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1. Úvod 
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j.: 15401/99-II/2 ze dne 24. 2. 1999 a Dodatku k rozhodnutí o splynutí 
č. j.: 15401/99.II/2 ze dne 3. 6. 1999 došlo s účinností od 1. července 1999 ke splynutí dvou příspěvkových 
organizací, a to Centra odborné přípravy, Trutnov, Horská 618 a Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 
101. Nový název po splynutí je Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101. 

Na základě Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 9/493/2005 ze dne 8. prosince 2005 organi-
zace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 s účinností od 1. 1. 2006 mění 
svůj název na Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101. 

2. Základní charakteristika školy 

2.1. Základní údaje 

Název právnické osoby: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Adresa: 541 01 Trutnov, Školní 101 

Právní forma: příspěvková organizace 

Identifikační číslo (IČO): 69174415 

Identifikátor zařízení (IZO): 610200381 

Zřizovatel školy Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 
500 03 Hradec Králové 

Ředitel školy: Ing. Vladislav Sauer, Tichá 528, 541 02 Trutnov 4 
Jmenování do funkce: 1. 8. 2012 

Právnická osoba vykonává činnost 
těchto škol a školských zařízení: 

Střední škola, IZO: 110 200 403, cílová kapacita 744 žáci 

Odloučená pracoviště školy: 542 23 Mladé Buky 5/6 - pracoviště praktického vyučování 
541 01 Trutnov, Horská 618 - pracoviště teoretického 
vyučování 
541 01 Trutnov, Horská 59 - pracoviště teoretického vyučování 

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j.: 23281/99-21 ze dne 11. 6. 1999 MŠMT ČR zařadilo SPŠ a SOU, Trutnov, 
Školní 101 do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 7. 1999.  

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 15/556/2005 ze dne 8. 6. 2005 byla ke dni 1. 9. 2005 na 
škole zřízena 6 členná školská rada. Složení školské rady a zápisy ze zasedání školské rady jsou zve-
řejněny na webových stránkách školy. 

Telefon: 499 813 071 - ústředna školy 
499 814 729 - ředitel 
499 814 729 - fax 

Prezentace na internetu: http://www.spstrutnov.cz  

E-mail: skola@spstrutnov.cz  

http://www.spstrutnov.cz/
mailto:skola@spstrutnov.cz
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2.2. Charakteristika studijní nabídky 
Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje školy (dále jen SPŠ) vycházejí z dlouhodobých potřeb průmyslo-
vých podniků a podnikatelů regionu. SPŠ se profiluje jako střední škola, poskytující vzdělávání v oblastech 
elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní techniky a také navazujícího ekonomického vzdělá-
ní ve dvouletém denním nástavbovém studiu. Žáci školy mohou získat následující stupně vzdělání: 

a) střední vzdělání s výučním listem, 
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Celková struktura učebních a studijních oborů je uvedena v Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol. 

Počet tříd a počet žáků ve školním roce 2011/2012 uvádí následující tabulka: 

Celkové údaje o škole 

Počet tříd Celkový počet žáků 
Počet žáků  

na jednu třídu 
Počet žáků na učitele 

22 563 25,59 10,82 

2.3. Nemovitý majetek, prostorové a kapacitní zajištění 
Všechny budovy, včetně přilehlých pozemků, jsou ve správě SPŠ, Trutnov, Školní 101. 

2.3.1. Budova pro teoretickou výuku - Školní 101 

Kapacita budovy je cca 200 žáků, výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu (studijní obory). Je zde 
umístěno: 

• 7 kmenových učeben pro všeobecně vzdělávací předměty, z nich pět vybaveno multimediální technikou 
(PC nebo notebook, dataprojektor, případně interaktivní tabule) 

• 3 učebny výpočetní techniky (po 17 pracovních místech)  
• 1 učebna pro dělenou výuku cizích jazyků 
• 1 laboratoř pro výuku počítačových sítí (15 pracovních míst) 

V budově je situováno 7 kabinetů pro 15 stálých i přecházejících učitelů, 1 kabinet slouží jako místnost pro 
servery školní počítačové sítě. V budově jsou kanceláře vedení školy (sekretariát, kancelář ředitele školy 
a kancelář zástupce ředitele pro teoretické vyučování). V přízemí je sklad učebnic a archiválií, v půdním 
prostoru je sklad školního nábytku, sbírek a didaktických pomůcek (projektory, mapy, obrazy apod.) 

Šatna pro žáky je v přízemí, pro úschovu oděvů a obuvi slouží uzamykatelné šatní skříňky. 

2.3.2. Budova pro teoretickou výuku - Horská 618 

Kapacita budov je cca 280 žáků, výuka probíhá převážně v týdenních cyklech (učební obory) při vzájemném 
střídání teoretické a praktické výuky. 

Je zde umístěno: 

• 8 kmenových učeben pro všeobecně vzdělávací předměty, z nich šest je vybaveno multimediální tech-
nikou (PC nebo notebook, dataprojektor) 

• 2 učebny výpočetní techniky (15 a 17 pracovních míst) 
• 2 učebny pro dělenou výuku cizích jazyků. 
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V budově je situováno 10 kabinetů pro 15 stálých učitelů, 1 kancelář slouží jako sborovna pro přecházející 
učitele, 1 kancelář zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Dále je zde umístěn technickoekonomický 
úsek školy, školní knihovna, sklad učebnic, sklady školních sbírek. 

Šatna pro žáky je v pavilonu A, pro úschovu oděvů a obuvi slouží uzamykatelné šatní boxy. 

2.3.3. Budova pro teoretickou výuku - Horská 59 

Kapacita budovy je cca 200 žáků, výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu. Je zde umístěno: 

• 6 učeben pro všeobecně vzdělávací a odborné předměty, z nich tři jsou vybaveny multimediální techni-
kou (PC nebo notebook, dataprojektor), 

• 2 učebny pro dělenou výuku, 
• 1 učebna výpočetní techniky (16 pracovních míst), 
• 1 učebna - strojírenská laboratoř, 
• 1 laboratoř pro výuku elektroniky, číslicové, automatizační a mikroprocesorové techniky, 
• 2 jazykové učebny, jedna vybavená multimediální technikou (PC, dataprojektor), 
• 1 učebna - laboratoř pro kontrolu a měření strojních součástí, 
• 1 učebna - laboratoř fyziky a chemie vybavená multimediální technikou (PC, dataprojektor). 

V budově je 5 kabinetů pro stálé učitele, 2 kabinety slouží jako sborovny pro stálé a přecházející učitele. 
Šatna pro žáky je v přízemí, pro úschovu oděvů a obuvi slouží uzamykatelné šatní boxy a pro přecházející 
žáky uzamykatelné šatní skříňky. 

2.3.4. Budova pro praktické vyučování a budova hospodářské správy 

Kapacita budovy je cca 240 žáků, výuka probíhá převážně v týdenních cyklech (učební obory) při vzájemném 
střídání teoretické a praktické výuky. Kromě praktického vyučování zde probíhá i teoretická výuka 
v odborných učebnách - laboratoře pro elektrotechnická měření a EIB (evropská instalační sběrnice), labo-
ratoř pneumatiky, elektropneumatiky a programovatelných logických automatů, učebna technologie SMT 
(technologie povrchové montáže), učebna CNC obráběcí techniky, učebna pro výuku programování jedno-
čipových mikropočítačů, laboratoř elektronických počítačů, učebna satelitní a audiovizuální techniky. 

Rozmístění prostor budovy pro praktické vyučování je následující: 

a) podlaží 

• 1 dílna pro ruční pracoviště, 
• 3 strojní dílny s obráběcími stroji, 
• výdejna nářadí, 
• svařovna, kalírna a kovárna. 

b) 2. podlaží 

• 4 dílny s ručními pracovišti pro výuku ručního zpracování materiálů (hala pro výuku všech prvních roční-
ků, ruční pracoviště pro strojní učební obory), 

• laboratoř pro výuku programování CNC obráběcích strojů, 
• 2 laboratoře pro elektrotechnická měření a EIB (evropská instalační sběrnice), 
• laboratoř pro výuku pneumatiky, elektropneumatiky a programovatelných logických automatů (PLC), 

laboratoř pro výuku programování jednočipových mikropočítačů, 
• odborná učebna SMT (technologie povrchové montáže). 
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c) 3. podlaží 

• učebna teoretické přípravy pro praxi (videookruh, multimediální přehrávač, dataprojektor, filmová pro-
jekce), 

• 6 učeben (dílen) pro praktickou výuku oborů elektro, 
• učebna satelitní a audiovizuální techniky, 
• učebna navíjení (programovatelná navíječka), 
• sklad měřicích přístrojů. 

V budově hospodářské správy jsou prostory skladového hospodářství pro všechny učební a studijní obory, 
jídelna a kanceláře zástupce ředitele pro praktické vyučování, vedoucího učitele odborné výchovy a správy. 
Je zde rovněž laboratoř elektronických počítačů. 

2.4. Materiálně technické zajištění výuky 
Výuka je komplexně zajišťována v prostorách ve vlastnictví SPŠ. Pouze tělesná výchova probíhá 
v pronajatých objektech (vždy dle počtu odučených hodin), např. plavecký bazén, kluziště, tělocvičny. 

Úroveň materiálně technického zabezpečení plně odpovídá koncepci rozvoje SPŠ a je následující: 

a) 6 učeben výpočetní techniky 

• učebna T1 (Školní 101) – 17 ks PC, Core2Duo 
• učebna T15 (Školní 101) – 15 ks PC, Core2Duo 
• učebna T11 (Školní 101) – 17 ks PC, Athlon 64/3,0 GHz  
• učebna T16 (Školní 101) – 17 ks PC, Core2Duo 
• učebna C26 (Horská 618) – 15 ks PC, Pentium 4/3,0 GHz 
• učebna C27 (Horská 618) – 17 ks PC, Core2Duo 
• učebna F5 (Horská 59) – 16 ks PC, Core2Duo 

Počítače jsou zapojeny v síti Windows 2008, připojené bezdrátovým přenosem rychlostí 20 Mbit/s na inter-
net. K výuce rovněž slouží 24 datových videoprojektorů. Je používáno speciální programové vybavení, např.: 

• Autodesk Design Academy 2012 (AutoCAD, Autodesk Mechanical, Autodesk Inventor Professional) 
pro tvorbu výkresové dokumentace, návrh a modelování součástí a sestav, 

• CONTROL WEB program pro vytváření průmyslových řídících aplikací, 
• MS Office systém (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access), 
• PADS - návrhový systém pro kreslení elektrotechnických schémat a tvorbu plošných spojů, 
• Robot R32 - simulační software pro robotizovaná pracoviště, 
• Workbench, MultiSIM - simulace elektronických obvodů, 
• Constructor - program pro kreslení a simulaci elektroreléových obvodů pomocí liniových schémat, 
• Mathematica - program pro podporu výuky matematiky, 
• CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT - programy pro práci s grafikou, 

b) odborná učebna pro výuku elektroniky, číslicové, automatizační a mikroprocesorové techniky (F14) 

Celkem 17 ks PC, Intel i-3 a šestnáct měřicích pracovišť zapojených do školní počítačové sítě. Na těchto pra-
covištích jsou provozovány tyto systémy: 

• výukový systém Dominoputer - 6 pracovišť pro práci s analogovými i digitálními signály včetně připo-
jení k počítači (počítač slouží k vyhodnocení průběhu signálů), sada integrovaných obvodů, logické 
sondy, generátory obdélníkového signálu atd., 

• multifunkční měřící karty - 2 ks modulárních I/O průmyslových jednotek Datalab IO, 
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• modely pro výuku automatizační techniky - elektrická pec, řízení dopravy světelnou signalizací, ná-
kladní výtah, regulace výšky hladiny, 

• měřicí přístroje - analogové osciloskopy, digitální mikroskop, multimetry METEX, napájecí zdroje, 
• programovatelný pohon MICROCON - sestava pro řízení krokových motorů, 
• AMS Adon - sestava generátoru a osciloskopu řízená počítačem, 
• mikropočítače Atmel – 16 modulárních stavebnic pro výuku mikroprocesorové techniky, simulační 

program MicroScope, emulátor SICE51 (včetně vstupně/výstupního modulu, LCD a A/D - D/A modu-
lu), 

• ISES - výukový systém umožňující realizovat reálné experimenty a jejich průběh a výsledky monitoro-
vat, zpracovávat prostřednictvím počítače, 

• 1 měřicí karta a 10 licencí programového vybavení LabVIEW pro měření obvodů, 
• Control Panel - software pro tvorbu aplikací reálného času, 

c) laboratoř počítačových sítí: 

• 15 PC Core2Duo s příslušenstvím včetně prvků lokálních počítačových sítí, cvičný server pro vytváření 
sítí, zavádění operačních systémů, instalace programů 

