
• uplatnění v zahraničí i ČR
• možnost nástavbového studia
• možnost internátního ubytování
• zajímavé platové ohodnocení

Jedinečný učební obor v České republice

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI, p. o.
příspěvková organizace, Dělnická 825/15, 405 02 Děčín VI-Letná



Stručný popis oboru
Obor je zaměřen na získání dovedností a návyků v rozsahu klasického lodnického výcviku v režimu týden 
teorie – týden odborný výcvik. V prvním a druhém ročníku pracují žáci na palubě školní lodi pod dohledem 
učitelů OV, ve třetím ročníku vykonávají souvislou odbornou praxi v rozsahu jednoho pololetí na plavidlech 
českých rejdařů po celé Evropě pod vedením kapitánů plavidel. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek 
získává absolvent plaveckou knížku s hodností Matrose (lodník I. třídy), která jej opravňuje k výkonu této 
funkce na všech evropských vnitrozemských vodních cestách včetně Rýna.
Profil absolventa
Po ukončení přípravy v tomto oboru vzdělání s výučním listem, vykonání příslušné praxe a po úspěšném 
složení závěrečné zkoušky je absolvent schopen pod vedením kapitána samostatně obsluhovat plavidlo  
a vykonávat za provozu jeho drobné opravy a údržbu. Naučí se samostatně zabezpečovat technický provoz 
strojů a zařízení a dodržovat plavební předpisy s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Uplatnění absolventa
Absolvent nalezne uplatnění v lodní dopravě při výkonu povolání lodník. Získané znalosti mu umožní 
uplatnění při obsluze lodních strojů a mechanizmů, při ovládání plavidel a manipulaci s nimi a při bezpečné 
přepravě nákladů a osob po vnitrozemských vodních cestách.

Ke studiu je potřeba mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 
v souladu s § 18 a 19 vyhlášky č. 42/2015 Sb.

Možnost dalšího vzdělávání absolventů
Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní 
zkouškou.

Den otevřených dveří
Pro uchazeče, rodiče a všechny zájemce pořádáme dny otevřených dveří každý pracovní den od 8.00 do 
15.00 hodin. (po předchozí telefonické domluvě na sekretariátu školy)

 Obor je vhodný pro chlapce i dívky

Délka přípravy 3 roky, denní studium
Způsob ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Dosažená kvalifikace střední odborné vzdělání

Hlavní budova školy
Dělnická 825/15
405 02  Děčín VI-Letná
tel.: 412 535 927, 412 535 942

Odloučené pracoviště školy
Vítězství 194
405 02  Děčín XXXI-Křešice
tel.: 412 519 144, 412 589 840

e -mail: info@dorado.cz
www.dorado.cz
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• jedinečný učební obor v ČR
• uplatnění v zahraničí i v ČR
• možnost nástavbového studia
• možnost internátního ubytování

Obor je určen uchazečům, kteří mají kladný vztah k vodě a jsou plavci.


