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Kuchař

v Jihočeském kraji,
na kterých můžeš

studovat tento obor

škol

v Jihočeském kraji

volných
pracovních míst

Platové rozpětí

od 20 925 Kč

24 850 Kč
do 31 058 Kč

Náplň práce
Co budu dělat?
Spolupracovat při objednávání, skladování a konzervaci zboží.
Sestavovat jídelní lístky.
Přijímat objednávky pokrmů.
Volit technologické postupy pro přípravu pokrmů.
Připravovat produkty a pokrmy.
Vydávat jídlo.
Vyrábět cukrářské výrobky.
Znát technologii výroby vegetariánských a veganských pokrmů.

Kuchař tvoří vhodné skladby
pokrmů, které sestavuje
do jídelního lístku a připravuje
předkrmy a pokrmy studené
i teplé kuchyně.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor Kuchař nebo kuchař/číšník



v Jihočeském
kraji, na kterých
můžeš studovat
tento obor

36
v Jihočeském kraji

36 volných míst

9
škol

IT specialista

Náplň práce
Co budu dělat?
Optimalizovat využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě.
Zpracovávat data v oblasti informačních zdrojů, včetně zvládnutí a využití moderních
informačních technologií.
Stanovovat harmonogram prací v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.
Hodnotit a navrhovat internetové, intranetové a multimediální systémy
a poskytuje související poradenství.

IT specialista analyzuje,
navrhuje, vytváří a testuje
informační technologie
jako hardware, software
a konkrétní aplikace.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor Aplikovaná elektronika nebo Informační technologie
Variantou je také vzdělání v oboru Výpočetní technika

Platové rozpětí

od 37 900 Kč

65 500 Kč
do 120 200 Kč



v Jihočeském
kraji, na kterých
můžeš studovat
tento obor

22
v Jihočeském kraji

22 volných míst

9
škol

Programátor IT

Náplň práce
Co budu dělat?
Analyzovat potřeby klientů a komunikovat s nimi.
Komunikovat s dodavateli a posuzovat navržená řešení.
Programovat aplikace, databáze a operační systémy a vytvářet webové stránky.
Vést dokumentaci a spolupracovat na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
Rozšiřovat své odborné znalosti, sledovat aktuální trendy technologií
a spolupracovat na vzdělávání kolegů.
Definovat HW potřeb pro aplikace a programy.

Programátor navrhuje,
programuje a udržuje
počítačové programy,
aplikace a řešení.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor aplikovaná elektronika nebo Informační technologie
Variantou je také vzdělání v oboru Výpočetní technika

Platové rozpětí

od 26 630 Kč

37 539 Kč
do 49 574 Kč



v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

10 škol

v Jihočeském kraji
173 volných míst

Zedník

Náplň práce
Co budu dělat?
Pracovat se stavebními výkresy a dokumentací.
Orientovat se v pracovních a technologických postupech.
Vypočítávat spotřebu materiálů pro zdění a omítání.
Připravovat malty, beton a další stavební materiály.
Vytvářet základy staveb, rozměřovat a stavět příčky a zdi.
Omítat stavby a pracovat na jejich fasádách.
Nahazovat, štukovat a omítat plochy.

Zedník provádí zednické práce při výstavbě
nebo rekonstrukci staveb. Připravuje malty,
beton a další stavební materiály. Upravuje
stavební materiál, např. seká cihly a tvárnice.
Vytváří základy staveb, rozměřuje a staví příčky
a zdi, vytváří klenby, překlenutí různých otvorů.
Stavby omítá a pracuje na jejich fasádách.
Osazuje a zazdívá zárubně.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor Zedník

Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu,
v oboru Stavební provoz.
Po získání praxe v oboru je možnost samostatného
živnostenského podnikání, jehož podmínkou je výuční list.

Platové rozpětí

od 14 600 Kč

26 686 Kč
do 42 623 Kč



Stavební technik

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

4 školy

v Jihočeském kraji
16 volných míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Řídit a koordinovat výrobu v jednotlivých fázích stavby nebo provozu.
Kontrolovat dodržování výrobních termínů a plnění pracovních povinností.
Zajišťovat materiálové a personální přípravy stavby.
Kontrolovat kvalitu stavební výroby.
Dbát na dodržování bezpečnosti práce a požárních a hygienických předpisů.
Vést příslušnou výrobní a provozní dokumentaci.

