнє професійне училище холодильної техніки і кондиціювання повітря 
в місті Костелец-над-Орліці) 

► Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 
(Сільськогосподарська академія та Гімназія Горжіце – середня школа і вища професійне училище, бюджетна 

організація) 

 

 

РИБОРОЗВЕДЕННЯ 
За цим фахом потрібно навчатися чотири роки, по завершенню необхідно скласти 
випускний іспит, за результатами учні отримують атестат зрілості. Учні вивчають різні 
технології розведення риби і птиці у природному середовищі, акваріумах, включаючи 
організацію вилову та переробку риби. Вони навчаються обслуговувати і ремонтувати 
рибоводне обладнання, очищувати водотоки та ставки відповідно до принципів 
охорони навколишнього середовища. Випускники здатні виконувати й координувати 
діяльність служб охорони і закуповувати сировину та забезпечувати реалізацію рибної 
продукції. Майбутні фахівці будуть працевлаштовані здебільшого у сфері первинного 
рибного виробництва та у суміжних сферах, таких як: переробка і торгівля рибою, 
розведення риби, а також у водогосподарчій діяльності і державному управлінні. 
 
► Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 

(Середня школа садівництва, Копідлно, Гілмарово намєсті, 1) 

 
 

САДІВНИЦТВО  
Для здобуття фаху зі спеціальності «садівництво» необхідно навчатися упродовж 
чотирьох років, по завершенню яких потрібно скласти випускний іспит, за 
результатами учні отримують атестат зрілості. Майбутні фахівці навчаються проєктувати і 
здійснювати благоустрій та озеленення садів, городів, ландшафтів, вирощувати овочі, 
фрукти, квіти й декоративні дерева з використанням сучасних технологій, а також 
компонувати квіти і флористичні прикраси для різних випадків. Випускники 
працюватимуть технічними працівниками або підприємцями в садівницьких 
господарствах, садах, декоративних та фруктових розплідниках, теплицях, 
вирощуватимуть квіти, полуницю або овочі, в садівницьких компаніях, флористами або 
торговцями. 
 
► Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 

(Середня школа садівництва, Копідлно, Гілмарово намєсті, 1) 
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МЕХАНІЗАЦІЯ І ПОСЛУГИ 
За цим фахом потрібно навчатися чотири роки, по завершенню яких необхідно скласти 
випускний іспит, за результатами учні отримують атестат зрілості. Майбутні фахівці 
навчаються ремонтувати та експлуатувати лісогосподарську техніку, а також, 
наприклад, виконувати, організовувати та керувати діяльністю, пов'язаною з 
охороною і створенням ландшафту, органічним землеробством і розвитком сільських 
районів шляхом належного використання механізованих засобів. Випускники будуть 
працювати техніками у ремонтних майстернях, машиністами харвестерів, водіями 
форвардерів або фахівцями з експлуатації лісових підйомників. 
 
►Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 

(Чеська лісова академія Трутнов - середня школа і вища професійне училище) 

 
 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
Для здобуття цього фаху необхідно навчатися упродовж чотирьох років, по 
завершенню яких необхідно скласти випускний іспит для отримання атестату зрілості. 
Учні готуються до професійної діяльності, пов'язаної з управлінням лісовим 
господарством і полюванням. Вони навчаються забезпечувати користування лісовими 
ресурсами з урахуванням природних умов, орієнтуватися в лісовій місцевості за 
лісогосподарськими мапами. Випускники працевлаштовуються на підприємствах 
лісового господарства, в природоохоронних органах, органах державного управління і 
мисливського господарства. 
 
►Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 

(Чеська лісова академія Трутнов - середня школа і вище професійне училище) 

 
 

ВЕТЕРИНАРІЯ  
За цим фахом потрібно навчатися чотири роки, по завершенню яких необхідно скласти 
випускний іспит. Навчання здійснюється за двома спеціалізаціями, ветеринарний 
технік і ветеринарний технік-лаборант. У межах спеціалізації «ветеринарний технік, 
технік-лаборант» учні проходять поглиблену практичну підготовку з хімії та 
лабораторних методів, включаючи практику у спеціалізованих лабораторіях. 
Випускники обох спеціалізацій можуть працевлаштуватися помічниками ветеринарів, 
зоотехніків у харчовій, м'ясопереробній, молокопереробній промисловості, 
співробітниками зоопарків або притулків для собак і котів. 
 
►Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 

(Середня професійна школа ветеринарної медицини, Градец-Кралове, Куклени, Празька, 68) 
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БУДІВНИЦТВО 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  

  

  
МУЛЯР  
Для здобуття фаху з цієї спеціальності необхідно навчатися упродовж чотирьох років, 
по завершенню яких учні отримують свідоцтво про професійну освіту. Учні навчаються 
виконувати основні роботи з бетонування і кладки, бетонування вертикальних і 
горизонтальних конструкцій, кладки з різних видів матеріалів, а також виконувати 
збірні конструкції перекриттів, порогів, сходів, поверхневу обробку кладки 
штукатуркою та тонкошаровими керамічними матеріалами, монтаж виробів, 
пов’язаних з попутним будівельним виробництвом (вікна, двері), виробляти 
теплоізоляцію зовнішньої оболонки будівель та виконувати роботи під час 
реконструкції будівель. Випускники є кваліфікованими робітниками, які можуть 
працювати в будівельних організаціях за професіями каменяра, плиточника та 
монтажника систем теплоізоляції. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, вул. Воцелова, 1338) 

►Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace 

(Будівельний технікум та торгова академія ім. архіт. Яна Летцеля, Наход, бюджетна організація) 

►Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Trutnov) 

(Середня школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація (м. Трутнов)) 

 
 

МУРУВАЛЬНІ РОБОТИ 
Для здобуття фаху зі спеціальності «укладальні роботи» необхідно навчатися 
упродовж трьох років, за результатами яких учні отримують свідоцтва про професійну 
освіту. Навчання за цією спеціальністю насамперед зорієнтоване на учнів з 
особливими освітніми потребами і учнів, які здобули обов'язкову базову шкільну освіту 
(до 9 класу основної школи). Випускники будуть працевлаштовані за професією 
каменяра. Вони виконують прості роботи на будівельних конструкціях, таких як: 
знесення, бетонування, кладка різних матеріалів, установка збірних блоків, штукатурна 
обробка поверхні і проста теплоізоляція. 
 
►Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 

(Середня школа і неповна середня школа Слунечі, Гостінне 

►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

► Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 
(Середня школа ремесел і базова (середня) школа, Горжіце) 
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САНТЕХНІК 
Для здобуття фаху зі спеціальності «сантехнік» необхідно навчатися упродовж трьох 
років, по завершенню яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Сфера 
діяльності передбачає установку систем водопостачання, каналізації, опалення та 
кондиціювання повітря. Учні ознайомлюються з матеріалами, їх з'єднанням, ізоляцією, 
установкою умивальників, ванн, унітазів, душових кабін тощо. Вони навчаються 
встановлювати каналізаційні системи, централізоване опалення й основні елементи 
повітряного кондиціонування. Навчання передбачає оволодіння уміннями зварювання. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

  
 
САЖОТРУС 
З метою здобуття фаху зі спеціальності «сажотрус» необхідно навчатися упродовж 
трьох років, по завершенню яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. У цій 
сфері здійснюється підготовка фахівців з опалення, опалювальних систем, очищення і 
технічного огляду котлів центрального опалення й технологічних пристроїв. Учні 
займаються встановленням, обслуговуванням та ремонтом опалювальних систем і агрегатів. 
Вони також проводять інспектування традиційного і сучасного обладнання. Випускники мають 
широкий спектр можливостей працевлаштування у компаніях чи інспекційних і ревізійних 
організаціях, а також у приватному бізнесі.  
 
►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

(Вища професійна  школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, вул. У Стадіону, 1166)  

 
 

СТОЛЯР 
Для здобуття фаху зі спеціальності «тесляр» необхідно навчатися упродовж трьох 
років, по завершенню яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Учні 
вивчають столярну справу на наземних, транспортних та водних спорудах. Вони 
ознайомлюються з виробництвом та монтажем усіх столярних конструкцій для дахів і 
покрівлі, а також з усіма видами дерев'яних будівель та інших видів столярних 
конструкцій. Складовою навчання є ознайомлення з монтажем гіпсокартонних 
конструкцій, зокрема горищних. Учні старших курсів проходять практику у спеціалізованих 
компаніях за місцем проживання. Випускники є кваліфікованими робітниками, які можуть 
бути працевлаштовані за професією тесляра для виконання професійної діяльності у 
столярних і будівельних організаціях під час виробництва, монтажу, обслуговування і 
ремонту столярних конструкцій. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace 

(Будівельний технікум та торгова академія Яна Летцеля, Наход, бюджетна організація) 

►Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Trutnov) 

(Середня школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація (м. Трутнов)) 

►Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

(Середня реміснича школа, Яром'єрж, Студнічкова 260) 
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СТОЛЯРНІ РОБОТИ 
З метою здобуття фаху зі спеціальності «столярні роботи» необхідно навчатися 
упродовж трьох років, за результатами яких учні отримують свідоцтва про професійну 
освіту. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на учнів з особливими 
освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 класів. У процесі 
навчання учні вивчають особливості ручної й механічної обробки дерева, експлуатацію 
деревообробних верстатів, включаючи регулювання й обробку, складання і встановлення 
столярних виробів, конструкцій і допоміжного обладнання або складання і розбирання 
дерев'яних та металевих лісів, будівництво незмінної і тимчасової опалубки. Учні також 
набудуть навичок виготовлення дерев'яних стельових конструкцій усіх видів і різних 
систем. 
 
►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

 
 

ЖЕСТЯНИК (БЛЯХАР) 
Трирічне навчання за спеціальністю «бляхар» завершується отриманням  свідоцтва про 
професійну освіту. Загалом навчання передбачає вивчення особливостей конструювання 
сантехніки і специфіки роботи з покрівельними конструкціями. Учні навчаються 
виготовляти і ремонтувати інженерні, механічні, сантехнічні вироби, ознайомлюються з 
обробкою тонколистового металу й зможуть створювати нескладні сантехнічні елементи в 
майстерні. Значна увага приділяється зв’язку отриманих теоретичних знань з практичним 
досвідом під час занять у майстернях. Випускники мають можливість працевлаштуватися у 
будівельних та інжинерних компаніях. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace 

(Будівельний технікум та Торгова академія Яна Летцеля, Наход, бюджетна організація) 
 
 
 

МАЛЯР та  ЛАКУВАЛЬНИК 
Для здобуття фаху з цієї спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, за 
результатами яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Учні навчаються 
проводити підготовчу роботу, а саме: обирати, використовувати інструменти, 
обладнання і робочі пристрої, вибирати матеріали, готувати різні види матеріалів для 
фарбування, обклеювання шпалерами, лакування та малярних робіт, оцінювати 
відповідні умови праці для виконання різних робіт, клеїти шпалери, виконувати 
лакофарбові роботи. Також вони навчаються виконувати професійні малярні і 
лакофарбувальні роботи у будівництві та машинобудуванні, тобто обирати відповідну 
систему покриття, лакувати різними способами, клеїти різні види шпалер, виконувати 
шліфування та полірування, спеціальні покриття, відновлення лакових поверхонь і 
написів. 
 
►Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace 

(Будівельний технікум та торгова академія Яна Летцеля, Наход, бюджетна організація) 
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МАЛЯРНІ ТА ФАРБУВАЛЬНІ РОБОТИ 
З метою здобуття фаху зі спеціальності «малярні та фарбувальні роботи» необхідно 
навчатися упродовж трьох років, за результатами учні отримують свідоцтва про 
професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на учнів з 
особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 
класів. Учні вчаться працювати з лакофарбувальними матеріалами, удосконалюють 
техніку малярно-лакувальних робіт шляхом використання нових технологій і матеріалів 
на різних основах. Вони навчаються малярській справі – підготовці поверхонь та фарб, 
нанесення фарб різними техніками, особливо на будівельні конструкції (вікна, двері, 
радіатори, перила, підлогу) або основам малярних робіт. 
 
► Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 

(Середня школа ремесел і базова (середня) школа, Горжіце) 

 
 

 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  
БУДІВНИЦТВО 
За цим фахом потрібно навчатися чотири роки, по завершенню яких необхідно скласти 
випускний іспит. Навчання зорієнтоване на учнів з розвиненою просторовою уявою, 
творчим талантом, що важливо в дизайні інтер'єру та екстер'єру, під час створення 
простих будівель або їх частин. Ця спеціальність підійде учням, які цікавляться 
технічними галузями, будівництвом, архітектурою, автоматизованим проєктуванням, 
сучасним проєктуванням з використанням комп’ютерних технологій, методу ВІМ, 
управлінням будівництвом, бюджетуванням і розрахунками, геодезією та польовими 
роботами. Випускники цієї спеціальності завдяки набутим умінням будуть 
працевлаштовані у будівельній сфері на посадах менеджера будівництва, 
проєктувальника, кресляра, кошторисника або дизайнера інтер'єру. 
 

►Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 
(Будівельний технікум, Градец-Кралове, Поспішилова тршіда, 787) 

►Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace 

(Будівельний технікум та Торгова академія ім. арх. Яна Летцеля, Наход, бюджетна організація) 

 
 

ГЕОТЕХНІКА 
Учні за цією спеціальністю навчаються чотири роки. Зміст навчання передбачає 
опанування технологій видобутку, переробки й обробки мінеральної сировини – 
дорогоцінного і будівельного каменю, а також здійснення будівельно-
маркшейдерських робіт. Метою навчання є підготовка до практичних операцій з 
видобутку та переробки мінеральної сировини. Випускники освоюють дизайн у 
AutoCAD, програмування верстатів з ЧПУ та технології 3D-замірів,  проектування і 
3D-друку. Учні можуть бути працевлаштовані на посадах проєктувальників, техніків 
кар'єрів, геодезистів і геологів. Вони також можуть працювати майстрами-
підривниками, майстрами-бурівниками, керівниками гірничо-рятувальних станцій, 
а також у сфері 3D-технологій (робототехніка, віртуальне моделювання, об'ємне 
моделювання або 3D-друк). 
 
►Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace 

(Середня школа прикладного мистецтва і скульптури, Горжіце, бюджетна організація) 
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ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ 
 
Для здобуття освіти за цією спеціальністю передбачено навчання упродовж чотирьох 
років. Ця спеціальність підійде учням, які цікавляться технічними галузями і 
цивільним будівництвом, які хочуть проєктувати системи водопостачання, 
каналізації, опалення, газопостачання і кондиціювання повітря. Випускники можуть 
працювати техніками-будівельниками під час  підготовки та будівництва 
конструкцій з акцентуванням на технічному оснащенні будівель, дизайнерами, 
менеджерами з будівництва або майстрами-технологами, проєктувальниками, 
керівниками будівництва або технологічними майстрами. Вони можуть виконувати 
технічні, технологічні і техніко-економічні роботи у сфері опалення, кондиціювання 
повітря, медичної техніки і газорозподілу. 
 
►Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

(Будівельний технікум, Градец-Кралове, Поспішилова тршіда, 787) 
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МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  
 
 

ТЕХНІК-МЕХАНІК 
Для здобуття фаху з цієї спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, за 
результатами яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Учні навчаються  
виготовляти деталі машин, обладнання та елементи конструкцій, набувають умінь 
спаювання і зварювання механізованими інструментами, складання окремих вузлів та 
функціональних вузлів різних машин, обладнання і споруд, уведення їх в експлуатацію, 
поточного ремонту, діагностики й усунення несправностей. Випускники будуть 
працевлаштовані за такими професіями, як: автослюсар, слюсар-експлуатаційник, 
слюсар-механік, слюсар обертових машин, слюсар залізничних конструкцій тощо. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
(Вища професійна школа і технікум, Їчін, Под Кожелуги, 100) 

►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
(Технікум, Трутнов, Школні, 101) 

►Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Vrchlabí) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Врхлабі)) 

 
 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК 
З метою отримання фаху з цієї спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох 
років, за результатами яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Учні 
навчаються налаштовувати, ремонтувати і тестувати інструменти та робочі пристрої, а 
також працювати з більшістю верстатів. Також вони набувають умінь читання 
інженерних креслень, схем і технологічної документації, знатимуть види та властивості 
матеріалів і способи їх маркування. Випускники вміють виконувати складну 
інструментальну роботу в штучному і серійному виробництві, читати креслення 
складних вузлів і агрегатів. Крім того, згідно з цією документацією вони можуть 
виготовляти деталі з необхідною точністю, працювати з усіма типами верстатів, 
використовувати навички ручної праці при обслуговуванні машин у компаніях різного 
спрямування. Вони мають можливість працевлаштуватися в інспекційних відділах 
машинобудування, які здійснюють міжопераційний та підсумковий контроль 
продукції машинобудування. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
(Технікум, Трутнов, Школні, 101) 

►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Hronov) 
(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Гронов))  

► (Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Nová Paka)) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Нова Пака)) 
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КУЗОВНИК 
Щоб здобути кваліфікацію за цією спеціальністю, потрібно навчатися упродовж трьох 
років, у результаті учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Майбутні фахівці 
ознайомлюються з конструкціями дорожніх транспортних засобів, особливо з 
конструкцією їх кузовів та рам, кузовними механізмами та їх регулюванням, ремонтом 
пошкоджень, встановленням аксесуарів, кошторисом витрат на ремонт і оцінкою 
технічного стану кузова транспортного засобу теоретично і практично. Крім цього, 
передбачено отримання сертифікату зварювальника. Випускники знайдуть роботу 
кузовниками з ремонту автомобільних і рейкових транспортних засобів, з їх капітального 
ремонту, встановлення їх конструкцій, догляду за ними і технічного обслуговування. Вони 
також можуть працювати у сфері автомобілебудування або в машинобудівельних 
компаніях. Навчання передбачає отримання прав водія категорії В і професійну 
підготовленість до зварювальних робіт. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 
(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Vrchlabí) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Врхлабі)) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  

 
 
СЛЮСАР ПО МЕТАЛУ 
Для здобуття фаху з цієї спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, за 
результатами яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Ця спеціальність 
підходить для технічно обдарованих учнів, які вміють працювати руками і володіють 
просторовою уявою. Учні навчаються налаштовувати, експлуатувати та обслуговувати 
основні типи верстатів (токарний, фрезерний, шліфувальний, свердлильний верстати, 
верстати з числовим програмним управлінням – верстати з ЧПУ тощо), перевіряти, 
вимірювати точність обробки заготовок і виконувати звичайні роботи. Випускники можуть 
працювати з верстатами (токарними, фрезерними, шліфувальними), зі свердлами або 
верстатами з числовим програмним керуванням. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 
(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
(Вища професійна школа і технікум, Їчін, Под Кожелуги, 100) 

► Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Nová Paka) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Нова Пака)) 

 
 

МАШИНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 
З метою здобуття фаху зі спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, за 
результатами яких учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Навчання за цим 
фахом насамперед зорієнтоване на учнів з особливими освітніми потребами і учнів, 
які здобули шкільну освіту менше ніж 9 класів. Учні вивчають основи кування та 
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механічної обробки металів, слюсарних і ремонтних робіт у гаражі. Випускники будуть 
працювати ковалями, слюсарями, робітниками у слюсарних майстернях або в 
автомайстернях. 
 
►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 

(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

 
 

АВТОМАЛЯР 
Для здобуття фаху з цієї спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, у 
результаті учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Учні ознайомлюються з 
матеріалами, що застосовуються для поверхневої обробки різних видів транспортних 
засобів. Акцентується увага на фарбувальних роботах – від підготовки підкладок до 
остаточної обробки кузовних фарб як теоретично, так і практично. Випускники 
здебільшого можуть працювати у майстернях та службах за професією маляра, при 
обробці поверхонь кузовів і корпусів автомобілів та інших транспортних засобів, а також на 
виробництві. Учні можуть отримати водійські права категорії B. 
 

►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  

 
 
 

МЕХАНІК З РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
З метою здобуття фаху зі спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, за 
результатами учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Учні ознайомлюються з 
конструкцією автомобілів та докладним описом функцій їх складових, отримують загальні 
знання про технологію ремонту, діагностику, технічне обслуговування та оцінку їх 
технічного стану як теоретично, так і практично. Випускники можуть працювати 
автослюсарями в автомайстернях, у майстернях великих транспортних, 
сільськогосподарських й інших компаній, а також, наприклад, на станціях технічного 
огляду. Вони можуть працевлаштуватися на виробничих підприємствах для складання, 
регулювання і перевірки новозбудованих автомобілів. Учні можуть отримати водійські 
права категорії С. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Hronov) 
(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Гронов))  

►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, докт. М. Тирша, 112) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  

 
 

ТОЧНА МЕХАНІКА 
Для здобуття фаху з цієї спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, за 
результатами учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Майбутні фахівці 
навчаються налаштовувати, ремонтувати та обслуговувати вироби у галузі точної механіки. 
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Вони оволодіють основами ручної та машинної обробки металів і неметалевих 
матеріалів, що застосовуються в машинобудуванні, і навичками вимірювання технічних 
величин. Виробами точної механіки є, наприклад, годинник й інші прилади для 
вимірювання часу, оптико-механічні пристрої, оргтехніка, медична, лабораторна, 
контрольно-вимірювальна техніка, вагове обладнання, обладнання для дозування та 
пакування продуктів, торговельні автомати, швейні машини та ін.; вони також можуть 
утворювати вузли і деталі різних машин. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

 
 

РЕМОНТНІ РОБОТИ 
З метою здобуття фаху зі спеціальності необхідно навчатися упродовж трьох років, за 
результатами учні отримують свідоцтва про професійну освіту. Навчання за цим фахом 
насамперед зорієнтоване на учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які 
здобули шкільну освіту менше ніж 9 класів. Учні навчаються використовувати потрібні 
матеріали для машинобудівної виробничої і ремонтної діяльності, виконувати типові 
операції ручної і машинної обробки металів, визначати причину частих несправностей 
сільськогосподарських машин й обладнання, виконувати складання і розбирання 
основних механізмів. Випускники будуть працевлаштовані здебільшого у сфері ремонту і 
обслуговування сільськогосподарської техніки. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 
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ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  
 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
Кваліфікацію за цією спеціальністю можна здобути через чотири роки навчання за 
результатами випускного іспиту. Учні навчаються проєктувати і конструювати деталі 
машин, механізми, інструменти, пристрої й інші допоміжні засоби виробництва, обирати 
комплектуючі технічного обладнання будівель, технологічного обладнання робочих місць 
тощо, опановують особливості креслення, механіки, конструкцій та експлуатації машин, 
машинобудування, електротехніки і вимірювання. Власний досвід вони застосують, 
наприклад, в машинобудівельних компаніях на посадах конструкторів, технологів або 
контролерів якості. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 
(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
(Технікум, Трутнов, Школні, 101) 

►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Hronov) 
(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Гронов))  

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
(Вища професійна школа і технікум, Їчін, Под Кожелуги, 100) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  

 
 
 

МЕХАНІК МАШИН І ОБЛАДНАННЯ 
За цим фахом потрібно навчатися чотири роки, по завершенню яких необхідно скласти 
випускний іспит. Випускники готові збирати, тестувати й удосконалювати складні 
механічні конструкції та обладнання. Випускники можуть працювати  здебільшого за 
фахом техніка-механіка (як правило, на посаді сервісного техніка). Вони також можуть 
бути залучені до виконання відповідальної професійної діяльності за професіями слюсаря, 
оперативного слюсаря або слюсаря машин і обладнання. Завдяки тому, що під час 
навчання особлива увага приділяється експлуатації канатних доріг і підйомників, 
випускники знайдуть роботу на гірськолижних курортах, де зможуть працювати на посадах 
керівників експлуатації, інженерів канатних доріг, експлуатації технічних систем снігування 
або водіїв снігоходів. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Vrchlabí) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Врхлабі)) 

 
 

МЕХАНІК - НАЛАДЧИК  
Кваліфікацію за цією спеціальністю можна здобути через чотири роки навчання за 
результатами випускного іспиту. Учні навчаються читати технічні креслення, 
моделювати технологічні і робітничі процеси, зокрема щодо механічної ообробки. Вони 
вивчають основи теорії обробки та практичного досвіду налагодження і експлуатації 
верстатів з ЧПУ, складання програм для верстатів з числовим програмним управлінням. 