• 10 ks notebook, LAN tester, Wifi Airchecker 
• výuková sada pro počítačové sítě Cisco (10 routerů, 3 switche, kabely a SW) 
• 12 ks Routerboard - modulární přístupové body pro bezdrátové sítě Wifi  
• operační systémy Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, LINUX, 
• kancelářské programy Microsoft Office, 
• síťové operační systémy MS Windows 2000 Server, 2003 Server, 2008 server, LINUX, 

d) učebna CNC techniky 

• soustruh SRL 20 CNC, 
• modernizovaný CNC soustruh SUF 16 CNC s otočnou nástrojovou hlavou, 
• frézka FC 22 CNC a frézka FC 16 CNC, vše ve spojení s 10 pracovišti pro programování CNC strojů 

s programovým vybavením: 
- KOVOPROG program pro automatizované vytváření řídícího programu pro NC obráběcí stroje, 
- MIKROPROG program pro tvorbu a grafickou simulaci obrábění na NC obráběcích strojích, 
- EdgeCAM program pro programování CNC strojů, 

e) laboratoř pro elektrotechnická měření (2 učebny) 

• standardní elektrické měřicí přístroje řady DU a PU, 
• 10 počítačových pracovišť s programovým vybavením LabVIEW a měřicími kartami, 
• výukový systém PROMAX Radio a PROMAX Zesilovač pro výuku měření spotřební elektroniky, 
• osciloskopy jednokanálové a dvoukanálové, analogové i digitální do 100 MHz, 
• digitální měřicí přístroje se sběrnicí HPIB, 
• čítače i se sběrnicí HPIB, 
• měřič vf útlumu, 
• soustrojí motor - generátor pro měření na točivých strojích, 

f) laboratoře programování a EIB 

• 2 laboratorní pracoviště pro výuku EIB pro praktické procvičování projektování a zapojování (včetně 
2 ks PC), 

• cvičný panel EIB „Rodinný domek“ od firmy Siemens, 
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• AES Adon stavebnicový systém pro výuku elektroniky a řídicí techniky zaměřený na nepájivá kontakt-
ní pole, 

• 9 ks TECO EDU výukového systému s programovatelnými automaty, včetně přídavných modulů pro 
simulaci funkce světelné křižovatky, pračky, podávacího zařízení, mísicího zařízení, 

• 10 ks PICAXE - jednočipové mikropočítače pro nácvik řízení technologických procesů, 
• ETS II. - systém pro projektování, zapojování, oživování a vizualizaci zapojení elektroinstalační sítě se 

spotřebiči v systému EIB, 
• 10 ks PC, všechny úlohy se provádějí a vyhodnocují s podporou počítačů, 

g) učebna pneumatiky, elektropneumaticky a PLC 

celkem 12 PC, 11 programovatelných logických automatů Siemens S300, 6 terminálů k PLC, a dále: 

• PSK Konstandin - pracoviště pro praktickou výuku sestavování a diagnostikování pneumatických 
a elektropneumatických prvků (6 pracovišť), 

• FESTO DIDAKTIK - výukový systém pro výuku pneumatických prvků v automatizaci (2 pracoviště), 
• FluidSIM - program pro návrh a simulaci pneumatických a elektropneumatických obvodů, 
• Step7 - program pro komunikaci a programování PLC Simatic S7-300, 
• WinCC flexible - pro programování a simulaci terminálů, 

h) učebna technologie SMT 

• 11 ks multifunkčních stanic SDW-5, 
• digitální opravářské pracoviště PACE ST115SX s příslušenstvím, 
• programovatelný osazovací poloautomat MAMYIA DENSI CO. (Japonsko), typ ECM 8300, 

i) učebna satelitní a audiovizuální techniky 

• 2 ks satelitních přijímačů HD s USB včetně dekódovacích karet a paraboly, 
• 4 ks měřicí přístroje pro satelitní techniku, 
• TV přijímač LCD a plazma, 
• přenosná TV LCD, 
• domácí kino s HDMI, 
• DVD rekordér s HDD, 
• DVD přehrávač, 
• 2 ks tuneru DVB-T, 
• 2 ks antény pro DVB-T, 
• přehrávač CD, DVD včetně USB přenosný, 

j) běžné vybavení dílen kovovýroby obráběcími stroji a jiným vybavením, souvisejícím se zaměřením 
školy, např.: 

• 9 ks soustruhů (SN32, SU32, SV18R), 
• 3 ks školního soustruhu, 
• 12 ks frézek, 
• 4 ks brusek na plocho, 
• 2 ks brusek ostřiček, 
• 18 ks kotoučových brusek, 
• magnetický nádrh, 
• 2 ks digitálních nádrhů, 
• revolver, 
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• 2 ks obrážeček, 
• strojní tabulové nůžky, 
• 2 ks obloukové svářečky a CO2, 
• 4 ks autogenů 
• strojní pila, 
• 2 ks strojních rozbrušovaček, 
• 10 ks stojanových vrtaček, 
• 38 ks stolních vrtaček, 
• kalicí pec, 
• ohýbačka 2 m, 
• 3 ks ohýbaček 1 m, 
• lis strojní 25 MPa, 
• 3 ks profilových ohýbaček, 
• 2 ks pilovacích strojů, 
• 2 ks tvrdoměru, 
• děrovadlo, 
• 10 ks pákových nůžek, 
• ruční obrubovačka atd. 

k) běžné vybavení dílen elektro slaboproud a silnoproud univerzálními měřicími přístroji (ručkové 
i digitální) voltmetry, ampérmetry, wattmetry, kmitoměry, můstky, měřiči účiníku a dalšími speciál-
ními přístroji, např.: 

• 13 ks osciloskopů, 
• 8 ks čítačů, 
• zdroje, 
• polyskop, 
• 7 ks multimetrů METEX M 3850, 
• 3 ks RLC mostů, 
• 9 ks generátorů pulsů, 
• klešťový multimetr, 
• 2 ks MEGMETu, 
• luxmetr PU 550, 
• zařízení pro výrobu plošných spojů fotocestou, atd. 

3. Vzdělávací nabídka, přehled učebních plánů 
Celková struktura učebních a studijních oborů je uvedena v Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol. 
Struktura vyučovaných učebních a studijních oborů ve školním roce 2011/2012 byla následující: 

Přehled učebních plánů 

Kód oboru Název oboru 
Kdo vydal učební 
dokumenty 

Číslo jednací Platnost od 

26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika MŠMT ČR 6. 10. 1999 28 026/99 - 23 1. 9. 1999 

26-41-M/01 Slaboproudá elektrotechnika ŠVP, 24. 8. 2009  1. 9. 2009 

23-41-M/001 Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku MŠMT ČR 29. 12. 1997 37 747/97 - 23 1. 9. 1998 
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Kód oboru Název oboru 
Kdo vydal učební 
dokumenty 

Číslo jednací Platnost od 

26-41-M/01 Strojírenství - počítačová grafika ŠVP, 24. 8. 2009  1. 9. 2009 

72-41-M/002 Metody a technika informační práce MŠMT ČR 16. 6. 2004 19 779/2004 - 23 1. 9. 2004 

26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy MŠMT ČR 6. 10. 1999 29 161/99 - 23 1. 9. 1999 

18-20-M/01 Elektronické počítačové systémy ŠVP, 24. 8. 2009  1. 9. 2009 

64-41-L/524 Podnikání MŠMT ČR 14. 7. 2004 21 236/2004 - 23 1. 9. 2005 

23-52-H/01 Nástrojař ŠVP, 24. 8. 2009  1. 9. 2009 

26-51-H/01 Elektrikář - slaboproud ŠVP, 24. 8. 2009  1. 9. 2009 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud ŠVP, 24. 8. 2009  1. 9. 2009 

4. Personální zabezpečení výuky 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za I. - VI. 2012 (dle výkazu Škol (MŠMT) P 1-04) činil 
71,21 zaměstnanců. Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách činil 80 zaměstnanců. 

4.1. Pedagogičtí pracovníci 
Průměrný evidenční počet pedagogických pracovníků přepočtený za I. - VI. 2012 (dle výkazu Škol (MŠMT) 
P 1-04) činil 53,09. Z toho průměrný evidenční počet učitelů přepočtený činil 42,95 a průměrný evidenční 
počet učitelů odborného výcviku přepočtený činil 13,13. 

Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků, jejich dosažené vzdělání, odborná a pedagogická způsobilost 
a započtená praxe je uvedena v příloze č. 1a, 1b, 1c, 1d. 

4.2. Ostatní pracovníci 
Průměrný evidenční počet ostatních pracovníků školy přepočtený za I. - VI. 2012 (dle výkazu Škol (MŠMT) 
P 1-04) činil 18,07 pracovníků. Z tohoto počtu bylo 0,075 pracovníků zaměstnáno v oblasti doplňkové čin-
nosti, tzn. v hlavní činnosti 17,99. Kromě toho byly v případě potřeby (opravy a udržování apod.) uzavírány 
dohody o provedení práce s externími pracovníky. 

Přehled kvalifikace nepedagogických pracovníků, jejich dosažené vzdělání, pracovní zařazení a započtená 
praxe jsou uvedeny v příloze č. 1e. 

4.3. Další vzdělávání pracovníků 
V souladu s rozvojem úrovně výuky a koncepčními záměry se pracovníci školy zúčastňují dalšího vzdělávání, 
a to především formou kurzů nebo školení. Celkový přehled o dalším vzdělávání pracovníků je uveden 
v příloze č. 2a, 2b, 2c.  

5. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 

Kód oboru Název oboru 
1. kolo Žáci k 30. 9. 2012 

počet přihlášených počet přijatých celkem 

26-41-M/01 Slaboproudá elektrotechnika 26 20 14 

23-41-M/01 Strojírenství - počítačová grafika 31 23 17 
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Kód oboru Název oboru 
1. kolo Žáci k 30. 9. 2012 

počet přihlášených počet přijatých celkem 

18-20-M/01 Informační technologie 99 60 49 

26-51-H/01 Elektrikář - slaboproud 31 30 25 

26-51-H/02  Elektrikář - silnoproud 28 24 21 

23-52-H/01  Nástrojař 29 29 23 

23-51-H/01 Strojní mechanik 7 0 0 

64-41-L/51 Podnikání 0 0 0 

6. Počet žáků a výsledky vzdělávání žáků 
Počty žáků ve školním roce 2011/2012 jsou uvedeny ve výkazu ke dni 30. 9. 2011 - příloha č. 3. 

6.1. Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů ve školním roce 
2011/2012 

Kód oboru Název oboru 
Ročník Počet žáků 

celkem 
Počet tříd 

celkem 1. 2. 3. 4. 

2643M004 Slaboproudá elektrotechnika 0 0 0 1 15 1 

2641M01 Slaboproudá elektrotechnika 1 1 1 0 68 3 

2341M001 Strojírenství 0 0 0 1 24 1 

2341M01 Strojírenství - počítačová grafika 1 1 1 0 64 3 

2647M002 Elektronické počítačové systémy 0 0 0 1 25 1 

1820M01 Elektronické počítačové systémy 1 1 1 0 113 3 

7241M002 Metody a technika informační práce 0 0 1 1 43 2 

2651H01 Elektrikář - slaboproud 1 1 1 0 54 3 

2651H02 Elektrikář - silnoproud 1 1 1 0 61 3 

2352H01 Nástrojař 1 1 1 0 65 3 

6441L524 Podnikání 1 0 0 0 31 1 

6.2. Podrobné údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2011/2012 v členění 
podle oborů, tříd a ročníků 

Nástrojař 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Opakuje 

1.A 24 0 24 0 0 

2.A 19 0 18 1 0 

3.A 22 0 22 0 0 

Celkem 65 0 64 1 0 
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Elektrikář - slaboproud 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Opakuje 

1.BC 12 0 9 3 2 

2.BC 10 0 9 1 0 

3.B 29 0 28 1 0 

Celkem 51 0 46 5 2 

Elektrikář - silnoproud 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakuje 

1.BC 20 0 18 2 0 

2.BC 21 0 20 1 0 

3.C 22 0 22 0 0 

Celkem 63 0 60 3 0 

Slaboproudá elektrotechnika 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Opakuje 

1.S 26 2 22 2 0 

2.S 15 0 12 3 2 

3.S 24 0 21 3 1 

4.S 15 1 14 0 0 

Celkem 80 3 69 8 3 

Strojírenství - počítačová grafika 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Opakuje 

1.ST 27 1 23 3 0 

2.ST 16 0 13 3 1 

3.ST 20 0 19 1 0 

4.ST 24 2 21 1 1 

Celkem 87 3 76 8 2 

Podnikání 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Opakuje 

1.P 27 0 20 7 0 

Celkem 27 0 20 7 0 
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Elektronické počítačové systémy 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Opakuje 

1.EP 52 1 49 2 1 

2.EP 28 1 21 6 3 

3.EP 25 0 23 2 1 

4.EP 25 2 22 1 1 

Celkem 130 4 115 11 6 

Metody a technika informační práce 

Ročník Počet žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Opakuje 

3.M 20 2 15 3 0 

4.M 21 2 18 1 0 

Celkem 41 4 33 4 0 

6.3. Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka 

Ročníky 
Počet 

Celkem 
Důvodem 
prospěch 

Důvodem 
chování 

Jiné 
důvody 

Zameškaných 
hod./žák 

Zameškaných 
hodin v % 

1. ročníky učební obory 0 - - - 93 8,02 

1. ročníky studijní obory 0 - - - 63 4,95 

2. ročníky učební obory 0 - - - 90 4,56 

2. ročníky studijní obory 0 - - - 69 5,32 

3. ročníky učební obory 0 - - - 125 13,85 

3. ročníky studijní obory 0 - - - 84 7,10 

4. ročníky studijní obory 0 - - - 50 6,02 

celkem 0 - - - - - 

Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování 
školní rok 2011/2012 - 2. pololetí 

Počet % z celku 

1 526 96,69 

2 13 2,39 

3 5 0,92 

Celkový počet neomluvených hodin 

Počet neomluvených hodin Z celku v % 

281 4,23 
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6.4. Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek 
Maturitní zkoušky - školní rok 2011/2012 

Kód oboru Název oboru 
Počet žáků 

celkem 
Počet žáků 

nepřipuštěn 
Počet žáků 

s vyznamenáním 
Počet žáků 

prospěl 
Počet žáků 
neprospěl 

2643M004 Slaboproudá elektrotechnika 15 0 1 14 0 

2341M001 Strojírenství 24 1 1 22 0 

2647M002 Elektronické počítačové systémy 25 1 3 21 0 

7241M002 Metody a technika informační práce 21 1 2 18 0 

Závěrečné zkoušky - školní rok 2011/2012 

Kód oboru Název oboru 
Počet žáků 

celkem 
Počet žáků 

nepřipuštěn 
Počet žáků 

s vyznamenáním 
Počet žáků 

prospěl 
Počet žáků 
neprospěl 

2352H/01 Nástrojař 22 0 1 19 2 

2351H/01 Elektrikář - slaboproud 29 0 3 25 1 

2651H/02 Elektrikář - silnoproud 22 0 2 20 0 

Pozn.: Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek jsou uvedeny dle stavu k 30. 9. 2012, tzn., zahrnují výsledky doda-
tečných nebo opravných závěrečných a maturitních zkoušek. 

7. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2011/2012 byla ve škole provedena inspekční činnost ze strany České školní inspekce 
ve dnech 5. - 7. 3. 2012 (viz inspekční zpráva čj. ČŠIH-183/12-H). 

8. Prevence sociálně patologických jevů 
Prevence sociálně patologických jevů se uskutečňovala v souladu s Plánem výchovného poradce na školní 
rok 2011/2012 (příloha č. 9) a v souladu s Minimálním preventivním programem na školní rok 2011/2012 
(příloha č. 10). V této oblasti nebyly ve školním roce 2011/2012 zaznamenány žádné mimořádné události. 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

9.1. Hlavní předmět činnosti 
Škola v hlavním předmětu činnosti v roce 2011 i v prvním pololetí 2012 vykázala kladný výsledek hospoda-
ření. 

9.2. Doplňková činnost 
Finanční obrat v doplňkové činnosti v roce 2011 činil Kč 224 327,20, zisk činil Kč 67 384,81. 

Finanční obrat v doplňkové činnosti v prvním pololetí 2012 činil Kč 121 989,30, zisk činil Kč 57 256,30. 

9.3. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 
Souhrnné údaje o hospodaření školy jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření školy za rok 2011, kte-
rá je zveřejněna na webových stránkách školy http://www.spstrutnov.cz. 

http://www.spstrutnov.cz/
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10. Ostatní aktivity 

10.1. Doplňková činnost 
Prostřednictvím doplňkové činnosti je efektivně využíváno technické vybavení SPŠ v době, kdy neprobíhá 
výuka, nebo je vybavení pro výuku nepotřebné, s příznivým finančním dopadem do hospodaření školy. Cel-
kový zisk po zdanění z doplňkové činnosti v roce 2011 činil Kč 67 384,81. 

Doplňková činnost je rozčleněna do dvou základních oblastí: 

10.1.1. Realizace vzdělávacích programů, odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

Vzdělávací aktivity v oblasti dalšího vzdělávání ve školním roce 2011/2012, které škola realizovala od 
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 pro dospělé zájemce ze základního a středního školství, z působnosti Úřadu práce 
Trutnov a z řad individuálních zájemců a získané certifikáty, akreditace a statuty jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Souhrnná vzdělávací nabídka vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů je uvedena v příloze č. 5. 

10.1.2. Zhotovování zakázek v oblasti strojírenství a elektrotechniky  

Doplňková činnost v této oblasti se uskutečňuje na odloučeném pracovišti pro praktické vyučování Mladé 
Buky. Nabídkový leták je uveden v příloze č. 6. 

10.2. Spolupráce s podniky a podnikateli a s dalšími institucemi 
Nejvýznačnější spolupracující firmy jsou: 

• SIEMENS s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika, Volanovská 516, 541 01 Trut-
nov - výroba a montáž nejmodernějších technologických linek pro bezdotykovou sériovou výrobu, jis-
tiče, spínací přístroje, řízení a ochrana motorů, snímače 

• Continental Automotive Czech Republik s.r.o., Volanovská 516, 541 01 Trutnov - výroba součástí pro 
automobilový průmysl, motory pro topení, ventilaci, klimatizaci a ABS, vysokotlaké pumpy pro diese-
lové motory, výfukové kontrolní ventily pro snížení výfukových emisí, atd. 

• TYCO Electronics EC s.r.o Trutnov, Komenského 821, 541 35 Trutnov - výroba komunikačních relé, sí-
ťových relé, konektorů, rezistorů, výlisků z plastu, Cu vodičů pro automobilový průmysl, výroba ná-
strojů 

• KASPER KOVO s.r.o. Trutnov, Žitná 476, 541 03 Trutnov - zpracování plechů, sváření, řízení a kontrola 
jakosti, zpracování ušlechtilých materiálů 

• ZPA Smart Energy s.r.o., Komenského 821, 541 35 Trutnov - výroba hromadného dálkového ovládání 
pro energetiku (slaboproudá elektrotechnika, elektronika, mikroprocesorová technika) 

• Ekvita, s.r.o., Náchodská 6, 541 03 Trutnov - výroba oběhových čerpadel, strojů pro potravinářský 
průmysl, textilních strojů, obráběcí centra, číslicově řízené obráběcí stroje 

• Stránský a Petržík, pneumatické válce spol. s.r.o., Bílá Třemešná 388 - výroba pneumatických auto-
matizačních prvků 

• Pokorný Antonín, Kryblická 366, 541 01 Trutnov - kovoobrábění 
• D&D elektromont s.r.o., Lvovská 1475, Vrchlabí - elektromontážní práce 
• Štěpánský a Fišer elektromontáže, Spojenecká 68/34, 541 01 Trutnov - elektromontáže 
• WEST Elektro s.r.o., Palackého 508, Trutnov - elektromontáže 
• HYTOS a.s., Dělnická 1306, 543 15 Vrchlabí - výroba hydraulických prvků 
• EPRO Trutnov s.r.o., Horská 940, 541 01 Trutnov - elektromontáže 
• HMS elektro v.o.s., Vorlech 256, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - elektromontáže 
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• STEP Trutnov a.s., Horská 289, 541 02 Trutnov 4 - výroba tlakových nádob 
• MDEXX Magnetronic Devices s.r.o., Náchodská 524, 541 03 Trutnov 
• ARGO-HYTOS s.r.o., Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí 

Spolupráce je orientována zejména na zajišťování a provádění produktivní práce žáků, odborného výcviku, 
umísťování žáků studijních oborů na souvislou praxi, pomoc v oblasti materiálně technického zabezpečení 
školy. 

10.3. Spolupráce s odborovými organizacemi 
Spolupráce probíhá zejména v oblastech, kde je vyžádána součinnost s ohledem na příslušná ustanovení 
zákoníku práce nebo zákona o kolektivním vyjednávání. Škola (zaměstnavatel) má s odborovou organizací 
ČMOS pracovníků školství uzavřenou kolektivní smlouvu ze dne 2. 1. 2012 na období kalendářního roku. 

10.4. Ostatní aktivity – projekty, soutěže, olympiády, sportovní akce, kultura, zájmové 
kroužky a prezentace školy 

Při škole působí Nadační fond SPŠ, Trutnov, Školní 101. 

V občanském sdružení AŠSK při škole působí sportovní klub „SPRINT“ (registrace HKR 541 20). Účast školy 
na aktivitách v rámci školského sportovního klubu - ŠSK SPRINT (příloha č. 7). 

Úspěchy studentů školy ve školním roce 2011/2012 jsou uvedeny v příloze č. 8. 

Kromě výše uvedeného škola tradičně organizovala: 

• Den otevřených dveří  22. 10. 2011 

 26. 11. 2011 

• Maturitní plesy  17. 2. 2012 

 2. 3. 2012 

• Soutěž „Strojař roku 2012“ - 10. ročník soutěže žáků 4. ročníků obo-
ru Strojírenství - počítačová grafika, 24 soutěžících 

 21. 3. 2012 

Ve školním roce 2011/2012 působily ve škole zájmové kroužky, ve kterých bylo zapojeno 42 žáků: 

• výstavby počítačových sítí - Cisco networking akademie, 
• robotiky, 
• elektrotechnický (na pracovišti praktického vyučování), 
• sportovní. 

Škola pro potřebu rodičů a žáků 9. tříd základních škol vydává a na základní školy regionu rozesílá infor-
mační zpravodaj s informacemi o škole, vzdělávací nabídce, o podmínkách studia, o možnosti uplatnění 
studentů po ukončení školy (příloha č. 11a, 11b). 

Pro informování rodičů a žáků školy a pro podporu předávání informací mezi školou, rodiči, žáky a všemi, 
kteří se o dění ve škole zajímají, (kromě webové prezentace - redakční systém) vydává škola interní infor-
mační zpravodaj (příloha č. 12). 

K význačným událostem ve školním roce 2011/2012 patřila prezentace - expozice školy při příležitosti koná-
ní výstavy středních škol „PRO FUTURO“ ve dnech 13. - 14. 10. 2011 v Trutnově (cca 3 000 návštěvníků). 
Škola aktivně vyhledává příležitosti k zapojení se do různých programů, souvisejících s jejím zaměřením, pro 
získání finančních prostředků. Je nápomocna při řešení potřeb institucí a firem v oblasti dalšího vzdělávání 
zaměstnanců. 
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Zapojení školy do projektů s cílem získání finančních prostředků pro zkvalitnění výuky žáků: 

a) V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: 

• „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“ ve finanční výši Kč 4 169 511,59 
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR (období realizace leden 2009 - prosinec 2011), 

•  „ICT a nové technologie ve výuce“ ve finanční výši Kč 9 311 621,- z prostředků ESF a státního rozpoč-
tu ČR (období realizace listopad 2009 - leden 2012), 

• „Počítačové sítě ve škole“ ve finanční výši 2 365 385,- Kč z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 
(období realizace říjen 2011 - prosinec 2012)). Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků základních a středních škol Královéhradeckého kraje. V rámci projektu budou výukové 
materiály Cisco Networking Academy doplněny a upraveny pro podmínky výuky a využití počítačo-
vých sítí ve školách. Do projektu je zapojeno 22 pracovníků základních a středních škol Královéhra-
deckého kraje, 

• „Technika řemeslo“ ve finanční výši 4 694 397,- Kč z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR (období 
realizace leden 2012 - prosinec 2014). Projekt navazuje na aktivity v předchozím projektu „ICT a nové 
technologie ve výuce“. 

b) Projekty Královéhradeckého kraje: 

•  „Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole - SPŠ Trutnov“ v rámci ROP NUTS II 
Severovýchod. Celkové plánované výdaje projektu činí Kč 33 981 694,-. Přípravu a následnou realizaci 
projektu zajišťuje Centrum EP, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Ukončení realizace 
projektu se předpokládá k 31. 8. 2014,  

• „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhra-
deckého kraje“ s cílem zavedení systému pro hodnocení kvality vzdělávání škol. Projekt probíhal od 
ledna 2011 a byl ukončen 28. 8. 2012 závěrečnou konferencí. Na základě zpracované Zprávy 
o hodnocení kvality“ zde bylo deklarováno zavedení systému „managementu kvality“ od 1. 9. 2012 
ve škole. 

Škola je členem komise pro strategický rozvoj města Trutnova, členem Regionální hospodářské komory 
Severovýchodních Čech, členem řídícího výboru realizace strategického plánu města Trutnova. 

11. Závěr 
Splynutím dvou obdobně zaměřených středních škol - Centra odborné přípravy Trutnov a SPŠ Trutnov 
k 1. 7. 1999 v nový subjekt - SPŠ a SOU Trutnov, nově od 1. 1. 2006 s názvem SPŠ, Trutnov, Školní 101, byl 
dán základ vzniku jedné „silné“ technicky orientované střední školy v Trutnově s odpovídajícím materiálně 
technickým a personálním zabezpečením, koncepčně s počtem cca 22 - 24 třídy denní formy studia 
s cca 580 žáky. Vzdělávací nabídka, zahrnující učební a studijní obory v oblastech strojírenství, elektrotech-
niky, výpočetní techniky a automatizace, je plně v souladu s potřebami rozhodujících zaměstnavatelů regio-
nu. 

Důležitou součástí aktivit školy je i realizace myšlenky tzv. „celoživotního vzdělávání“ v podobě pořádání 
různých vzdělávacích kurzů a školení pro dospělé v daných odborných specializacích dle požadavku trhu 
práce, resp. zaměstnavatelů regionu. 