Stavební technik
Mistr řídí a organizuje
práce na vymezeném úseku
při zajišťování úkolů stanovených
operativním plánem stavební
výroby nebo provozu.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s maturitou
Obor Stavebnictví,
příp. obory Stavební provoz
či Technická zařízení budov

Platové rozpětí

od 32 466 Kč

43 708 Kč
do 60 089 Kč



Tesař

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

5 škol

v Jihočeském kraji
67 volných míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Číst stavební výkresy a technické dokumentace a navrhovat pracovní postupy.
Měřit a rozvrhovat dřevěné prvky konstrukcí a kontrolovat jejich parametry.
Posuzovat kvality používaných materiálů.
Ručně opracovávat a strojně obrábět dřevěné materiály.
Montovat, demontovat a opravovat konstrukce, bednění, lešení a dřevostavby.

Tesař zhotovuje, montuje a udržuje vázané
dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady
a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

Platové rozpětí

od 21 232 Kč

27 322 Kč
do 34 778 Kč

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor tesař, tesařské práce nebo
truhlář, truhlářské práce



Obkladač

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

10 škol

v Jihočeském kraji
19 volných míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Zhotovovat grafické návrhy obkládaného prostoru.
Orientovat se ve stavebních výkresech a technické dokumentaci.
Radit při výběru obkladových materiálů a sanitárního vybavení.
Zaměřovat plochy a spotřebu obkladačských materiálů.
Posuzovat stav povrchu a určovat pracovní postup.
Připravovat maltu, vyrovnávací, lepicí a spárovací hmoty.
Montovat a opravovat keramické obklady stěn a podlah
v interiéru a exteriéru.

Obkladač provádí interiérové i exteriérové
obklady podlah, stěn a stropů z obkladaček,
dlaždic, mozaik, z přírodního nebo umělého
kamene a keramických, skleněných
a kamenných desek.

Platové rozpětí

od 22 400 Kč

27 900 Kč
do 35 500 Kč

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor zedník, kamnář, zednické práce,
stavební práce



Truhlář

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

10 škol

v Jihočeském kraji
44 volných míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Volit vhodné materiály a technologické postupy.
Využívat nástroje a stroje určené pro opravu nábytku.
Rozměřovat a rozkreslovat truhlářské prvky.
Číst a používat technické výkresy.
Obrábět dřevěné a plastové materiály:
řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením.

Truhlář vyrábí, zdobí a opravuje dřevěný
nábytek, doplňky, modely a jiné dřevěné
výrobky. Stavební truhlář staví a montuje
dřevěné konstrukce na stavbách i v dílnách.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor Truhlář

Platové rozpětí

od 33 231 Kč

41 288 Kč
do 54 452 Kč



v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

10 škol

10×

v Jihočeském kraji

14
volných

míst

Účetní

Náplň práce
Co budu dělat?
Vést záznamy v souladu s vnitřními předpisy účetní jednotky (firmy).
Kontrolovat náležitosti účetních dokladů a evidovat je.
Zajišťovat fakturaci, zpracovávat účetní doklady.
Účtovat operace v rámci finančního účetnictví.
Provádět kontroly ve finančním účetnictví.
Spolupracovat při inventarizaci majetku a závazků.

Účetní zajišťuje prvotní evidenci
jednotlivých činností účetní
jednotky a účtování jednotlivých
oblastí finančního účetnictví.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s maturitou
Obor Ekonomické lyceum

Navazující obor vzdělání
Vysoká škole ekonomického zaměření

Platové rozpětí

od 21 996 Kč

31 858 Kč
do 47 610 Kč



Logistik

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

5 škol

5×

v Jihočeském kraji

14
volných

míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Navrhovat optimální druh dopravy a dopravních prostředků.
Vybírat nejvhodnější manipulační a mechanizační prostředky.
Posuzovat a vyhodnocovat efektivnost procesu ve skladovém hospodářství.
Navrhovat uspořádání výrobního procesu.
Spolupracovat při tvorbě plánu výroby.

Logistik zajišťuje činnosti
k optimalizaci materiálového
toku ve výrobním
procesu, k optimalizaci
dopravy v dopravně
přepravním procesu
a skladovacích procesů.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s maturitou
Obor Provoz a ekonomika dopravy
nebo Dopravní prostředky

Platové rozpětí

od 23 600 Kč

33 686 Kč
do 44 632 Kč



Obchodní zástupce

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

16 škol

16×

v Jihočeském kraji

44
volných

míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Provádět marketingové průzkumy.
Nakupovat a prodávat zboží.
Sestavovat kalkulace ceny výrobků a služeb.
Pečovat o zákazníky.
Poskytovat informace o zboží a službách zákazníkům.
Vést evidenci a obchodní dokumentaci.
Poskytovat informační zpětné vazby výrobcům.
Vést lidi a pracovní týmy.