 20 

Випускники будуть працювати насамперед наладчиками  звичайних верстатів і верстатів з 
числовим програмним управлінням, формувальних машин, центрів і виробничих ліній у 
машинобудуванні, а також зможуть налагоджувати верстати, такі як: токарні, фрезерні, 
дрилі і шліфувальні верстати по металу. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 
(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Hronov) 
(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Гронов))  

 
 

ТРАНСПОРТНі  ЗАСОБИ 
За цим фахом потрібно навчатися чотири роки, по завершенню яких необхідно скласти 
випускний іспит. Під час навчання учні ознайомлюються з конструкцією автомобілів і 
детальним описом функцій окремих складових. Викладання орієнтоване на технології 
обслуговування, оцінку технічного стану дорожніх транспортних засобів та подальше 
проєктування ремонту транспортних засобів як теоретично, так і практично. Учні також 
отримують посвідчення водія категорії С. Випускники готові до виконання техніко-
економічних функцій та функцій у компаніях, що займаються продажем і ремонтом 
транспортних засобів. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, докт. М. Тирша, 112) 
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ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ІНФОРМАТИКА 
 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  
 
ЕЛЕКТРИК 
За цією спеціальністю навчаються три роки, у результаті отримують свідоцтва про 
професійну освіту. Учні навчаються підключати, ремонтувати і обслуговувати електричні 
пристрої, машини і обладнання. Вони виконують електромонтажні роботи, встановлюють 
електричні лінії та електропроводку, підключають, перевіряють, тестують та вимірюють 
електроприлади, електричні пристрої та складові. Випускники будуть працевлаштовані за 
професією електромонтера і за численними суміжними професіями у виробничих і 
невиробничих організаціях і скрізь, де необхідно забезпечити обслуговування й 
експлуатацію електроустаткування. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
(Технікум, Трутнов, Школні, 101) 

►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Hronov) 
(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Гронов))  

► (Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Nová Paka)) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Нова Пака)) 

 
 

ЕЛЕКТРИК ВИСОКОВОЛЬТНИХ МЕРЕЖ 
З метою здобуття цього фаху учні навчаються три роки, у результаті отримують свідоцтва 
про професійну освіту. Учні навчаються підключати, ремонтувати і обслуговувати 
електричні пристрої, машини і обладнання, особливо у сфері високої і надвисокої 
напруги. Вони виконують електромонтажні роботи в розподільчій електричній мережі, 
підключають, перевіряють, тестують й вимірюють електроприлади, електричні пристрої і 
складові. Випускники будуть працевлаштовані за професією електромонтера, особливо у 
сфері високої і надвисокої напруги, а також за іншими суміжними професіями у 
виробничих і невиробничих організаціях і скрізь, де необхідно забезпечити професійне 
обслуговування й експлуатацію електроустаткування. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

► Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Nová Paka)) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Нова Пака) 

►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, докт. М. Тирша, 112 

 
 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ОБЛАДНАННЯ І ПРИЛАДІВ 
За цією спеціальністю навчаються три роки, у результаті отримують свідоцтва про 
професійну освіту. Учні навчаються керувати, обслуговувати і ремонтувати 
електрообладнання і прилади. Вони можуть використовувати вимірювальні та 
випробувальні прилади та технічну документацію на відповідне електричне, електронне 
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або мехатронне обладнання для виявлення несправності і ремонту. Випускники будуть 
працювати у сфері сервісного обслуговування, в технічних службах, зокрема щодо 
обслуговування електрообладнання (побутова електроніка, оргтехніка, медичне 
обладнання тощо). Запропоновано також спеціалізації у сфері технологій охолодження і 
кондиціювання повітря та теплових насосів. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

► Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,  Kostelec nad Orlicí  
(Середня сільськогосподарська школа та середнє професійне училище холодильної техніки і кондиціювання повітря 

в місті Костелец-над-Орліці) 

 
 

АВТОЕЛЕКТРИК 
За цією спеціальністю передбачено навчання упродовж трьох років і отримання 
сертифікату про навчання. Учні навчаються перевіряти, обслуговувати і ремонтувати 
електричні та електронні частини автомобілів. Вони ознайомлюються з конструкцією 
дорожніх транспортних засобів, їх окремими частинами і функціями. Випускники 
можуть працювати в різних ремонтних майстернях і гаражах зі збирання, розбирання, 
ремонту та обслуговування електричних та електронних частин автотранспортних 
засобів, експлуатації діагностичного обладнання тощо. Складовою навчання є 
отримання водійських прав категорії С. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, докт. М. Тирша, 112) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  
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ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  

  
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Навчання за цією спеціальністю відбувається упродовж чотирьох років і завершується 
випускним іспитом. Ця спеціальність зацікавить тих, хто любить комп'ютери, насправді 
прагне вивчити їх, отримати технічні знання та уміння у сфері комп'ютерного 
обладнання, програмного забезпечення, комп'ютерних мереж і передачі технічних 
даних. Залежно від вибору закладу освіти та спрямованості освітньої програми 
випускники вивчають основи програмування та систем баз даних, опановують основи 
економіки, бухгалтерського обліку та ділового листування, що важливо при роботі з 
економічними додатками. Особливістю навчання є опанування основ кібербезпеки, 
що включає специфіку захисту від атак і аналіз роботи комп'ютерної мережі. 
 
►Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 

(Масарикова торгова академія, Їчін, вул. 17-го листопада, 220) 

►Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 
(Торгова академія ім. Т.Г. Масарика, Костелец-над-Орліці, Коменского, 522) 

►Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace 

(Будівельний технікум та торгова академія Яна Летцеля, Наход, бюджетна організація) 

►Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 
(Технікум електроніки та інформаційних технологій, Добрушка, Ческословенскего одбоє, 670)  

►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 
(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
(Технікум, Трутнов, Школні, 101) 

►Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace  
(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
(Вища професійна школа і технікум, Їчін, Под Кожелуги, 100) 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
За цією спеціальністю навчання триває чотири роки і завершується складанням 
випускного іспиту. Навчання спрямоване на підготовку  до роботи з інформаційними 
системами. Випускники вміють аналізувати і синтезувати інформацію, працювати з 
базами даних і використовувати інформацію, що міститься у них. Вони можуть 
проєктувати та забезпечувати структурування інформаційної системи, підтримувати, 
захищати і використовувати ці системи, а також готувати типові документи в 
стандартизованому форматі і працювати з файлами. Випускники знайдуть роботу, 
наприклад, в бібліотеках або архівах, а також у всіх типах організацій, що працюють з 
власною інформаційної системою. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 
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МЕХАНІК-ЕЛЕКТРОТЕХНІК 
Навчання за цією спеціальністю відбувається упродовж чотирьох років і завершується 
випускним іспитом. Випускники отримують широку базу теоретичного навчання, а також 
практичні уміння в галузі електричних вимірювань, технологій автоматизації, 
оптоелектроніки, цифрових технологій, програмування і комп'ютерних технологій. 
Вони підготовлені для виробництва і ремонту приладів і обладнання у цих сферах. Їх 
можна працевлаштовувати на посадах електромеханіка, слюсаря, електрика, 
конструктора, слюсаря-наладчика, енергетика, диспетчера-електрика, слюсаря-
випробувача, слюсаря з обслуговування електрообладнання, слюсаря-ремонтника та ін. 
Крім того, пропонується додаткова спеціалізація з охолодження і кондиціювання 
повітря. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

► (Střední škola strojírenská a elektrotechnická (Nová Paka)) 
(Середня школа машинобудування і електротехніки (Нова Пака)) 

► Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,  Kostelec nad Orlicí  
(Середня сільськогосподарська школа та середнє професійне училище холодильної техніки і кондиціювання повітря 

в місті Костелец-над-Орліці) (спеціалізація у сфері холодильної техніки і кондиціювання повітря) 
 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
За вказаним фахом навчання триває чотири роки і завершується складанням 
випускного іспиту. Учні навчаються читати і створювати технічну документацію, 
виконувати електричні розрахунки і застосовувати графічні методи для вирішення 
завдань з використання основних електричних законів, співвідношень та правил, 
виконувати монтажні й електромонтажні роботи, проєктувати, підключати та збирати 
прості електронні схеми тощо. Випускники знайдуть роботу, наприклад, на посадах 
електриків, конструкторів, техніків  інспекцій, енергетиків, диспетчерів-електриків, 
техніків-випробувачів та ін. 
 
►Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 

(Технікум електроніки та інформаційних технологій, Добрушка, Ческословенскего одбоє, 670)  

►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 
(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
(Технікум, Трутнов, Школні, 101) 

►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Hronov) 
(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Гронов))  

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
(Вища професійна школа і технікум, Їчін, Под Кожелуги, 100) 
 
 

МЕХАНІК САНТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
Навчання за цією спеціальністю триває чотири роки і закінчується випускним іспитом. 
Зміст навчання включає два напрямки – сантехніки та електрики. У процесі навчання учні 
ознайомлюються із побутовими установками водопроводу, каналізації, газопостачання, 
сильноточним і слаботочним електрообладнанням. Вони також отримають знання 
щодо опалення та кондиціювання повітря, електроніки, електричних машин і 
домашньої автоматизації. Учні старших курсів мають можливість проходити 
стажування у спеціалізованих компаніях. Випускники можуть прцювати на техніко-
економічних посадах, у торговому бізнесі. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 
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АВТОТРОНІКА 
За цією спеціальністю навчання відбувається упродовж чотирьох років і  закінчується 
випускним іспитом. Під час навчання основна увага приділяється діагностиці, аналізу і 
подальшому практичному ремонту дорожньої техніки. Під час навчання учні 
ознайомлюються з конструкцією автомобілів і їх електронних систем, а також із їх 
застосуванням при проведенні технічного обслуговування й ремонту. Учні старших курсів 
мають можливість проходити практику в спеціалізованих компаніях. Випускники можуть 
виконувати техніко-економічні функції, працювати у торговельному бізнесі. Складовою 
навчання є отримання водійських прав категорії С. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  
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ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І 
ПЕДАГОГІКА 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  
 
 

ПРАЦІВНИК ДОГЛЯДУ 
Навчання за цією спеціальністю триває три роки і завершується отриманням свідоцтва 
про професійну освіту. Випускники зможуть належним чином доглядати за пацієнтами, 
наприклад, у лікарнях або будинках для людей похилого віку. Вони дізнаються, як 
налаштувати ліжко, як годувати клієнтів, беруть участь у дезінфекції та стерилізації 
медичних засобів, вміють прати і допомагати у відповідних службах догляду, 
діагностики та лікування. Ці фахівці можуть працювати у спа-салонах або у сфері 
домашнього догляду. 
 
► Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 

(Сільськогосподарська академія і гімназія Горжіце – середня школа і вища професійне училище, бюджетна 
організація) 

► Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola (Hostinné) 
(Крконошська гімназія і середня професійна школа (Гостінне)) 

 
 
 

ПОСЛУГИ ПО ДОГЛЯДУ 
За цією спеціалізацією майбутні фахівці навчаються три роки і отримують свідоцтво про 
професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на учнів з 
особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 
класів). Під час навчання учні вчаться готувати їжу, прати, прасувати, прибирати, шити. 
Випускники будуть працювати у соціальних службах, в амбулаторних, стаціонарних та 
польових службах насамперед з метою надання безпосередньої цивільної допомоги 
клієнтам,  забезпечення роботи домашніх господарств клієнтів або допомоги сім'ям у 
догляді за дітьми. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

► Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 
(Середня школа ремесел і базова (середня) школа, Горжіце) 
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ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  
ПРАКТИЧНА МЕДСЕСТРА 
Навчання за цим фахом відбувається упродовж чотирьох років і закінчується 
випускним іспитом. Учні навчаються надавати базову сестринську допомогу без 
керівництва лікаря відповідно до діагнозу, поставленого ним або стоматологом, а 
також брати участь під професійним керівництвом у наданні спеціалізованої або 
вузькоспеціалізованої сестринської допомоги. На практиці роботу медсестри можна 
знайти у державних та приватних медичних установах, у будинках для людей похилого 
віку, в агентствах по догляду вдома та в установах тривалого медичного догляду, в 
санаторіях або вдома. 
 
 

АСИСТЕНТ ДІЄТОЛОГА 

Професія: АСИСТЕНТ ДІЄТОЛОГА -  53-41-M/02 

Тривалість навчальної програми: 4 роки   
Форма: денна форма навчання 
Рівень освіти: з випускними екзаменами (повна середня освіта – maturita) 

Студенти навчаються виконувати конкретні дії у догляді за пацієнтами, а саме: 
робити дієтологічні  розрахунки, оцінювати стан харчування пацієнтів, складати 
дієтичні програми для індивідуальних дієт відповідно до відомостей про здорове та 
лікувальне харчування та брати участь в освіті в галузі здорового та лікувального 
харчування. 

Випускники працюватимуть в установах, що забезпечують дієтичне харчування, 
обслуговування та догляд за пацієнтами: у дієтичних їдальнях, клінічних та 
амбулаторних медичних закладах, освітніх центрах, санаторно-курортних та медичних 
закладах, установах соціального та геріатричного догляду. 
 
 

МАСАЖИСТ У  МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ  
Професія: Масажист у лікувальних закладах -  53-41-M/04 
Тривалість навчальної програми: 4 роки 
Форма: денна форма навчання 
Рівень освіти: з випускними екзаменами (повна середня освіта – maturita) 

Студенти навчаються надавати медичну реабілітаційну допомогу під 

керівництвом фізіотерапевта або лікаря, наприклад, виконувати класичний масаж, 

застосовувати тепло, робити обгортання, готувати та приймати часткові та повні ванни, 

виконувати основні гідротерапевтичні процедури, діяти відповідно до професійної 

етики, дотримуватися встановлених правил, пов'язаних з трудовою діяльністю, 

працювати з медичною документацією, дотримуватися санітарно-епідеміологічного 

режиму. 

Випускники працюватимуть у стаціонарних та амбулаторних медичних 

закладах, що надають реабілітаційну, медичну та санаторно-курортну допомогу, або в 

установах соціального обслуговування. Випускники з вадами зору можуть працювати  

масажистами в секторі медичних установ  у межах компетенцій, викладених у 

директиві № 55/2011 Зб., ст. 38 (Про діяльності медичного персоналу та інших 

спеціалістів) в чинній редакції. 
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►Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 
(Вище професійне медичне училище і середня медична школа, Градец-Кралове, Коменского, 234) 

►Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 
(Вище професійне медичне училище, середня медична школа і торгова академія, Трутнов) 

 
 

АСИСТЕНТ  ЗУБНОГО ТЕХНІКА 
За цим фахом учні навчаються чотири роки, у результаті складають випускний іспит. 
Випускники знайдуть роботу в державних і приватних зуботехнічних лабораторіях, 
науково-дослідних інститутах або стоматологічних центрах. Помічник зубного техніка 
здатний виготовити сотні видів зубних протезів і ортодонтичних медичних засобів, 
знайти всі способи усунення дефектів, обробити всі стоматологічні матеріали та 
обходитися з обладнанням зуботехнічних лабораторій. 
 
►Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 

(Вище професійне медичне училище і середня медична школа, Градец-Кралове, Коменского, 234) 

 
 
 

МАСАЖИСТ У СПОРТІ ТА РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ 
 
За цією спеціальністю навчання триває чотири роки і завершується складанням 
випускного іспиту. Учні вивчають, як проводити комплексний догляд за тілом і 
сформувати здоровий спосіб життя. Вони вчаться проводити спортивний масаж, а 
також ряд нелікувальних масажів всього тіла та релаксаційних процедур (наприклад, 
масаж лавовим камінням, аюрведичний, шоколадний або медовий масаж). 
Випускники будуть використовувати професійні уміння у сфері велнес-послуг, спа-
центрах або сімейних пансіонатах, що спеціалізуються у галузі відпочинку. Випускники 
можуть виконувати різні релаксаційні і відновлюючі процедури на всьому тілі, маски 
та обгортання, а також застосувати професійний і культурний підхід до клієнтів, 
проконсультувати по догляду за тілом або здоровому способу життя. 
 
►Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace  

(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 

 

ДОШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 
Навчання відбувається упродовж чотирьох років, закінчується випускним іспитом. 
Випускники отримують повну кваліфікацію за професією вихователя дитячого садка чи 
іншої установи для дітей дошкільного віку, вихователя чи вихователя дозвілля у 
шкільних установах за інтересами (шкільні гуртки, шкільні клуби, центри дозвілля), 
вихователя в шкільних виховних і житлових установах, а також у позашкільних 
закладах, де потрібна педагогічна компетентність для здійснення виховної і 
навчальної діяльності. 
 
►Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 

(Гімназія і середнє професійне педагогічне училище, Нова Пака, Кумбурска, 740)  
►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-
Кралове, Штефанікова, 549) 
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
За цією спеціальністю навчання триває чотири роки, закінчується випускним іспитом. 
Ця професія цікава тим, хто бажає зосередитися на соціальній роботі. Випускники 
будуть працевлаштовані як соціальні працівники в різні амбулаторні, стаціонарні та 
виїзні служби, надавати соціальну допомогу дітям і дорослим в санаторно-курортних 
установах або у сфері догляду вдома. Це, наприклад, будинки для людей похилого 
віку, для інвалідів, притулки, центри для малозабезпечених, лікарні, служби догляду 
чи особистої допомоги. На практиці вони будуть застосовувати свої знання і уміння 
для надання безпосередньої професійної допомоги клієнтам соціальних служб, 
підтримувати їх самодостатність і соціальну активність. 
 
► Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola (Hostinné) 

(Крконошська гімназія і середня професійна школа (Гостінне)) 

►Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Hradec Králové 
(Торгова академія, середнє професійне училище і Школа іноземних мов з правом приймати державні іспити 

з чеської мови, Градец-Кралове) 

►Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace  

(Сільськогосподарська академія і гімназія Горжіце - середня школа і вища професійна школа, бюджетна 
організація) 
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ЕКОНОМІКА, ТОРГІВЛЯ І ПРАВО 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  

  
ПРОДАВЕЦЬ 
Здобуття цього фаху передбачає навчання упродовж трьох років, що закінчується 
отриманням свідоцтва про професійну освіту. Учні навчаються підготовлювати товари 
різного асортименту на продаж, демонструвати їх покупцю з урахуванням 
відповідної професійної спрямованості, продавати товари та оформляти 
документи, пов'язані з продажем, опрацьовувати скарги клієнтів. Також вони 
навчаються працювати на різних контрольно-касових системах, здійснювати 
готівковий і безготівковий розрахунок, виконувати дії, пов'язані із збором, 
зберіганням і видачею товарів у торговельному підрозділі. 
 
► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 

(Середня школа обслуговування, торгівлі та гастрономії (Градец-Кралове)  

 
 

ПРОДАЖ 
За цією спеціальністю навчання триває три роки і завершується одержанням 
свідоцтва про професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на 
учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 
класів Учні навчаються оновлювати запаси товарів у магазинах, продавати 
асортимент товарів, працювати з машинами, торговельним обладнанням, 
інструментами й устаткуванням, призначеними для поділу, зважування та 
вимірювання товарів, зберігати й обробляти товари, упаковувати їх, виконувати дії, 
пов'язані з обігом тари, і здійснювати клінінгові заходи. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

 
 

ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР  
Навчання за цією спеціальністю передбачає три роки і закінчується отриманням свідоцтва про 
професійну освіту. Учні навчаються створювати рекламні матеріали, працювати з 
текстами, проводити невеликі рекламні акції, оформляти вітрини, виставки, стенди 
на виставках і розпродажі, інтер'єри магазинів і підприємств сфери послуг. 
Випускники можуть працювати у всіх типах бізнес-установ і компаній, можуть 
займатися виробництвом сувенірів й інших предметів як самостійно, так і в 
компаніях, що займаються рекламною та промодіяльністю, друкарнях або 
організаціях, що працюють на виставках. 
 
►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Velké Poříčí) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Велке Поржічі))  

► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 
(Середня школа обслуговування, торгівлі та гастрономії (Градец-Кралове)  
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ОПЕРАТОР СКЛАДУ 
За цією спеціальністю навчання триває три роки і завершується отриманням свідоцтва 
про навчання. Учні навчаються готувати товари і матеріали різного асортименту до 
надсилання і реалізації, оформляти відповідні документи, пов'язані з купівлею-
продажем, отримувати товари або матеріали, обробляти скарги, замовлення та 
запити. Вони навчаться зберігати і обслуговувати постачання, керувати і 
використовувати засоби транспорту і механізми. Випускники будуть 
працевлаштовані за професією оператора складу в магазині або у виробничій 
компанії чи в логістичних центрах. 
 
►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  
 
 

 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  

  
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО 
За цією спеціальністю навчання триває чотири роки і закінчується випускним 
іспитом. Здійснюється підготовка фахівців до виконання широкого спектру 
діяльності, а також для подальшого навчання у вищих професійних або вищих 
закладах освіти. Учні опановують мови світу, зокрема листування іноземними 
мовами, інформаційні технології, ознайомлюються з економічними питаннями, 
бухгалтерським обліком, маркетингом та менеджментом. Випускники можуть 
створювати власні компанії, працювати у всіх сферах бізнесу: виробничих 
компаніях, банківській сфері, страхування, сфері послуг, туризму і особливо в 
торгівлі. 
 
►Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov 

(Гімназія, середнє професійне училище і вища професійна школа, Новий Биджов) 

► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 
(Середня школа обслуговування, торгівлі та гастрономії (Градец-Кралове)  

 
 

ТОРГОВА  АКАДЕМІЯ 
Навчання за цим фахом відбувається упродовж чотирьох років і закінчується 
випускним іспитом. Ця спеціальність цікава тим, хто прагне до виконання різних 
економічних функцій у виробничих компаніях (співробітники відділу маркетингу, 
торгові представники, бухгалтери по розрахунку заробітної плати, помічники, 
секретарі, клерки та ін.), у торгівлі, банківській справі, сфері страхування, туризму й 
інших послуг у державному та громадському управлінні, податковому і 
фінансовому адмініструванні. Учні навчаються застосовувати знання з економіки, 
бухгалтерського обліку і права у господарській діяльності, здійснювати типову 
господарську діяльність, орієнтуватися на діяльність банків, страхових компаній, 
будівельних товариств та ін. 
 
►Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 

(Масарикова торгова академія, Їчін, вул. 17-го листопада, 220) 

►Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 
(Торгова академія ім. Т.Г. Масарика, Костелец-над-Орліці, Коменского, 522) 
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►Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Hradec Králové 
(Торгова академія, середнє професійне училище і Школа іноземних мов з правом приймати державні іспити 

з чеської мови, Градец-Кралове) 

►Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, 

příspěvková organizace 
(Будівельний технікум та торгова академія Яна Летцеля, Наход, бюджетна організація) 

►Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 
(Вище професійне медичне училище, середня медична школа і торгова академія, Трутнов) 

 

ОХОРОННО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
За цією спеціальністю навчання триває чотири роки і закінчується закінчується 
випускним іспитом.. Учні навчаються розпізнавати і правильно кваліфікувати 
правопорушення (адміністративне правопорушення, провина, кримінальне 
правопорушення), мати уявлення про інші галузі права, порушувати і вести 
адміністративні й кримінальні справи у межах визначених правових компетенцій, 
проводити необхідні регіональні розслідування у реальних умовах. Випускники 
знайдуть роботу у силових структурах Чеської Республіки або у відділах кризового 
управління муніципальної і регіональної влади.  
 
►Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace  

(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 

 
 

ГРОМАДСЬКО-АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Навчання за цією спеціальністю триває чотири роки і закінчується випускним 
іспитом. Учні вивчають структуру і функції органів державного управління та 
самоврядування, мають застосовувати основні правові норми й адміністративні правила 
при вирішенні типових трудових відносин і ситуацій в окремих сферах державного 
управління, повинні вміти опрацьовувати звичайні юридичні документи. Випускники 
знайдуть роботу в органах державного управління і самоврядування, на державних 
підприємствах, що спеціалізуються на застосуванні невідкладних заходів. Також вони 
працюватимуть як адміністративний персонал у сфері юстиції, в адвокатських і 
нотаріальних конторах, в агентствах нерухомості тощо. 
 
►Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 

(Торгова академія, середнє професійне училище і Школа іноземних мов з правом приймати державні іспити 
з чеської мови, Градец-Кралове) 

 
 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ 

За цією спеціальністю навчання триває чотири роки і закінчується випусковим 
іспитом. Під час навчання основна увага приділяється економіці транспорту, експлуатації 
й організації транспорту, логістиці і системам обслуговування переважно у сфері 
автомобільного транспорту. У зв'язку з тим, що учні також займаються міжнародними 
перевезеннями, передбачено вивчення двох іноземних мов. На старших курсах учні мають 
професійний досвід роботи у транспортних або експедиторських компаніях. Крім того, 
передбачено отримання прав водія групи B (у сфері автомобільного транспорту). 
Випускники мають можливість працевлаштуватися на керівних посадах або на посадах 
незалежних техніків у сфері автомобільного, залізничного і міського транспорту, а також  
можуть працювати логістами у транспортній галузі та експедиторами. 
 
►Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 

(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 1338) 
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ГАСТРОНОМІЯ І ПОСЛУГИ 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  

  
КУХАР-ОФІЦІАНТ 
За цим фахом здійснюється навчання упродовж трьох років, у результаті учні 
отримують свідоцтво про професійну освіту. Учні навчаються готувати страви чеської, 
типової іноземної кухні, холодні страви і страви здорового харчування. Вони будуть 
ознайомі з асортиментом продуктів харчування, напоїв і використовуватимуть 
інгредієнти з урахуванням їх корисності під час приготуванні їжі. Майбутні фахівці 
опанують основні правила гігієни при гастрономічному обслуговуванні. Учні 
вивчають ключові правила продажів і обслуговування гостей, прийоми простого і 
складного обслуговування, особливості розрахунку з гостем, специфіку складання меню 
відповідно до  гастрономічних норм та здійснювати розрахунок цін. 
 
►Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Trutnov) 

(Вища школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація (м. Трутнов)) 

►Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
(Вища школа гастрономії і сервісу, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 

►Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové, Smiřice) 
(Середня школа обслуговування, торгівлі і гастрономії (Градец-Кралове, Сміржіце)  

►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, докт. М. Тирша, 112) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 

 
 

ВИРОБНИК ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
Навчання за цією спеціальністю триває три роки і закінчується отриманням свідоцтва 
про навчання. Учні навчаються використовувати сировину і допоміжні речовини та 
добавки у харчових продуктах, а також під час пивоваріння, консервування, у 
кондитерських виробах, молочних продуктах і виноробстві. Освітня програма 
називається Malthouse-Brewery й враховує довгостроковий попит промислових 
пивоварень та постійно зростаючу кількість міні-пивоварень у кваліфікованих 
робітниках. Учні освоюють технологічні процеси і дії, пов'язані з підготовкою і 
переробкою сировини та переробкою її у відповідні харчові продукти, вчаться 
зберігати, упаковувати та відвантажувати готову продукцію, експлуатувати і 
виконувати базове обслуговування технологічного обладнання, виявляти можливі 
дефекти технологічного процесу й усувати поширені проблеми самостійно, вести 
встановлений виробничий облік, оцінювати якість сировини, напівфабрикатів та 
готової продукції, дотримуватися гігієнічних норм і стандартів. 
 
►Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

(Вища школа гастрономії і сервісу, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 
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ПЕКАР 
За цим фахом учні навчаються три роки і по завершенню отримують свідоцтво про 
професійну освіту. Учні навчаються переробляти сировину, допоміжні матеріали та 
інгредієнти для хлібобулочних виробів, опановують технологічні процеси і дії в 
ручному і машинному виробництві хліба і кондитерських виробів. Вони навчаються 
управляти машинами й механізмами під час роботи пекарні, включаючи упаковку та 
маркування хлібобулочних виробів, а також дотримуватися правила гігієни і 
зберігання продуктів. Випускники можуть працювати пекарями у великих, середніх і 
малих пекарнях. 
 
►Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Trutnov) 

(Вища школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація (м. Трутнов)) 

►Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
(Вища школа гастрономії і сервісу, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 

► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Smiřice) 
(Середня школа обслуговування, торгівлі і гастрономії (Сміржіце) 

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 

 
 

КОНДИТЕР 
За цією спеціальністю триває навчання упродовж трьох років, за результатами учні 
отримують свідоцтво про навчання. Учні навчаються обробляти сировину, допоміжні 
речовини й інгредієнти для кондитерських виробів, освоюють технологічні процеси і 
види діяльності, особливо в ручному виробництві кондитерських виробів і 
ресторанних десертів. Вони навчаються експлуатувати і виконувати елементарне 
технічне обслуговування машин і механізмів при експлуатації кондитерського 
виробництва, пакувати і відвантажувати кондитерські вироби, дотримуватися 
санітарно-гігієнічних норм. Випускники знайдуть роботу на малих і середніх 
кондитерських, готельних кондитерських і торгівельних підприємств. 
 
►Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Trutnov) 

(Вища школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація (м. Трутнов)) 

►Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
(Вища школа гастрономії і сервісу, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 

► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Smiřice) 
(Середня школа обслуговування, торгівлі і гастрономії (Сміржіце) 

►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, докт. М. Тирша, 112) 

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 

 
М'ЯСНИК-КОПТИЛЬНИК 
Навчання за цією спеціальністю триває три роки і закінчується отриманням свідоцтва 
про професійну освіту. Учні навчаються обробляти м'ясо і м'ясні продукти, виконувати 
технологічні процеси і заходи, пов'язані з забоєм і переробкою тварин, птахів, дичини 
і риби. Крім того, вони дізнаються, як виробляти м'ясні продукти, як їх зберігати, 
пакувати і відвантажувати. Випускники знайдуть роботу у м'ясній промисловості і 
виробництві м'ясних продуктів або в комерційних установах. 
 
►Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

(Середнє технічне і ремісниче училище, Новий Биджов, докт. М. Тирша, 112) 
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ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО  
За цією спеціальністю навчання триває три роки і завершується одержанням 
свідоцтва про професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на 
учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 
класів Учні навчаються готувати сировину, допоміжні речовини й інгредієнти 
спеціально для кондитерських, молочних або м'ясо-ковбасних виробів. Вони також 
вивчають етапи ручного і машинного виробництва продуктів харчування, упаковки 
продуктів, маркування і оцінки якості продуктів харчування та правил їх зберігання. 
Випускники знайдуть роботу в таких сферах, як кондитерська, м'ясна, молочна, а 
також у харчових компаніях різних галузей промисловості. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 

 
 

РОБОТА У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ 
За цим фахом навчання триває два роки і завершується одержанням свідоцтва про 
професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на учнів з 
особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 класів 
Учні навчаються готувати та обробляти інгредієнти й інгредієнти для хлібопекарського, 
кондитерського чи консервного виробництва. Вони також вивчають процедури ручного й 
машинного виробництва продуктів харчування, пакування і маркування продуктів, можуть 
здійснювати оцінку якості продуктів харчування і застосовувати правила їх зберігання. 
Випускники знайдуть роботу в хлібопекарській, кондитерській або консервній сфері, а 
також у харчових компаніях різних галузей промисловості. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

 
 

ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ 
Навчання за цією спеціальністю відбувається упродовж трьох років і передбачає 
отримання свідоцтва про професійну освіту. За цим фахом навчання насамперед 
зорієнтоване на учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну 
освіту менше ніж 9 класів Учні навчаються готувати прості страви, напої та дотримуватися 
гігієнічних правил у гастрономії. Вони опановують основи простого обслуговування гостей і 
послуг, пов'язаних з послугами розміщення. Випускники знайдуть роботу у сфері 
громадського харчування та готельного бізнесу (помічники-кухарі, покоївки, носильники). 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 
(Середня школа і базова (середня) школа Слунечні, Гостінне) 

►Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 
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ПЕРУКАР 
За цією спеціальністю навчання триває три роки і завершується одержанням 
свідоцтва про професійну освіту. Випускники навчаються обирати відповідну зачіску 
шляхом оцінки якості та діагностики волосся відповідно до вимог замовника, оволодівають 
санітарно-гігієнічними нормами, технологічними процесами, естетичними принципами і 
тенденціями моди. Крім того, вони вміють робити денні та складні світські й вечірні 
зачіски, можуть надавати консультаційні послуги. Вони працюють за професією як наймані 
працівники і, здобувши необхідний досвід у цій галузі, також можуть працевлаштуватися у 
приватному бізнесі у сфері особистих послуг. 
 
► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 

(Середня школа обслуговування, торгівлі та гастрономії (Градец-Кралове)  

►Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace  
(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 

►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Velké Poříčí) 
(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Велке Поржічі)) 

►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 

 
 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 
Навчання за цією спеціальністю відбувається упродовж двох років і передбачає отримання 
свідоцтва про професійну освіту. За цим фахом навчання насамперед зорієнтоване для 
учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 
класів.  Учні набувають знань і умінь, необхідних для опіки родини, виховання дітей, 
приготування їжі, догляду за квартирою та обстановкою, зокрема за білизною, одягом 
і рослинами. У навчанні переважає практична складова. Випускники можуть 
виконувати специфічну роботу у сфері соціально-побутових послуг та громадського 
харчування. Під час підготовки вони здобувають знання і уміння для ведення власного 
господарства. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

►Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 
(Середня школа і базова (середня) школа Слунечні) 

►Hostinné Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове) 

 
 
 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  
ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
За цим фахом навчання триває чотири роки і завершується випускним іспитом. Учні 
навчаються керувати роботою громадського харчування, організовувати послуги по 
розміщенню, зможуть орієнтуватися в асортименті продуктів харчування і напоїв. 
Вони набувають основних умінь щодо процедур обробки сировини й виробництва 
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продуктів харчування і напоїв, включаючи контроль якості. Крім того, вони навчаються 
виконувати й організовувати розміщення, харчування, надавати інформаційні й інші 
туристичні послуги. Складовою підготовки є вивчення двох іноземних мов. Випускники 
можуть знайти роботу в сфері громадського харчування, розміщення, а також у галузі 
надання туристичних послуг. 
 
►Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Trutnov) 

(Вища школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація (м. Трутнов)) 

►Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
(Вища школа гастрономії і сервісу, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 

► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 
(Середня школа обслуговування, торгівлі та гастрономії (Градец-Кралове) 

 
 
ТУРИЗМ 
У результаті чотирирічного навчання у закладі освіти учні навчаються виконувати й 
організовувати розміщення, харчування, надавати інформаційні та інші туристичні 
послуги. Вони також можуть організовувати тури, надавати та виконувати послуги гіда. 
Крім того, майбутні фахівці можуть сприяти просуванню товарів та послуг, пов'язаних 
із туризмом. Складовою підготовки є вивчення двох іноземних мов. Випускники цієї 
спеціальності знайдуть роботу як співробітники туристичних агентств, бюро 
подорожей, туристичних інформаційних центрів і готельних комплексів. Крім того, 
вони можуть працювати гідами, адміністраторами і співробітниками державного 
управління у сфері розвитку туризму. 
 
►Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace  

(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 

 
 

КОСМЕТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ 
За цією спеціальністю навчання відбувається упродовж чотирьох років і закінчується 
випускним іспитом. Учні можуть виконувати кваліфіковані процедури по догляду за 
шкірою, індивідуальні косметичні процедури, манікюр та педикюр. Вони навчаються 
виконувати денний, вечірній і святковий макіяж з урахуванням індивідуальних запитів 
замовника і відповідно до модних тенденцій. Випускники цього фаху будуть 
працевлаштовані як професіонали у малих, середніх і великих салонах та студіях. Вони 
можуть працювати косметологами, майстрами педикюру або манікюру. 
 
►Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 

(Середня школа обслуговування, торгівлі і гастрономії (Градец-Кралове, Сміржіце) 

►Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace  
(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 
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ГІМНАЗІЇ  ТА  ЛІЦЕЇ 
 

  

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  
ГІМНАЗІЯ 
Навчання в гімназії триває чотири роки і завершується отриманням атестату середньої 
школи. Зміст навчання має широке загальноосвітнє спрямування. Мета навчання 
полягає не в тому, щоб дати учням якнайбільше часткових знань, фактів та даних, а в 
тому, щоб озброїти їх системними, структурованими, збалансованими знаннями, 
навчити осмислено використовувати інформацію у контексті життєвої практики та 
вмотивувати учнів прагнути розвивати свої знання й уміння упродовж життя. 
Випускники готуються насамперед до здобуття вищого освіти та інших видів 
трирівневої освіти, професійної спеціалізації і громадського життя. З 3-го курсу учні 
обирають семінари у межах обов'язкових курсів на вибір з урахуванням власних 
уподобань, зацікавлень та спрямованості на подальше навчання. 
 
►Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 

(Гімназія і середнє професійне педагогічне училище, Нова Пака, Кумбурска, 740)  

►Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 
(Гімназія Франтішека Мартіна Пельця, Рихнов-над-Кнежноу, Грдіну одбоє, 36) 

►Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 
(Гімназія ім. Дж. К. Тила, Градец-Кралове, Тилове набр. 682) 

►Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř 
(Гімназія Ярослава Жака, Яром'єрж) 

►Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
  (Гімназія, Броумов, Градебні, 218)  

►Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 
(Гімназія, Добрушка, Пуліцка, 779) 

►Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 
(Гімназія, Двур-Кралове-над-Лабем, Намєсті Одбоє 304) 

►Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov 
(Гімназія, середнє професійне училище і вища професійна школа, Новий Биджов) 

►Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 
(Гімназія, Трутнов, Їрасково намєсті, 325) 

►Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 
(Їраскова гімназія, Наход, Ржезнікова, 451) 

►Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola (Vrchlabí) 
((Кркононшська гімназія і Середня професійна школа (Врхлабі)) 

►Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 
(Лепаржова гімназія, Їчін, Їраскова, 30) 

 
У разі наявності вільних місць директор закладу освіти може оголосити прийом на 
наступний рік (третій чи п'ятий) багаторічної гімназії. Це стосується згаданих вище 
гімназій, які пропонують як чотирирічне, так і багаторічне навчання, а також 
перерахованих нижче гімназій, що пропонують лише багаторічне навчання. 
 
►Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace  

(Сільськогосподарська академія і гімназія Горжіце - середня школа і вища професійна школа, бюджетна 
організація) 

►Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 
(Гімназія Божени Нємцової, Градец-Кралове, Поспішилова тршіда, 324) 

► Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola (Hostinné) 
(Крконошська гімназія і середня професійна школа (Гостінне)) 
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ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 
Навчання у технічному ліцеї триває чотири роки і закінчується екзаменаційним 
іспитом з архітектури. Цей заклад освіти зацікавить учнів, які захоплюються 
технологіями, архітектурою, будівництвом, дизайном інтер'єру і промисловим 
мистецтвом. Відповідним чином реалізується збалансовано загальне навчання і 
професійна підготовка, що сприяє розумінню учнями взаємозв'язку між архітектурою, 
будівництвом, структурним проєктуванням та естетичним сприйняттям довкілля. 
Акцентується увага на викладанні професійних дисциплін з архітектури і 
будівництва, САПР (AutoCAD, ArchiCAD, Lumion), розвитку уяви і технічного мислення 
учнів. 
 
►Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 

(Будівельний технікум, Градец-Кралове, Поспішилова тршіда, 787) 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 
Навчання в економічному ліцеї триває чотири роки і закінчується випускним 
екзаменом. Серед іншого, учні готуються до навчання в університеті, насамперед у 
сфері економіки. Вони отримують широкий спектр знань з соціальних наук, 
математики і природознавства, а також вивчають дві іноземні мови. У закладі 
передбачено вивчення законодавства про бізнес, типових видів діяльності, 
фінансового ринку і податкової системи. Учні опановують поточні бухгалтерські 
операції і виконання економічних розрахунків. Випускники готові у подальшому 
навчатися у закладах вищої освіти і коледжах, а також працювати у сферах, де їм 
знадобляться уміння роботи з комп'ютерною технікою і офісним програмним 
забезпеченням, мовні навички і основи економічної експертизи. 
 
►Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 

(Торгова академія ім. Т.Г. Масарика, Костелец-над-Орліці, Коменского, 522) 

►Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Hradec Králové 
(Торгова академія, середнє професійне училище і Школа іноземних мов з правом приймати державні іспити 

з чеської мови, Градец-Кралове) 

 
 

МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ 
Навчання у медичному ліцеї триває чотири роки і закінчується випускним 
екзаменом. З цього спеціалізованого напряму здійснюється  переважно 
викладання медичних, немедичних дисциплін з метою підготовки до вступу в 
університет або коледж. До освітньої програми входять також 
загальнопрофесійні / пропедевтичні дисципліни, такі як: соматологія, клінічна 
пропедевтика, медична психологія, що розширюють знання загальноосвітніх 
предметів, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю, та дають базову 
професійну спрямованість для немедичних і медичних професій.  
 
►Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 

(Вище професійне медичне училище і середня медична школа, Градец-Кралове, Коменского, 234) 

►Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 
(Вище професійне медичне училище, середня медична школа і торгова академія, Трутнов) 
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МИСТЕЦТВО 
 
Складовою частиною процедури прийому є тест на рівень таланту 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  
 
 

ХУДОЖНІЙ КОВАЛЬ І СЛЮСАР 
За цією спеціальністю навчання триває три роки і завершується отриманням свідоцтва про 
професійну освіту Випускники вміють виготовляти художньо-декоративні вироби з металу 
по креслярській документації, художнім ескізам, а також репліки творів оригінального 
стилю, зокрема їх ремонт і реставрацію, можуть обирати необхідні види матеріалів для 
виготовлення конкретного виробу з відповідним функціоналом і естетичними 
параметрами. 
 
►Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 

(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 

►Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

(Вища реміснича школа, Яром'єрж, Студнічкова 260) 

 
 

ХУДОЖНІЙ СТОЛЯР І РІЗЬБЯР 
Навчання за цим фахом триває три роки, у результаті завершується отриманням свідоцтва 
про професійну освіту. Випускники відповідають вимогам до кваліфікованої роботи з 
виготовлення індивідуальних столярних виробів за ескізами художника, копій 
старовинних меблів та елементів інтер'єру, а також з виготовлення господарсько-
декоративних дерев'яних предметів за кресленнями, ескізами художника чи виконання 
копій виробів в оригінальному стилі. Вони здійснюють ремонт й реставрацію старовинних 
меблів і предметів інтер'єру, а також ремонт й реставрацію виробів різьблення та 
декоративно-ужиткового мистецтва. 
 
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 
Штефанікова, 549) 

 
 

ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА 
Випускники, які навчаються за цим фахом упродовж трьох років і отримують свідоцтво про 
професійну освіту, виготовляють індивідуальні та серійні вироби кустарного промислу з 
прикладної і декоративної кераміки, готують сировину для формування і рафінування 
виробів, створюють вироби за допомогою гончарного круга, для формування у гіпсові 
форми або виливу форми. Крім того, вони виготовляють керамічні вироби за 
креслярською документацією, оригінальними проєктам або відповідно до художніх 
задумів шляхом використання необхідних технологічних прийомів створення й 
оздоблення. 
 
►Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

(Вища реміснича школа, Яром'єрж, Студнічкова 260) 
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ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  
ПРИКЛАДНИЙ ЖИВОПИС 
Навчання триває чотири роки і спрямоване на вивчення живопису екстер’єру й інтер’єру. 
Йдеться про проєктування колірних рішень житлових, робочих і громадських інтер'єрів 
або створення стінових покриттів в архітектурі і реалізацію часткових задумів художнього 
спрямування. Випускники знаходять роботу креативних дизайнерів, художників або 
ілюстраторів чи помічників реставраторів. Відповідну діяльність вони можуть 
виконувати як самостійно, так і у складі виконавських і творчих колективів або у 
майстернях, що займаються відповідним різновидом прикладного мистецтва. У 
межах вільного підприємництва вони набувають необхідних комунікативних і 
професійних компетентностей для того, щоб презентувати себе і створити власне 
портфоліо. Як доповнення до практичної професії вони також можуть обирати 
теоретично орієнтовані посади у культурній і галерейній сферах. 
 
►Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace 

(Середня школа прикладного мистецтва і скульптури, Горжіце, бюджетна організація) 

 
 

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН 
Після завершення чотирирічного навчання учні будуть працювати здебільшого 
дизайнерами споживчих і промислових товарів. Вони оволодівають традиційними 
і новими технологічними прийомами, зможуть обрати та реалізувати найбільш 
прийнятний порядок виконання художнього задуму, безперервно оцінювати 
якість результатів послідовних робочих операцій. Випускники правильно 
використовують обладнання, інструменти, інвентар та допоміжні засоби, вміють з 
ними поводитися і проводити регламентні роботи. Відповідну діяльність вони 
можуть виконувати як самостійно, так і у дизайн-студіях, фірмах з дизайну. 
 
►Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

(Середня школа прикладного мистецтва, музичних інструментів і меблів, Градец-Кралове, 17-го 
листопада, 1202) 

 
 

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН 
Випускники цього фаху навчаються чотири роки і зможуть працювати у різних 
напрямах широкого спектру діяльності у сфері просування, реклами та книжкової 
культури. Специфічна сфера підготовки фахівців залежить від професійної 
спрямованості згідно з освітньою програмою. Це може бути, наприклад, 
прикладна графіка, роботи, пов'язані з додрукарською підготовкою, вебдизайном, 
науковим малюнком та ілюстрацією, аранжуванням, виставками чи різною 
редакційною роботою. 
 
►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Velké Poříčí) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Велке Поржічі))  

 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДИЗАЙН ОДЯГУ 
За цією спеціальністю навчання триває чотири роки. Випускники працюватимуть 
переважно у сфері дизайну й виробництва моделей одягу в швейних компаніях 
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або у сфері створення історичних і сценічних костюмів для театру, кіно та 
телебачення. Іншими посадами можуть бути дизайнер одягу та технолог 
виробництва у швейних компаніях, спеціаліст-консультант із закупівлі й продажу 
матеріалів для одягу, продуктів та аксесуарів, стиліст у модних журналах, візуали в 
торговельних центрах і на виставках, менеджери модного бренду, дизайнери 
студій одягу. 
 
 ►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Červený Kostelec) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Червени-Костелец))  

 

ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ 
Випускники, які навчаються за цією спеціальністю упродовж чотирьох років, будуть 
працевлаштовані здебільшого як творчі або технічні співорганізатори у сфері 
дизайну меблів й інтер'єру, включаючи як аксесуари, так і їх створення. Вони 
можуть обирати різні типи використовуваних матеріалів, вміють працювати з ними, 
оцінювати їх властивості та приймати рішення про свій вибір з точки зору їх 
виразних можливостей і створеного продукту. Вони можуть працювати дизайнерами 
у меблевих й інтер'єрних студіях, студіях з консультаційної діяльності з питань 
житлової архітектури. 
►Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

(Середня школа прикладного мистецтва, музичних інструментів і меблів, Градец-Кралове, 17-го 
листопада, 1202) 

 
 

РІЗЬБА ПО КАМЕНЮ 
Навчання за цим фахом триває чотири роки. Випускників готують до роботи у сфері 
декоративно-ужиткового мистецтва, зорієнтованого на скульптурну обробку каменю. 
Унікальність цієї спеціальності, що заснована з 1884 р., полягає у широких 
можливостях залучення випускників у творчих галузях, з урахуванням специфіки 
просторової творчості. В останні роки ця галузь розвивається завдяки можливостям 
3D-технологій. Випускники цього фаху готові працювати як самостійні художники 
або ремісники для створення копій історичних скульптур або власних авторських 
робіт. До базових навичок можна віднести створення технологічно складних форм і 
моделей з різних матеріалів. Випускники освоюють візуалізацію і підготовку проєктів 
за власними авторськими ескізами, а також підготовку проєктів у разі реконструкції 
історичних творів. Набуті уміння дозволяють у подальшому навчатися у галузі 
гуманітарних наук, архітектури та дизайну. 
 
► Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace 

(Середня школа прикладного мистецтва і скульптури, Горжіце, бюджетна організація) 
 
 

КОНСЕРВУВАННЯ ТА РЕСТАВРАТОРСЬКІ РОБОТИ 
Навчання за цією спеціальністю триває чотири роки. Цей фах має міждисциплінарне 
спрямування. Викладання передбачає вивчення таких дисциплін, як: моделювання, 
репродукція скульптури, кам'яна скульптура, штукатурка і малюнок. У процесі 
навчання учні спробують виконати  стандартні процедури реставрації каменю і гіпсу, 
приділивши особливу увагу виконанню копій. Передбачено вивчення процедур 
позолочення, обробки поверхні гіпсу і каменю, а також використання сучасних 
технологій у цій сфері. На теоретичному рівні учні ознайомлюються з процедурами та 
матеріалами, що використовуються при реставрації, оформленням реставраційної 
документації, принципами збереження і основами християнської іконографії і 
геральдики. 
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► Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace 

(Середня школа прикладного мистецтва і скульптури, Горжіце, бюджетна організація) 

 

ХУДОЖНЬО-РЕМІСНИЧА ОБРОБКА ДЕРЕВА 
Навчання за цією спеціальністю триває чотири роки. Випускники навчаються 
виготовляти складні столярні вироби, господарські та декоративні вироби з дерева, 
виконують оббивні і оздоблювальні роботи за ескізами або копіямм оригінальних 
робіт різних стилів. Він також може виконувати ремонт і оновлення виробів ручної 
роботи. 
 
►Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

(Середня школа прикладного мистецтва, музичних інструментів і меблів, Градец-Кралове, 17-го 
листопада, 1202) 

 
 

ХУДОЖНЄ ВИГОТОВЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
Упродовж чотирьох років навчання учні виготовляють комплектуючі та частини 
музичних інструментів, здійснюють їх загальне складання і налаштування механізмів, 
обробку поверхні, декоративно-прикладне оздоблення при їх виготовленні, виробництві, 
ремонті і реконструкції. Вони готують технічні креслення і повну технічну документацію 
для створення конкретного музичного інструменту відповідно до чинних стандартів і з 
урахуванням технічної естетики, а також використовують спеціальні прикладні програми 
для графічного представлення і візуалізації просторових об'єктів. 
 
►Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 

(Середня школа прикладного мистецтва, музичних інструментів і меблів, Градец-Кралове, 17-го 
листопада, 1202 ) 
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ТЕКСТИЛЬ І ХІМІЯ 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  

  
КРАВЕЦЬ 
За цією спеціальністю навчання триває три роки і закінчується отриманням свідоцтва про 
професійну освіту Навчання зорієнтоване на роботу з текстильними матеріалами, 
шиттям, моделюванням і дизайном одягу. Учні навчаються конструювати крої основних 
видів жіночого та / або чоловічого одягу на підкладці та без підкладки, освоюють 
технологічні прийоми їх виробництва та роботи на швейних машинах. Ця спеціальність 
підходить як дівчатам, так і хлопцям. Передбачено вивчення різних спеціалізованих 
курсів, наприклад, зорієнтованих на розпис тканини тощо. 
 
►Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

(Вища школа гастрономії і сервісу, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Červený Kostelec) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Червени-Костелец))  

 

ПОШИТТЯ БІЛИЗНИ 
За цією спеціальністю навчання триває два роки і завершується отриманням свідоцтва 
про навчання. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на учнів з 
особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 класів 
Програма навчання дозволяє набути загальних і професійних знань й умінь, 
необхідних для виконання професійної діяльності швачки. Учні навчаються шити 
білизну з моменту надходження матеріалу у виробництво до готового виробу у межах 
професійної підготовки. Випускники будуть працевлаштовані за професіями виробник 
одягу, швачки на великих, середніх і малих підприємствах. Вони будуть готові до 
виконання робітничих завдань з виробництва особистої, столової і постільного білизни 
в індивідуальному й оптовому порядку. Їх також можна залучати до виробництва 
інших швейних виробів, простих швейних виробів і ремонту одягу. 
 
►Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї) 

 

ОБРОБКА ШКІРИ 
За цією спеціальністю навчання триває три роки і завершується отриманням свідоцтва 
про навчання. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на учнів з 
особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 
класів). Учні отримують базові уміння виготовлення і ремонту сумок і шорно-сідельних 
виробів, таких як: сумки, дамські сумки, рюкзаки та чохли, автокрісла, а також 
вуздечки, упряж та реманент для спорядження коней. Вони ознайомлюються з часто 
використовуваними матеріалами і набувають навичок їх обробки (обробка країв 
деталей, утоншення, склеювання та шиття). Вони також навчаються користуватися 
спеціальними машинами та інструментами, набувають досвіду машинного й ручного 
шиття та основних прийомів декорування під  час роботи зі шкірою. 
 
► Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 

(Середня школа ремесел і базова (середня) школа, Горжіце) 
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ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  

  
ПРИКЛАДНА ХІМІЯ 
За цим фахом відбувається навчання упродовж чотирьох років. Учнів ознайомлюються 
із такими галузями, як: інновації, розробка та використання нанотехнологій, 
використання полімерних матеріалів, розробка біометричних систем і нових 
технологій по зниженню шуму і викидів, а також безпека харчових продуктів, стійке 
використання біологічних ресурсів або ліків. Вони будуть орієнтуватися в окремих 
природничих науках і застосовувати основні принципи, теорії і методи у процесі 
професійної діяльності, роботи з приладами, машинами і обладнанням, виконувати 
лабораторні роботи, забезпечувати та керувати частковими технологічними 
процесами на хімічному виробництві, здійснювати управління хімічними заводами й 
лабораторіями та проводити комерційну діяльність у хімічних компаніях. Завдяки 
розвитку сучасних технологій та жорсткості вимог до охорони навколишнього 
середовища зростає попит на випускників цієї спеціальності.  
 
►Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace  

(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 
 
 

ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ 
За цим фахом передбачено навчання упродовж чотирьох років, що завершується 
випускним іспитом. Учні навчаються обробляти технічні креслення і технічні описи 
одягу, проєктувати основні крої окремих частин та деталей одягу за виміряними 
значеннями розмірів тіла замовника під час індивідуального виготовлення, працювати 
з таблицями розрахункових розмірів для серійного виробництва одягу, застосовувати 
естетичний смак у конструктивних і модельних рішеннях одягу і стежити за 
тенденціями моди. Також вони навчаються обробляти технологічну документацію для  
індивідуального виготовлення та читати документацію для серійного виробництва 
одягу, складати розрахунки для виробництва одягу, виготовляти прості швейні 
вироби, контролювати виробничий процес, оцінювати якість продукції, вивчення 
ринку матеріалів і виробів одягу. 
 
►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Červený Kostelec) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Червени-Костелец))  
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ДЕРЕВООБРОБКА 
 

ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  

  
 
СТОЛЯР 
Навчання за цією спеціальністю триває три роки і завершується отриманням свідоцтва 
про професійну освіту. Навчатися можуть як хлопці, так і дівчата. Випускники будуть 
володіти уміннями використовувати технології виробництва та збирання шаф, столів, 
ліжок, меблів для сидіння та аксесуарів для дому. Вони навчаються застосовувати 
ергономічні та антропометричні вимоги й виконувати професійне технічне 
обслуговування. Учні можуть виготовляти будівельні столярні вироби і встановлювати 
їх, працювати з кресленнями та розробляти конструкторську й технологічну 
документацію для виготовлення простого столярного виробу або його частини. 
 
►Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

(Вища школа гастрономії і сервісу, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 
►Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

(Вища реміснича школа, Яром'єрж, Студнічкова 260) 

►Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 
(Середня школа прикладного мистецтва, музичних інструментів і меблів, Градец-Кралове, 17-го 

листопада, 1202) 

►Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace (Trutnov) 

(Вища школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація (м. Трутнов)) 

►Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
(Вища професійно-технічна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, У Стадіону, 1166)  

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 
 
 

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ 
За цим фахом учні навчаються упродовж трьох років і отримують свідоцтво про 
професійну освіту. Випускники можуть проєктувати, виготовляти і реставровувати 
старовинні і сучасні м'які меблі, предмети інтер'єру, міняти оббивку відповідно до 
вимог як вручну, так і механічно з використанням сучасних технологій, працювати з 
кресленнями і технічної документацією, розробляти нескладні моделі конкретних 
прикрас. Випускники будуть працевлаштовані на серійних і замовних виробництвах. 
 
►Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 

(Вища реміснича школа, Яром'єрж, Студнічкова 260) 
 

 

СТОЛЯРНЕ ТА  ОББИВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 
За цією спеціальністю навчання відбувається упродовж трьох років, у результаті учні 
отримують свідоцтва про професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед 
зорієнтоване на учнів з особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну 
освіту менше ніж 9 класів. З цього фаху учні теоретично і практично ознайомлюються з 
технологічними процесами виробництва і ремонту столярних виробів, з різними 
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матеріалами, машинами й інструментами та навчаються ними користуватися. Крім 
того, учні вивчають основні технологічні процеси ручної та машинної обробки 
матеріалів, виготовляти й ремонтувати звичайні м'які меблі, оббивку автомобілів 
шляхом застосування традиційних і сучасних технологій. 
 
► Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 

(Середня школа ремесел і базова (середня) школа, Горжіце) 

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 

►Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 
(Середня школа і неповна середня школа Слунечі, Гостінне) 

 

ДЕРЕВООБРОБНЕ ВИРОБНИЦТВО 
За цією спеціальністю навчання триває три роки і завершується отриманням свідоцтва 
про професійну освіту. Навчання за цим фахом насамперед зорієнтоване на учнів з 
особливими освітніми потребами і учнів, які здобули шкільну освіту менше ніж 9 класів 
Учні опановують ручну та механічну обробку сировини і напівготової продукції під час 
виробництва первинної деревини, обробку деревини на лісопильних підприємствах, 
сортування колод, виробництво і сортування пиломатеріалів, сушіння пиломатеріалів, 
захист деревини, просочування, експлуатацію і технічне обслуговування основних 
механізмів (рамних пил), інструментів для заточування. 
 
►Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 

(Середня школа і неповна середня школа Слунечі, Гостінне) 
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ПОЛІГРАФІЯ 
 
ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ввииддааєєттььссяя  ссввііддооццттввоо  ппрроо  ппррооффеессііййннуу  ооссввііттуу  іі  ннее  

ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  vvýýuuččnníímm  lliisstteemm))  

  
ДРУКАР НА ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИНАХ 
Навчання триває три роки і завершується отриманням свідоцтва про професійну освіту, а 
також свідоцтвом про професійну кваліфікацію Асоціації підприємців поліграфії. 
Випускники вміють готувати й експлуатувати друкарські машини, контролювати відповідні 
технологічні процеси друку, контролювати якість друку, використовувати оптимальні 
технологічні процеси під час друку різних видів поліграфічної продукції. Вони здатні 
оцінити та спроєктувати відповідну технологічну обробку для кожного конкретного 
замовлення з обліком технічних і програмних можливостей. 
 
►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Velké Poříčí) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Велке Поржічі))  

 

ПАЛІТУРНИК 
Навчання відбувається упродовж трьох років і спрямоване на учнів з особливими 
освітніми потребами і учнів, що здобули шкільну освіту менше ніж 9 класів. Учні 
ознайомляться з палітурними матеріалами, з технологічними процесами роботи в 
книжкових магазинах і в картонних цехах, де папір, коробки і картон обробляються 
переважно вручну. Вони освоюють експлуатацію і технічне обслуговування дрібної техніки, 
виробництво палітурних виробів та крейдованого картону, таких як: різні види коробок, 
пакетів, блоків, папок, ручної обкладинки і ремонту старих книг. Випускники знайдуть 
роботу в ручних і промислових книжкових магазинах, на заводах з виробництва картону і в 
друкарнях. 
 
►Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 

(Середня школа і неповна середня школа Слунечі, Гостінне) 

 

РЕПРОДУКЦІЙНА ГРАФІКА 
Навчання за цією спеціальністю триває три роки і зорієнтоване на набуття технічних і 
художніх знань та навичок дизайну і реалізації друкованої продукції й електронних 
публікацій, підготовки даних для традиційного та цифрового друку. Випускники цієї 
спеціальності готові обробляти текстові матеріали на етапі виробництва репродукцій, 
ретуші, складання і виготовлення друкованих форм. Вони можуть працювати в рекламних 
агентствах, у виробничих відділах видавництв, у студіях графіки, при реалізації зовнішньої і 
масштабної реклами або виставкових стендів. Випускники також підготовлені для 
спеціалізованої діяльності у поліграфії при виробництві журналів, книг, рекламних 
матеріалів і упаковки. 
 
►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 

(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 
Штефанікова, 549) 
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ППррооффеессііїї,,  зз  яяккиихх  ссккллааддааююттььссяя  ееккззааммееннии  ннаа  ааттеессттаатт  ззррііллооссттіі  

((OObboorryy  ss  mmaattuurriittnníí  zzkkoouušškkoouu))  

  

  
ДРУКАР НА ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИНАХ 
Навчання за цією спеціальністю триває чотири роки. Випускники отримують кваліфікацію для 
роботи за професією, яка визначається профілюванням у цій сфері. Навчання за фахом 
створює передумови для демонстрації випускниками можливості швидко адаптуватися до 
особливостей діяльності в компаніях, що займаються виробництвом друкованої продукції 
і усіма доступними поліграфічними технологіям. Випускники будуть працювати у різних 
рекламних агентствах, графічних студіях і на найсучасніших підприємствах поліграфічної 
промисловості з електронним керуванням. 
 
 
►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Velké Poříčí) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Велке Поржічі))  

 
 

РЕПРОДУКТИВНА ГРАФІКА ДЛЯ ЗМІ 
За цією спеціальністю навчання триває чотири роки. Випускники здобувають професійну 
кваліфікацію у сфері поліграфії, просування, вебдизайну і виробництва мультимедійних 
презентацій. Вони матимуть уявлення про машини і обладнання, застосовувані в 
поліграфічному виробництві, ознайомлюються з принципами їх роботи і методами їхнього 
поточного обслуговування. Майбутні фахівці будуть володіти знаннями щодо книжкового 
виробництва і технологій, що використовуються у виробництві, щодо усіх методів друку. 
Крім того, випускники повинні продемонструвати здатність швидко адаптуватися до 
діяльності в компаніях, що займаються обробкою графічних і цифрових даних, можуть 
працювати фахівцями під час виробництва журналів, книг, рекламних матеріалів тощо. 
 
►Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace (Velké Poříčí) 

(Технікум ім.  Отто Віхтерле, бюджетна організація (Велке Поржічі))  

►Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 
(Вище професійне училище, середня школа, базова (середня) школа і дитячий садок, Градец-Кралове, 

Штефанікова, 549) 

 
 

ФОТОГРАФ 
Навчання за цією спеціальністю триває чотири роки і завершується випускним іспитом. Освітня 
програма спрямована на те, щоб випускники могли користуватися як класичними, так і 
цифровими фотоапаратами в умовах природного й штучного освітлення. Вони 
ознайомлюються з сучасними фототехніками, вміють фотографувати у всіх жанрах, таких 
як: портретна, технічна, репортажна, документальна і рекламна фотографія. Крім 
цифрових технологій, вони також освоюють обробку аналогових фотокарток хімічним 
способом. 
 
► Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (Hradec Králové) 

(Середня школа обслуговування, торгівлі та гастрономії (Градец-Кралове)  
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АДРЕСНИЙ ДОВІДНИК ШКІЛ 
 
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 
www.clatrutnov.cz ► День відкритих дверей: 20. 11. 2021, 11. 12. 2021, 21. 1. 2022 
Lesnická 9, 541 01 Trutnov 
tel. 499 811 413, e-mail: cla@clatrutnov.cz 
(Чеська лісова академія Трутнов - середня школа і вище професійне училище) 
 
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 
www.gymnp.cz ► День відкритих дверей: 7. 12. 2021, 22. 1. 2022 
Kumburská 740, 509 01 Nová Paka 
tel. 493 721 320, e-mail: skola@gymnp.cz 
(Гімназія та середнє професійне педагогічне училище, Нова Пака)  
 
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 
www.gybon.cz ► День відкритих дверей: 19. 1. 2022 
Pospíšilova 324/7, 500 03 Hradec Králové 
tel. 495 514 691-2, e-mail: info@gybon.cz 
(Гімназія Божени Нємцової, Градец-Кралове, Поспішилова тршіда, 324) 
 
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 
www.grk.cz ► День відкритих дверей: 11. – 12. 2. 2022 
Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
tel. 733 124 931, e-mail: gymrk@grk.cz 
(Гімназія ім. Франтішека Мартіна Пелцла, Рихнов-над-Кнежноу)  
 
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř 
www.goajaro.cz ► День відкритих дверей: 1. 12. 2021, 1. 2. 2022 
Lužická 423, 551 01 Jaroměř 
tel. 491 812 498, e-mail: skola@goajaro.cz 
(Гімназія Ярослава Жака, Яром'єрж) 
  
 
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 
www.gjkt.cz ► День відкритих дверей: 13. 1. 2022 
Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové 
tel. 702 292 424, e-mail: kancelar@gjkt.cz 
(Гімназія ім. Дж. К. Тила, Градец-Кралове, Тилове набр., 682) 
 
Gymnázium, Broumov, Hradební 218 
www.gybroumov.cz ► День відкритих дверей: 27. 11. 2021 
Hradební 218, 550 01 Broumov 
tel. 731 159 961, e-mail: info@gybroumov.cz 
(Гімназія, Броумов, вул. Градебні, 218) 
 
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 
www.gympldka.cz ► День відкритих дверей: 26. – 27. 11. 2021 
Pulická 779, 518 01 Dobruška 
tel. 494 623 071, e-mail: kancred@gympldka.cz 
(Гімназія, Добрушка, вул. Пуліцка, 779) 
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Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 
www.gym-dk.cz ► День відкритих дверей: 20. 10. 2021, 20. 11. 2021, 12. 1. 2022 
náměstí Odboje 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
tel. 724 394 453, e-mail: info@gym-dk.c 
(Гімназія, Двур-Кралове-над-Лабем) 
 
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov 
www.gnb.cz ► День відкритих дверей: 11. 12. 2021, 13. 1. 2022 (SOŠ), 20. 1. 2022 (G) 
Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov 
tel. 495 490 377, e-mail: info@gnb.cz 
(Гімназія, середнє професійне училище та вища професійна школа, Нови-Биджов) 
 