Škola se významně zapojuje i do dalších aktivit - je členem komise pro strategický rozvoj města Trutnova, 
členem Regionální hospodářské komory Severovýchodních Čech, členem řídícího výboru realizace strategic-
kého plánu města Trutnova a v těchto a dalších aktivitách předpokládá rozvoj. 
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Takto pojatá vzdělávací instituce je význačným partnerem průmyslových podniků, firem i ostatních institucí 
v oblasti středoškolského i celoživotního vzdělávání. Ve spolupráci s ostatními partnery je schopna plně 
zabezpečit vzdělávání v oblasti svého zaměření pro vycházející žáky ZŠ a další uchazeče v severní části Krá-
lovéhradeckého kraje. 
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příjmení jméno dos. vz. škola/ fakulta studijní obor DPS-škola/fakulta zap.praxe

Burlaková Eva, Mgr. VŠ Univerzita J.E.Purkyně Brno/ učitelství matematika - fyzika 31
přírodovědecká fakulta

Bušák Zdeněk, Ing. VŠ+DPS ČVUT Praha/ sdělovací elektrotechnika Univerzita Hradec Králové/pedagogická 34
elektrotechnická učitel odborných předmětů SŠ

Čichovský Karel Ing. VŠ VŠ strojní a textilní v Liberci technologie textilu, kůže, gumy 32
Univezita Karlova Praha FTVS TV a sport

Čurdová Dagmar, Ing. VŠ+DPS ČVUT Praha/ sdělovací elektrotechnika VŠ Pedagogická Hradec Králové - 1997 30
elektrotechnická

Dušánek Miroslav, Ing. VŠ+DPS ČVUT Praha/ tekomunikační technika Univerzita Hradec Králové/pedagogická 34
elektrotechnická učitel odborných předmětů SŠ

Dušek Luděk ÚSO Soukormá sociálně právní veřejnoprávní ochrana 7
akademie Ústí n/L.

Fibikarová Šárka, Mgr. VŠ Masarykova univerzita Brno/ učitelství matematika - biologie 17
přírodovědecká fakulta

Fink Milan, Ing. VŠ+DPS VŠ strojní a textilní Liberec/ stroje a zařízení pro strojírenskou Univerzita Hradec Králové/pedagogická 28
strojní výrobu učitel odborných předmětů SŠ

Hanč Vladislav, Ing. VŠ ČVUT Praha/ sdělovací elektrotechnika 43
elektrotechnická

Janata Aleš, Mgr. VŠ Univerzita Palackého Olomouc/ matematika specializace 38
přírodovědecká fakulta numerická matematika

Jindová Simona, Ing. VŠ VŠE Praha, UK Praha ekonomika vnitřního obchodu 21
obchodní, pedagogická učitelství SŠ - AJ

Jonová Miloslava, Mgr. VŠ Vysoká škola Hradec Králové/ všeobecné vzdělávací předměty 33
pedagogická český jazyk občanská nauka

Košátko Petr, Ing. VŠ+DPS VUT Brno/ elektrotechnika a informatika Univerzita Hradec Králové/pedagogická 10
elektrotech. a komunik.technologii učitel odborných předmětů SŠ  

Kotek Libor, Ing. VŠ ČVUT Praha/ elektroenergetika 20
elektrotechnická  

Krsková Šárka, Mgr. VŠ Vysoká škola Hradec Králové/ učitelství 5. - 12.ročník 24
pedagogická stat.jaz.zkouška AJ

Matějec Jan, Mgr. VŠ Univerzita Hradec Králové učitelství pro SŠ 7
pedagogická AJ + občanská nauka

Mitrovič Libor, Ing. VŠ Univerzita Hradec Králové/ informační management 3
iformatiky a management

Pacák Josef, Ing. VŠ+DPS VŠ strojní a textilní v Liberci strojírenská technologie Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové 28

Řezníček Ladislav Ing. VŠ+DPS ČVUT Praha/strojní strojírenská technologie ČVUT Praha/Výzkumný ústav inženýr.studia 36
vyučování strojírenských předmětů na SŠ

Slanina Bohumil, Ing. VŠ VUT Brno/ elektrotrchnologie 23
elektrotechnická
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příjmení jméno dos. vz. škola/ fakulta studijní obor DPS-škola/fakulta zap.praxe

Sauer Vladislav Ing. VŠ+DPS VŠ strojní a textilní Liberec/ automatizované systémy řízení VŠ strojní a textilní v Liberci/strojní 24
strojní výrobních procesů ve strojíren. učitelství odbor.před. strojírenských na SŠ

Schlindenbuch Martin, Ing VŠ VŠ báňská v Ostravě/ strojní zařízení dolů 19
strojní

Šenkýř Jakub, Bc. VŠ ČVUT Praha/elektrotechnická výpočetní technika 1



Pedagogičtí  pracovníci - učitelé - úsek ZŘTV II.,  Horská 618
příjmení jméno dos. vz. škola/ fakulta studijní obor DPS-škola/fakulta zap.praxe

Bartoníček Aleš, Ing. VŠ+DPS ČVUT Praha/elektrotechnická silnoproudá elektrotechnika ČVUT Praha/Výzkum.ústav inženýr. studia 29
vyučování elektrotech.předmětů na SŠ

Cink Pavel, Ing. VŠ + DPS Česká zemědělská univerzita Praha provoz techniky NIDV Pardubice 10
technická studium pedagogiky

Finková Ludmila, Mgr. VŠ Pedagogická fakulta ruský jazyk, český jazyk  25
v Hradci Králové

Forejtková Olga, Ing. VŠ + DPS VŠE v Praze/ ekonomika a řízení průmyslu VŠE v Praze/národněhospodářská 34
výrobně ekonomická vyučování odb.ekonimické předměty na SŠ

Gazda Bronislav, Ing VŠ + DPS Policejní akademie ČR bezpečnostně právní činnost NIDV Pardubice 20
Voj.Akademie/vojensko inženýrská rádiová a radiotechnic.zařízení studium pedagogiky

Hašková Pavla, Mgr. VŠ Univerzita Palackého v Olomouci/ učitelství všeobecně vzdělávacích 24
filozofická fakulta předmětů čeština - němčina

Hornych Václav ÚSO SPŠ Nové Město nad Metují 8
Technické lyceum

Hraba Zdeněk, Mgr. VŠ Vysoká škola Hradec Králové/ učitelství všeobecně vzdělávací 20
pedagogická matematika pedagogika

Jílková Iva, Mgr. VŠ Univerzita Karlova Praha/ učitelství pro školy II.cyklu SŠ 20
pedagogická matematika - základy techniky

Karajanis Petr, Mgr. VŠ Univerzita Hradec Králové učitelství 9
pedagogická biologie - tělesná výchova

Lattenberg Jakub, Mgr. VŠ Univerzita Hradec Králové učitelství pro školy II.cyklu SŠ 0
pedagogická informatika

Obst Eduard, Ing. VŠ+DPS VŠ strojní a textilní v Liberci strojírenská technologie Univerzita Hradec Králové/pedagogická 21
učitel odborných předmětů SŠ

Ondrušová Petra VOŠ VOŠ a SOŠ Česká Třebová sociální práce 5

Polzer Karel ÚSO Sportovní gymnázium Pardubice 0

Polzerová Vlasta, Mgr. VŠ Univerzita Karlova Praha/ učitelství pro školy II.cyklu 25
tělesná výchova a sport TV + občanská nauka

Pradáčová Martina, Mgr. VŠ Univerzita Palackého Olomouc/ čeština + němčina 20
filozofická

Rejmont Milan ÚSO SPŠ strojnická Dobruška strojírenství 29

Šandová Nikola, Mgr. VŠ Masarykova univerzita v Brně/ učitelství cizich jazyků pro SŠ 13
pedagogická fakulta němčina

Šenkýřová Jitka, Ing. VŠ VŠZ Praha/ agronomická fytotechnické 25

Šutaj Radko ÚSO SPŠ Pardubice sdělovací a radioelektron. zaříz. 22
elektrotechnická



Pedagogičtí  pracovníci - učitelé - úsek ZŘTV II.,  Horská 618
příjmení jméno dos. vz. škola/ fakulta studijní obor DPS-škola/fakulta zap.praxe

Šváb Marek, Ing. VŠ+DPS VŠ strojní a textilní Liberec/ ekonomika a řízení spotřebního VŠ pedagogická v Hradci Králové/pedagogická 17
textilní průmyslu

Vaněk Tomáš, Mgr. VŠ Masarykova univerzita v Brně/ učitelství matematiky, výpočetní 6
přírodovědecká techniky pro SŠ



Pedagogičtí pracovníci - učitel praktického vyučování - odloučené pracoviště Mladé Buky
příjmení jméno dos.vz. škola studijní obor DPS zap.praxe
Jandera Milan SO SOU  Nová Paka mechanik automatizační VŠ pedagogická v Ostravě 24

ÚSO+DPS techniky pedagog.způsobilost k praktickému vyučování
Klouček František SO VSOŠ Nové Město nad Váhom provozní technik Univerzita Hradec Králové/pedagogická 25

ÚSO+DPS SPŠ Pardubice polovodičové obvody učitel odborného výcviku a praktického vyuč.
Knap Zdeněk ÚSO+DPS SOU Trutnov strojírenství Pedagogická fakulta Hradec Králové 19

SPŠ strojní Nové Město n.M. pedagog.způsobilost k praktickému vyučování
Žďárský Miroslav SO SOU Trutnov sdělovací a radioelektronická Univerzita Hradec Králové/pedagogická 31

ÚSO+DPS SPŠ Pardubice zařízení MOV



Pedagogičtí pracovníci - učitelé odborného výcviku - odloučené pracoviště Mladé Buky
příjmení jméno dos.vz. škola studijní obor DPS zap.praxe

Dubaj Emil ÚSO SVVŠ Vrchlabí přírodovědná 34
SPŠ elektrotechnická Pardubice měření a automatizační tech.

Ešner Lubomír SO SOU Trutnov měření a automatizační Univerzita Hradec Králové/pedagogická 32
ÚSO+DPS SPŠ Trutnov technika MOV

Homolka Petr SO SOU Trutnov provozní zámečník Univerzita Hradec Králové/pedagogická 30
ÚSO+DPS SPŠ Trutnov strojírenství učitel odborného výcviku a praktick. vyučování

Hubálek Libor SO SOU Trutnov provozní elektromontér Pedagogická fakulta v Hradci Králové 28
ÚSO+DPS SPŠ Dobruška elektroenergetika pedagog.způsobilost k praktickému vyučování

Jandera Milan SO SOU  Nová Paka mechanik automatizační VŠ pedagogická v Ostravě 26
ÚSO+DPS techniky pedagog.způsobilost k praktickému vyučování

Kafka Jan SO SOU Trutnov sdělovací a radioelektrotechnická Univerzita Hradec Králové/pedagogická 25
ÚSO+DPS SPŠ elektrot. Parduvbice zařízení MOV

Knap Zdeněk ÚSO+DPS SOU Trutnov strojírenství Pedagogická fakulta Hradec Králové 25
SPŠ strojní Nové Město n.M. pedagog.způsobilost k praktickému vyučování

Klouček František SO VSOŠ Nové Město nad Váhom provozní technik Univerzita Hradec Králové/pedagogická 25
ÚSO+DPS SPŠ Pardubice polovodičové obvody učitel odborného výcviku a praktického vyuč.

Morávek Josef ÚSO+DPS SOU strojírenské Pardubice strojírenství pro zpracování kovu Univerzita Hradec Králové/pedagogická 23
maturita+výuční list a montáž strojů a zařízení MOV

Šreiber Radovan SO SOU Trutnov provozní elektromontér Univerzita Hradec Králové/pedagogická 32
ÚSO+DPS SPŠ Trutnov měření a automatizační tech. MOV

Vašata Jindřich SO SOU Trutnov měřící a automatizační Univerzita Hradec Králové/pedagogická 38
ÚSO+DPS SPŠ Trutnov technika MOV

Žďárský Miroslav SO SOU Trutnov sdělovací a radioelektronická Univerzita Hradec Králové/pedagogická 30
ÚSO+DPS SPŠ Pardubice zařízení MOV



Nepedagogičtí pracovníci
příjmení jméno dos. vz. pracovní zařazení zap.praxe

Cink Pavel, Ing. VŠ vedoucí technického úseku 16

Csicsová Renáta SO uklízečka nesleduje se

Čížková Vlasta ZV uklízečka nesleduje se 

Dušek Luděk ÚSO odborný pracovník pro oblast dalšího 15
vzdělávání

Horáčková Helena SO strážná nesleduje se

Kostka Pavel ÚSO technolog 33

Krupka Stanislav SO skladník výdejny nářadí 34

Kubeová Zdeňka ÚSO vedoucí odborný ekonom práce a mzdy 27

Kuhnová Irena SO uklízečka nesleduje se

Marel Oldřich ÚSO vedoucí odloučeného pracoviště 30
praktické výuky 

Michalička Ondřej ÚSO pracovník správy sítě 3

Michaličková Elvíra SO školnice, uklízečka 32

Mlynářová Hana, Bc. VŠ odborný ekonom financování 20

Moštěková Iva ÚSO vedoucí ekonomického úseku 32

Nesvadbová Jaroslava SO uklízečka nesleduje se

Nymš Jan, Ing. VŠ správce sítě výpočetních systémů 25

Reichová Ivana ÚSO samostatný odborný referent  33
sekretářka

Schöttner Jan SO údržbář 11

Šípková Jaroslava ZV uklízečka nesleduje se

Zemanová Růžena ZV strážná nesleduje se



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012

úsek ZŘTV1,  Školní 101, Horská 59

Termín Účastníci Název vzdělávací akce Místo konání

29.-30.3.2011 Ing. Sauer Management moderní školy (Vedení a motivování lidí, díl 1) HK, Nové Adalbertinum (akreditace MŠMT)