Obchodní zástupce zajišťuje
obchodní činnosti firmy.
Komplexně zajišťuje odborné
práce v nákupu a odbytu
výrobků, zboží nebo služeb
podle potřeb firmy.

Obor vzdělání
Pro danou profesi nelze
jednoznačně definovat vhodný
obor vzdělání.
Obecný základ lze nalézt
v oboru Ekonomika a podnikání,
příp. obor Obchodník.

Platové rozpětí

od 18 634 Kč

32 006 Kč
do 66 454 Kč



Analytik

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

49 škol

49×

v Jihočeském kraji

11
volných

míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Zabývat se statistickými a pojistně matematickými technikami a jejich využitím
v technických sektorech, obchodě a službách nebo společenských vědách.
Vytvářet matematické modely pro jednotlivé úkoly
a na jejich základě vytvářet např. penzijní plány a jiné typy pojištění.
Vyhodnocovat finanční a jiné dopady budoucích událostí.
Organizovat průzkumy a jiné způsoby sběru statistických dat
a zpracovávat a interpretovat zjištěná data.

Analytik využívá
matematiku a statistiku
pro zkoumání a řešení
nejrůznějších témat.

Obor vzdělání
Pro tuto profesi je ideální
středoškolská příprava na
ekonomicky zaměřených
školách a gymnáziích.

Je žádoucí pokračovat pro tuto profesi
i studiem na vysoké škole.

Platové rozpětí

od 36 720 Kč

59 990 Kč
do 98 520 Kč



v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

škol8

v Jihočeském kraji
34 volných míst
34

Opravář
zemědělských strojů

Náplň práce
Co budu dělat?
Využívat technické dokumentace.
Udržovat a opravovat stroje a zařízení v zemědělské výrobě.
Renovovat opotřebené součásti zemědělských strojů a zařízení.
Vyhodnocovat technický stav strojů a zařízení s využitím diagnostických metod a přístrojů.
Řídit a obsluhovat motorová vozidla v zemědělské výrobě.

Opravář zemědělských strojů
provádí práce při údržbě a opravách
zemědělských strojů a zařízení,
motorových vozidel a technologických
linek v zemědělské výrobě.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor opravář zemědělských strojů,
opravářské práce

Platové rozpětí

od 27 410 Kč

33 692 Kč
do 45 429 Kč



v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

škol6

v Jihočeském kraji
17 volných míst
17

Náplň práce
Co budu dělat?
Nakupovat osiva, krmiva, hnojiva, hospodářská zvířata,
stroje a další potřebný zemědělský inventář.
Obdělávat půdu, pěstovat zemědělské plodiny, včetně jejich sklizně.
Samostatně zabezpečovat chov hospodářských zvířat a pečovat o ně.
Kontrolovat, udržovat a opravat budovy, stáje atd.

Zemědělec pěstuje a sklízí
plodiny a plody, chová
a ošetřuje zvířata pro produkty
jako mléko, maso, kůže aj.
Plánuje a zajišťuje chod farmy
a její zemědělské produkce.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s maturitou
Obor Agropodnikání

Platové rozpětí

od 24 410 Kč

31 692 Kč
do 48 429 Kč

Zemědělec farmář



v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

6 škol

v Jihočeském kraji

volných
míst

48

Prodavač

Náplň práce
Co budu dělat?
Zajištovat přípravu zboží k prodeji.
Pracovat na pokladnách.
Vést kontrolní pokladny, obstarávat hotovostní a bezhotovostní platby.
Uzavírat prodejní transakce o zboží a službách se zákazníkem.
Přijímat zboží a zajištovat kontrolu při přejímce.
Udržovat a posilovat kontakty se zákazníky.
Přejímat, kontrolovat, skladovat a dohlížet na zboží.

Prodavač vykonává prodejní
a pokladní činnosti v oblasti
prodeje zboží při použití
vhodného vybavení a systémů
ve spojení se zákazníky
a dodavateli.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor prodavač a prodavačské práce

Platové rozpětí

od 16 634 Kč

22 006 Kč
do 29 454 Kč



v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

5 škol

v Jihočeském kraji
23 volných míst

Elektrotechnik

Náplň práce
Co budu dělat?
Výpočítávat parametry matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
Určovat rozměry elektrických strojů a přístrojů.
Vytvářet technické dokumentace a návrhy.
Testovat prototypy elektrických strojů a přístrojů.
Konfigurovat jejich mechanické části.

