
ukazuje na trend
v porovnáním
s výsledky za
předchozí rok

Vzdělání pro výkon profese

Počet osob v profesi
2021

Minimum

15 500 Kč

Střed

21 200 Kč

Maximum

33 400 Kč

Kuchař

Hrubá měsíční mzda
v České republice
2021

K profesi vede střední vzdělání s výučním listem, obor Kuchař - číšník.   

• Žáci jsou připravováni pro výkon obou profesí. Součástí studia jsou často  
i speciální barmanské či sommeliérské kurzy.                             

• Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu, v oboru Gastronomie.       
• Po získání praxe v oboru je možnost samostatného živnostenského podnikání, 

jehož podmínkou je výuční list.

Kolik škol v kraji obor nabízí:   10 

Česká republika

51 800

Kuchař podle receptů připravuje studená nebo teplá 
jídla.

Kuchař připravuje a vaří pokrmy v restauracích, hotelech, 
jídelnách a dalších stravovacích zařízeních. Kuchař 
vybírá suroviny podle plánovaných jídel a plánuje si 
jejich přípravu. Kontroluje čerstvost a kvalitu surovin. 
Připravuje ingedience a vaří pokrmy podle receptů 

kuchyňské vybavení, jako jsou grily, sporáky, trouby, rošty 
a podobně.  

Zlínský kraj

2 700

Volná místa
na ÚP

208

Chci vědět více

Chci vědět více

gumař#

plastikář#

klempíř# 
zámečník#

nástrojař#

elektrikář#

zedník#

truhlář#

kuchař#

zemědělec farmář#

strojírenský technik#
elektrotechnik#

logistik#

pečovatel#

obchodní zástupce#

účetní#

zdravotní sestra#

inženýr chemie#

strojní inženýr#

průmyslový designér#

analytik#

IT specialista#

lékař#

učitel#

# fyzioterapeut # inženýr elektrotechnik

# stavební technik

# průmyslový inženýr
# řidič nákladních vozů

# seřizovač a obsluha obráběcích strojů

ukazuje na trend
v porovnáním
s výsledky za
předchozí rok

Vzdělání pro výkon profese

Zlínský kraj

1 500

Počet osob v profesi
2021

Elektrikář - Elektromechanik

příp. Elektrikář-silnoproud.         

• Po vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi často možnost ve škole vykonat 
zkoušku podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §5.

• Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu, v oboru Provozní 
elektrotechnika.              

Kolik škol v kraji obor nabízí:   8 

Česká republika

40 600

Elektrikář zapojuje elektrické rozvody a zařízení.
Elektromechanik se stará o elektrické stroje a zařízení. 

Elektrikář instaluje, sestavuje a udržuje systémy elektrických 
rozvodů a souvisejících zařízení v různých typech staveb
a provozů. Rozmisťuje je a montuje podle zakázek a norem.  
Provádí jejich kontrolu pro určení nebezpečí a závad. 
Elektromechanik seřizuje, nastavuje, instaluje a opravuje 
elektrické stroje, přístroje a zařízení v budovách, továrnách, 
motorových vozidlech, dílnách a jiných místech (např. 
elektromotory, spotřebiče, výtahy a jiné). 

Minimum

27 100 Kč

Střed

39 100 Kč

Maximum

56 200Kč

Hrubá měsíční mzda
ve Zlínském kraji
2021

Volná místa
na ÚP

225

Chci vědět více

Chci vědět více

gumař#

plastikář#

klempíř# 
zámečník#

nástrojař#

elektrikář#

zedník#

truhlář#

kuchař#

zemědělec farmář#

strojírenský technik#
elektrotechnik#

logistik#

pečovatel#

obchodní zástupce#

účetní#

zdravotní sestra#

inženýr chemie#

strojní inženýr#

průmyslový designér#

analytik#

IT specialista#

lékař#

učitel#

# fyzioterapeut # inženýr elektrotechnik

# stavební technik

# průmyslový inženýr
# řidič nákladních vozů

# seřizovač a obsluha obráběcích strojů


