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23-56-H/01 Obráběč kovů
Operátor CNC a konvenčních
obráběcích strojů

ST

STR
OJ

23-51-H/01
Strojní mechanik
přij. žáci 30 (výuční list)

Absolvent čtyřletého studijního oboru může
PO
zařazen na pracoviště technické přípravy výroby, po zapracování také sestavuje i složitější programy pro CNC stroje, řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky
a zastává střední funkce v řízení výroby a
při technické přípravě výroby. Je schopen
obsluhovat CNC obráběcí stroje a linky nebo
v tomto oboru podnikat. Součástí výuky je kreslení výkresů v CADu. Výuka ve 3. ročníku probíhá
na CNC strojích s řídicím systémem Siemens v prostorách odborného výcviku školy. Ve 4. ročníku je výuka na pracovištích firem,
kde se žáci setkávají s moderními technologiemi včetně 3D měření, vypalování
plazmovým laserem, popisování gravírovacím laserem. Firmy si už po 1. pol.
1. ročníku vybírají žáky a po celou dobu studia jim vyplácejí prospěchové stipendium (až 9 000 Kč za pol.). Zisk stipendia přitom není podmíněn nástupem
do firmy. Prospěchové stipendium vyplácejí firmy Tajmac - ZPS a.s., Mould
& Matic Solutions s.r.o., Greiner packaging Slušovice s.r.o., ZAKO Turčín spol.
s r.o., ZPS – Frézovací nástroje a.s., Geniczech – M s.r.o., FLOW TECH s.r.o.,
Kovárna VIVA Zlín a.s., ROSTRA s.r.o - Vizovice, TOS Hulín, ZPS – Mechanika a.s.,
OMEGA, ZPS – Generální opravy a.s. Stipendijní program má i firma Continental
Barum s.r.o., INTERNATIONA LCZ. L + H = žáci ve 3. ročníku získají výuční list
v příbuzném oboru vzdělávání.

23-45-L/01 Mechanik seřizovač STROJÍ
R
Technolog plastikářské výroby
přij. žáci 30 (maturitní vysvědčení)

Absolvent čtyřletého studijního oboru může
být zařazen na pracoviště technické přípravy
výroby. Je připravován v teoretické i praktické oblasti v oboru strojírenství se zaměřením na plastikářské technologie. Vytváří jednoduché i složitější programy pro CNC stroje,
robotizaci a automatizaci. Řeší technolgické úlohy pomocí výpočetní techniky. Je schopen seřizovat
a obsluhovat plastikářské stroje a roboty. Součástí výuky je
modelování a tvorba dokumentace v CADu a základy konstrukce forem. Pro
zkvalitnění výuky žáci vykonávají praxi v plastikářských firmách (3. a 4. ročník).
V nich jsou žáci zařazeni do výrobního procesu a setkávají se s novými trendy výroby a s moderními technologiemi, včetně 3D měření na měřících strojích.
Všechny nově získané vědomosti jsou předpokladem pro získání práce nebo dalšího studia na vysoké škole. Škola spolupracuje v této oblasti zejména s firmami
D Plast a.s., Zlín Precision s.r.o., Promens a.s. a Greiner Assistec s.r.o. Stipendijní program má v tuto chvíli i firma Continental Barum, s.r.o. a Greiner packaging
Slušovice s.r.o.
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Obsahem tříletého oboru je ruční nebo strojní
zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků
konstrukcí, montáž, údržba a opravy strojů,
strojních celků a zařízení. V době studia žáci
pobírají měsíční stipendium odstupňované podle ročníků ve výši 300, 400, 500 Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu
(1 500-5 000  Kč) za 2. pololetí. Žáci jsou odměňováni za produktivní práci. Ve druhém ročníku absolvují žáci
kovářský výcvik ve firmě Kovárna VIVA Zlín, a.s., pod vedením
zkušených kovářů. Ve třetím ročníku absolvují žáci Svářečský kurz v hodnotě
10 000 korun (hradí škola), kde získávají oprávnění pro svařování elektrickým
obloukem nebo svařování CO2. Třetí ročník odborného výcviku probíhá ve strojírenských firmách, kde žáci získávají nové dovednosti, znalosti a orientaci v průmyslu. Kromě získaných znalostí není zanedbatelná částka, kterou si vydělají (při
průměrné 50korunové hod. mzdě, sedmihodinové pracovní době a 90 dnech na
provozních pracovištích žáci mohou získat za třetí ročník 31 500 Kč, plus výše
uvedená stipendia).
Žáci tříletých učebních oborů po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mají
možnost – na naší škole – nastoupit do 2. nebo 3. ročníku maturitního oboru
Mechanik seřizovač a získat maturitu.
Žákům jsou ze strany strojírenských firem také nabízeny brigády a vždy je reálná
možnost absolventa získat zaměstnání.

