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1.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Identifikátor zařízeni: 600008207
IČO:

60075970

Adresa:

Č. Budějovice, Dukelská 260/13, 371 45

Telefon:

386794111, 387312480, 386794115

Fax:

387312480

E-mail:

skola@spssecb.cz

Internetová stránka:

www.spssecb.cz

Zřizovatel:

Jihočeský kraj se sídlem v Č. Budějovicích,
U Zimního stadionu 1952/2
370 76, Č. Budějovice IČO: 70890650
zastoupený hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou

Právní forma:

Příspěvková organizace řízená OŠMT

Ředitel školy:

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.

Výchovně vzdělávací činnost na SPŠ SE vychází z požadavků kladených na odborné školy, zaměřené zejména
na strojírenství a elektrotechniku. Vyučujeme podle nových Školních vzdělávacích programů, vytvořených v návaznosti
na Rámcové vzdělávací programy. Moderním trendům se uzpůsobujeme zejména inovací stávajících osnov a metod
výuky i liberálním přístupem k žákům školy v rámci dodržení standardních obecně nutných požadavků na mravní
a kázeňské přístupy studujících.
Škola se přizpůsobuje požadavkům regionu jižních Čech a akceptuje trendy zaměstnanosti a trhu práce v
oblasti strojírenství a elektrotechniky.
Každým rokem je prováděn rozbor účinnosti a uplatnitelnosti absolventů a jejich možné flexibility. Podle
výsledků se nám jeví oba vyučované obory jako velmi perspektivní, o čemž svědčí zájem o studium. V roce 2018/2019
byly otevřeny 4 první ročníky, škola měla 16 tříd.
K vyučování všech studijních oborů na SPŠ SE má škola odpovídající materiálně-technické zabezpečení, v
některých případech i nadprůměrné. Zároveň se snažíme zajišťovat i kvalitní personální obsazení učitelského sboru
/viz dále/.
V roce 2018 došlo ke změně loga školy, byly uvedeny nové webové stránky, byl vytvořen facebookokový profil
a YouTube kanál školy.
Od 2. pololetí začalo využívání elektronické třídní knihy a vstup do školy byl zabezpečen čipovým přístupovým
systémem. Škola v souvislosti s tím zajišťuje ISIC karty pro žáky a ITIC karty pro učitele.
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2.

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

2.1.

Investice školy

Ve školním roce 2018/2019 byly provedeny běžné opravy zajišťující bezpečný a hygienicky odpovídající provoz
školy např. oprava hromosvodu v hodnotě 29 790,- Kč, topného systému – výměna čerpadla – 91 113,- Kč, malování a
obnova nátěrů soklů v učebnách, chodbách a sociálních zařízeních v celkové ceně 85 579,- Kč. Dále byly provedeny
opravy: elektroinstalace v hodnotě 238 232,- Kč, podlahových krytin v hodnotě 11 388,- Kč, stavební úpravy v hodnotě
118 447,- Kč a oprava kanalizace v částce 10 712,- Kč. V říjnu 2018 byla provedena deratizace v hodnotě 2 178,- Kč.
V lednu 2019 bylo 13 učeben vybaveno novými počítači s LCD monitory, aby bylo možné využívat elektronickou
třídní knihu. V 8 učebnách došlo k výměně tabulí za nové s dataprojektorem. To se podařilo díky příspěvku od
zřizovatele.
Odborné učebny vybavujeme novými počítači s LCD monitory, měřicími přístroji a ostatními učebními
pomůckami. Spolupracujeme se SKUPINOU ČEZ, která nám každoročně poskytuje finanční příspěvek.
Ve školním roce 2018/2019 bylo pořízeno z projektu IROP výukové pracoviště CNC frézovací a vrtací centrum
v hodnotě 3 623 950,- Kč, z projektu IKAP výukové pracoviště Elektropneumatika v celkové hodnotě 1 154 630,- Kč,
interaktivní tabule EPSON v částce 88 357,- Kč a software FluidSim v částce 120 806,- Kč.
Z projektu ERASMUS byly zakoupeny slovníky a odborné učebnice v částce 16 486,- Kč. Z projektu ŠABLONY byl
zakoupen notebook v částce 7 381,- Kč.
Z důvodu přehřívání serveru byla v serverovně instalována nová klimatizace za 25 000 Kč.

2.2.

Učebny

Škola disponuje 41 učebnami, z toho 21 učeben je odborných pro méně než 20 žáků, pro 20 až 40 žáků je 19
učeben a 1 učebna (posluchárna) pro více než 40 žáků (kapacita 108 míst).

2.3.

Tělocvična

Je součástí areálu školy, vybavená pro cvičení na nářadí a míčové hry. Dále je v tělocvičně posilovna, která je
vybavena odpruženou podlahou. Vybavena je moderními posilovacími stroji, které dodala firma Filip sport.
Z prostředků ONIV byly nakoupeny učební pomůcky – volejbalové, basketbalové a fotbalové míče, dále badmintonové
sety.

2.4.

Laboratoře elektro
Slaboproudá laboratoř:

Laboratoř je určena pro slaboproudá měření, čemuž odpovídá i její vybavení. V laboratoři jsou základní měřicí
přístroje, některé speciální měřicí přístroje a stolní programovatelné měřicí přístroje. Tyto přístroje mohou být řízeny
počítačem pomocí programu Agilent VEE. Mohou také navzájem spolupracovat a vytvářet tak automatizovaná měřicí
pracoviště. Přístrojové vybavení je neustále doplňováno moderními elektronickými měřicími přístroji. Kromě měřicích
přístrojů je v laboratoři také několik sad měřicích přípravků, na kterých lze měřit úlohy z oblasti elektrotechniky,
elektroniky, číslicové techniky i z oblasti vlastního elektrického měření. V laboratoři je možné měřit i méně náročné
úlohy ze silnoproudých měření.
V slaboproudé laboratoři probíhá praktická výuka předmětu Elektrická měření cvičení ve třetím a čtvrtém
ročníku elektrotechnického oboru. Kromě studentů oboru elektro laboratoř využívají také studenti strojního oboru
v rámci předmětu Elektrotechnika cvičení. Je zde také možná příprava žáků na Odborné maturitní práce s obhajobou
nebo Praktické maturitní zkoušky.
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Silnoproudá laboratoř:
V silnoproudé laboratoři si žáci ověřují vědomosti získané z předmětu Elektrická měření, Elektroenergetika a
Elektrické stroje a přístroje. V rámci těchto předmětů se ve školním roce 2018/19 účastnili řady akcí. Probíhaly
workshopy mezi našimi studenty a zástupci firem. V průběhu 1. pololetí 2018/2019 se konaly semináře pro studenty
3. a 4. ročníků na téma návrh jištění v sítích nn a řešení problematiky v sítích vn.
V laboratoři se provádí měření na elektrických strojích, jednoduchá slaboproudá měření, měření osvětlení,
měření pro účely výkladu a přezkoušení z Vyhlášky 50/1978 Sb., měření hromosvodových zemničů moderními přístroji
Metra Blansko.
Každý student má své pracoviště, kde provádí měření na analogových a číslicových měřících přístrojích.
Učebna je vybavena dvěma počítači, na kterých se provádí výpočty a vyhodnocení měření. Učebna je každým rokem
vybavována novými měřícími přístroji.

2.5.

Laboratoř automatizační techniky, učebna č. 46

Je zaměřena na procvičení z předmětu Mikroprocesorová technika a měření z oblasti číslicové techniky. Dále
pak na programování v předmětu Informační technologie v jazyku C, kde probíhá propojení s programováním
mikrokontrolerů. Jsou zde využívány dva operační systémy v každém z deseti žákovských počítačů – Windows 10 a
Linux. Veškerá PC jsou propojena vlastní počítačovou sítí pro rozmnožení efektivity práce žáků.
Pro výuku mikroprocesorové techniky se zde využívá Linux pro zobecnění pohledu na operační systémy.
Windows se používal pro programování a manipulaci s mikrokontrolery Atmel na vývojových deskách Arduino. Dnes
se již k této práci používá také linux. Windows se uvažuje pro práci s HMI a ESP. Pracovní prostor je funkčně propojen
s částí využívanou předmětem Informační technologie při výuce programování v jazyku C.
Linux se zde používá také k tvorbě dynamických webových stránek a databází za pomoci jazyka PHP a MySQL,
příp. SQLite - jakékoli PC má svůj webový server s podporou netu s jazykem PHP a svůj server relační databáze MySQL.
V loňském roce byla zdokonalena správa laboratoře pro rychlé automatizované přizpůsobení počítačů
požadovanému stavu.
Jakýkoli student se může přihlásit na kterýkoli PC a má zde své pracoviště.
Vzhledem k využívání volného programového vybavení mohou vlastnit studenti doma stejné vybavení jako ve
škole a je tedy snadná samostatná práce žáků i doma. Režim síťových ochran snižuje riziko zneužívání výpočetní
techniky. Učebna je koncepčně propojena s učebnou č. 42.

