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Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Střední škola stavebních řemesel, Brno-Bosonohy, je státní školské zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
Proč studovat na SŠSŘ Bno-Bosonohy
Jsme online
Učebnice jsou mrtvé, ať žijí moderní výukové metody! U nás se budete učit z elektronických učebnic a online slovníků. Vyhlašujeme konec papírové nudy!
Pošleme vás do zahraničí
Německo, Anglie, Rakousko? Ano! Talentované žáky posíláme zdarma na stáže do zahraničí. Tak proč sedět doma, když venku čeká tolik nových věcí a zážitků?
Podporujeme ambice
Máte chuť a ambice? U nás je zužitkujete. Během studia si můžete udělat druhý výuční list. A po vyučení zase pokračovat k maturitě… třeba až na vysokou školu!
Investujeme do žáků
V posledních letech jsme investovali více než 100 milionů korun. Do koho? Do školy a do žáků. Naše učebny jsou tak vybaveny nejnovějšími stroji a technikou.
Za práci i studium odměnu
Za práci na zakázkách žáci u nás dostávají finanční odměnu. LIKE? A aby toho nebylo málo, úspěšným žákům vyplácíme každé pololetí stipendium až 2 500 Kč u oborů klempíř, mechanik plynových zařízení, kominík, tesař, zedník, zedník-obkladač, pokrývač a čalouník.
Jsme spojení s praxí
Výuka u nás není odtržená od praxe. Spolupracujeme s firmami i cechy, už během studia se dozvíte, jak to vypadá v praxi.
Zaměstnání pro každého
Spolupracujeme s desítkami firem ve stavebnictví. Všem žákům tak můžeme po ukončení studia pomoci zprostředkovat odpovídající zaměstnání.
Nebráníme se přestupům
A co když během studia zjistím, že můj obor není to pravé ořechové? Žádný problém! V rámci školy můžete obor změnit a začít studovat ten, pro který máte vlohy.
Vše pod jednou střechou
Třídy pro teorii i praxi, ubytování, jídelna a sportoviště jsou v Bosonohách na jednom místě. Žádné další dojíždění, žádné brzké vstávání!
Školní pomůcky zdarma
Za praktickou výuku u nás neplatíte. Učebnice, nářadí, ochranné pracovní oděvy i materiál na výuku – to vše dostanete zdarma.
Wi-Fi kam se podíváš!
Kdo není online, jako by nebyl. A my online jsme! Wi-Fi máme ve vyhrazených prostorách areálu školy a využívat můžete také školní počítače.
Do tříletého oboru vzdělání se přijímací zkoušky nekonají. Do oborů umělecký truhlář a řezbář a uměleckořemeslné zpracování dřeva se konají talentové zkoušky. Podmínkou přijetí ke studiu je dobrý zdravotní stav. Žák, který má být přijat, musí mít na přihlášce ke studiu od svého praktického lékaře potvrzenou provedenou prohlídku podle vyhl. č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách a to podle §5, odst. 2. U oborů vzdělání zakončených MZ se přijímací zkoušky konají.
Ubytování poskytujeme jak pro vlastní žáky, tak i pro žáky a studenty všech brněnských škol včetně VOŠ, VŠ a jazykových škol.
Střední škola stavebních řemesel úzce spolupracuje s firmou METROSTAV a. s., která svým smluvním žákům v oborech tesař a strojní mechanik (zámečník) po celé učební období poskytuje výhody ve formě měsíčního stipendia, zdarma jízdenky MHD, zdarma ubytování a celodenní stravování, učební pomůcky, nářadí, pracovní oblečení a mimořádné odměny nejlepším žákům v ročníku.
Tříleté obory vzdělávání zakončené ZUZ
● 36-67-H/01 Zedník
● 36-67-H/01 Zedník-obkladač
● 36-64-H/01 Tesař
● 36-55-H/01 Klempíř
● 36-69-H/01 Pokrývač
● 36-52-H/01 Instalatér
● 33-56-H/01 Truhlář
● 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
● 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
● 36-56-H/01 Kominík
● 33-59-H/01 Čalouník (vhodný i pro dívky)
● 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
Nástavbové studijní obory zakončené MZ
● 36-44-L/51 Stavební provoz
● 23-43-L/51 Provozní technika
● 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
Čtyřleté studijní obory zakončené MZ
● 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (zaměření práce truhlářské nebo čalounické a dekoratérské)
● 36-43-M/01 Stavební materiály
Dny otevřených dveří: 25. a 26. 11. 2016, 9. a 10. 12. 2016, 12. a 26. 1. 2017, 9. 2. 2017, čtvrtek a pátek 9.00–17.00 hod., sobota 8.00–13.00 hod.
Dále je možno školu navštívit kdykoliv na základě telefonické domluvy na tel. 547 120 651, 604 281 104.

Pražská 636/38b, Brno
tel.: 547 120 661
sekretariat@soubosonohy.cz 
www.soubosonohy.cz 



odkaz na video školy – virtuální prohlídka: https://www.google.cz/maps/place/St%C5%99edn%C3%AD+%C5%A1kola+stavebn%C3%ADch+%C5%99emesel+Brno-Bosonohy/@49.1753291,16.5332524,3a,75y,2.72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sa46aHFSTn_YAAAQ0HHiXgg!2e0!3e2!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0x354c555449c1f4cc!6m1!1e1" https://www.google.cz/maps/place/St%C5%99edn%C3%AD+%C5%A1kola+stavebn%C3%ADch+%C5%99emesel+Brno-Bosonohy/@49.1753291,16.5332524,3a,75y,2.72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sa46aHFSTn_YAAAQ0HHiXgg!2e0!3e2!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x0:0x354c555449c1f4cc!6m1!1e1 


odkaz na školní hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=W3yBk9HmEy4" https://www.youtube.com/watch?v=W3yBk9HmEy4 