POLYGR
přij. žáci 30 (maturitní vysvědčení)
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23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Programování CNC strojů (L + H)
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Absolvent tříletého oboru je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu
základních druhů obráběcích strojů (soustruh,
frézka, bruska, vrtačka atd.), také obsluhovat
a řídit proces obrábění, popř. provádět korekce
a vytvářet jednoduché programy na obráběcích
strojích s číslicovým řízením. Žáci mají rozšířenou výuku
o programování CNC strojů. Absolvent tedy může vykonávat práci na číslicových
strojích a obráběcích centrech. Během studia žáci pobírají měsíční stipendium
odstupňované podle ročníků ve výši 300, 400 a 500 Kč. Žáci s vyznamenáním
mohou získat jednorázovou odměnu za 2. pololetí (až 5 000 Kč). V průběhu studia
v odborném výcviku se žáci podílejí na produktivní práci, za kterou jsou měsíčně
odměňováni. Vybraní žáci se na závěr studia zdokonalují ve firmách, kde jsou
také finančně ohodnoceni.
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přij. žáci 30 (výuční list)
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Fakulty technologické
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
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Tiskoviny všichni známe z běžného života – např. knihy, noviny, časopisy, vizitky, letáky, plakáty, etikety, obalový materiál, billboardy, polepy na autech, mapy, potisky
reklamních předmětů, potisk oblečení, keramiky, skla aj. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří obsah a tisk
tiskovin, ale také nabízí multimediální prezentace, design pro média, kódování webových stránek, webdesign, reklamu atd. Firmy požadují vysoce kvalifikované pracovníky, a proto naše škola zajišťuje výuku ve čtyřletém studijním oboru Reprodukční grafik pro média, který je zakončený maturitní zkouškou (ve 3. ročníku
získají žáci výuční list, L+H). Připravujeme také žáky v učebních oborech Tiskař na polygrafických strojích a Knihař, zakončených závěrečnou zkouškou. Žáci
učebních oborů pobírají od 1. ročníku stipendia 300, 400 a 500 Kč a žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu za 2. pololetí až 5 000 Kč, ti
nejlepší mohou získat ještě firemní stipendia (např. firmy Graspo CZ a.s., OBAL PRINT, s.r.o., Z STUDIO spol. s r.o., KODIAK print s.r.o., Obaly Morava, a.s., HART
PRESS spol. s r.o., Zálesí a.s. a mnoho dalších). Studiem polygrafických oborů a jeho úspěšným ukončením se absolventům otevírají možnosti práce v tuzemsku, ale
také v zahraničí. Absolventi učebních oborů mohou pokračovat v maturitním studiu a pak na vyšších odborných a vysokých školách.

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
přij. žáci 28 (maturitní vysvědčení) (L + H)
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34-57-H/01 Knihař / Knihařka