2.6.

Laboratoř PLA (programovatelné automaty)

V roce 2018/2019 byla dokončena úloha „Hanojské věže“. Tento historický hlavolam je v našich podmínkách
řešen pro čtyři kotouče, algoritmus pohybů je realizován pomocí PLC S7-1200 a lineárních pohonů. Sestava kotoučů je
vyrobena dvakrát proto, aby žáci mohli sami vyzkoušet, zda jsou rychlejší než automat. Další výbavou laboratoře jsou
motorové pohony pro řízení polohy, které jsou doplněny o elektromagnetické spojky a brzdy. Zprovozněna byla též
jedna úloha z oblasti tepelné techniky. Stávající úlohy zůstávají i nadále funkční.
Díky laskavosti firmy SMC jsme obdrželi principiálně velice zajímavou výukovou technologii, která
demonstruje, jakým způsobem se odvádí elektrostatický náboj například z plastových výrobků při průmyslové výrobě.
V zařízení se nejprve provede pomocí rotačního kartáče nabití plastové desky, poté je elektrostatické pole
snímáno a jeho hodnota je zobrazena na displeji. Na odstranění náboje je použit ionizovaný vzduch se zápornými i
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kladnými ionty. Ionty jsou generovány pomocí napětí obou polarit. Nabitá deska si tedy sama „vybere“ správnou
polaritu náboje. Opačně nabité ionty jsou odpuzovány.
Pro větší efekt je mechanický pohon zajištěn 5 - ti válcovým pneumatickým motorem, který má stejnou
mechanickou konstrukci jako letecký motor.
Další výukový panel je vybaven frekvenčním měničem spolu se synchronním servomotorem. Jedná se tedy o
řízení otáček, zrychlení a polohy, což jsou vlastnosti moderního pohonu.
V blízké budoucnosti počítáme se stavbou robota typu „tripod nebo též delta robot“, který je schopen pracovat
ve třech osách. Robot bude vybaven rotační úchopovou hlavicí.
Učebna elektrických pohonů:
Pro praktické ukázky nastavení elektrických točivých strojů slouží učebna pohonů. Studenti se v rámci
elektrotechnických cvičení v této učebně seznamují s moderní technologií, která je použita pro řízení el. pohonů.
Vlastní řízení a diagnostika pohonů je realizována pomocí frekvenčních měničů od firmy Siemens. Frekvenční
měniče osazené v této učebně reprezentují současnou špičkovou techniku v oboru řízení točivých elektrických strojů.
Technické vybavení laboratoře tvoří




3f asynchronní motor bez zátěže - 3 pracoviště s měniči G120
synchronní motor bez zátěže - 2 pracoviště s měniči S110
3f asynchronní motor s konstantní zátěží - 1 pracoviště s měničem G120.

Řízení měničů je realizováno pomocí PLC S7-1200. Vše je namontováno na přehledných panelech se snadnou
dostupností všech prvků.
Pracoviště asynchronního motoru s konstantní zátěží bylo v uplynulém roce dovybaveno BOP obslužným
panelem s LCD indikací provozních stavů.
Učebna je vybavena na každém pracovišti vlastním PC a je zasíťována. V uplynulém roce byla síť v laboratoři v
rámci rekonstrukce modernizována na 1Gbit a zpřehledněna instalací patch panelu do Rack skříně.
Laboratoř je nově využívána i pro kroužek robotiky vedený Ing. Janoudem a Ing. Vyhnalem. V rámci zajištění
potřeb tohoto kroužku byl na laboratoři instalován rozvod napájení malého napětí 6V 15A stejnosměrných na pět
pracovišť. Počítače byly pro potřeby kroužku vybaveny ovladači a programem Arduino IDE.
V rámci zvýšení bezpečnosti bylo v laboratoři v uplynulém roce rovněž nainstalováno nové havarijní tlačítko
vypnutí včetně indikace zapnutí jednotlivých rozvodů 230V/400V. Toto je umístěné po pravé straně dveří únikového
východu, což umožňuje vypnutí rozvodů v laboratoři z dalšího výrazně dostupnějšího místa a to zejména v případě
evakuace laboratoře.

2.7.

Laboratoř moderních elektroinstalací

V laboratoři moderních elektroinstalací se přednášejí dva nejpoužívanější systémy pro realizaci moderních
elektroinstalací a tzv. smart domů. Jedná se o tyto systémy:



Systém LOXONE (rakouský), který je vhodný pro bytové elektroinstalace,
Systém TECO (český), který je vhodný jak pro bytové, tak i pro průmyslové elektroinstalace.
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Učebna je vybavena pro výuku devíti studentů, kde každý student má své vlastní pracoviště s počítačem a
panelem obsahujícím prvky Loxone (miniserver, extendry, tlačítka, světla i RGB led osvětlení. Výuka začíná základy
programování jednoduchých obvodů, pokračuje se s jednoduchými typovými úlohami z oblasti řízení osvětlení bytu,
ovládání žaluzií, měření spotřeby elektrické energie a řízení vytápění domů. Na závěr tohoto studia programují studenti
byt 2+kk, kde využívají prvky systému LOXONE. Výuky se účastní žáci druhých ročníků oboru elektro.
Ve školním roce 2018/2019 jsme navázali úzkou spolupráci se společností LOXONE v Č. Budějovicích v oblasti
zapojení studentů přímo ve společnosti při řešení požadovaných úloh, absolvováním povinné praxe studentů přímo u
firmy LOXONE. Pravidelně studenti v rámci tohoto studia navštěvovali firmu LOXONE, kde byl celý sytém předveden.
Ve spolupráci s touto firmou plánujeme připravit témata pro vypracování takových maturitních prací, aby bylo
možno výsledky využít v praxi. Věříme, že dobrá spolupráce může zajistit uplatnění studentů ve firmě LOXONE po
ukončení studia.

2.8.

Laboratoře strojní:
Strojní laboratoř pro měření délek a tvarů:

Studenti třetího ročníku jsou nejprve seznámení se základními pojmy při měření délek, jako je tolerance,
úchylky rozměrů, používané značky pro tolerování rozměrů součástí. Pak provádějí vlastní měření na souboru úloh,
které jsou pro ně připraveny. Ve čtvrtém ročníku provádějí měření např. na ozubených kolech, u kterých musejí určit
základní rozměry. Došlo i inovování programu měření na digitálním setinovém a tisícinovém úchylkoměru s využitím
mikroprocesoru Mitutoyo. Celý systém byl využit s technologií statického řízení kvality výroby.
Strojní laboratoř pro technologická měření a měření strojů:
Tato laboratoř je využívána pro předmět kontrola a měření ve třetím a čtvrtém ročníku oboru strojírenství. Ve
třetím ročníku jsou studenti nejprve seznámeni s metodami měření, s rozdělením prováděných zkoušek např. na
destruktivní a nedestruktivní a teprve potom jsou prováděna měření pro zjišťování mechanických a technologických
vlastností materiálu. Při nich jsou využívána měřící zařízení jako např. Charpyho kladivo, Brinellův tvrdoměr,
nejmodernější tvrdoměr Hardmatic, Erichsenův hloubkoměr, universální zkušební stroj „trhačka“.
Ve čtvrtém ročníku jsou studenti, nejprve seznámeni s konstrukcemi jednotlivých používaných měřicích
přístrojů. Prováděná měření jsou zaměřena na zjišťování parametrů hnacích strojů. Studenti zjišťují otáčky např.
elektromotorů stroboskopickým, mechanickým, elektromagnetickým a laserovým otáčkoměrem. Dále je možné
určovat velikosti točivého momentu při různých hodnotách zatížení na zkušebním elektromotoru. Studenti také
konstruují p-V diagramy pro konkrétní typy spalovacích motorů.
Většina podkladů pro vyučovací hodiny je připravena na interaktivní tabuli a to jak zadání, postupy, tabulky,
tak i filmové sekvence z konkrétních měření v praxi.

2.9.