28.11.2011 Ing. Řezníček seminář Q-portál (projekt kvalita škol) KÚKHK

28.11.2011 Ing. Sauer seminář Q-portál (projekt kvalita škol) KÚKHK

29.11.2011 Ing. Řezníček seminář Q-portál (projekt kvalita škol) KÚKHK

29.11.2011 Ing. Sauer seminář Q-portál (projekt kvalita škol) KÚKHK

28.11.2011 Ing. Sauer seminář k MZ 2012 (pořádaný CERMATEM) KÚ Hradec Králové

30.11.2011 Ing. Řezníček seminář k MZ 2012 (pořádaný CERMATEM) KÚ Hradec Králové

30.11.2011 Ing. Bartoníček seminář k MZ 2012 (pořádaný CERMATEM) KÚ Hradec Králové

30.11.2011 Mgr. Fibikarová seminář k MZ 2012 (pořádaný CERMATEM) KÚ Hradec Králové

4.1.2012 Mgr. Burlaková seminář Dyskalkulie-reedukce a depistáž ZŠ Štefánikova, HK

12.-13.1.2012 Ing. Sauer
Management moderní školy (Posilování manag. odolnosti 

vedoucího pracovníka, díl 6)

HK, hotel Tereziánský dvůr (akreditace 

MŠMT)

24.1.2012 Ing. Řezníček seminář k projektu "Cesta ke kvalitě" NIDV HK, hotel Alessandria

9.2.2012 Ing. Košátko Správce síťového provozu, pořadatel: i4wifi a. s., Praha Praha 10, Hostivař

9.2.2012 Michalička Správce síťového provozu, pořadatel: i4wifi a. s., Praha Praha 10, Hostivař

13.2.2012 Ing. Slanina Praktická MZ-elektrotechnika, NUV Praha Praha 10, Hostivař

16.2.2012 Ing. Košátko Expert na bezdrátová rozhraní, pořadatel: i4wifi a. s., Praha Praha 10, Hostivař

16.2.2012 Michalička Expert na bezdrátová rozhraní, pořadatel: i4wifi a. s., Praha Praha 10, Hostivař

28.2.2012 Ing. Košátko Úvod do systému MikroTik, pořadatel: i4wifi a. s., Praha Praha 10, Hostivař

28.2.2012 Michalička Úvod do systému MikroTik, pořadatel: i4wifi a. s., Praha Praha 10, Hostivař

8.3.2012 Ing. Řezníček Praktická MZ-strojírenství, NUV Praha Praha 9, SPŠ Na Proseku

8.3.2012 Ing. Pacák Praktická MZ-strojírenství, NUV Praha Praha 9, SPŠ Na Proseku

14.3.2012 Ing. Řezníček Veletrh Electron Praha, výstaviště Letňany

20.3.2012 Ing. Řezníček seminář AV Media Praha, interaktivní výuka pro 21. století ZŠ B. Němcové, Jaroměř

20.3.2012 Ing. Bartoníček seminář AV Media Praha, interaktivní výuka pro 21. století ZŠ B. Němcové, Jaroměř

17.4.2012 Ing. Řezníček seminář MP-Soft, novinky v programu SAS Praha, Podolí

17.4.2012 Ing. Košátko seminář MP-Soft, novinky v programu SAS Praha, Podolí

18.4.2012 Ing. Bartoníček Cermat, CISKOM, seminář pro ŠMK Hradec Králové

18.4.2012 Ing. Řezníček Cermat, CISKOM, seminář pro ŠMK Hradec Králové

18.4.2012 Mgr. Fibikarová Cermat, CISKOM, seminář pro ŠMK Hradec Králové

12.6.2012 Ing. Řezníček seminář EU peníze středním školám NIDV Hradec Králové

12.6.2012 Ing. Nymš seminář EU peníze středním školám NIDV Hradec Králové



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012

úsek ZŘTV2 - Horská 618

Termín Účastníci Název vzdělávací akce Místo konání

20.12.2011
R.Šutaj +zaměstnanci 

SPŠ
Vyhláška 50/78 Sb. + zkouška OPMB

14.6.2012 R.Šutaj+učitelé SPŠ Školení pro tvorbu DUM SPŠ Trutnov,Školní 101

8. - 9. 12. 2011 Ing. Forejtková Účetní a daňový seminář Praha

18.6.2012 Ing. Forejtková a další Školení MSPowerPoint SPŠ, Školní 101, Trutnov

29.8.2011 Ing. Šváb M. prezentace modulů Junior Achievement - akred. MŠMT Praha

září, říjen 2011 - 4 

semináře
Ing. Šváb M. Mediální výchova ve škole - aked. MŠMT Hradec Králové

13.1.2012 Ing. Šváb M.
Média a multimedia v pedagog. praxi, závěrečné setkání - akred. 

MŠMT
Hradec Králové

28. a 29.1.2012 Ing. Šváb M.
Další příprava hodnotitelů písemných prací ke spol. části matur. 

zkoušky z AJ
Hradec Králové

2. a 3. 3. 2012 Ing. Šváb M.
Další příprava hodnotitelů písemných prací ke spol. části matur. 

zkoušky z AJ
Hradec Králové

31.3.2012 Ing. Šváb M.
Certifikace hodnotitele písemných prací ke společné části matur. 

zkoušky AJ (nevybrán jako cílový hodnotitel)
Praha

14.6.2012 Ing. Obst E. Školení Power Point pro tvorbu DŮM Školní 101 Trutnov

27.3.2012 Ing. Obst E. Získání osvědčení zadavatele pro žáky s PUP MZ on line testy

25.-27.5.2012 Mgr. Pradáčová doplnění odborné přípravy k  maturitě pro žáky s PUP MZ E - learningový kurs

průběžně Mgr. Finková hodnotitel písemné a ústní MZ CJL PUP - e-lerning e-lerning

14.3.2012 Mgr. Finková odborný seminář hodnotitelů CJL Centrum vzdělávání KHK Hradec Králové

14.3.2012 Ing. Bartoníček Veletrh Electron Praha, výstaviště Letňany

14. – 16. září 2011 Mgr. Jílková Celostátní setkání učetelů matematiky na SOŠ Univerzita Pardubice

16.1.2012 Mgr. Jílková Pojmová východiska pro vyučování - ekologie Hradec Králové

20. - 21.2.2012 Mgr. Jílková Zvládání problematických situací ve škole Hradec Králové

18.6.2012 Mgr. Jílková Školení  PowerPoint SPŠ Trutnov

25.7.-5.8.2011 Mgr.Šandová
Intenzivní angličtina pro pokročilé začátečníky (akreditace MŠMT 

ČR pod j.č.10928/2011-25)
Jazyková škola Quatro v Trutnově

1.9.2011-30.6.2012 Mgr.Šandová Kurz angličtiny více mírně pokročilí II.(akreditace MŠMT) Jazyková škola Quatro v Trutnově

29.8.2011 Ing. Šváb M. prezentace modulů Junior Achievement - akred. MŠMT Praha

září, říjen 2011 - 4 

semináře
Ing. Šváb M. Mediální výchova ve škole - aked. MŠMT Hradec Králové

13.1.2012 Ing. Šváb M.
Média a multimedia v pedagog. praxi, závěrečné setkání - akred. 

MŠMT
Hradec Králové

28. a 29.1.2012 Ing. Šváb M.
Další příprava hodnotitelů písemných prací ke spol. části matur. 

zkoušky z AJ
Hradec Králové

2. a 3. 3. 2012 Ing. Šváb M.
Další příprava hodnotitelů písemných prací ke spol. části matur. 

zkoušky z AJ
Hradec Králové

31.3.2012 Ing. Šváb M.
Certifikace hodnotitele písemných prací ke společné části matur. 

zkoušky AJ (nevybrán jako cílový hodnotitel)
Praha

18.10.2011-12.2012 Mgr. Lattenberg Počítačové sítě ve škole SPŠ, Trutnov, Školní 101



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012

12.3.2012 Mgr. Lattenberg 12-21-11-AZ-33 - Studium zadavatelů k nové maturitě E-learning

9.4.2012 Mgr. Lattenberg
12-21-17-PZ-20 - Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY 

S PUP MZ
E-learning

4.4.2012 Milan Rejmont prevence násilí - 1. část Junior Trutnov

14.6.2012 Milan Rejmont PC - školení PP SPŠ Trutnov, Š 101

18.1.2012 Ing. Šenkýřová Seminář SUHK, Vorlíček Daň z příjmu Hradec Králové

20.-.21.02.2012 Ing. Šenkýřová Zvládání problémových situací Hradec Králové, Velký vůz

16.6.2012 Ing. Šenkýřová Šikana, Dr. Procházková Technická univerzita Liberec

2011/2012 Ing. Šenkýřová Zimní a letní semestr  TUL Liberec Liberec

31.1.2012 Mgr. Karajanis školení řidičů referentských vozidel Horská  618, Trutnov

14.6.2012 Mgr. Karajanis PC - školení PP pořádala SPŠ Trutnov

15.8.2011-26.8.2011 Mgr. Hraba Lewis school of English - jazykový vzdělávací kurs Anglie - Southapmton

5.8.2012 - 18.8.2012 Mgr. Hraba Methodology structured training course of English Malta - St. Julian

23.3. - 24.3.2012 Hornych Invertor Praha



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012

Termín Účastníci Název vzdělávací akce Místo konání

7.10.2011 Kafka MSV Brno Brno, výstaviště

7.10.2011 Ešner MSV Brno Brno, výstaviště

7.10.2011 Dubaj MSV Brno Brno, výstaviště

7.10.2011 Homolka MSV Brno Brno, výstaviště

31.1.2012
Kafka, Ešner + učitelé 

ODV
škollení řidičů referenských vozidel SPŠ Trutnov, Horská 618

10.2.2012 Kafka Rozvoj profesních kompetencí v oblasti praktického vyučování NIDV Hradec Králové

14.3.2012 Kafka Veletrh Electron Praha, výstaviště Letňany

19.3.2012 Morávek Přezkoušení svářečů SPŠ Trutnov, pracoviště Ml. Buky

19.3.2012 Homolka Přezkoušení svářečů SPŠ Trutnov, pracoviště Ml. Buky

19.3.2012 Knap Přezkoušení svářečů SPŠ Trutnov, pracoviště Ml. Buky

21.3.2012 Ešner Veletrh Ampér Brno, výstaviště

21.3.2012 Vašata Veletrh Ampér Brno, výstaviště

21.3.2012 Šreiber Veletrh Ampér Brno, výstaviště

21.3.2012 Dubaj Veletrh Ampér Brno, výstaviště

28.5.2012 Kafka Satelitní anténní technika Antech Břeclav

28.5.2012 Dubaj Satelitní anténní technika Antech Břeclav

úsek ZŘPV - odloučené pracoviště Mladé Buky



VII. Žáci studující v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů a ročníků (bez rekvalifikačního studia) 2)

Sl. c, d, e, f, g , h jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu.
2) Denní forma vzdělávání je uvedena v řádcích 0701, 0716, 0717, 0718 a 0751, ostatní formy vzdělávání (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) jsou uvedeny v ř. 0719, 0732 a 0752.
3) Zde jsou uvedeni pouze mimořádně nadaní žáci, kteří byli ve stejném oboru vzdělání přeřazeni do vyššího ročníku (na základě vykonané zkoušky) bez absolvování předchozího ročníku.
4) Žáci s IVP, kteří jsou zároveň uvedeni v odd. XV ve sl. 4 – Ostatní. 

Obory vzdělání podle nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů
Délka 
vzděl. 

Druh 
vzděl.

Vyuč. 
jazyk 
oboru

Druh 
postižení

Způsob 
integrace

Forma 
vzděl.

Číslo 
řádku

Počet žáků studujících v ročníku

Kód Název

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. celkem ze 
sl. 

18 s 
IVP 
4)

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

žáci 
celkem

z 
toho 
dívky

a b c d e f g h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19a
1820M01 Informační technologie 40 41 10 10 01 56 15 30 3 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 19 1
2341M001 Strojírenství 40 41 10 10 01 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0
2341M01 Strojírenství 40 41 10 10 01 28 0 16 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1 0
2352H001 Nástrojař 30 21 10 10 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2352H01 Nástrojař 30 21 10 10 01 23 0 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 1
2641M01 Elektrotechnika 40 41 10 10 01 26 0 15 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0
2643M004 Slaboproud.elektrotech. 40 41 10 10 01 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
2647M002 Elektron.počítač.systémy 40 41 10 10 01 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
2651H002 Elektrikář-slaboproud 30 21 10 10 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2651H003 Elektrikář-silnoproud 30 21 10 10 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2651H01 Elektrikář 30 21 10 10 01 12 0 12 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 1
2651H02 Elektrikář-silnoproud 30 21 10 10 01 20 0 19 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0
6441L51 Podnikání 20 43 10 10 01 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 4 0
6441L524 Podnikání 20 43 10 10 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7241M002 Met.,techn.inform.práce 40 41 10 10 01 0 0 0 0 22 12 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 43 24 0

SUMD Celkem v denní formě 
vzdělávání - počet studií 16 196 19 112 3 170 14 85 13 0 0 0 0 0 0 0 0 563 49 3

PRVR 
z toho žáci převedení do 
vyššího ročníku 3) 

17 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPAK z řádku 0716 žáci 
opakující 18 1 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0

SUMN Celkem v ostatních 
formách - počet studií 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SDFO 
Celkem v denní formě 
vzdělávání - počet 
fyzických osob 

51 196 19 112 3 170 14 85 13 0 0 0 0 0 0 0 0 563 49 3

SNFO 
Celkem v ostatních 
formách - počet fyzických 
osob 

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII. Žáci studující v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů a ročníků (bez rekvalifikačního studia) 2) - pokračování

Sl. c, d, e, f, g , h jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených v Pokynech a vysvětlivkách. 

Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Délka 
vzděl. 

Druh 
vzděl.

Vyuč. 
jazyk 
oboru

Druh 
postižení

Způsob 
integrace

Forma 
vzděl.

Číslo 
řádku

Absolventi za šk.rok 
2010/11

Nově přijatí do 1. 
ročníku

Kód Název žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

a b c d e f g h 1 20 21 22 23
1820M01 Informační technologie 40 41 10 10 01 0 0 56 15
2341M001 Strojírenství 40 41 10 10 01 20 1 0 0
2341M01 Strojírenství 40 41 10 10 01 0 0 28 0
2352H001 Nástrojař 30 21 10 10 01 28 1 0 0
2352H01 Nástrojař 30 21 10 10 01 0 0 23 0
2641M01 Elektrotechnika 40 41 10 10 01 0 0 25 0
2643M004 Slaboproud.elektrotech. 40 41 10 10 01 20 0 0 0
2647M002 Elektron.počítač.systémy 40 41 10 10 01 27 1 0 0
2651H002 Elektrikář-slaboproud 30 21 10 10 01 19 0 0 0
2651H003 Elektrikář-silnoproud 30 21 10 10 01 18 0 0 0
2651H01 Elektrikář 30 21 10 10 01 0 0 12 0
2651H02 Elektrikář-silnoproud 30 21 10 10 01 0 0 20 0
6441L51 Podnikání 20 43 10 10 01 0 0 31 4
6441L524 Podnikání 20 43 10 10 01 17 0 0 0
7241M002 Met.,techn.inform.práce 40 41 10 10 01 26 18 0 0

SUMD Celkem v denní formě vzdělávání - počet studií 16 175 21 195 19

PRVR z toho žáci převedení do vyššího ročníku 3) 17 X X X X

OPAK z řádku 0716 žáci opakující 18 X X X X
SUMN Celkem v ostatních formách - počet studií 32 0 0 0 0
SDFO Celkem v denní formě vzdělávání - počet fyzických osob 51 175 21 195 19
SNFO Celkem v ostatních formách - počet fyzických osob 52 0 0 0 0



Střední průmyslová škola Trutnov, Školní 101, 
tel.: 499 813 071, fax: 499 814 729 

e-mail: skola@spstrutnov.cz URL: http://www.spstrutnov.cz 

Počet uskutečněných vzdělávacích akcí  
za školní rok 2011/2012, certifikáty, programy a členství 

Akce 
Akce obdobného charakteru jsou pořádány pro pracovníky škol i ostatní zájemce z řad firem 
a veřejnosti již šestnáctým rokem. Ve školním roce 2011/2012 se zúčastnilo níže uvedených akcí: 

 5 - účastníků v 1 školení pro Continental Teves Czech Republik, s.r.o., Trutnov - Kurz CNC - rozsah 
32 hodin 

 5 - účastníků v 1 školení pro Tyco Electronic EC Trutnov s.r.o. - Kurz CNC - rozsah 32 hodin 
 10 - účastníků v 1 školení pro Continental Teves Czech Republik, s.r.o., Trutnov – Kurz PLC 

Simatic - rozsah 60 hodin 
 16 - účastníků v 1 školení pro pracovníky škol Královéhradeckého kraje – Kurz Základy sítí 

(realizován v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole) – rozsah 40 hod. 
 10 - účastníků v 1 školení pro pracovníky škol Královéhradeckého kraje – Kurz Směrování 

(realizován v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole) – rozsah 40 hod. 
 15 - účastníků v 1 školení pro pracovníky škol Královéhradeckého kraje – Kurz Přepínání 

a bezdrátové sítě (realizován v rámci projektu „Počítačové sítě ve škole) – rozsah 40 hod. 

Certifikáty a programy 
• Certifikát Autodesk Academy (vydává Autodesk) 
• Certifikát Cisco Networking Academy (vydává Cisco) 

Další  
• škola je držitelem Statutu informačního centra v rámci SIPVZ (uděluje MŠMT) 
• zařazení do programu IQ auto 
• členství v Regionální hospodářské komoře severovýchodních Čech (vydává hospodářská komora 

České republiky) 
• členství v Asociaci středních průmyslových škol 
• členství v Asociaci školských sportovních klubů 



Střední průmyslová škola Trutnov, Školní 101, 
tel.: 499 813 071, fax: 499 814 729 

e-mail: skola@spstrutnov.cz URL: http://www.spstrutnov.cz 

Přehled nabízených kurzů a školení 2011/2012 
Kurzy v oblasti informačních a komunikačních technologií 

Základy obsluhy PC 
• Microsoft Windows XP 
• Microsoft Windows Vista 
• Microsoft Windows 7 
• Internet & E-mail 

Microsoft Office systém 
• Microsoft Office Excel 
• Microsoft Office OneNote 
• Microsoft Office PowerPoint 
• Microsoft Office Word 

CAD systémy 
• AutoCAD pro začátečníky 
• AutoCAD pro pokročilé 
• AutoCAD Mechanical 
• Autodesk Inventor 

Počítačová grafika 
• CorelDRAW 
• Corel PHOTO-PAINT 
• Digitální fotografie 

Rekvalifikační kurzy 
• Obsluha PC – základní znalosti 
• Obsluha PC – zaměření práce s textem 
• Obsluha PC – zaměření práce v administrativě 
• Obsluha CNC obráběcích strojů 

Ostatní kurzy, školení a zkoušky 
• Konzultační středisko SAS (Systém agend pro školy) 
• Elektrotechnická způsobilost podle vyhlášky 50/1978 Sb. 
• Praktický výcvik pájení 
• Kurz CNC 

Kurzy v rámci projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické 
oblasti“ 

• Výuka zabezpečovacích systémů 
• Zásady tvorby testů (systém EduBase) 
• Základy operačního systému Linux 
• Organizace a správa školní počítačové sítě 
• Digitální fotografie 
• Instalace a správa systému SAS 
• Linux v roli komunikačního serveru školy 
• Správa a zabezpečení serverů Microsoft 
• Redakční systém Plone 
• Optimalizace webových stránek 
• Základy programování mikroprocesorů Atmel 
• Výuka mikroprocesorové techniky 
• Výuka elektrotechnických měření 
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Střední průmyslová škola Trutnov, Školní 101, 
tel.: 499 813 071, fax: 499 814 729 

e-mail: skola@spstrutnov.cz URL: http://www.spstrutnov.cz 

• Řešení automatizačních úloh pomocí PLC Simatic 
• Použití MS Word pro rozsáhlejší texty 
• Vedení školní matriky v systému SAS 
• Praktická výuka technologie povrchové montáže SMT 
• Příprava výukových prezentací technických předmětů 
• Modelování v AutoDesk Inventoru 
• AutoCAD - podpora výuku technického kreslení 
• Projektové vyučování ve strojírenství 



Nabídka zakázkové výrobní
činnosti v oblasti strojírenství

Opravy a montáže elektroinstalací

drobné opravy a opravy středního rozsahu elektroinstalace

montáže nové elektroinstalace (včetně revizní zprávy)

Informace osobně nebo na tel. čísle +420 499 873 188,
+420 499 873 456 - pan Marel nebo pan Kafka

Střední průmyslová škola
Trutnov, Školní 101

tel. +420 499 813 071, fax +420 499 814 729,: :
rutnov : http:// trutnove-mail skola@spst .cz, URL www.sps .cz

soustružnické práce na hrotovém soustruhu SV18RA a SU32

přesné obrábění na frézce FC 32 CNCa na soustruhu SRL20CNC

frézařské práce na konzolových frézkách FA3V, FND32, FW16, FIS,
VF6N, Maho MH500, FVO

brusírenské operace - rovinné broušení BPH20, 3G71, BRH20

brusírenské operace - broušení na kulato BUA16

vrtací práce na sloupových, řadových, stolních vrtačkách a vrtačce
radiální V10A4, VR2, G40, AB 3ES, VS16, BST15STP

dělení materiálu na rámových, pásových a frikčních pilách

ohýbání plechu do tloušťky 2 mm a šířky 2 000 mm

stříhání plechu do tloušťky 4 mm a šířky 2 000 mm

děrování, stáčení a vystřihování plechu - klempířská výroba

svařování elektrickým obloukem, plamenem, v ochranné atmosféře
(CO2, AGA-MIX, Messer)

kovářské práce ve výhni

Byty, rodinné domy, kanceláře, prodejny, provozovny apod.



datum akce počet účastníků garant akce poznámka-naše umístění 

1.POLOLETÍ
20.9.2011 Corny, atletický víceboj středních škol (v družstvu 12 H) 10 družstev rem, kap Dvůr Králové, 3. místo v okrese TU 
3.10.2011 přespolní běh, okresní kolo Trutnov 6 rem 3. místo
12.10.2011 Den orientace v přírodě-masová akce pro ZŠ a SŠ 250(45 ze SPŠ) rem, cik sídliště Zelená louka
13.10.2011 fotbal, okresní kolo (fotbal o 11 hráčích) rem, kap 3. místo
1.12.2011 plavecké závody, okresní a krajské kolo Trutnov 5 rem chlapci-1. místo okres, 6. místo kraj
9.12.2011 šplh na laně - školní kolo, chlapci 15 kap, rem, cik generálka pro okr. kolo + nominace
9.12.2011 šplh na tyči - štafeta na Sněžku 50 kap, rem, cik vytvořen světový rekord!
15.-16.12.2011 fotbal - mezitřídní turnaj SPŠ - základní kola 24 tříd kap, rem, cik boje ve skupinách o postup do finále

2.POLOLETÍ
6.2.2012 šplh - okresní kolo Trutnov 35 kap, rem, cik POŘADATEL
6.2.2012 šplh - štafetové šplhání na Mt Blanc 50 kap, rem, cik POŘADATEL - zajímavá akce
22.2.2012 florbal - okresní kolo Malé Svatoňovice 12 rem, cik 5. místo
24.2.2012 fotbal - o Pohár ředitele SPŠ - mezitřídní turnaj 80 kap, rem, cik, svm X. ročník celoškolní akce
20.3.2012 basketbal - okresní kolo Gymnázium Trutnov 8 rem, pok 7. místo
27.4.2012 cyklistická časovka - Trutnov 56 rem, cik POŘADATEL
11.5.2012 orientační běh - okresní kolo - Trutnov 40 kap, rem, cik POŘADATEL - Zelená louka
12.6.2012 atletický mítink pro SŠ a ZŠ 80 rem spolupořadatel - 2. ročník

AŠSK - sportovní klub SPRINT
přehled akcí ve školním roce 2011 - 2012



Soutěže žáků SPSŠ  Trutnov, SŠ kolnı́ 101 
ve školním roce 2011-12 

úsek teoretického vyučování (Školní 101 a Horská 618) 

Středoškolská odborná činnost ve školním roce 2011-12 

Školní kolo 34. ročníku středoškolské odborné činnosti proběhlo v SPŠ Trutnov, Školní 101 ve středu 
7. března 2012. Ve školním kole soutěže byly prezentovány tři práce ve třech soutěžních oborech: 

soutěžní obor 12, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 
Grafická podoba modelu závodního automobilu a funkce jeho částí 
Patrik Petr, 4. ST 
konzultant Ing. Fink, oponent: Ing. Schlindenbuch 
 
soutěžní obor 01, Matematika, statistika 
Analytická geometrie – řešení úloh 
Lazák, Klimenta, 4. ST  
konzultant Ing. Schlindenbuch, oponent: Mgr. Fibikarová 
 
soutěžní obor 10, Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 
Výrobní linka pro kostky domina 
Šimůnek, Ambrož, Blahovský, 2. STS  
konzultant  Bc. Šenkýř, oponent: Ing. Bušák 

 

Z okresního kola 18. 4. 2012 v SOŠ a Gy Hostinné postoupily do krajského kola ve své kategorii všechny 
soutěžní práce. 