Seřizovač knihařských strojů přij. žáci 10 (výuční list)
Žáci získávají odborné znalosti a manuální dovednosti při dokončovacím zpracování polygrafických výrobků, včetně jejich restaurování za použití zdobných technik. Jde o uměleckou činnost, kde se uplatní kreativní tvorba žáků. Vyráběnými produkty jsou klasické vazby a převazby knih, umělecké knižní vazby, autorské knihy, desky, kroniky, tubusy, pasparty, leporela, restaurování starých
poškozených knih, zakázková kartonáž, výzdoba produktů pomocí slepotisku a zlacení, výroba luxusních dárkových či reklamních
předmětů, ručně šité vazby a mnoho dalších. U většiny výrobků lze vybrat několik variant materiálů od papíru, plátna až po kůži.
V rámci odborných praxí (ve 3. ročníku) se žáci naučí v moderních tiskárnách seřizovat a obsluhovat automatické linky. Stanou se z nich
odborníci, kteří mají celkový přehled o polygrafické výrobě a naučí se také základy grafických programů. Absolventi mohou pokračovat
v maturitním studiu nebo ti s výborným prospěchem mohou nastoupit do 2. nebo 3. ročníku maturitního oboru Reprodukční grafik pro
média a získat maturitu, ale také mohou pracovat jako zaměstnanci nebo samostatně podnikat.
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Studium mediální grafiky je zaměřeno na získání znalostí
a dovedností v oblastech výtvarné a technické přípravy
tiskovin, typografie a digitální fotografie, webdesignu, animací, signmakingu a v digitální prezentaci. Kromě obecných zásad grafického designu,
v němž má nejdůležitější postavení typografie,
je studium zaměřeno na práci v základních
grafických programech pro zpracování obrazu
a textu (Adobe CS, Cinema 4D a dalších pro
PC a MAC). Výuka digitální fotografie probíhá
ve fotoateliéru. Žáci se úspěšně zúčastňují grafických a fotografických mezinárodních soutěží, kde
získávají přední ocenění. Navštěvují veletrhy, výstavy
a odborné exkurze, ale také stáže v polygrafických firmách pod
vedením zkušených odborníků. Uplatnění absolventi najdou v grafických studiích,
v nakladatelsko-vydavatelské sféře, v reklamě jako kreativní grafici, dále jako obsluha CTP zařízení a v kontrole dat, v obalové technice, v propagaci, ve výrobě
multimediálních prezentací atd., nebo mohou samostatně podnikat. Absolventi
mohou studovat na vysokých školách technického i uměleckého zaměření.

R
YG

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

Seřizovač tiskových strojů přij. žáci 21 (výuční list)
Je to perspektivní a dynamicky se vyvíjející učební obor nabízející získání odborných zkušeností a znalostí práce na moderních tiskových strojích pro celé
spektrum polygrafické výroby, obalové výroby a v oblasti reklamy. Žáci se naučí pracovat na moderních tiskových strojích, získají přePOL
YG
hled o polygrafické výrobě a základních grafických
programech. Naučí se dovednostem v obsluze
sublimačního tisku, tamponového tisku a sítotisku (potisk 3D reklamních předmětů). Nedílnou součástí výuky jsou exkurze a stáže.
Žáci se ve 3. ročníku zdokonalují ve firmách na
velkoformátových a vícebarvových strojích, kde
jsou také dobře finančně ohodnoceni. Příprava
v učebním oboru vytváří předpoklady rychle se
přizpůsobit charakteru činnosti ve firmách a institucích zabývajících se výrobou tiskovin a potiskem
různých produktů. Absolventi mohou také pokračovat
v maturitním studiu nebo ti s výborným prospěchem mohou nastoupit do 2. nebo
3. ročníku maturitního oboru Reprodukční grafik pro média a získat maturitu, ale
také mohou pracovat jako zaměstnanci nebo samostatně podnikat.
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18-20-M/01 Informační technologie

EKTRO

Zaměření na počítačové sítě a robotiku

přij. žáci 23 (maturitní vysvědčení)

Moderní obor reagující na neustálý rozvoj v oblasti IT. Žáci se naučí na základní úrovni navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je
v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy. Zabezpečovat data před jejich zneužitím
a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě
a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky. Pro směr připravující na průmysl 4.0 je navržena výuka v oblasti robotiky a inteligentních sítí. Pro kvalitní náplň výuky budou využívány špičkové technologie (včetně „hraček“)
pro výuku mechatroniky a také pro tvorbu, programování a konstrukci robotických systémů. Praktická část probíhá v nově vybavených
odborných pracovištích, kde je dost prostoru pro získání praktických zkušeností s nejmodernějšími roboty a drony. V rámci tohoto oboru
spolupracujeme s IT firmami, vývojářskými a výrobními firmami s velkým podílem robotizace. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na
VOŠ, nebo v přímo návazných oborech VŠ, např. na FAI UTB Zlín, nebo přímo pracovat na pozicích čistě „ajťáckých“, popř. na pozicích
zabývajících se robotikou. Absolventi tohoto oboru budou skvěle připraveni do 3. tisíciletí v oblasti IT.
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26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
Technik pro silnoproudé a inteligentní elektroinstalace