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 
www.gymnaziumtu.cz ► День відкритих дверей: 6. 12. 2021 
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov 
tel. 499 840 093, e-mail: gtu@gymnaziumtu.cz 
(Гімназія, Трутнов, Їрасково намєсті, 325) 
 
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 
www.gymnachod.cz ► День відкритих дверей – див. на сайті школи 
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod 
tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz 
(Їраскова гімназія, Наход, Ржезнічкова, 451) 
 
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola 
www.gymvr.cz, www.gymhost.cz 
День відкритих дверей: 3. 11. 2021 (Vrchlabí), 9. 11. 2021(Hostinné) 
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí 
tel. 499 421 584, e-mail: gymnasium@gymvr.cz 
Horská 309, 543 71 Hostinné 
tel. 499 441 442, e-mail: info@gymhost.cz 
(Кркононшська гімназія і Середня професійна школа ) 
 
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 
www.gymjc.cz ► День відкритих дверей: 7. 12. 2021, 27. 1. 2022 
Jiráskova 30, 506 01 Jičín 
tel. 493 533 005, e-mail: skola@gymjc.cz 
(Лепаржова гімназія, Їчін, Їраскова, 30) 
 
Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 
www.moa-jc.cz ► День відкритих дверей: 25. 11. 2021 (on-line), 9. 12. 2021, 
17. listopadu 220, 506 01 Jičín 
tel. 493 532 515, e-mail: sekretariat@moa-jc.cz 
(Масарикова торгова академія, Їчін, вул. 17-го листопада, 220) 
  
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 
www.oakostelec.cz ► День відкритих дверей: 19. 11. 2021, 14. 1. 2022 
Komenského 522, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
tel. 494 942 400, e-mail: skola@oakostelec.cz 
(Торгова академія ім. Т.Г. Масарика, Костелец-над-Орліці, вул. Коменського, 522)  
 
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola 
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s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 
www.oahk.cz ► День відкритих дверей: 24. 11. 2021, 2. 2. 2022 
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové 
tel. 731 162 913, e-mail: oahk.skola@oahk.cz 
(Торгова академія, середнє професійне училище та Школа іноземних мов з правом 
приймати державні іспити з чеської мови, Градец-Кралове)  
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 
www.vocelova.cz ► День відкритих дверей: 13. 11. 2021, 3. 12. 2021, 15. 1. 2022 
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové 
tel. 495 212 861, e-mail: sekretariat@vocelova.cz 
(Середня професійна школа і Середнє професійне училище, Градец-Кралове, Воцелова, 
1338) 
 
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 
www.sosvet.cz ► День відкритих дверей: 7. 10. 2021 , 10. 11. 2021, 12. 1. 2022, 12. 2. 2022 
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové 
tel. 495 535 386, e-mail: reditel@sosvet.cz 
(Середня професійна школа ветеринарної медицини, Градец-Кралове, Куклени, вул. 
Празька, 68) 
 
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková 
organizace 
www.sposdk.cz ► Den otevřených dveří: 14. 10. 2021, 24. 11. 2021, 14. 12. 2021, 
Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
tel. 499 622 215, e-mail: info@sposdk.cz 
(Технікум і середнє професійне училище, Двур-Кралове-над-Лабем, бюджетна організація) 
 
 
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, 
Dobruška, Čs. odboje 670 
www.spselitdobruska.cz ► Den otevřených dveří: 26. – 27. 11. 2021, 21. 1. 2022 
Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška 
tel. 494 623 891, e-mail: info@spselitdobruska.cz 
(Технікум електроніки та інформаційних технологій, Добрушка) 
 
 
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace 
www.spsow.cz ► Den otevřených dveří: 19. 11.– 20. 11. 2021, 14. 1.–15. 1. 2022 
Hostovského 910, 549 31 Hronov 
tel. 491 485 048, e-mail: skola@spsow.cz 
(Технікум ім. Отто Віхтерле, бюджетна організація (Гронов)) 
 
 
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizace 
www.soanachod.cz ► День відкритих дверей: 3. – 4. 12. 2021, 20. 1. 2022 
Pražská 931, 547 01 Náchod 
tel.: 491 426 243, e-mail: podatelna@soanachod.cz 
(Будівельний технікум та Торгова академія ім. арх. Яна Летцела, Наход, бюджетна 
організація)  
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 
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www.spsstavhk.cz ► День відкритих дверей: 20. 11. 2021, 14. 12. 2021, 6. 1. 2022 
Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové 
tel. 495 766 111, e-mail: a@spsstavhk.cz 
(Будівельний технікум, Градец-Кралове, Поспішилова тршіда, 787) 
 
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
www.skolynome.cz ► День відкритих дверей: 19.– 20. 11. 2021, 28. 1. 2022 
Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují 
tel. 491 474 195, e-mail: sekretariat@skolynome.cz 
(Технікум, професійне училище і базова (середня) школа, Нове-Мєсто-над-Метуї ) 
 
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední oborné učiliště, Hradec Králové 
www.hradebni.cz ► День відкритих дверей: 13. 11. 2021, 11. 12. 2021, 6. 1. 2022, 17. 2. 2022 
Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové 
tel. 495 513 391, e-mail: tobyska@hradebni.cz 
(Технікум, середня професійна школа і середнє професійне училище, Градец-Кралове) 
 
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
www.spstrutnov.cz ► День відкритих дверей: 16. 10. 2021, 20. 11. 2021 
Školní 101, 541 01 Trutnov 
tel. 499 813 071, e-mail: skola@spstrutnov.cz 
(Технікум, Трутнов, Школні, 101) 
 
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 
www.ouhostinne.cz ► День відкритих дверей: 11. 11. 2021 
Mládežnická 329, 543 71 Hostinné 
tel. 499 405 422, e-mail: ou@ouhostinne.cz 
(Середня школа і базова (середня) школа Слунечні, Гостінне)  
 
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 
www.ssgs.cz ► День відкритих дверей: 6. 11. 2021, 10. 11. 2021, 20. 11. 2021, 27. 11. 2021, 
4. 12. 2021, 8. 1. 2022, 12. 1. 2022, 22. 1. 2022, 5. 2. 2022, 12. 2. 2022 a 23. 2. 2022 
Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka 
tel. 493 723 784, e-mail: skola@ssgs.cz 
(Середня школа гастрономії та послуг, Нова Пака, Масариково намєсті, 2) 
 
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace 
www.horegas.cz ► День відкритих дверей: 3. 12. 2021 (Trutnov), 10. 12. 2021(Teplice) 
Volanovská 243, 541 01 Trutnov 
tel. 499 315 111, e-mail: sekretariat@horegas.cz 
(Середня школа гостинності, ремесел і гастрономії, Трутнов, бюджетна організація)  
 
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
www.sspphk.cz ► День відкритих дверей: 21. – 22. 1. 2022 
17. listopadu 1212, 500 03 Hradec Králové 
tel. 495 000 666, e-mail: sekretariat@sspphk.cz 
(Середня школа професійної підготовки, Градец-Кралове)  
 
 
 
 
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 
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www.ouhorice.cz ► День відкритих дверей: будь-коли по домовленості 
Havlíčkova 54, 508 01 Hořice 
tel. 493 623 121, e-mail: info@ouhorice.cz 
(Середня школа ремесел і базова (середня) школа, Горжіце) 
 
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 
www.ssrjaromer.cz ► День відкритих дверей: 20. 11. 2021, 3. 12. 2021, 15. 1. 2022, 12. 2. 2022 
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř 
tel. 491 812 425, e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz 
(Вища реміснича школа, Яром'єрж, Студнічкова, 260) 
 
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 
www.sssoghk.cz ► День відкритих дверей: 21. 10. 2021 (Truhlářská), 
3. – 4. 12. 2021 (Smiřice), 21. – 22. 1. 2022 (Velká, Truhlářská, Lipky, Věkoše) 
Velká 3, 503 41 Hradec Králové 
tel. 602 360 063, e-mail: sekretariat@sssoghk.cz 
(Середня школа обслуговування, торгівлі і гастрономії (Градец-Кралове)) 
 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická 
www.sssenp.cz ► День відкритих дверей: 24. 11. 2020 a 12. 1. 2021 (Nová Paka), 
26. 11. 2020 a 14.1.2021 (Vrchlabí) 
Kumburská 846, 509 01 Nová Paka 
tel. 493 723 727, e-mail: sssenp@sssenp.cz 
(Середня школа машинобудування і електротехніки)  
 
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
www.sstrnb.cz ► День відкритих дверей: 20. 11. 2021, 4. 12. 2021, 11. 12. 2021 
Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 
tel. 495 490 328, e-mail: sstrnb@sstrnb.cz 
(Середнє технічне і ремісниче училище, Нови- Биджов, докт. М. Тирша, 112) 
 
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 
www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz 
► День відкритих дверей: 9. 10. 2021, 9. 11. 2021, 3. – 4. 12. 2021, 14. – 15. 1. 2022, 16. 2. 2022 
náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno 
tel. 702 088 562, e-mail: info@zahrskola.cz 
(Середня школа садівництва, Копідлно, Гілмарово намєсті, 1) 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, 
Hradec Králové, 17. listopadu 1202 
www.hnn.cz ► День відкритих дверей: 23. 10. 2021, 10. 11. 2021, 26. 2. 2022 
17. listopadu 1202, 500 03 Hradec Králové 
tel. 494 946 010, e-mail: lenka.capova@hnn.cz 
(Середня школа прикладного мистецтва, музичних інструментів і меблів, Градец-Кралове, 
17-го   листопада, 120) 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace 
www.supsks.cz ► День відкритих дверей: 16. 10. 2021, 13. 11. 2021, 20. 11. 2021, 
Husova 675, 508 01 Hořice 
tel. 493 623 226, e-mail: info@supsks.cz 
(Середня школа прикладного мистецтва і скульптури, Горжіце, бюджетна організація ) 
 



 55 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí 
www.szeskostelec.cz ► День відкритих дверей: 27. 11. 2021, 14. 1. 2022 
Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
tel. 603 803 594, e-mail: szes@szeskostelec.cz 
(Середня сільськогосподарська школа та середнє професійне училище холодильної 
техніки і кондиціювання повітря в місті Костелец-над-Орліці)  
 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 
www.vos-sps-jicin.cz ► День відкритих дверей: 3. – 4. 12. 2021, 20. 1. 2022 
Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín 
tel. 493 533 137, e-mail: reditelka@vos-sps-jicin.cz 
(Вища професійна школа і технікум, Їчін, Под Кожелуги, 100) 
  
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 
www.vosrk.cz ► День відкритих дверей: 1. – 2. 10. 2021, 10. 12. 2021, 29. 1. 2022 
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
tel. 494 539 211, e-mail skola@vosrk.cz 
(Вища професійна школа і технікум, Рихнов-над-Кнежноу, вул. У Стадіону, 1166 
 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 
www.zshk.cz ► День відкритих дверей: 24. 11. 2021, 20. 1. 2022 
Komenského 234, 500 03 Hradec Králové 
tel. 495 075 111, e-mail: zshk@zshk.cz 
(Вище професійне медичне училище і середня медична школа, Градец-Кралове, 
Коменского, 23) 
 
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 
www.zoat.cz ► День відкритих дверей: 3. 12. 2021, 8. 1. 2022 (zdravotnické obory), 
Procházkova 303, 541 01 Trutnov 
tel. 499 840 092, e-mail: zdravstu@szstrutnov.cz 
(Вище професійне медичне училище, середня медична школа і торгова академія, Трутнов )  
 
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, 
Štefánikova 549 
(střední škola je určena výhradně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 
www.neslhk.com ► День відкритих дверей: 5. 11. 2021, 29. 11. 2021, 10. 1. 2022 
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové 
tel. 495 272 394, e-mail: info@neslhk.com 
(Вище професійне училище, Середня школа, Базова (середня) школа і дитячий садок, 
Градец-Кралове, Штефанікова, 549) (Середня школа виключно для учнів з особливими освітніми потребами) 

 
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková 
organizace 
www.gozhorice.cz ► День відкритих дверей: 26. 11.– 27. 11. 2021 
Riegrova 1403, 508 01 Hořice 
tel. 493 623 021, e-mail: info@gozhorice.cz 
(Сільськогосподарська академія і гімназія Горжіце – середня школа і вище професійне 
училище, бюджетна організація ) 
 
 
 



 56 

 
 

ПОСІБНИК  
„Куди піти вчитися?” 
 
Професії у закладах середньої освіти КраловеГрадецкого краю на 2022/2023 навчальний рік. 
Деякі професії можуть корегуватися закладами середньої освіти згідно зі  шкільними освітніми 
програмами (ШОП). 
Цей посібник для вибору професії, призначений для учнів 9-го класу базової школи, розроблено  
відділом освіти регіонального управління краю. 
 
Друк: Технікум ім. Отто Віхтерле, бюджетна організація 
 
 
 
 
 
 
ПОСІБНИК 
„Куди піти в школу?” 
 
Пофесії у закладах середньої освіти Краловеградецького краю на 2022/2023 навчальний рік. 
 
Друк: Технікум ім. Отто Віхтерле, бюджетна організація 
 

 

 