Učebny výpočetní techniky:
CNC učebna:

Je vybavena dvanácti kusy řídicích systémů s panely HEIDNHAIN 530, povýšenými na řídící systém HEIDENHEIN
640, doplněných o panely SIEMENS. Učebna je také vybavena čtrnácti původními školicími stanovišti Kovoprog. Škola
získala CNC obráběcí centrum MAXXMILL 400 s řídícím systémem HEIDENHAIN 620, který je velmi podobný řídícímu
systému HEIDENHEIN 640 používanému v učebně CNC, což umožňuje skloubit teorii s praxí. Studenti se s úspěchem
zúčastnili soutěže v programování CNC obráběcích center na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2018.
Frézka FC16CNC je vybavena dělícím přístrojem pro 5D obrábění.
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Učebna č. 81:
Učebna je zaměřena na výuku CAD/CAM technologií. Je vybavena zakázkovým, ergonomickým nábytkem,
který dodala a instalovala firma Klassa. Dále je vybavena klimatizační jednotkou a stíněním vnějšími žaluziemi
s dálkovým ovládáním nastavení. Vybavena je novými výkonnými počítači s operačním systémem Windows 10 Pro
64bit (11ks) určených pro žáky a počítačem s Windows 7 Professional 64bit pro učitele. K tomuto počítači je připojen
dataprojektor. Data studentů jsou ukládána na souborový server realizovaný z původního učitelského počítače, který
je vybaven Windows 98 SE.
Pro oblast CAD modelování, tvoření sestav, výkresové dokumentace a pro pevnostní výpočty součástí je
využívána akademická verze parametrického CADu Solid Edge ST8. Tento program je využíván především v předmětu
Konstruování pomocí počítače a cvičení z předmětu Stavba a provoz strojů.
Dále je zde instalován program SurfCAM Velocity 2014 R2, kde máme k dispozici 5 lokálních a jednu síťovou
licenci (22ks), využívaný v předmětu Programování NC strojů. Oba výše uvedené systémy jsou plně kompatibilní, což
umožňuje provázání návrhu součástí, jejich virtuální konstrukci, pevnostní, termální a modální kontrolu prováděnou
metodami konečných prvků, tisk výkresové dokumentace a přípravu modelu pro fyzickou realizaci. Ta je možná na 3D
tiskárně Easy3DMaker, tisknoucí z plastu metodou FDM (materiály PLA a ABS) přímo v učebně, nebo na nové
profesionální 3D tiskárně Stratasys uPrint SE. Finální modely je možné vyrobit na CNC strojích v školních dílnách. Pro
3D tisk jsou využívány freeware programy netfabb Basic, Slic3r, Slic3rPE a Pronterface a nově i software GrabCAD Print.
Zvláště modely z 3D tiskárny jsou využívány i pro výuku v jiných technických předmětech.
Učebna č. 80:
Tato učebna slouží k výuce informačních technologií a CAD-CAM systémů. Je využívána jak studenty oboru
Elektrotechnika, tak Strojírenství. Učebna je klimatizována, opatřena venkovními žaluziemi, pevně instalovaným
dataprojektorem, plátnem na promítání a tabulí. Celkem je v této učebně 18 ks počítačů. Vzhledem ke stoupajícím
nárokům na grafický výkon současných technických aplikací byl proveden upgrade dedikovanými grafickými kartami.
Dále byla učebna vybavena velkoformátovým plotrem a velkoformátovým skenerem. K výuce jsou využívány programy
Microsoft Office, Auto CAD 2000, Mechanical PowerPack, Corel Draw, Corel Photopaint, GIMP, Solid Edge verze ST8 a
další. Operační systém počítačů je Windows 10.
Učebna č. 42:
Laboratoř je koncipována na spolupráci s laboratoří č. 46 a je zaměřena na výuku práce s PC z pohledu
administrátora či pracovníka IT. V učebně je nainstalován OS linux, konkrétně distribuce Lubuntu ve verzi 16.04 a
okenní grafickou nadstavbou Openbox. Ta je výhodná díky své minimální náročnosti na HW. Dále pak je na každé
stanici nainstalován OS FreeDOS. Laboratoř byla připojena ke školnímu AD serveru, což umožňuje studentům přístup
ke svým uloženým pracím a souborům jak v rámci laboratoře, tak po celé škole. Veškerý instalovaný SW je freeware
nebo podléhá licenci GNU GPL. V laboratoři probíhá výuka základního programování v jazyku C (Linux) a assembleru
pro mikroprocesorovou techniku (freedos). Učebna je vybavena dataprojektorem na promítání názorných příkladů.
Lze promítat i žákovské stanice. Studenti jsou motivováni k samostatné práci. Nabyté zkušenosti pak využijí při
mikroprocesorové technice v laboratoři č. 46
Učebna č. 27:
Učebna č. 27 je počítačová laboratoř, ve které se nachází celkem 16 studentských pracovních míst a jedno
pracoviště učitele. V učebně probíhá výuka všech ročníků. Během výuky jsou používány následující programy: MS
Office 2013, VirtualBox (operační systémy), GIMP (bitmapová grafika), Inkscape (vektorová grafika), MySQL server
s klientem Heidi (databáze) a Notepad++ (tvorba webových stránek). Všechny počítače jsou připojeny k internetu.
Nově tuto počítačovou učebnu využívají studenti strojírenství k práci ve vývojovém prostředí Solid Edge pro předmět
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konstruování pomocí počítače. Studenti mají uloženy výukové materiály na výukovém serveru Moodle, přičemž tyto
materiály jsou dostupné i mimo školní síť. V učebně je také možné při výuce použít dataprojektor Epson. Tisk je možný
na lokální tiskárně HP, připojené k pracovišti učitele.

2.10. Dílny:
Oddělení dílen jsme po úpravách ve školním roce 2018/2019 plně zprovoznili. Dílnu CNC obrábění jsme
připravili na CNC soustruh. Učebnu elektropneumatiky máme dovybavenou dalšími pneumatickými prvky, které nám
umožnují širší záběr výuky v elektropneumatice.
Také navijárna je plně zmodernizována, jsou připraveny úložné prostory pracovních stolů pro použité nástroje
a měřidla pro lepší orientaci na pracovišti. Učebna je připravena na výuku v souladu s požadavky na kvalifikaci elektro
oborů.
Jednotlivé dílny jsou:














kovárna,
svařovna,
nástrojárna,
soustružna,
frézovna,
moderní elektroinstalace,
Elektro pneumatika
zámečna,
klasické elektroinstalace,
navijárna,
programovatelné automaty,
učebna CRS.
CNC obrábění

Veškeré učebny, laboratoře a dílny odpovídají bezpečnostním předpisům, pro všechny dílny jsou zpracovány
provozní řády a jsou schváleny IBP. Učebny, strojní a elektrotechnické laboratoře, učebny výpočetní techniky a dílny
jsou vybaveny tak, aby bylo možno plně a komfortně zabezpečit výuku studijních oborů 26-41-M/01 a 23-41-M/01.
Vzhledem k vývoji počítačové a měřicí techniky, který je velmi rychlý, modernizujeme odborné učebny finančními
prostředky z projektů. Na škole zajišťujeme krátkodobé i dlouhodobé kurzy s výše uvedeným zaměřením.
Dle IEC 332000-6-61 byly provedeny všechny potřebné revize elektrického zařízení dané plánem revizí.
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3.

PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ
Na škole jsou vyučovány následující studijní obory dle platných ŠVP od školního roku 2009/2010.
Elektrotechnika
26-41-M/01
4letý obor s maturitou, denní studium, ŠVP ELEKTROENERGETIKA a ŠVP SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Strojírenství
23-41-M/01

4letý obor s maturitou, denní studium, ŠVP STROJÍRENSTVÍ s možnou volbou zaměření na konstruování pomocí
počítače, programování NC strojů, mechatronika-elektronika, podniková ekonomika-účetnictví.

3.1.

Školní vzdělávací programy

Z podnětu odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje a žádosti skupiny ČEZ naše škola vytvořila nový
školní vzdělávací program s názvem „ELEKTROENERGETIKA“, který nabyl účinnosti 1. 9. 2010. Spadá do studijního
oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika. Díky tomuto programu máme úzkou spolupráci se společnostmi ČEZ, EON a ČEPS.

3.2.

Spádová oblast školy

Spádová oblast školy zahrnuje pro vyučované obory okresy Č. Budějovice, Č. Krumlov, J. Hradec, Prachatice a
část Vysočiny.
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4.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

4.1.

