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Kód oboru: 21 – 55 - H/01

Zaměření: Slévárenství

Délka studia: 3 roky

Forma studia: Denní forma vzdělávání 

Ukončení: Závěrečná zkouška – výuční list

SLÉVAČ
TŘÍLETÝ OBOR

Studium připraví absolventy: na zvládnutí 
činností spojených s ručním a strojním vytváře-
ním slévárenských forem a jader, na ruční 
odlévání kovů a nekovových materiálů do forem 
a kokil, na odlévání na odlévacích strojích 
a pomocí mechanismů. Absolvent umí provádět 
tavbu, vyrábět formy a jádra, odlévat odlitky, 
manipulovat s odlitky a formovací hmotou, 
regenerovat formovací materiály a čistit odlitky 
po vytlučení formy. Číst strojnické výkresy 
a získávat údaje potřebné pro výrobu odlitků. 
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářeč-
ského certifikátu v rozsahu kurzu ZK 311 W01. 
Absolvent najde uplatnění ve slévárenských 
povoláních.

Forma studia je denní vzdělávání na Střední 
průmyslové škole TOS VARNSDORF s.r.o. Vzdělá-
ní se ukončuje závěrečnou zkouškou (písemnou, 
praktickou, ústní). Dokladem o dosaženém 
stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné 
zkoušce a výuční list vydaný firmou 
TOS VARNSDORF a.s. a mezinárodní průkaz 
EUROPASS dokladující získané kompetence 
v oblasti práce na CNC strojích.

Po úspěšném zakončení studia má absolvent 
zajištěnu pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 
atraktivní mzdové podmínky výrazně nad 
úrovní dosahovaných mezd v oboru až do výše 
40 000 Kč. Navíc získá náborový příspěvek ve 
výši 10 000 Kč.

Úspěšným absolventům umíme dále nabíd-
nout možnost seberealizace, pracovní dobu 
37,5 h týdně, 5 týdnů dovolené, příspěvek na 
stravování, příspěvek na penzijní a životní připo-
jištění, příspěvek na sportovní akce, zaměstnání 
v jedné z nejmodernějších sléváren v ČR. Jsme 
stabilním zaměstnavatelem, který patří do 
skupiny TOS Varnsdorf a.s.

Podmínky pro přijetí:

Absolvovat přijímací pohovor

Prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti

Úspěšně ukončená základní škola s alespoň 
průměrným prospěchem

Uplatnění absolventa:

Technik ve slévárenské výrobě
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