Elektrotechnik zajišťuje budování
energetických zdrojů a sítí, při výrobě
a distribuci elektrické energie, výrobě
a údržbě elektrických strojů, přístrojů
a další techniky.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s maturitou
Obor Elektrotechnika,
příp. Provozní elektrotechnika

Navazující obor vzdělání
Vyšší odborná nebo vysoká škola
Obor elektrotechnika a informatické obory

Platové rozpětí

od 26 700 Kč

41 000 Kč
do 65 000 Kč



Autoelektrikář

v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

4 školy

v Jihočeském kraji
41 volných míst

Náplň práce
Co budu dělat?
Provádět diagnostiku, údržbu, seřizování a jednodušší
i složité opravy elektrického a elektronického příslušenství
motorových vozidel.
Zkoušet funkčnost elektrických a elektronických agregátů.
Zavádět kompletní elektroinstalace řídicích jednotek
například do speciálního – závodního motorového vozidla.

Autoelektrikář provádí
diagnostiku, opravy
a seřizování elektrických
a elektronických systémů
automobilů.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor autoelektrikář

Obdobný obor lze studovat i se zakončením
maturitní zkouškou.

Platové rozpětí

od 24 232 Kč

36 666 Kč
do 51 778 Kč



v Jihočeském kraji, na kterých
můžeš studovat tento obor

škol
8

v Jihočeském kraji
94 volných míst
94×

Obráběč kovů

Náplň práce
Co budu dělat?
Provádět údržbu vybavení, strojů a nástrojů.
Vykonávat jednoduché opravářské práce.
Číst a používat technickou dokumentaci.
Určovat pracovní postupy a procesy.
Seřizovat stroje.
Vyrábět součásti z kovových materiálů, popř. plastů.
Používat měřicí a zkušební přístroje.

Seřizovač a obsluha obráběcích
strojů seřizuje a obsluhuje klasické
i CNC obráběcí stroje a s jejich
pomocí vyrábí různé součásti a díly.

Obor vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem
Obor Obráběč kovů

Navazující obor
Nástavbové studium lze studovat na VOŠ,
SPŠ automobilní a technické
v Českých Budějovicích (obor Provozní technika)

Platové rozpětí

od 22 700 Kč

31 000 Kč
do 44 800 Kč



Strojní inženýr

v Jihočeském kraji
poskytuje možnost studia

technických oborů

škol
16

v Jihočeském kraji
16 volných míst
16×

Náplň práce
Co budu dělat?
Zajišťovat a organizovat technologické přípravy strojírenské výroby.
Navrhovat použití nejvhodnějších strojů, speciálního nářadí a přípravků
a technických prostředků pro výrobu.
Vypracovávat technologické předpisy, normy spotřeby práce
a podklady pro cenové kalkulace.
Zajišťovat časové měření rozborovými metodami.
Organizovat spolupráci při řízení jakosti produkce strojírenské výroby.

Strojní inženýr organizuje
přípravu výroby a řídí vlastní
výrobu, stanovuje technologické
postupy, zajišťuje potřebné
technologie a vyvíjí a zavádí
systémy řízení jakosti.

Obor vzdělání
Středoškolskou přípravou jsou technicky
zaměřené školy, případně gymnázia

Potřebné další vzdělání pro výkon povolání
Studium na strojních fakultách vysokých škol
Obory v rámci studijních programů Strojní inženýrství
a Strojírenství

Platové rozpětí

od 35 100 Kč

48 400 Kč
do 73 000 Kč



Zdravotní sestra

Náplň práce
Co budu dělat?
Plánovat a poskytovat ošetřovatelskou péči a terapii podle diagnózy stanovené lékařem.
Podávat léky pacientům.
Sledovat zdravotní stav pacientů a jejich reakce na léčbu.
Odebírat biologický materiál (např. krev) za účelem vyšetření.
Poskytovat informace pacientům a jejich blízkým.

Zdravotní sestra poskytuje zdravotní
péči nemocným a zraněným lidem. Pracuje
v týmech s lékaři nebo pod jejich dohledem.
Může se specializovat na různé obory.

Obor vzdělání
Střední odborné vzdělání s maturitou
Obor Zdravotnický asistent

Potřebné další vzdělání pro výkon povolání
Vyšší odborné vzdělání – obor Diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské (bakalářské) vzdělání – obor Všeobecná sestra
(studijní obor Ošetřovatelství)

Platové rozpětí

od 19 385 Kč

38 643 Kč
do 57 501 Kč

v Jihočeském kraji
44 volných míst

v Jihočeském kraji, na kterých můžeš studovat tento obor

školy
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