
PARTNEŘI CELOSTÁTNÍHO KOLA FO 

Školská fyzika zvláštní číslo/2006 61 verze ZŠ+SŠ 

SOU stavební Plzeň 
SOU stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno 1. července 1984 

a po sloučení s dalšími dvěma plzeňskými stavebními učilišti je dnes 
v celém regionu jediným zařízením specializovaným na výuku učeb-
ních oborů a nástavbového studia se zaměřením na stavebnictví. 
V současné době na této škole studuje 600 žáků, a to v deseti učeb-
ních oborech a ve dvou studijních oborech nástavbového studia. 

Areál učiliště byl dobudován na počátku 90. let, v Plzni tedy patří k nejnovějším a nejmo-
dernějším. Jeho součástmi jsou budova školy, budova domova mládeže, kuchyně a jídelna, 
kinosál, tělocvična s posilovnou a hernou stolního tenisu a rovněž venkovní sportoviště. Od-
borný výcvik pak probíhá jednak v dílnách, které se nacházejí v Borské, Harantově, Jateční a 
Křimické ulici, a jednak přímo na stavbách v Plzni a v jejím okolí. 

SOU stavební, Plzeň, Borská 55 je díky své ve-
likosti a dostatečnému počtu žáků školou náležitě 
ekonomicky zajištěnou, a tím i patřičně stabilní. 
Stejně tak se svého budoucího uplatnění na trhu 
práce nemusejí jakkoli obávat ani absolventi. 

V tříletých učebních oborech SOU se žáci při-
pravují pro výkon náročnějších dělnických profesí. 
Všechny tyto obory jsou určeny zejména pro 
úspěšné absolventy 9. třídy základní školy. Po ce-
lou dobu studia se pravidelně střídají týden teore-
tického vyučování a týden odborného výcviku. Studium je ukončeno vykonáním závěrečné 
zkoušky a získáním výučního listu. Úspěšní absolventi tříletých učebních oborů SOU mohou 
pokračovat v nástavbovém studiu. 

Obory:  
• truhlář-dřevěné konstrukce  
• instalatér  
• klempíř-stavební výroba  
• malíř  
• tesař  
• zedník  
• pokrývač 

V tříletých učebních oborech OU se žáci připravují pro výkon dělnických profesí. Oba 
obory jsou určeny přednostně pro úspěšné absolventy 9. třídy zvláštní školy. V 1. a ve 2. roč-
níku se pravidelně střídají týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, ve 
3. ročníku je poměr teoretického a praktického vyučování 1:4. Studium je ukončeno vykoná-
ním závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. Úspěšní absolventi tříletých učebních obo-
rů OU mohou pokračovat ve studiu na SOU. 

Obory: 
• tesařské a truhlářské práce-tesařské práce 
• zednické práce 
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V dvouletém učebním oboru U se žáci připravují pro výkon některých prací v dělnických 
profesích. Tento obor je určen pro žáky, kteří základní školu ukončili v 8., případně i nižší tří-
dě. Po celou dobu studia žáci docházejí týdně dva dny do školy a tři dny na pracoviště. Studi-
um je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky a získáním výučního listu. Úspěšní absolventi 
dvouletého učebního oboru U mohou pokračovat ve studiu na SOU.  

Obory: 
• stavební výroba 

Nástavbové studium je určeno úspěšným absolventům tříletých učebních oborů. Ti se 
v něm připravují pro výkon řídicích a technicko-administrativních činností ve výrobě. Ná-
stavbové studium probíhá denní formou, trvá dva roky a je ukončeno vykonáním maturitní 
zkoušky a získáním maturitního vysvědčení. Úspěšní absolventi nástavbového studia mohou 
pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách či na školách vysokých. 

Obory: 
• dřevařská a nábytkářská výroba-dřevěné konstrukce a stavby 
• dřevařská a nábytkářská výroba-nábytkářství a čalounictví 
• stavební provoz 

Mimoplzeňští žáci školy mají možnost ubyto-
vání v domově mládeže. Budova domova mládeže 
je součástí školního areálu. Pro ubytované žáky je 
zajištěno celodenní stravování. Žáci obývají tří-
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, na 
každém patře pak mají k dispozici klubovnu vyba-
venou televizorem a videem. Rovněž tak mohou 
využívat tělocvičnu, posilovnu, hernu stolního te-
nisu i venkovní sportoviště. V současné době je 
v domově mládeže ubytováno 140 žáků. Na úhra-
dě nákladů na ubytování a stravování se podílejí 
rodiče žáků. Aktuální částka je 2 100 Kč měsíčně. 

Odkaz: 
http://www.souplzen.cz/ 

 

 