Organizačně-pedagogická struktura
Zajištění výuky je plně aprobované.
Vedení:









1 ředitel
1 zástupce ředitele statutární
1 zástupce ředitele pro praktickou výuku, strojírenství a elektrotechniku
1 výchovný pedagogický poradce
1 metodik prevence
pedagogický sbor
správní úsek + pověření pracovníci vedení PO, OPBZ
provozní úsek + vedoucí (správce)

Metodické členění pedagogického úseku



pedagogické vedení
předmětové komise:
o strojírenství
o elektrotechnika silnoproud
o elektrotechnika slaboproud
o M, F, CH, ZEK
o ČL, D, ZSV
o AJ, NJ
o IT
o TV
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4.2.

Personální zajištění školy ve školním roce 2018/2019 k 30. 6. 2019
stupeň

1
2
3
4
5
6
7

celkem
z toho

započítaná
doba

celkem
celkem

do 2 let
do 6 let
do 12 let
do 19 let
do 27 let
do 32 let
nad 32 let
celkem

0
1
7
6
4
8
19
45

fyz. osob
pedagog
nepedagog

56
45
11

odborný

z toho ženy

celkem

0
0
1
0
3
5
2
1
0
3
4
5
6
15
16
29
Školní rok 2018/2019
přepočtených
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všeobecněvzdělávací

z toho
ženy

celkem

z toho
ženy

0
0
1
0
0
1
3
5

0
1
2
5
1
3
4
16

0
1
2
2
0
3
3
11

46,876
36,476
10,40

5.

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo přijímací řízení pro uchazeče o studium z řad vycházejících žáků z
9. ročníků a dalších uchazečů na SPŠ SE v nových vzdělávacích oborech:



elektrotechnika
strojírenství

26-41-M/01
23-41-M/01

V oboru strojírenství bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

5.1.

Souhrnné výsledky ve školním roce 2018/2019
Obor

Celkem přihlášených
(všechna kola)

Celkem přijatých
(včetně*)

Počet tříd
1. ročníku

elektrotechnika 26-41-M/01

108

60

2

strojírenství 23-41-M/01
žáků 1. ročníku celkem

76
184

60
120

2
4

K 31. 8. 2019 bylo do nových 1. ročníků podalo zápisový lístek 101 žáků a další 3 žáci požádali o přestup z jiné
školy.
*)





5.2.

ostatní uchazeči:
přestupující žáci víceletých gymnázií
vybraní absolventi SOU příbuzných oborů
přestupující 1. ročníku na volná místa

Kritéria přijímacího řízení:

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České
Budějovice, Dukelská 13, zastoupená jejím ředitelem Mgr. Jaroslavem Korešem, Ph.D., vyhlašuje první kolo přijímacího
řízení do prvního ročníku střední školy do oborů vzdělání elektrotechnika (26-41-M/01) a strojírenství (23-41-M/01),
čtyřleté studium, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2019/2020.

Termíny konání jednotné zkoušky
Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:



12. dubna 2019 (1. termín)
15. dubna 2019 (2. termín)
Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:




13. května 2019
14. května 2019

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit do kanceláře školy nejpozději do 1. 3. 2019.
Přihlášku je nutné odevzdat na příslušném tiskopisu. Součástí přihlášky je i potvrzení „O zdravotní způsobilosti ke
studiu a výkonu povolání" dle § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
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Podmínky konání přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 školského zákona Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická,
České Budějovice, Dukelská 13, zastoupená jejím ředitelem stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do
každého oboru vzdělávání na 60 žáků. V každém oboru vzdělávání budou otevřeny dvě třídy.

Kritéria přijímacího řízení
Uchazeč může získat 110 bodů složených z následujících položek:





Jednotná písemná přijímací zkouška (testy Cermat) – uchazeč může získat z písemné přijímací zkoušky
dohromady maximálně 60 bodů v tomto složení:
o Český jazyk – maximálně 30 bodů (přepočteno z max. 50 bodů),
o Matematika – maximálně 30 bodů (přepočteno z max. 50 bodů).
Výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání na ZŠ (případně v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia)
– maximálně 40 bodů.
Výsledky uchazeče v předmětových soutěžích – uchazeči bude připočteno maximálně 10 bodů.
Další úprava bodového skóre:




Výsledky uchazeče v předmětových soutěžích – uchazeči bude připočteno maximálně 10 bodů.
Uchazečům, kteří při výsledné klasifikaci za sledované období (tzn. za jednotlivá pololetí) dosáhli dvou
dostatečných a horší, bude odečteno 10 bodů.

Výpočet bodů za výsledky vzdělávání na ZŠ
Započítávají se známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (případně odpovídající ročníky
víceletého gymnázia).
Předměty, které se do průměru započítávají: český jazyk a literatura, cizí jazyk, druhý cizí jazyk, dějepis,
občanská nauka (výchova k občanství), zeměpis, matematika, přírodopis (člověk a příroda, výchova ke zdraví), fyzika,
chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova (v případě, že se na škole některý z
předmětů nevyučuje, nebude do průměru započítán).
Hodnotí se aritmetický průměr z vyjmenovaných předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa (podle
matematických pravidel).
Způsob výpočtu: průměr = součet známek ze tří období / počet předmětů za tři období
Rozmezí
průměrů
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21

Body
40
39,5
39
38,5
38
37,5
37
36,5
36
35,5
35

Tabulka bodového ohodnocení:
Rozmezí
Rozmezí
Body
Body
průměrů
průměrů
1,38
1,39 30,5
1,76
1,77
21
1,40
1,41
30
1,78
1,79 20,5
1,42
1,43 29,5
1,80
1,81
20
1,44
1,45
29
1,82
1,83 19,5
1,46
1,47 28,5
1,84
1,85
19
1,48
1,49
28
1,86
1,87 18,5
1,50
1,51 27,5
1,88
1,89
18
1,52
1,53
27
1,90
1,91 17,5
1,54
1,55 26,5
1,92
1,93
17
1,56
1,57
26
1,94
1,95 16,5
1,58
1,59 25,5
1,96
1,97
16
14

Rozmezí
průměrů
2,14
2,15
2,16
2,17
2,18
2,19
2,20
2,21
2,22
2,23
2,24
2,25
2,26
2,27
2,28
2,29
2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35

Body
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5

1,22
1,24
1,26
1,28
1,30
1,32
1,34
1,36

1,23
1,25
1,27
1,29
1,31
1,33
1,35
1,37

34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31

1,60
1,62
1,64
1,66
1,68
1,70
1,72
1,74

1,61
1,63
1,65
1,67
1,69
1,71
1,73
1,75

25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5

1,98
2,00
2,02
2,04
2,06
2,08
2,10
2,12

1,99
2,01
2,03
2,05
2,07
2,09
2,11
2,13

15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12

2,36
2,37
2,38
2,39
2,40
2,41
2,42
2,43
2,44
2,45
2,46
2,47
2,48
2,49
2,50 a více

6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5

Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří byli klasifikováni známkou z chování “neuspokojivé“.
Určení bodů za předmětové soutěže
Hodnoceno bude 1. - 10. místo okresních kol soutěží:




Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Logická olympiáda (bude hodnoceno krajské kolo)

Pokud se žák zúčastnil jakéhokoliv krajského kola z výše vyjmenovaných předmětových soutěží, získá 1 bod
bez ohledu na výsledek v krajském kole (s výjimkou logické olympiády).
Součet bodů získaných za předmětové soutěže je maximálně 10.
Umístnění

Počet bodů

1. místo

10

2. místo

9

3. místo

8

4. místo

7

5. místo

6

6. místo

5

7. místo

4

8. místo

3

9. místo

2

10. místo

1

Doklad o umístění v uvedených předmětových soutěžích (kopie diplomu nebo výsledkové listiny) předloží
zákonný zástupce uchazeče řediteli školy nejpozději do 17. dubna 2019. K jiným než výše vyjmenovaných soutěžím
nebude přihlédnuto.

Způsob výpočtu konečného výsledku
Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = součet bodů získaných za jednotnou přijímací zkoušku,
výsledky vzdělávání na ZŠ, případné body za předmětové soutěže a případný odečet za dvě a více dostatečných.
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Maximální počet bodů, které je možné v rámci přijímacího řízení získat = 110 bodů (60 + 40 + 10).
Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku příslušného oboru vzdělávání budou uchazeči umístění do 60. místa včetně,
a to v pořadí podle úspěšnosti. Pro stanovení pořadí a sestavení výsledkové listiny je rozhodující celkový počet
získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Cizinci
Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve
škole mimo území České republiky), se promíjí na žádost přijímací zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a
literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření
podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a
literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů
stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
V případě osob dle § 20 odst. 4 školského zákona, kterým je na žádost prominuta jednotná zkouška ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma
vzdělávání. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika a
23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání je podmínkou přijetí uvedených uchazečů ke
vzdělávání.
V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v
českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z
tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria)
V případě rovnosti bodů u dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria
budou uplatňována postupně, dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyšší počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
Lepší průměr známek z matematiky (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
Lepší průměr známek z fyziky (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
Matematická nebo fyzikální olympiáda (případně jiné technické soutěže).
Lepší průměr známek z českého jazyka a literatury (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
Lepší průměr známek z cizích jazyků (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
Lepší průměr známek z pracovních činností (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
Lepší průměr známek z chemie (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Legislativa
Přijímací řízení upravuje:



Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
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5.3.

