
Čtyřleté obory vzdělání  
zakončené maturitní zkouškou

Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení je úspěšné absolvování zŠ devátou 
třídou a splnění kritérií stanovených ředitelem školy. Přijímací zkoušky se konají 
z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

Autotronik; 39-41-L/01
Mechanik seřizovač; 23-45-L/01

tříleté obory vzdělání  
s výučním listem

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, splnění kritérií stanovených 
ředitelem školy a zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře. 
Přijímací zkoušky se nekonají. 

Mechanik opravář motorových vozidel; 23-68-H/01
Strojní mechanik; 23-51-H/01
obráběč kovů; 23-56-H/01
operátor skladování; 66-53-H/01

náStAvbovÝ obor vzdělání  
zakončený maturitní zkouškou

základní podmínkou pro přijetí je absolvování tříletého oboru vzdělání a získání 
výučního listu kategorie H a splnění kritérií stanovených ředitelem školy. Přijímací 
zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

Podnikání; 64-41-L/51; denní forma vzdělávání

Čtyřleté obory vzdělání  
zakončené maturitní zkouškou

Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení je úspěšné absolvování zŠ devátou 
třídou a splnění kritérií stanovených ředitelem školy. Přijímací zkoušky se konají 
z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

Hotelnictví; 65-42-M/01

tříleté obory vzdělání  
s výučním listem

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, splnění kritérií stanovených 
ředitelem školy a zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře. 
Přijímací zkoušky se nekonají. 

Kuchař – číšník; 65-51-H/01
řezník – uzenář; 29-56-H/01
Pekař; 29-53-H/01
Cukrář; 29-54-H/01
zemědělec – farmář; 41-51-H/01
opravář zemědělských strojů; 41-55-H/01

tříleté obory S vÝUČníM lISteM  
a nižšími nároky na vzdělávání

obor vzdělání je určen pro žáky zŠ speciálních, žáky vycházející z nižších ročníků 
a žáky se slabým prospěchem v deváté třídě zŠ. Přijímací zkoušky se nekonají. 

Prodavačské práce; 66-51-E/01
Pečovatelské služby; 75-41-E/01

náStAvbovÝ obor vzdělání  
zakončený maturitní zkouškou

základní podmínkou pro přijetí je absolvování tříletého oboru vzdělání a získání 
výučního listu kategorie H a splnění kritérií stanovených ředitelem školy. Přijímací 
zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

Podnikání; 64-41-L/51; denní forma vzdělávání

tříleté obory vzdělání  
s výučním listem

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, splnění kritérií stanovených 
ředitelem školy a zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře. 
Přijímací zkoušky se nekonají. 

Strojní mechanik; 23-51-H/01
obráběč kovů; 23-56-H/01
zemědělec – farmář; 41-51-H/01
Kuchař – číšník; 65-51-H/01
Prodavač; 66-51-H/01
Kadeřník; 69-51-H/01

tříleté obory S vÝUČníM lISteM  
a nižšími nároky na vzdělávání

obor vzdělání je určen pro žáky zŠ speciálních, žáky vycházející z nižších ročníků 
a žáky se slabým prospěchem v deváté třídě zŠ. Přijímací zkoušky se nekonají. 

zednické práce; 36-67-E/01
zahradnické práce; 41-52-E/01 

tříleté obory vzdělání  
s výučním listem

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky, splnění kritérií stanovených 
ředitelem školy a zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře. 
Přijímací zkoušky se nekonají. 

zahradník; 41-52-H/01

tříleté obory S vÝUČníM lISteM  
a nižšími nároky na vzdělávání

obor vzdělání je určen pro žáky zŠ speciálních, žáky vycházející z nižších ročníků 
a žáky se slabým prospěchem v deváté třídě zŠ. Přijímací zkoušky se nekonají. 

opravářské práce; 41-55-E/01
Stravovací a ubytovací služby; 65-51-E/01
Šití oděvů; 31-59-E/01
zahradnické práce; 41-52-E/01 

dvoUleté obory S vÝUČníM lISteM  
a nižšími nároky na žáky

zahradnická výroba; 41-52-E/02
Šití prádla; 31-59-E/02

PrAKtICKá ŠKolA
dvoUletá

obor vzdělání vhodný převážně pro absolventy základních škol speciálních.
Absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce. Přijímací zkoušky se nekonají. 

Praktická škola dvouletá; 78-62-C/02
Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti 
praktického života.

tel.: 474 651 848 (středisko Chomutov, Pražská) tel.: 474 616 203 (středisko Chomutov, Cihlářská) tel.: 474 333 112 (středisko Kadaň) tel.: 474 316 624 (středisko Jirkov)



Čtyřleté studijní obory
zakončené maturitní zkouškou Místo výuky

• Hotelnictví  Chomutov (Cihlářská)

Čtyřleté obory zakončené
maturitní zkouškou Místo výuky

• Autotronik  Chomutov (Pražská)
• Mechanik seřizovač  Chomutov (Pražská)

tříleté obory s výučním listem Místo výuky

• Mechanik opravář motorových vozidel Chomutov (Pražská)
• Obráběč kovů Chomutov (Pražská), Kadaň
• Strojní mechanik Chomutov (Pražská), Kadaň
• Operátor skladování Chomutov (Pražská)
• Zahradník Jirkov
• Opravář zemědělských strojů Chomutov (Cihlářská)
• Zemědělec – farmář Chomutov (Cihlářská), Kadaň
• Cukrář Chomutov (Cihlářská)
• Pekař Chomutov (Cihlářská)
• Kuchař – číšník Chomutov (Cihlářská), Kadaň
• Řezník – uzenář Chomutov (Cihlářská)
• Kadeřník Kadaň
• Prodavač Kadaň

tříleté učební obory s výučním listem  
a nižšími nároky na studium Místo výuky

• Opravářské práce Jirkov
• Zednické práce Kadaň
• Zahradnické práce Jirkov, Kadaň
• Stravovací a ubytovací služby Jirkov
• Prodavačské práce Chomutov (Cihlářská)
• Pečovatelské služby Chomutov (Cihlářská)
• Šití oděvů Jirkov

dvouleté učební obory s výučním listem
a nižšími nároky na studium Místo výuky

• Zahradnická výroba Jirkov
• Šití prádla Jirkov
• Praktická škola dvouletá Jirkov

Přehled studijních  
a učebních oborů

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 
příspěvková organizace                        Pražská 702/10, 430 01 Chomutov
tel.: 474 651 848-9         e-mail: tgacv@tgacv.cz         www.tgacv.cz

Přehled
studijních, učebních 

a nástavbových
oborů vzdělání

e-mail: tgacv@tgacv.cz
www.tgacv.cz

SvářeČSKá ŠKolA

Pracoviště svářečské školy umožňují žákům 
absolvovat široké spektrum svářečských kurzů.

GAStro váClAvKA

Pracoviště odborného výcviku gastronomických 
oborů nabízí pro veřejnost hotová jídla a prodej 
cukrářských, pekařských a uzenářských výrobků.

KAdeřnICtví

Středisko v Kadani v rámci odborného výcviku 
oboru kadeřník nabízí kadeřnické služby 

pro širokou veřejnost.

AUtoŠKolA

Pro žáky vybraných automobilních 
a zemědělských oborů poskytuje škola 

kurzy řízení motorových vozidel zdArMA.

Pro žáky ostatních oborů nabízí získání řidičského 
průkazu za zvýhodněných cenových podmínek.

více informací na webových stránkách školy.

zeMědělSKé obory

Pracoviště v Jirkově a Kadani disponují vlastními 
pozemky a jsou vybavena moderní technikou.


