
Střední škola Podorlické 
vzdělávací centrum, Dobruška

Získejte kvalifikaci pro potřeby praxe:
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška je plně akreditována na provádění 
rekvalifikačních kurzů s následnou profesní kvalifikací až z osmi strojírenských oborů, které 
jsou nejžádanější na trhu práce. Návazně lze získat úplnou profesní kvalifikaci (výuční 
list) z oboru STROJNÍ MECHANIK nebo OBRÁBĚČ KOVŮ. Žadatelé musí být plnoletí 
se základním nebo vyšším vzděláním. Náklady na kurz a zkoušku hradí sám uchazeč, 
nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo případně zaměstnavatel v rámci zvyšování 
kvalifikace svých zaměstnanců.

Žáci Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce získávají během 
výuky profesní kvalifikace ZDARMA a to:
u maturitního oboru  MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  se jedná o profesní kvalifikace:

•   Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)
•   Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)
• Zámečník (kód: 23-003-H)
 s následným výučním listem z oboru Strojní mechanik 23-51-H/01

a u maturitního oboru  MECHANIK SEŘIZOVAČ  se jedná o profesní kvalifikace:
• Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H)
• Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) 
• Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H)
• Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)
• Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)
 s následným výučním listem z oboru Obráběč kovů 23-56-H/01

Další neméně podstatnou nabídkou školy ke zvýšení kvalifikace nad rámec výuky je 
možnost získat SVÁŘEČSKý PRŮKAZ až ze čtyř metod včetně úřední zkoušky ve vlastní 
Svářečské škole.

Škola je opět vítězem ve veřejné soutěži zadané Úřadem práce České republiky 
na provádění „REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ 

PRO KRÁLOVÉHRADECKý KRAJ V OBDOBÍ 2016 – 2019“.
Škola tak zajišťuje maximum možného v odborné přípravě svých absolventů pro požadavky 
trhu práce. V současné době též žáci vyšších ročníků konají praxi ve 42 výrobních 
organizacích, kde mohou po ukončení školy nastoupit. Škola je vlastníkem mezinárodního 
certifikátu o kvalitě vzdělávání a výchově při přípravě na povolání v technických studijních 
a učebních oborech ČSN EN ISO 9001:2009.
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