Krajské kolo se konalo 10. 5. 2012 v Hradci Králové. Umístění soutěžních prací v rámci krajského kola: 

soutěžní obor 01, Matematika a statistika 
Analytická geometrie – řešení úloh (Lazák, Klimenta, 4. ST) 
3. místo 
 
soutěžní obor 9, Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 
Výrobní linka pro kostky domina (Šimůnek, Ambrož, Blahovský, 2. STS) 
2. místo 
 
soutěžní obor 12, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 
Grafická podoba modelu závodního automobilu a funkce jeho částí (Patrik Petr, 4. ST) 
3. místo 
 

  



Autodesk Academia Design 2012 

• mezinárodní soutěž v uživatelském ovládání prostředí SW firmy Autodesk (32 středních odborných 
škol z ČR a SR) 
SPŠ Na Proseku, Praha – 23. - 24. března 2012, v kategorii 2D kreslení obsadil Aleš Tomek (3. ST) 
26. místo, v kategorii 3D modelování Patrik Petr (4. ST) skončil na 8. místě 

 

Soutěž Strojař roku 2012 

10. ročník školní soutěže odborných znalostí a dovedností oboru strojírenství - počítačová grafika pro 
školní rok 2011/2012, termín konání 21. 3. 2012, 1. – 3. místo v soutěži obsadili: Radek Lazák, David 
Klimenta, Vojtěch Holec (všichni 4. ST) 

 

anglický jazyk 

• olympiáda žáků učebních oborů v anglickém jazyce, 11. 1. 2012, počet žáků: 14, vítězem se stal 
Štefan Lučan, 3. B 

• školní kolo soutěže v anglickém jazyce 2011-12 (studijní obory) se konalo 27. ledna 2012, na prvních 
třech místech se umístili: Hynek Schlindenbuch, 3. EP (59 bodů), Radim Houžvička, 3. EP (57 bodů), 
Vojtěch Adámek, 1. EP (56 bodů) 

německý jazyk 

• školní kolo v německém jazyce (studijní obory) se uskutečnilo 18. 1. 2012, zúčastnilo se 6 žáků ze 
studijních tříd 

• do okresního kola olympiády v německém jazyce postoupil žák 3. M Ladislav Škop 

• Vorlesewettbewerb 2012 (soutěž v předčítání v německém jazyce, 3. ročník soutěže)    

• Ve čtvrtek 12. 4. 2012 proběhlo školní kolo této soutěže, pořadí: na 1. místě skončil Štěpán Heglas 
(1. P), na 2.  Petra Havelková (1. P), na 3. místě Ladislav Škop (3. M), na 4. Petra Koukolová (4. M), na 
dalších místech Kamil Švorc (4. M), Michaela Nývltová a Sabina Vincourová (3. M).  

• Finálová soutěž se konala 19. dubna 2012 v Divadle 29 v Pardubicích a ve čtyřech kategoriích se jí 
zúčastnilo téměř 60 soutěžících z České republiky. Do Pardubic jel reprezentovat Štěpán Heglas z  
1. P. V kategorii SOŠ jsme zastupovali Trutnovsko jako jediná střední odborná škola. Štěpán Heglas 
skončil na šestém místě. 

 

 



český jazyk 

• školní kolo soutěže v českém jazyce 2011-12 se konalo 2. února 2012, garant soutěže: Mgr. Finková, 
na prvních třech místech se umístili: 

Jakub Erban, 3. EP (23 bodů), postupuje do okresního kola 21/3/2012 
Pavel Tašek, 1. ST (22 bodů), postupuje do okresního kola 21/3/2012 
Pavla Ďuranová, 1. EP (20 bodů) 

• Výsledková listina – výpis z 38. ročníku olympiády v českém jazyce 2011-12, okresní kolo,  
21. 3. 2012, účastnilo se 24 soutěžících, Jakub Erban (3. EP) 7. místo, Pavel Tašek (1. ST) 11. místo 

 

matematika 

• školní kolo malé matematické olympiády, 24. 2. 2012, garant soutěže Mgr. Fibikarová 

výsledky: 1. ročníky studijních oborů – Bönsch, Souček (oba 1. S), 1-2. místo, 2. ročníky studijních 
oborů – Šimůnek (2. STS), 1. místo, 3. ročníky studijních oborů – Vojtěch (3. EP), 1. místo 

• celostátní matematická soutěž v Hradci Králové, 23. 3. 2012, účast: Bönsch, Souček, Šimůnek, 
Vojtěch 

• 30. ročník regionální matematické soutěže v Ústí nad Orlicí, 20. březen 2012, gestor Mgr. Vaněk, 
účast: Šmídová, Škop, Lihm (všichni 4. M) 

 

informační a komunikační technologie 

Network academy game, 7. ročník, 30. 3. 2012, národní kolo, kategorie družstev (Fakulta informatiky 
UHK), účastnilo se 14 družstev 

výsledky: družstvo SPŠ Trutnov ve složení Jaroslav Langer, Roman Vlček, Jan Bareš obsadilo 11. místo  



úsek praktického vyučování, odloučené pracoviště Mladé Buky 
 

Soutěž odborných dovedností oboru Nástrojař  
 
PSŠ Letohrad, regionální kolo, 6. – 7. 3. 2012, celkově 16 soutěžících žáků a 8 družstev: 

 celkové umístění družstva: 3. místo 
 jednotlivci – Jaroslav Jákl: 7. místo 
 

Soutěž odborných dovedností oboru Elektrikář pro slaboproud 
SOŠ IT a SP Brno, Purkyňova, regionální kolo, 21. 3. – 22. 3. 2012, celkově 24 soutěžících žáků 
a 12 družstev 

 celkové umístění družstva: 5. místo 
 jednotlivci – Marek Zelinka: 7. místo  
 

Soutěž odborných dovedností oboru Elektrikář pro silnoproud 
SŠ-COPTH Praha, Poděbradská, regionální kolo, 14. – 15. 2. 2012, celkově 26 soutěžících žáků 
a 13 družstev 

 celkové umístění družstva: 9. místo 
 



Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
 tel. 499/813 071, fax 499/814 729                                                                               E-mail: skola@spstrutnov.cz 

 
 
 
 

Plán výchovného poradce pro školní rok 2011/2012 
 

 
 
1. Spolupracovat s vedením školy, třídními učiteli, učiteli všech předmětů a rodiči při sledování projevů 

záškoláctví a kázeňských problémů a přijímat opatření k posílení kázně. 
 
2. Věnovat pozornost a péči studentům v případě zhoršení prospěchu, zdravotních obtíží, osobních problémů či 

nedostatečného rodinného zázemí. 
 
3. V případě potřeby navázat spolupráci se speciálním pedagogem nebo psychologem, doporučit rodičům 

studentů možnosti, kam se obracet v případě problémů. 
 
4. Pomáhat studentům při adaptačních potížích v prvních ročnících, o této problematice diskutovat na 

pedagogických radách. V souvislosti s vytvářením nového kolektivu v prvním ročníku pomáhat realizovat 
adaptační programy či pobyty na začátku školního roku. 

 
5. Na první schůzce s rodiči informovat o činnosti výchovného poradce, o problémech souvisejících 

s přechodem žáků na střední školu a možnostech využití služeb psychologických pracovníků. 
 
6. Rozšiřovat všeobecnou informovanost studentů o možnostech dalšího studia a další odborné přípravy. 

Poskytovat aktuální informace studentům 4. ročníků (vedení nástěnky), sledovat nabídky VŠ a VOŠ 
v Učitelských novinách a jiných materiálech. Předávat studentům informace firem o možnostech další 
profesionální orientace. 

 
7. Účast žáků maturitních ročníků na XVII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání GAUDEAMUS 2011. 
 
8. Vést přehled o tom, na které vysoké a vyšší odborné školy studenti podávají přihlášky, a potom v rámci 

možností získávat zpětné informace o studijní úspěšnosti.  
 
9. V rámci možností také získávat zpětné informace o uplatnění absolventů školy v praxi. 
 
10. Evidovat žáky se specifickými poruchami učení a zdravotními problémy. Koordinovat práci 

s individuálními plány – pracovat podle „Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování“ č. j.:13 711/2001-24 a dle „Směrnice 
MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení“ č. j.: 
13 710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002. Přehled těchto studentů mají učitelé k dispozici. 

 
11. Účastnit se seminářů, přednášek a besed souvisejících s prací výchovného poradce. 

 
12. Organizovat besedy, exkurze umožňující lepší orientaci na trhu práce, při komunikaci s úřady, firmami, 

posílit schopnost sebevědomě a jistě vystupovat při osobních jednáních. 
 

 
 
V Trutnově  31. 8. 2011 
 
 
 
______________________________              ________________________________ 
 Mgr. Pavla Hašková      Ing. Vladislav Sauer    
 výchovná poradkyně                         ředitel školy 



 
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

      tel. 499/813 071, fax 499/814 729                                                              E-mail skola@spstrutnov.cz 
 
 

 
 

Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 
 
 
 
 
1. Účast na přednáškách, besedách, diskusích určených pro drogového preventistu a žáky školy pořádaných 

Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje, Pedagogicko – psychologickou poradnou 
v Trutnově, krajským koordinátorem a jinými organizátory. 

 
2. Spolupráce s pracovníky referátu sociálních věcí Městského úřadu v Trutnově a Úřadu práce v Trutnově. 
 
3. Využívání spolupráce s pracovníky RIAPSu ( přednášky, zprostředkování kontaktu se žáky). 
 
4. Problematika drogové závislosti, AIDS, alkoholismu, sektářství, kouření, gamblerství je ošetřena jednak 

jako součást vyučovacích hodin zejména v předmětu občanská nauka, dále pak ve formě besed a 
přednáškových cyklů. 

 
5. Informace o této problematice je rovněž poskytována rodičům na třídních schůzkách ( na podzim a na jaře). 
 
6. Všechny poznatky o dané problematice, které získává drogový preventista na seminářích, besedách, 

školeních apod. jsou operativně předávány členům pedagogického sboru na pedagogických poradách i 
studentům prostřednictvím vyučovacích předmětů i jiným adekvátním způsobem. 

 
7. Soustavné shromažďování informací, literatury, filmových materiálů, odborných článků aj. patří 

k pravidelné činnosti celého pedagogického sboru školy. 
 
8. Drogový preventista spolupracuje s drogovými preventisty ustavenými na ostatních školách, s městskými i 

krajskými protidrogovými koordinátory a s dalšími odbornými pracovníky, kteří se zabývají touto 
problematikou. 

 
9. Při práci se žáky a studenty klade preventista, výchovný poradce i celý pedagogický kolektiv důraz 

především na zodpovědný přístup všech pedagogů k dané problematice, jejich součinnost se všemi složkami 
výchovného procesu, především pak s rodinou, okamžité efektivní řešení vzniklých problémů a v neposlední 
řadě individuální přístup ke svým žákům. 

 
10. Spolupráce s ostatními pedagogy při organizování primárně preventivních programů pro žáky a ostatních       

zážitkových a volnočasových aktivit. 
 
 
Trutnov dne 31. 8. 2011 
 
 
 
______________________________              ________________________________ 
            Mgr. Pavla Hašková       Ing. Vladislav Sauer
 výchovná poradkyně                     ředitel školy 
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ZPRAVODAJ sPŠ tRutnOV 9/2011

Nadstandardní výuka informačních a komunikačních 
technologií na SPŠ Trutnov
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 je školou s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií 
v kraji i celé české republice díky pravidelným investicím do této oblasti a kvalifikovaných učitelů.

Důkazem, že výuku ICT směřujeme 
správným směrem, je skvělé umístění 
našich žáků nejen v regionálních, ale 

i celostátních soutěžích. Od listopadu 2010 
se žáci školy zúčastnili dvou soutěží v oblasti 
ICT a jedné v oblasti strojírenství s využitím 
ICT a ve všech zaznamenali úspěch. Do vy-
bavení učeben výpočetní techniky a počíta-
čové sítě každoročně v rámci modernizací 
investujeme významné prostředky. V nepo-
slední řadě je na místě zmínit kvalifikaci uči-
telů ICT, bez kterých by takových úspěchů 
nebylo možné i s tou nejmodernější techni-
kou dosáhnout.

V první z výše zmíněných soutěží „O nej-
lepšího školního ajťáka v republice“, po-
řádané serverem Grunex ve spolupráci 
s portálem PCtuning.cz a pražskou počíta-
čovou hernou Battlezone, získal Jan Bareš 
(žák 2. ročníku oboru elektronické počíta-
čové systémy) v republikovém finále v Praze 
celkové 9. místo z více než 4 tisíc žáků 
z bezmála 70 středních škol z české re-
publiky. Jednalo se o znalostní soutěž pro 
žáky středních škol, ve které žáci odpovídají 
na otázky na téma software, hardware, so-
ciální sítě a moderní technologie.

Výtečný úspěch 
zaznamenal také 
Matěj Vaňátko (žák 
4. ročníku oboru 
elektronické počí-
tačové systémy), 
který skončil na 
3. místě v sou-
těži networking 
Academy Games 
mezi žáky středních 
škol a studenty 
Vyšších odborných 
škol z České i Slo-
venské republiky 
zapojených  v me-
zinárodním vzděláva-
cím programu Cisco Networking Academy. 
Tento program je zaměřen na výuku budo-
vání a správy počítačových sítí. Za zmínku 
zcela jistě stojí, že se Matěj Vaňátko umístil 
v této soutěži celkově na 17. místě z počtu 
63 studentů, včetně 49 studentů z vysokých 
škol! Za ním se tak umístila celá řada vyso-
koškoláků studujících Informační technolo-
gie, na některé z vysokých škol.

V neposlední řadě Jiří Jankele (žák 4. roč-
níku oboru strojírenství - počítačová grafika) 
v soutěži Autodesk Academia Design 2011 
ve Frýdku Místku obsadil výborné 2. místo 
v kategorii „Modelování ve 3D“ v pro-
gramu Autodesk Inventor. Soutěže se 
zúčastnili žáci ze 27 středních škol České 
i Slovenské republiky.