přij. žáci 30 (výuční list)
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26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (L + H)
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Absolventi mohou zastávat pozici zaměstnanců nebo podnikat při výrobě, montáži, opravách a servisu elektrotechnických výrobků, strojů
a zařízení používaných v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích, např. v zařízeních a vybaveních vyskytujících se ve službách a v domácnostech. Výuka probíhá
v nadstandardně vybavených odborných učebnách za využití audiovizuálních a digitálních zařízení, výpočetní techniky, kamerových,
přístupových a zabezpečovacích systémů včetně regulačních a měřících systémů a v neposlední
řadě také prvků inteligentní elektroinstalace. Od dalšího školního roku bude výuka probíhat také
v nově zbudované učebně Mechatroniky a automatizace, ve které jsou cvičné panely na výuku pneumatiky a elektro pneumatiky, automatizace, čidel, senzorů a moderního řízení pohonů. Začleněním této
učebny do výuky se naše škola zařadí svým vybavením mezi absolutní špičku technických škol v republice.
Každý žák může podle svých schopností využívat tu část zařízení, která je vhodná pro jeho znalosti, schopnosti a dovednosti. Žáci
3. ročníku mají možnost zúčastnit se provozního výcviku ve firmách (Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC - ZPS a.s.
a mnoha dalších). Za produktivní práci jsou žáci finančně odměňováni minimálně 50 Kč za 1 hodinu práce. Žáci mohou od některé
ze zapojených firem získat i prospěchové stipendium ve výši až 2 600 Kč měsíčně. Za celou dobu studia tedy mohou žáci získat
až 52 000 Kč ve stipendijním programu (v závislosti na firmě, která bude mít žáka zařazeného ve stipendijním programu) a minimálně 22 000 na provozním výcviku
ve firmách. Absolventi mají také možnost složit zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (vyhláška je zcela nezbytná pro práci na elektrických zařízeních, stanoví stupně
odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice). Tento certifikát získá absolvent na naší škole zdarma a usnadní mu nalézt výhodné zaměstnání. Jelikož je výuka
tohoto oboru na naší škole všestranná a sleduje současné technologie a trendy, mohou tak absolventi tohoto oboru pokračovat bez přijímacích zkoušek na naší škole
vstupem do vyššího ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a získat výuční list ve slaboproudé elektrotechnice a poté také maturitní vysvědčení. Následně,
pokud budou mít zájem, mohou dále studovat jakýkoliv technický obor na vysoké škole, začít podnikat nebo si najít zaměstnání u renomovaných společností s možností dalšího profesionálního růstu.

přij. žáci 30 (maturitní vysvědčení)

L + H = žáci ve 3. ročníku získají výuční list v příbuzném oboru vzdělávání.
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Absolvent oboru Mechanik elektrotechnik najde uplatnění zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se také ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat, jako operátor a programátor počítačů nebo mikropočítačů, při instalacích, údržbě a nastavování slaboproudých technologií jako
jsou datové sítě, elektronické zabezpečovací systémy, průmyslové stroje a zařízení a také systémy řízení
a automatizace průmyslových výrobních linek a systémů nebo také robotických systémů. Výuka tohoto
oboru je zajištěna v moderně vybavených odborných učebnách s využitím audiovizuální, digitální a výpočetní techniky, robotiky, kamerových a zabezpečovacích systémů a automatizační a regulační techniky. Od
dalšího školního roku bude výuka probíhat rovněž v nově zbudované učebně Mechatroniky a automatizace,
které je vybavena nejmodernější technikou v oblasti automatizace a robotiky. Je v ní umístěn model výrobní
linky pro výuku programování, konfigurování a diagnostiku chyb a dále také cvičné panely elektro pneumatiky pro výuku základů automatizace
a regulace a průmyslové robotické systémy jako vrchol průmyslových linek a výrobních procesů. Součástí učebny je také vybavení pro základy
tvorby, programování a konstrukce robotických a automatizačních systémů ARDUINO nebo profesionální technologie dronů. Otevřením této
nové učebny se naše škola zařadí svým vybavením mezi absolutní špičku technických škol v republice. Žáci mohou v průběhu 3. a 4. ročníku
uskutečnit část odborné výuky ve firmách, kde jsou za vykonanou práci finančně ohodnoceni. Nejlepší žáci mohou navíc získat ve 2. a 3. ročníku
prospěchové stipendium až 2 000 Kč měsíčně. Za dobu studia může částka za práci ve firmách a prospěchové stipendium dosáhnout celkem
až 49 000 Kč, tzn. průměrně více než 1 200 Kč za měsíc studia. Díky výuce ve firmách si žáci osvojí odborné dovednosti přímo v reálných
podmínkách a navíc mohou získat zaměstnání u prestižních podniků, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC - ZPS a.s.
a u mnoha dalších. Díky všestrannosti a kvalitě výuky tohoto oboru mohou žáci po absolvování naší školy pokračovat ve studiu na jakékoliv
technicky zaměřené vysoké škole, začít podnikat nebo nalézt zaměstnání u prestižních firem s možností kariérního růstu.