Výsledky vzdělávací činnosti
K 30. 6. 2019 studovalo celkem 427 žáků, z toho 11 dívek denního studia ve 12 třídách (bez 4. ročníků).
Během školního roku opustilo studium ze všech ročníků (nebo opakuje ročník) celkem 9 žáků z důvodů
prospěchových, rodinných, zdravotních či jiných. Žádný z žáků nebyl ze studia vyloučen.
Celkové výsledky na konci školního roku 2018/19 (k 30. 6. 2019)
Třída (OBOR)
1.EA (26-41-M/01)
1.EB (26-41-M/01)
1.SA (23-41-M/01)
1.SB (23-41-M/01)
2.EA (26-41-M/01)
2.EB (26-41-M/01)
2.SA (23-41-M/01)
2.SB (23-41-M/01)
3.EA (26-41-M/01)
3.EB (26-41-M/01)
3.SA (23-41-M/01)
3.SB (23-41-M/01)
4.EA (26-41-M/01)
4.EB (26-41-M/01)
4.SA (23-41-M/01)
4.SB (23-41-M/01)
Celkem denní

1

2

3

4

5

6

7

30
27
29
28
22
22
29
29
25
22
30
31
18
28
29
28
427

0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
3
0
1
1
0
11

2
3
4
4
5
1
8
1
0
2
4
1
3
1
2
3
44

28
23
25
24
15
20
21
27
22
19
25
29
15
27
26
25
371

0
1
0
0
2
1
0
1
3
1
1
1
0
0
1
0
12

0
1
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
1
1
1
9

2,02
2,15
2,06
2,06
1,86
2,19
1,83
2,06
2,41
2,28
2,20
2,32
2,25
2,72
2,15
2,36
2,18

Vysvětlivky:
1 – celkem žáků
2 – z toho dívek
3 – prospělo s vyznamenáním
4 – prospělo
5 – neprospělo
6 – ubylo (přibylo)
7 – průměrný prospěch
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5.4.

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019
(jarní a podzimní termín) – pouze z připuštěných k maturitní zkoušce
Třída (obor - kód)
Elektrotechnika 26-41-M/01 4.EA
Elektrotechnika 26-41-M/01 4.EB
Strojírenství
23-41-M/01 4.SA
Strojírenství
23-41-M/01 4.SB
Celkem

1
18
28
28
28
102

2
0
1
1
0
2

3
2
0
2
4
8

4
15
25
24
20
84

5
1
3
2
4
10

6
0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
1 – celkem žáků
2 – z toho dívek
3 – prospělo s vyznamenáním
4 – prospělo
5 – neprospělo
6 – nehodnocen
Maturovalo celkem 102 žáků ve 4 třídách, z toho 8 žáků prospělo s vyznamenáním, 84 prospělo a 10 žáků
neprospělo.
Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019
Písemné maturitních zkoušky roce 2018/2019 byly hodnoceny centrálně bez větších problémů. I v tomto
období se připravují další učitelé na funkce hodnotitel ústních zkoušek a písemných prací z českého jazyka a na funkci
hodnotitel ústních zkoušek z anglického jazyka.
Škola je s průběhem a organizací maturit poměrně spokojena, snížil se počet neprospívajících zejména z
matematiky. Maturitní komisaři neshledali na průběhu maturitních zkoušek žádné nedostatky ani pochybení, stejně
tak, jako přítomná ČŠI.
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6.

INSPEKCE A KONTROLA







ČŠI testování čtenářské a matematické gramotnosti žáků 1. ročníků – listopad 2018 a květen 2019.
Šetření MŠMT – Mimořádné šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – 9. 1. 2019.
Kontrola IKAP
ČSI - Stížnost na SPŠ SE, Č. Budějovice, Dukelská 13 – dne 20. 12. 2018
ČŠI – Stížnost zákonného zástupce ze dne 24. 5. 2019
ČŠI – kontrola průběhu společné části maturitních zkoušek (bez zjištěných nedostatků).
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7.

OSTATNÍ AKTIVITY
Cizí jazyky:





26. 3. 2019 Robin Franěk z 2EA obsadil 2. místo v krajském kole olympiády v AJ v kategorii III C.
15. 5. 2019 jsme byli se studenty 1. roč. na divadelním představení Last wish.
11. - 17. 5. 2019 se uskutečnil zájezd do Anglie a Walesu.
Na podzim a na jaře byli studenti 2. a 3. roč. na stáži ve Slovinsku, kde je velice chválili za znalosti angličtiny
stejně jako ve Walesu.
Společenské vědy:
 V rámci šablon probíhalo doučování slabých žáků ve třídě 1. EA s velice pozitivními výsledky.
 Vyučující Petržalová, Kováříková se účastnily DOD, kdy poskytovaly ukázky zadání DT, PP, PL, učebnic, a
informací o předmětu, požadavcích státní maturity.
 19. 12. 2018 celá škola navštívila divadelní představení Lakomec hrané souborem Divadla Radka
Brzobohatého v divadelním sále Metropol.
 V dubnu navštívilo naši školu Divadélko pro školy z Hradce Králové, které sehrálo pro 3. ročník
představení „Legenda V+W“ a pro 4. ročník představení „Divadelní učebnice, aneb české divadlo 20.
století“.
 V březnu navštívila třída 3. SA program „FollowMe“ v rámci nabídky Týdne pro mediální vzdělávání od
společnosti Jeden svět na školách.
 Vyučující českého jazyka se podílely na přípravě přijímacích zkoušek nanečisto, kdy po ukončení vlastní
práce seznámily studenty se správnými výsledky a vysvětlily podstatu otázky a odpovědi.
 Na přelomu dubna a května navštívily všechny třídy 3. ročníku Pražský hrad (trasa B) a Muzeum
komunismu.
 Mgr. Petržalová se zúčastnila školení na mediální gramotnost v nabídce společnosti Jeden svět na
školách. Dále se opět účastnila centrálního hodnocení písemných maturitních prací (školení, hodnocení)
pod společností CERMAT.
 Mgr. Kováříková se zúčastnila školení ke státním maturitám – ústní zkouška.
 PhDr. Thorauschová uspořádala ve spolupráci s DDM okresní a krajské kolo olympiády z českého jazyka.
PhDr. Dagmar Thorauschová byla předsedou obou hodnotících porot.
Přírodovědné předměty:







Matematický klokan – naši studenti se každoročně zapojují do této soutěže, Michael Hanák obsadil 5.
místo v Jihočeském kraji.
Návštěvy planetária v Českých Budějovicích.
Výstava Leonardo da Vinci – třída 2. EA navštívila výstavu objevů Leonarda da Vinciho.
Semináře „Příprava k maturitě z matematiky“, doučování slabých žáků.
2. 11. 2018 se student Prouza Stanislav ze třídy 4. EB zúčastnil krajského kola Logické olympiády 2018.
Umístil se na 7. místě z 38 soutěžících.
Vzdělávání pedagogických pracovníků: MATEMATECH – Matematickou cestou k technice (Mgr. Duda, Mgr.
Ploch), Eduforum (Duda, Ploch).
Odborné předměty:

 1. 9. 2018 žák Martin Kraus, 4. EB – se stal Mistrem Evropy – modely aut.
 21. 9. 2019 - naše škola se prostřednictvím Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s., zapojila
do mezinárodní soutěže Solar Car CoCo+ pořádané každoročně v Chemnitzu (Německo). Soutěžní tým
tvořili žáci třídy 3. SA – Petr Valter, Adam Mikeš, Petr Zegermacher, Vladimír Šnejd, Radek Chudý a Petr
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Kiselica pod vedením Ing. Vyhnala. V rámci týmu vyrobili technologií 3D tisku soutěžní vozidlo včetně
elektrické výstroje. Vlastního závodu v Chemnitzu se poté za naši školu zúčastnili dva vyslaní žáci – Adam
Mikeš a Chudý Radek, kteří se se solárním vozidlem ve vlastní kategorii - „Direction reverze“ umístili na
druhém místě.
10. 2018 navštívila třída 2. EA a 2. EB firmu LOXONE v Českých Budějovicích.
15. 11. 2018 navštívili studenti 3. ročníku školu HTL Wels a výrobní závod firmy FRONIUS v Sadletu.
20. 11. 2018 pořádala Fakulta elektrotechniky a telekomunikačních technologií v Brně soutěž MERKUR
PERFEKT CHALLENGE. Naše škola vyslala do této soutěže dvě družstva po čtyřech studentech.
7. 12. 2018 pořádala JHK přednášku na téma „ENERGIE“. Tuto přednášku vyslechli studenti 4. ročníků.
V červnu 2019 třída 1. EB navštívila výrobní závod FRONIUS v Českém Krumlově.

