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36–67-H/01  ZEDNÍK 
 

Střední škola technická Přerov, jako komplex-

ní typ střední školy, zajišťuje výuku teoretic-

kou i praktickou v učebních a studijních obo-

rech.  

Absolvent školního vzdělávacího progra-

mu Zedník je připraven provádět zednické a 

betonářské práce na pozemních stavbách pod-

le příslušné dokumentace. Zvládá přípravu a 

organizaci svého pracoviště. Pracuje s návrhy 

a technickou dokumentací. Volí a správně 

používá materiál a výrobky pro zednické prá-

ce. Dodržuje odpovídající a bezpečný techno-

logický postup při stavebních pracích. Chápe 

vliv profesních činností na životní prostředí a 

snaží se minimalizovat škodlivé vlivy. Dále 

chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást 

péče o zdraví své i spolupracovníků, zná a 

dodržuje základní právní předpisy týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a po-

žární prevence.  

Zdroj: www. kourilkov8.cz 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY A FIRMY 
HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL  

V. O. S. 

V rámci projektu „Podpora 

technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kra-

ji“ do kterého je naše škola za-

pojena, proběhl díky spolupráci 

s firmou HELUZ cihlářský 

průmysl v. o. s.  velice atrak-

tivní stavební kroužek. Fir-

ma HELUZ poskytla škole vzor-

ky stavebního materiálu, díky 

kterému si žáci mohli sami 

vlastnoručně vyzkoušet sestave-

ní  jednoduchého objektu.  

„ Žáci oboru ZEDNÍK se seznámili s výrobky    
firmy HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 

a s technologií provádění výstavby rodinného do-
mu. Tato aktivita měla návaznost na volnočaso-

vou aktivitu - kroužek stavebních předmětů. “  

Tento projekt je spolufinancován evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  
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HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 

Společnost HELUZ cihlářský průmysl 

v. o. s. vyrábí komplexní sortiment 

cihlářských výrobků pro hrubou stav-

bu a je největším českým výrobcem 

cihelného materiálu. 

Zdroj: www. heluz. cz 

 

 

„ Děkujeme Firmě HELUZ 
cihlářský průmysl v. o. s. za 

spolupráci a poskytnutí vzorků 
produktů komplexního cihelné-
ho stavebního systému HELUZ. 
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