Design výrobků

IGN VÝR

Design výrobků je studijním oborem výtvarně technickým, kde žáci rozvíjejí své technické a výtvarné vzdělání
v oblasti designu a jeho technické podpory. Studium je zaměřeno na navrhování spotřebních plastových výrobků
a módních výrobků obuvnických a galanterních, včetně jejich technického řešení. Žáci uplatňují svoji invenci
a kreativitu při klasických metodách navrhování výrobků (kresba, modelování, konstruování). Vedle klasických
postupů se ve výuce využívají programy pro počítačové modelování a design výrobků s možností výstupů na
obráběcí stroje a 3D tisk, včetně možnosti získávání dat 3D skenováním v moderně vybavených učebnách.
Schopnost vytvořit vhodný návrh výrobku je podpořena i studiem technických předmětů, jako jsou technologie, materiály, konstrukce a technická dokumentace. Praktická odborná výuka probíhá ve školních dílnách,
kde žáci zhotovují modely podle svých návrhů. Zúčastňují se také různých designerských soutěží, přehlídek
a projektů, kde úspěšně reprezentují sebe i školu.
Možnosti získávání poznatků jsou rozšířeny stážemi a exkurzemi ve výrobních firmách a návštěvami
odborných veletrhů a výstav tuzemských i zahraničních. Po absolvování studia mohou žáci pokračovat
ve studiu na vysokých školách jak výtvarného, tak technického zaměření, nebo se uplatňují jako návrháři,
konstruktéři či techničtí pracovníci v českých i zahraničních firmách (Greiner s.r.o., Fatra a.s., D Plast a.s.,
Zlín Precision s.r.o., Promens a.s., Continental Barum s.r.o., SPUR a.s., Schätzle shoes CZ s.r.o., ECCO Slovakia Martin apod.).
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V Domově mládeže nabízíme ubytování děvčatům i chlapcům, žákům
a studentům všech SŠ a VOŠ ve Zlíně a blízkém okolí.

Domovy mládeže se nacházejí v centru města Zlína. Ubytování v DM 1 je ve 4lůžkových pokojích vybavených k týdennímu studentskému životu. Ubytování v DM 2 je v 3lůžkových pokojích vybavených k týdennímu studentskému životu. Žáci mají také k dispozici
na každé etáži vybavenou kuchyňku. K celodennímu stravování pro ubytované žáky je k dispozici školní jídelna. Ke kulturnímu
a sportovnímu vyžití mohou žáci a studenti využívat i nabídek organizací města Zlína (divadla, koncerty, taneční kurzy, sportovní
areály a hřiště). Měsíční poplatek za ubytování v DM1 činí 900 Kč a v DM2 činí 1 200 Kč. Měsíční poplatek za celodenní stravu bude
od 1. 9. 2019 80 Kč (snídaně 25,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 27,- Kč).
Zájmová činnost v DM je sportovní a vzdělávací. Sportovní – posilovna, stolní tenis, malá kopaná, volejbal, košíková, cvičení s hudbou,
kalanetika, jóga a další. Vzdělávací – konzultace k cizím jazykům a technickým předmětům, výtvarné techniky včetně práce s hlínou,
v DM je také knihovna, počítačová místnost a bezdrátové připojení k internetu v budově. Při DM je založen spolek STUDENTSKÝ DOMOV,
jehož finanční prostředky tvořené především rodiči a jejich dětmi, slouží výhradně k hrazení materiálních potřeb pro zájmovou činnost ubytovaných žáků a studentů. Činnost spolku řídí správní rada složená z rodičů, žáků a pracovníků domova.
Máte-li zájem o další informace, naše internetová adresa je www.spspzlin.cz (ubytování), tel.: 577 314 017, popř. náš Domov mládeže můžete navštívit.

ŠKOLA POŘÁDÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• 22. 11. 2019 (8-17) • 23. 11. 2019 (8-13) • 21. 1. 2020 (13-17) • 11. 2. 2020 (13-17)
Po telefonické domluvě je možno navštívit školu i mimo Dny otevřených dveří (tel.: 577 573 100).