 Žáci naší školy se i tento školní rok zúčastnili Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti.
 Dne 21. března 2019 se naši žáci zúčastnili celostátní soutěže v CAD kreslení a modelování. Soutěž pořádá
již 18 let, ve spolupráci se SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové, 3E Praha Engineering a.s. Soutěžilo se ve třech
kategoriích. Naše škola soutěžila ve 3D modelování v CAD systému. V jednotlivcích jsme se umístili na
desátém místě a jako škola na místě osmém.
 Student Jaromír Moureček se zúčastnil SOČ s prací Konstrukce převodovky a umístil se na 4. místě.
 V druhé polovině června 2019 se Lukáš Hejna zúčastnil akce „Týden vědy na jaderce“ na FJFI ČVUT. Hlavní
náplní je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstrace vybraných jevů pro hlubší pochopení
teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v ČR.
 Ve školním roce 2018/2019 se konala dvoudenní akce s názvem „Zimní škola ČEPSu“, které se zúčastnili
studenti 4. EB.
 Pro žáky 3. a 4. ročníků byla pořádána přednáška na téma týkající se problematiky jaderných elektráren.
Přednášel Ing. Václav Havlíček, vedoucí výrobního bloku JETE.
 Jaderná maturita probíhala v podzimním a jarním termínu. Nekorunovaným králem JM v jarním termínu se
stal student 4. ročníku Radim Helcl.
 Studenti 4. ročníku František Beránek, Ondřej Procházka, Martin Peka, David Šerý, Jan Staněk a Radek
Wipplinger se umístili na 2. místě v soutěži s názvem „Energetická olympiáda“ pořádané ČVUT Praha.
 V soutěži SOČ se student 4. EB Radek Wipplinger umístil na 1. místě se svým Teslovým transformátorem a
postoupil do celostátního kola.
 Proběhl workshop mezi studenty a pedagogy FEL ČVUT na téma „Energetická gramotnost – bez energie to
nejde“. Ing. Hejl opět navštívil naší školu s přednáškou „Energetika budoucnost lidstva“.
 Pro studenty 4. ročníku byla zorganizována přednáška týkající se fotovoltaických elektráren.
Souvislá praxe ve firmách.
Dle učebních osnov je každý student 2. a 3. ročníku povinen absolvovat dva týdny (10 pracovních dní) souvislé
praxe ve firmách. Praxe, musí být absolvována v oboru studia studenta, má za cíl přiblížit pracovní prostředí ve firmách
jihočeského kraje. Praxe byla realizována v termínu od 22. 4. 2019 do 31. 5. 2019
V roce 2019 naši studenti absolvovali výrobní praxi u firem:






ROBERT BOSCH, spol s r.o. – 15 studentů
Jiho Tech spol. s r.o. – 12 studentů
Aspera technology, spol s r.o. – 6 studentů
EGE spol, s r.o. – 5 studentů
Engel stojírenská spol. s r.o. – 5 studentů
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Další studenti si zajistili praxi individuálně u menších firem a živnostníků.
Dále nám podniky umožňují exkurze, poskytují odbornou a materiální pomoc (přednášky, nové normy ISO,
učební pomůcky apod.). Úzce spolupracujeme s Domem techniky České Budějovice a JHK.
Škola trvale spolupracuje s ČVUT Praha a Západočeskou univerzitou v Plzni. Částečně spolupracujeme i s VUT
Brno. Vysoké školy na škole každoročně provádí nábory.
Ve školním roce 2018/2019 jsme opět prohloubili úzkou spolupráci se skupinou ČEZ. Podporujeme rozšířenou
výuku na SPŠ SE, využíváme exkurzí a odborných stáží na Jaderné elektrárně Temelín. Spolu s ČEZ organizujeme
společné akce, jako jsou dny otevřených dveří, výstava Vzdělání a řemeslo apod.
Naše škola uspořádala 16. 1. 2019 odbornou přednášku spojenou s besedou s Ing. Danou Drábovou,
předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tato přednáška proběhla v posluchárně školy pro naše studenty
třetích ročníků v dopoledních hodinách. Odpoledne byla přednáška určena studentům gymnázií. Zúčastnili se jí
studenti z gymnázia Česká, J. V. Jirsíka a Jírovcova. Dále zde byli odborníci z ČEZu.

7.1.

Tělesná výchova
Střední průmyslová škola má velmi široké sportovní aktivity a dosahuje v nich dlouhodobě výborných výsledků:
Dva letní kurzy (září 2018) se uskutečnily v Černé v Pošumaví, hotel Jestřábí.
Celkem se zúčastnilo 48 studentů.

Lyžařské a snowboardové kurzy se uskutečnily na Lipně, ubytování bylo zajištěno na hotelu Jestřábí, Černá v
Pošumaví a výcvik proběhl v Rakousku na Hochfichtu. Kurzů se celkem zúčastnilo 150 studentů, v rámci rozvojového
programu Jihočeského kraje byl pěti žákům vyplacen příspěvek na lyžařský kurz. 4 studenti získali kvalifikaci a
osvědčení instruktor školního lyžování a instruktor snowboardingu.
Termíny lyžařských kurzů:





14. 1. – 18. 1. 2019, 1.EA + 2.AE + 2.EB + 2.SA + 2.SB
25. 2. -1. 3. 2019, 1.SB + 3.EA + 3.EB + 3.SB
4. 3. – 8. 3. 2019, 1.EB + 1.SA
Jarní prázdniny 3. 2. – 8. 2. 2019 – zúčastnilo se 5 studentů.

Kurzů se zúčastnili studenti 1 ročníků a volná místa doplnili studenti z vyšších ročníků.
Dva letní kurzy (červen 2019) se uskutečnily v Černé v Pošumaví, hotel Jestřábí. Celkem se zúčastnilo 59
studentů. Třetí kurz byl výběrový (2019 – červen), kterého se zúčastnili studenti 1 až 3 ročníku, celkem 25 studentů. O
tento kurz bývá ze strany studentů značný zájem. Všechny kurzy byly zaměřeny hlavně na cyklistiku v okolí Lipna,
turistiku, výcvik na in-line bruslích, plavecký výcvik na Lipně a sportovní hry.
Aktivity a úspěchy:








Září 2018 – Pohár Josefa Masopusta ve fotbalu – 2. místo
Listopad 2018, 2. místo volejbal – okresní kolo
Prosinec 2018, 3. místo ve florbalu – krajské kolo
Prosinec 2018 – školní turnaj ve streetballu, sponzorováno ČEZ
Únor 2019, 2. místo ve florbalu – okresní kolo
Květen 2019 – okresní přebor ve fotbalu – 3. místo
V rámci výuky TV se studenti 1. ročníků zúčastnili plaveckého výcviku.
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7.2.

V rámci výuky TV se studenti zúčastnili výcviku na horolezecké stěně.
V rámci výuky TV se studenti 4. ročníků zúčastnili turnaje v bowlingu
Vrcholoví sportovci naší školy ve šk. roce 2018/2019:
o Klabouch Matěj – mistr reprezentant ČR v gymnastice
o Koudelka Zdeněk a Koudelka Václav – mistři ČR v kulturistice
o Petr Čech – reprezentant ČR ve windsurfingu

Protidrogová prevence
Na škole působí jako koordinátor protidrogové prevence Mgr. Tomáš Bican.

