Po absolvování naší školy máte jistotu,
že se neztratíte na vysoké škole ani v praxi.

Obor Elektrotechnika

Obor Strojírenství

Naše civilizace by bez elektrického
proudu jednoduše nemohla fungovat.
Ovládni energii, která hýbe světem!
Spektrum elektrických přístrojů, zdrojů
elektrické energie či elektrických
součástek je stejně široké, jako uplatnění
absolventa oboru Elektrotechnika od výroby energie v různých typech
elektráren, přes bezpečný a spolehlivý
přenos, až po její využití v domácnosti.
Každé z uvedených odvětví se dělí na
další obory, ale naše škola ti poskytne
kvalitní rozhled a možnost jakkoliv se
specializovat – od návrhů nových přístrojů, přes mikroprocesorovou techniku
a automatizaci či datové sítě a technologie, až po návrh přenosové soustavy
vysokého či velmi vysokého napětí. První
dva roky na SPŠ SE jsou pro všechny žáky
společné, poté si můžeš zvolit mezi
silnoproudou a slaboproudou elektrotechnikou. Díky našemu technickému
vybavení bude pro tebe používání
moderních technologií samozřejmostí.

Dnešní svět si nelze představit bez strojů,
které většině lidí poslušně slouží, ale jen
hrstka vyvolených jim dokonale rozumí.
I ty můžeš rozšířit jejich řady a stát se
strojařem či strojařkou! Od obyčejných
kol přes motorky, auta, nakladače, jeřáby
a letadla, až po vysoce soﬁstikované
roboty – stroje jsou zkrátka a dobře
všude. Naučíme tě navrhnout je tak, aby
plnily svou funkci, byly bezpečné a daly
se snadno sestrojit. Dokážeš vyrobit,
popsat, změřit a zkontrolovat jednotlivé
součásti. Budeš vědět, jak tyto části
sestavit, kolik je k tomu zapotřebí
materiálu a jak nákladná bude výroba.
Dbáme na to, aby vybavení naší školy
splňovalo aktuální požadavky, a proto tě
naučíme pracovat na konvenčních
strojích, ale také s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT a automatizace
i s moderními CNC technologiemi.
Předáme ti takové dovednosti a znalosti,
že najdeš uplatnění v celém spektru velmi
zajímavého a žádaného oboru, který
spoluutváří budoucnost.

Máme nadprůměrné výsledky u maturitních zkoušek a naši absolventi úspěšně studují na vysokých školách,
najdou odpovídající uplatnění ve ﬁrmách nebo úspěšně podnikají.

O škole

Přemýšlíš o své budoucnosti? Naší vizí je poskytovat znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné
uplatnění v technických oborech, které jsou v současnosti mezi zaměstnavateli velmi žádané. Volíme
takový obsah výuky, aby naši absolventi s maturitní zkouškou uspěli na trhu práce i jako vysokoškolští
studenti. Plánujeme spolupráci zájemců z řad žáků s potenciálními zaměstnavateli již během studia, a tak
díky aktivnímu partnerství s širokým spektrem podniků a ﬁrem dokážeme ještě více propojit učivo s
praxí. Máme nadprůměrné výsledky u maturitních zkoušek a naši absolventi úspěšně studují na vysokých
školách, najdou odpovídající uplatnění ve ﬁrmách nebo úspěšně podnikají. Při studiu také mohou složit
zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb. či získat průkazy instruktora lyžování, snowboardingu a ﬁtness (jsme
jediná střední škola, která tyto průkazy nabízí). Pravidelně se účastníme projektů Erasmus a posíláme
vybrané žáky na dva týdny do zahraničních ﬁrem. Chceš vsadit na jistotu? Naše škola ti poskytne kvalitní
vzdělání a následně jisté uplatnění.

Uplatnění absolventů

Cílem výuky je připravit tě jak na studium na vysoké škole, tak na vstup do praktického života. V průběhu
druhého a třetího ročníku absolvuješ čtrnáctidenní praxi v některém z podniků v Českých Budějovicích
a okolí. Během praxe si vyzkoušíš činnosti, o kterých se dozvíš ve škole při teoretické výuce nebo
v dílnách. Zároveň můžeš využít známého prostředí pro splnění maturitní práce. Zaměstnavatelé mají
o naše absolventy velký zájem. Během Dne pro ﬁrmy, který pořádáme u nás ve škole, se naše partnerské
podniky představují žákům nejen čtvrtých ročníků. V případě zájmu si můžeš domluvit letní brigádu,
povinnou praxi nebo nástup do pracovního poměru.

Dny otevřených dveří 2020/21
St 4. 11. 2020 15:00 - 18:00
So 19. 12. 2020 9:00 - 12:00
So 9. 1. 2021
9:00 - 12:00
Co je třeba udělat pro to, abyste mohli studovat na naší škole:
▪ splnit požadavky školy (naleznete na webu školy)
▪ podat přihlášku ke studiu

Dukelská 13
České Budějovice
371 45

▪ úspěšně splnit přijímací zkoušky
▪ podat zápisový lístek

+420 386 794 111
skola@spssecb.cz
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