
DOPORUČUJE

ŘEZNÍK-UZENÁŘ

3letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.

PERSPEKTIVNÍ OBOR BEZ ŠKOLNÉHO!



www.cszm.cz

Studium je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent získá výuční list.

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata (zaměření na uzenářskou výrobu a obchodní provoz).

Výuka je založena na střídání teoretického a praktického vyučování.

V teoretické přípravě se navazuje na předměty matematika, český jazyk a cizí jazyk, nově se žáci

vzdělávají v odborných předmětech technologie zpracování masa, biologie a anatomie, výživa

a v dalších.

- provádět všechny technologické úkony spojené s masnou výrobou, pracovat na porážce zvířat,

zpracovávat a vyrábět masné výrobky,

- třídit, porcovat, konzervovat a skladovat maso všech jatečných zvířat, připravovat maso pro prodej

a další výrobu,

- ovládat strojní zařízení pro výrobní a obchodní činnost.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu

při zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem

masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Absolvent bude schopen zejména jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, drůbež,

zvěřinu a ryby, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, upravovat a třídit maso

a droby pro výsek a výrobu. Dále bude vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné

výrobky, zpracovávat živočišné tuky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových

výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti

související s prodejem masa a masných výrobků.

Absolvent má možnost ucházet se o přijetí do dvouletého studijního oboru, který navazuje

na předešlou přípravu a končí maturitní zkouškou.

V odborném výcviku se žák naučí:

Možnosti uplatnění absolventů:

ŘEZNÍK-UZENÁŘ



MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA!

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

www.isscopvm.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA POTRAVINÁŘSKÁ A SLUŽEB

www.ssposbrno.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

www.soupolicka.cz

Střední odborná škola gastronomie a potravinářství

www.sosjesenik.cz

Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí / Tel.: 571 685 222
E-mail: posta@isscopvm.cz

Charbulova 106, 618 00 Brno / Tel.: 548 424 111
E-mail: dankova@ssposbrno.cz / kucerova@ssposbrno.cz

Čs. armády 485, 57201 Polička / Tel.: 461 722 107 / E-mail: skola@soupolicka.cz

U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník / Tel.: 584 411 171 / Email: info@sosjesenik.cz

Střední odborné učiliště potravinářské

www.soup-pisnice.cz

Střední škola zemědělská a potravinářská

www.sszp.kt.cz

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

www.sstrnb.cz/NB/index.htm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

www.sskola-trest.cz

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky

www.ssjs-tabor.cz

Libušská 320/111, 142 00 Praha 4 / Tel.: 261 911 797 / E-mail: sou@soup-pisnice.cz

Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy / Tel.: 376 311 605
E-mail: sekretariat@sszp.kt.cz

Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov / Tel: 495 490 328 / Mobil: 602 548 635
E-mail: sstrnb@seznam.cz

K Valše 38, 589 21 Třešť / Tel.: 567 112 811/ E-mail: sekretariat@sskola-trest.cz

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Tel.: 393 033 233 / E-mail: mikolasek.milan@ssjs-tabor.cz