V tomto školním roce začal probíhat na naší škole primární preventivní program (Závislost jménem sport) cílem
programu je vést studenty k zdravému životnímu stylu: Využití školní posilovny a fitness v Českých Budějovicích,
sestavování cvičebních programů a jídelníčku, školní turnaje ve streetballu, florballu a fotbalu, cykloturistika na
Šumavě. Zaznamenali jsme vyšší zájem o sportovní aktivity studentů. V rámci primární prevence bylo uspořádáno
divadelní představení pro studenty prvních ročníků “Cesta do pekel” zabývající se problematikou AIDS a zneužívání
návykových látek.
Studenti naší školy se také zúčastňují nadačních programů např.: Český den proti rakovině a Den pro Světlušku.
Metodik školní prevence Mgr. Tomáš Bican se v rámci dalšího vzdělávání zúčastnil pěti seminářů pořádaných
MŠMT a Jihočeskou univerzitou katedrou psychologie a pedagogiky zabývajících se právními aspekty rizikového
chování u studentů a novými trendy prevence především u kyberšikany, xenofobie a zneužívání návykových látek
Ve škole je vytvořeno pozitivní klima, které studentům pomáhá řešit se svými učiteli případné rodinné
problémy.
Na schůzky rodičů je připravena nástěnka s informacemi z oblasti drogové prevence. Jsou uvedeny i kontakty
na krizová centra. Studentům i rodičům je nabízena možnost konzultovat jakékoliv problémy s protidrogovou
koordinátorkou.
Ve školním roce 2018/2019 jsme neřešili žádné přestupky a problémy týkající se sociálně-patologických jevů.

7.3.

Environmentální výchova 2018/2019

Environmetální výchova je na naší škole žákům zajišťována především ve výuce prostřednictvím předmětu
Základy ekologie, pro obor elektrotechnický v prvním ročníku, pro obor strojírenství ve druhém ročníku. Časová dotace
jedna hodina týdně je plnohodnotnou náhradou za environmentální program, kterým škola nedisponuje.
Žáci jsou tak dostatečně vedeni k získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka
a životního prostředí v lokálním i globálním rozměru. Výukový proces je dále vede k schopnosti vytvářet možnosti
konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj vztah k přírodě a učí se zodpovědnému jednání a zároveň
působí na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje.
Praktickými formami výuky škola vede žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, aby byli
schopni propojovat informace s osobní zkušeností. Zapojujeme žáky do řešení problémů souvisejících s životním
prostředím a trvale udržitelným rozvojem města a vedeme žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí
školy.
Při realizování cílů environmentální výchovy spolupracuje naše škola s rodiči žáků, s Krajským úřadem
v Českých Budějovicích, s firmami ČEZ, EON, Bosch či Engel. V oblasti environmentální výchovy plánujeme spolupráci
s centry ekologické výchovy a osvěty, která zajišťují environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu pro školy a další
vzdělávání pedagogických (Ekocentrum Cassiopeia, Hnutí Duha, Jihočeská zoologická zahrada, Semenenec o.p.s.).
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Dne 1. 11. 2018 se paní Míčková zúčastnila na Krajském úřadě školení Odpady a obaly.
Žáci jsou vedeni k praktickému využití znalostí ekologie a problematiky enviromentalistiky například v rámci
akcí:
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Den čisté mobility
Úpravy a úklid okolí školy
Pobyty žáků na cyklistickém a lyžařském kurzu
Pobyty žáků ve Velké Británii a ve Slovinsku v rámci projektu Erasmus
V zájmových kroužcích
Evropský den bez aut

Předmětové exkurze v oboru elektro
Jaderná elektrárna Temelín,
EGE České Budějovice,
Rozvodna Sever,
Teplárna v Českých Budějovicích,
Vodní elektrárna Lipno nad Vltavou,
Den otevřených dveří ČVUT,
Den otevřených dveří ZČU Plzeň,
Forpsi, Internet CZ a.s., Internet SK a.s.,
exkurze v přečerpávací elektrárně DLOUHÉ STRÁNĚ,
exkurze Škoda – divize trolejbusů a motorů Plzeň,
exkurze Automobilka Mladá Boleslav,
Rohde a Schwarz
Aspera
ÚJV Řež, návštěva diagnostického centra PET a výzkumného reaktoru
Český telekomunikační úřad
TSE
Vodní elektrárna Římov
Fronius Český Krumlov
Rozvodna Kočín, rozvodna Dasný
Exkurze do Grafického studia

Předmětové exkurze v oboru strojírenském
Tlaková slévárna Motor Jikov,
Jaderná elektrárna Temelín,
automobilka Škoda Mladá Boleslav,
Nástrojárna CB s. r. o. České Budějovice,
Bosch České Budějovice,
Motor České Budějovice slévárna, celodenní exkurze,
Lokomotivní depo České Budějovice,
Belis Č. Budějovice,
MAS Sezimovo Ústí,
EGE ocelové konstrukce
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7.6.









Prezentace školy
Dny otevřených dveří – 28. 11. 2018 a 12. 1. 2019. Pověření pracovníci umožnili zájemcům kompletní prohlídku
školy.
Výstava „Vzdělání a řemeslo 2018“ (7. - 9. 11. 2018) – na výstavě byl prezentován již osvědčený pneumatický
manipulátor s lineárními pohony. Dále jsme prezentovali princip odstranění elektrostatického náboje při
výrobě plastových dílců (např. okna pro automobily). Demonstrační stroj je poháněn pětiválcovým
pneumatickým motorem.
Mikroprocesorová technika byla zastoupena dvěma roboty. Roboty byly řízeny systémem Arduíno
prostřednictvím servomechanizmů.
Na výstavě proběhla soutěž T-PROFI. Tým v roli kapitána vedl Mgr. Radovan Vik. Členové týmu byli vybráni ze
Základní školy Dukelská a sousední Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické. Jmenovitě: Eliška
Svobodová, Daniel Neubauer a Alexander Hess ze základní školy a ze střední školy Robin Franěk, David Pražák
a Jan Semerád. Cílem soutěže bylo v daném čase sestavit ze stavebnice Merkur předem neznámé zařízení a
tomuto zařízení ještě vdechnout život, vše v časové tísni třech hodin. Srdce zařízení, mikropočítač BBC
Micro:bit, měli za úkol naprogramovat středoškolští studenti. Snažení 12-ti týmů z Čech a Bavorska hodnotila
komise, která průběžně sledovala rostoucí stroje na pracovních stolech, přičemž hlavními hodnotícími kritérii
byla spolupráce celého týmu a přesnost sestavení modelu lanové dráhy dle návodu. Závěry hodnotící komise
formou vyhlášení pořadí umístění jednotlivých týmů probíhalo v sousedním pavilonu jako součást hlavního
doprovodného programu výstavy. Tři týmy z Bavorska byly hodnoceny samostatně a každý z týmů, ať z české
nebo německé strany hranice byl odměněn potleskem publika, uznáním ostatních týmů a věcnými odměnami.
Třetí místo obsadil náš soutěžní tým pod číslem 3 – tým EGE.
13. 6. 2019 se konala výstava pod názvem Dobrodružství s technikou. Organizaci měla na starosti Jihočeská
hospodářská komora. Pavilon T na výstavišti v Č. Budějovicích byl na jeden den dnem techniky firem a
odborných škol kraje. Byl to den pro ty nejmenší a děti z nižších ročníků základních škol. Naše škola zde
vystavovala vlastnoručně vytvořený přípravek na skládání Hanojských věží řízený pomocí programovatelného
logického automatu Simatic S7-1200 s kterým mohli návštěvníci soutěžit v rychlosti skládání Hanojských věží.
Dále jsme potom vystavovali soustavu dvou generátorů frekvence, které mohli návštěvníci obsluhovat a na
připojených osciloskopech sledovat, jak se vytváří překrásné Lissajousovy obrazce a jak vypadají signály v
časové oblasti. Děti si také mohli vytvořit vlastní obrázek pomocí frézky Bungard CCD2, upravené pro kreslení
fixem, zapůjčené naší škole v rámci spolupráce s firmou TSE. V neposlední řadě jsme měli několik chodících
robotů od Firmy Velleman a jednoho jezdícího robota, který s naším logem projížděl výstavní halou od firmy
Festo, přičemž na "základnu" (návštěvníkům) jsme online promítali signál z jeho kamery. Dále jsme měli
k dispozici pneumatickou stavebnici Fischer a všem dobře známou stavebnici Merkur.
Naše škola získala 1. komorovou hvězdu za podporu vzdělávání a rozvoje techniky a řemesel v Jihočeském
kraji.
Prezentace středních škol - za účasti Úřadu práce v Třeboni (11. 10. 2018), Českém Krumlově (23. 10. 2018).
Dále jsme školu prezentovali v Prachaticích (1. 11. 2018) a Jindřichově Hradci (4. 10.2018).
V rámci prezentace školy jsme navštívili většinu ZŠ v okolí Č. Budějovic, jejichž žáci mají potenciální zájem o
studium na naší škole a ZŠ v Českých Budějovicích, např. ZŠ Máj, ZŠ Kaplice, ZŠ Matice školské a ZŠ
Grünwaldova.
Ve školním roce 2018/2019 jsme uspořádali 4 maturitní plesy za účasti široké obecné i odborné veřejnosti
s prezentací spolupracujících výrobních firem z Č. Budějovic a okolí.
Škola je prezentována na vlastních internetových stránkách (viz. Charakteristika školy), které jsou pravidelně
aktualizovány. V roce 2018 byly stránky kompletně předělány a na jejich funkčnosti i obsahu průběžně
pracujeme. Také byly spuštěny YouTube a facebookové profily.
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7.7.

Případní zájemci o studium mohli kdykoliv navštívit naši školu a byla jim umožněna prohlídka celé školy včetně
laboratoří, dílen a učeben.
Dne 21. 1. 2019 pořádala naše škola Den pro VŠ a 3. 5. 2019 Den pro firmy. Obě tyto akce byli pozitivně
hodnoceny.
Škola byla prezentována v Týdeníku 5plus2 - v příloze „Střední školy“, PRÁVO – příloha „Jak si dobře vybrat
střední školu“ a v přílohách Českobudějovického deníku.

Školská rada

Ve školním roce 2016/2017 se konaly volby do školské rady. Její funkční období je tříleté a započalo 1. 9. 2017.
Předsedou stávající školské rady je Ing. Věra Pakandlová, členové pan František Kolář – pracovník Městského úřadu
Trhové Sviny a Ing., Bc. Vítězslav Ilko ze ZŠ Nová ulice v Č. Budějovicích. V průběhu školního roku se rada sešla dvakrát.
Schůzky se zabývaly schválením výroční zprávy školy, rozpočtem školy, novým technickým vybavením školy,
prospěchem žáků a přípravou na výstavu Vzdělání a řemeslo. Na první schůzce došlo ke schválení výroční zprávy a
nového školního a klasifikačního řádu, na druhé byly zejména řešeny novinky v proběhlém školním roce, nové vybavení
a výsledky žáků.

7.8.

Doplňková činnost školy ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bylo zajištěno školení PLA pro zaměstnance firmy Belis a.s. Školení proběhlo
v červnu 2019 v délce 8 školících hodin. Školení bylo zakončeno vystavením Osvědčení.
Školení se zúčastnilo celkem:



7.9.

za SPŠ SE – 1 vyučující
za školené – 1 pracovník

Spolek rodičů a přátel školy

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy, který napomáhá při realizaci zejména mimo výukových aktivit
školy. Spolupráce je dobrá. Ve školním roce 2018/2019 bylo zvoleno nové představenstvo spolku. Předsedkyní byl
zvolen ing. Josef Panoch, pokladní byla zvolena ing. Renata Hladíková. Do spolku byli zapojeni rodiče žáků z nových
prvních ročníků. Spolek podpořil žáky financováním školních akcí (lyžařské kurzy, příspěvky na cestovní pojištění) a
také vybavením školní kuchyňky pro žáky.

7.10. Spolupráce s firmami
V roce 2018 došlo k jednání s firmami, které buď byly partnery, nebo projevily o partnerství zájem. Podařilo se
jak zajistit nové partnery školy, tak i vyjasnit obsah spolupráce.
Dohody o úzké spolupráci má škola uzavřené s podniky Teplárna České Budějovice, EUROBYT CB s. r. o. České
Budějovice, TFK Trhové Sviny, ENGEL strojírenská společnost s. r. o. Kaplice, TSE, spol. s. r. o. České Budějovice, MotorJikov a.s., Robert Bosch s.r.o., MICB a.s. České Budějovice, EGE a.s., SMS České Budějovice, Motoco České Budějovice,
Aspera s.r.o., Forpsi-Internet CZ a.s., Lasselsberger, s.r.o., Lokomotivní depo České Budějovice, Jihostroj Velešín,
Loxone, Voltcom, EON, ČEPS a dalšími menšími firmami a živnostmi.
Velmi úzkou spolupráci jsme dále navázali s firmou SIEMENS, využíváme přednášek odborníků firmy SIEMENS,
jejich odborné pomoci při výuce a provozu nových odborných učeben. Škola se stala školicím střediskem SIEMENS, kde
školíme na systémech SIMATIC S7-1200 a v elektrických pohonech na SIMATIC TIA Portál.
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8.

Projekty

8.1.

Aktivity školy v rámci projektů vyhlášených Jihočeským krajem a MŠMT

V rámci výzvy č. 33 IROP naše škola podala projekt s názvem „Modernizace výukového technologického
pracoviště s CNC obráběcím centrem a rozvoj digitálních technologií na SPŠ SE České Budějovice, Dukelská 13“. Tento
projekt s rozpočtem 6 971 858,82 Kč byl v polovině roku 2017 přijat a schválen. Ukončení realizace projektu bylo
stanoveno do 30. září 2018. V polovině září 2018 všechny aktivity projektu byly ukončeny. Realizace projektu výrazně
přispěla k modernizaci vybavení laboratoří a dílen pro praktickou výuku žáků SPŠ. Bylo pořízeno kvalitní pracoviště pro
3D tisk, nové počítačové vybavení laboratoře pro výuku CAD systémů, CNC frézovací a vrtací centrum EMCO MaxxMill
400 včetně potřebných řezných nástrojů a nástrojových držáků. Dále v rámci realizace projektu byl nově vybudován
systém konektivity na škole – školní počítačová síť, úložné moduly včetně externího zálohování.
Naše škola přijala partnerství v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I,
Klíčová aktivita Podpora polytechniky“. Nositelem projektu je Krajský úřad Jihočeského kraje. Počátek realizace
projektu byl stanoven na leden 2018, ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. prosinec 2020. Aktivitami
projektu je vedení zájmových kroužků pro žáky ZŠ, realizace jednodenních polytechnických seminářů pro žáky ZŠ (1x
až 2x měsíčně) a uspořádání dvou vícedenních pobytových workshopů pro žáky ZŠ a SŠ. Pro tyto aktivity budou
využívány prostory a zařízení laboratoří a dílen naší školy. Přitom je využívána dlouhodobá spolupráce s pěti základními
školami, se kterými již byly uzavřeny smlouvy o spolupráci. Aktivity probíhají od měsíce září 2018. Vybavení školy
v rámci realizace tohoto projektu bylo v 1. pololetí 2018 posíleno o pořízení 3 pracovišť pro cvičení v sestavování
elektropneumatických obvodů a dále o sestavu stavebnic pro činnost zájmových kroužků.
V tomto školním roce byly ukončeny tzv. Šablony – projekt financovaný MŠMT. V rámci projektu probíhaly
zejména aktivity podporující žáky při výběru budoucího povolání či vysoké školy a doučování žáků, ohrožených
neúspěchem.

8.2.

Aktivity školy v rámci projektů ERASMUS+

I tento školní rok se naši žáci zúčastnili zahraniční dvoutýdenní stáže, tentokrát v slovinském Mariboru.
Zúčastnilo se celkem 26 žáků ze 2.-4. ročníků. Jak žáci, tak i slovinští zaměstnavatelé stáž hodnotili kladně. Celý projekt
byl financován z příslušného grantu.
Ředitel školy díky projektu Erasmus navštívil Stockholm, kde se zúčastnil třídenní stáže pro ředitele škol.

8.3.

Plánované aktivity

Škola podala žádost o grant v rámci výzvy IPRÚ, která byla schválena. Cílem grantu je zakoupení nového CNC
soustruhu a tím další zkvalitnění vybavení školních dílen.
V roce 2019 byla také podána žádost na dotace v rámci projektu „Šablony II“, vyhlašovaném MŠMT.
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9.

ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:

Škola při poskytování informací postupovala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Jelikož škola nemá žádné tajné informace, věnovala se hlavně ochraně osobních údajů žáků a
zaměstnanců, snažila se nezveřejňovat úplné identifikace.
Během roku 2018/2019 byly vyřizovány pouze ústní žádosti o informace, které jsme neevidovali. Pokud by byl
vznesen požadavek na písemnou informaci a byl podán formou písemné žádosti, žádost vyřizuje škola do 15 dnů.
K takovýmto žádostem nedošlo, a proto také nedošlo na odvolání proti zamítnutí podání informace.
Výsledky přijímacího řízení byly uvedeny pod čísly, která byla uchazečům o studium přidělena před zahájením
přijímacího řízení.

Schváleno školskou radou dne 14. 10. 2019
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