Luděk Dušek 
odborný pracovník pro oblast dalšího vzdělávání

Významné úspěchy žáků 2010/2011

Informační a komunikační technologie
1. místo v celostátním kole v soutěži network Academy Games 2011 
mezi středoškoláky (celkově 13. místo)

2. místo v celostátním kole Autodesk Academia Design 2011 
v kategorii 3D modelování

9. místo v celostátní soutěži InTEL ASUS Školní ajťák 
(4.000 účastníků ze 70 škol)

Středoškolská odborná činnost a odborná dovednost
1. místo v okresní soutěži v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava 
a průmyslový design

2. místo v krajské soutěži v kategorii Tvorba učebních pomůcek, didaktická 
technologie

3. místo v celostátním kole oboru elektrikář - silnoproud

4. místo v celostátním kole oboru nástrojař

Sport
1. místo v okresním kole středoškolského šestiboje

1. místo v krajském kole v silovém čtyřboji

7. místo v celostátním kole v silovém čtyřboji

Novinky a události z našeho webu mů-
žete sledovat i prostřednictvím soci-
ální sítě Facebook.

V červnu letošního roku jsme pro naše 
příznivce a příznivce této sociální sítě zde 
zřídili školní stránky.

Přidáte-li se mezi naše fanoušky, získáte 
pravidelný přísun zajímavých článků ze živo-
ta školy. Budete informovaní o připravova-
ných událostech, soutěžích a dalších akcích.
Staňte se našimi fanoušky!

A jak se stát fanouškem našich stránek 
na Facebooku? Nechceme Vás podceňovat, 
ale pro ty co teprve s Facebookem začí-
nají, stačí přejít na naše stránky na adrese  
http://www.facebook.com/spstrutnov 
a  pouze kliknout na tlačítko „To se mi líbí“.

SPŠ na Facebooku

Jan Bareš - 9. místo v celostátním kole soutěže INTEL ASUS Školní ajťák
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Moderní člověk se v dnešní době ne-
obejde bez prostředků informač-
ních a komunikačních technologií 

(ICT) a musí se naučit s nimi pracovat a vy-
užívat je. A stejně jako v jiných oblastech ži-
vota, tak i v oblasti ICT je jedním z hlavních 
zdrojů informací pro mládež škola. Proto 
musí být moderní škola, jako základ vzdělá-
vání, dostatečně vybavena těmito prostřed-
ky, které také umí dobře využívat. Rozvoj 
této techniky a její průběžná modernizace 
si vyžaduje nemalé investice. Díky zapojení 
školy do různých projektů v oblasti ICT je 
vybavení školy na velice dobré úrovni, která 
zabezpečuje vysokou kvalitu výuky jak v ob-
lasti ICT, tak i využití těchto prostředků ve 
výuce dalších odborných předmětů.

Vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti ICT 
je velice dynamický, je nezbytné velmi často 
obměňovat techniku v této oblasti. V rámci 
obnovy jsou postupně vyměňovány počíta-
če v učebnách, laboratořích i kabinetech. 
Díky tomu je z celkového počtu 180 počí-
tačů mladších 5 let. V průběhu posledních 
2 let bylo obměněno vybavení 4 učeben ICT 
(nové počítače, upraveny instalace a další 
zařízení) a 4 servery. Rovněž počítačová síť 
se neustále modernizuje, 2 budovy školy 

jsou již pokryty bezdrátovou 
Wifi sítí pro učitele i žáky 
a celá síť má nadstandardní 
parametry připojení do Inter-
netu. Postupně se daří také 
rozšiřování moderní techniky 
do běžných učeben, kdy již 
více než polovina z nich je 
vybavena zabudovaným da-
taprojektorem a počítačem 
nebo notebookem. Toto vy-
bavení umožňuje velkoploš-
né zobrazování libovolných 
údajů (textů, tabulek, grafů, obrázků nebo 
videí) včetně aktuálních dat přímo z Interne-
tu. Tím je výuka názornější a pro žáky sro-
zumitelnější.

Mimo technické vybavení školy v oblasti 
ICT je také nezbytné odpovídající progra-
mové vybavení. Kromě běžných programů 
to je například program Autodesk Inventor 
(pro počítačovou grafiku a technické kresle-
ní), PADs Power Logic (pro návrhy elektro), 
LabVIEW, MultiSIM (pro měření a simulaci 
elektrických obvodů) a celá řada dalších. 
K využití těchto nástrojů je nezbytná také 
vysoká odborná úroveň pedagogických 
pracovníků. Tato oblast je zajištěna jejich 
dalším vzděláváním a o kvalitě vypovídá 
akreditace školy v různých programech. 
V současnosti je škola školicím střediskem 
Cisco Networking Academy pro oblast ná-
vrhu a správy počítačových sítí. Akreditace 

Autodesk Academy je určena hlavně pro 
oblast strojírenství. Díky těmto programům 
jsou žákům dostupné nejnovější poznatky 
z těchto oborů ICT. Žáci mohou v průběhu 
studia získat navíc za výhodných podmínek 
mezinárodně platné certifikáty ECDL, Au-
todesk a Cisco. Tím se zvýší jejich možnost 
uplatnění v praxi nejen na našem pracovním 
trhu, ale i v rámci Evropské unie. 

Vybavení školy v oblasti ICT je v době 
mimo vyučování využíváno pro další ak-
tivity školy, zejména pro další vzdělávání 
veřejnosti, rekvalifikační kurzy a podobně. 
Tyto aktivity jsou pro školu zdrojem dal-
ších finančních prostředků, sloužících pro 
další rozvoj školy. Využívání ICT při výuce 
prověřila i tematická inspekce České školní 
inspekce. závěr inspekce je nejvyšší hod-
nocení „příklad dobré praxe“.

Ing. Jan Nymš, správce počítačové sítě

V současné době škola disponuje 5 mo-
derně vybavenými učebnami výpočetní 
techniky a 8 odbornými laboratořemi 
s počítači. Celkem cca 260 počítačů v síti.

Novinky ve výuce v oblasti slaboproudé elektrotechniky

V rámci praktického vyučování se žáci 
tříletého učebního oboru elektrikář -  
- slaboproud a žáci čtyřletého stu-

dijního oboru slaboproudá elektrotechnika 
budou učit zajímavé novinky z oblasti slabo-
proudé elektrotechniky.

Cílem novinek zařazených do výuky je, 
aby se absolventi dokázali orientovat v mo-
derní technice, uměli ji využívat a v nepo-
slední řadě také zatraktivnění výuku ve výše 
uvedených oborech.

novinky
 y Technika Wifi – učebna vybavená po-
třebnou technikou, kde se budou žáci 
učit vytvářet a spravovat bezdrátové Wifi 
sítě.

 y Audiovizuální a satelitní technika – 
ve špičkově vybavené učebně se budou 
žáci učit nastavovat a seřizovat anténní 
satelitní systémy, zprovozňovat satelitní 
přijímače, instalovat na nich programy, 
aktualizovat firmware přijímačů. Učebna 
je také vybavena audiovizuální a televizní 
technikou, kde se žáci budou učit znát 
odborné termíny z této oblasti, propojo-
vat audiovizuální řetězce (DVD rekordé-
ry, domácí kina, televizní přijímače).

 y robotizace – ve speciálně vybavené 
učebně budou žáci s pomocí PC progra-
movat různé druhy robotů a manipulá-
torů.

Informační a komunikační technologie
Pravidelně investujeme do těchto technologií značné finanční prostředky, abychom žákům umožnili přístup k nejmodernějším 
zařízením, špičkovému programovému vybavení z různých oborů a výukových materiálů.
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Určeno žákům 9. tříd ZŠ a jejich rodičům, třídním učitelům a výchovným poradcům ZŠ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

Milí žáci, vážení rodiče, poma-
lu končí školní rok 2011/2012. 
Končí i vaše studium v osmé tří-

dě základní školy. Po prázdninách Vás škola 
přivítá jako „deváťáky”, jako nejstarší a nej-
zkušenější žáky školy. Přivítá Vás i jako žáky, 
které čeká důležité životní rozhodnutí - vol-
ba střední školy po skončení základní školy. 
Že toto rozhodování není jednoduché, vám 
jistě potvrdí současní starší spolužáci.

Co je přitom potřeba?

•	 Ohodnotit svoje předpoklady ke zvlád-
nutí dalšího studia (maturita?, výuční 
list?, výuční list a maturita?).

•	 Posoudit svoje zájmy a záliby, doved-
nosti a zručnost.

•	 Posoudit možnosti dobrého uplatnění  
v budoucím zaměstnání.

Vaší výhodou je, že na tak závažné roz-
hodnutí nebudete sami. Především vám 
poradí rodiče, výchovný poradce na ZŠ, 
třídní učitel, z pohledu uplatnění v budou-
cím zaměstnání může poradit úřad práce. 
Informace o podmínkách studia, spolupráci 
s firmami, o úrovni vybavení, školních a mi-
moškolních aktivitách atd. lze rovněž získat 
na vybrané škole při příležitosti Dnů otevře-
ných dveří, prostřednictvím Internetu nebo 
od svých starších kamarádů.

Pro usnadnění rozhodování vám před-
kládáme informační zpravodaj naší školy. 
Zároveň Vás srdečně zvu na Dny nových 
technologií při příležitostí Dnů otevře-
ných dveří, které se uskuteční v  sobotu 
20. října a 24. listopadu 2012 vždy od 
8 do 12 hodin ve všech budovách školy. 
Přeji vám pěkné prožití letních prázdnin.

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

Cisco Networking Academy
Od roku 2004 jsme lokální akademií 

celosvětového programu Cisco, který 
přispívá k profesní přípravě síťových a IT 
specialistů. Ve výuce využíváme klima-
tizovanou moderně vybavenou síťovou 
laboratoř s  routery Cisco,  počítači nebo 
notebooky, dataprojektorem.

Autodesk Academia
Statut Autodesk Aca-

demia Partner pro stro-
jírenství je vstupem do 
společenství středních 

a vysokých technicky zaměřených škol používajících ve své výuce 
profe sionální softwarové produkty společnosti Autodesk.

Asociace školních sportovních klubů
V roce 1995 jsme založili školní sportovní klub Sprint a stali 

jsme se členem Asociace školních sportovních klubů. Účastníme 
se různých sportovních soutěží a aktivně se podílíme na pláno-
vání sportovních akcí. Z pověření asociace jsme každoročně po-
řadateli několika sportovních soutěží.

Asociace středních průmyslových škol 
České republiky

Jsme členem Asociace středních průmyslových 
škol České republiky vyučujících technické obo-
ry. Přispíváme k rozvoji technického odborného 
školství v oblasti metodické, odborné a orga-
nizační. V rámci různých projektů každoročně 
vytváříme nové studijní materiály pro pedagogy 
a žáky školy.

Najdete nás na
www.spstrutnov.cz

Certifikáty, akreditace, členství a programy

Den otevřených dveří 
Den nových technologií 

20. 10. a 24. 11. 2012
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Výuka na střední odborné škole se neobejde bez využití infor-
mačních a komunikačních technologií. Ve Střední průmyslové škole 
v  rutnově, Školní 101 je jejich využití vzhledem k zaměření vzdě-
lávací nabídky nezbytné a na vybavení školy v této oblasti je také 
kladen velký důraz. Nejde jen o počet počítačů (v současnosti je 
ve škole v provozu více než 250 počítačů), ale zejména o jejich pa-
rametry, které musí splňovat potřeby výuky a sledovat velmi rychlý 
vývoj informačních a komunikačních technologií. Za poslední 2 roky 
byly kompletně obměněny 3 učebny výpočetní techniky, v průběhu 
prázdnin bude obměněno počítačové vybavení laboratoře mikro-
procesorové techniky.

Učebny výpočetní techniky slouží nejen pro výuku základů práce 
s počítačem a ovládání kancelářských programů, ale i pro výuku 
programování a počítačové grafiky včetně CAD systémů a prosto-
rového modelování. Pro výuku odborných předmětů jsou využívá-
ny odborné laboratoře s počítači, které zvyšují efektivnost výuky 
a praktických cvičení. Jedná se o laboratoře mikroprocesorové tech-
niky, počítačových sítí, elektrotechnických měření, automatizace, 
programování CNC strojů a další. Samozřejmostí u těchto učeben 

a laboratoří je nejen vybavení odpovídajícími počítači, ale rovněž 
dataprojektorem a potřebnými profesionálními programy.

Většina odborných laboratoří je umístěna na odloučeném pra-
covišti v Mladých Bukách, kde v současnosti probíhá rekonstruk-
ce v rámci projektu „Podpora výuky technických oborů na střední 
škole – SPŠ Trutnov“. Tento projekt je financovaný z prostředků 
Evropské unie v objemu téměř 40 mil. korun. Při jeho realizaci bude 
škola kompletně vybavena novými stroji, vybavením většiny dílen 
a  aboratoří nábytkem a dalšími zařízeními (pro elektrotechnická 
měření, programování CNC strojů, automatizaci a pneumatické 
systémy a  alší). Do 2 laboratoří budou pořízeny nové výkonné počí-
tače a v rámci souvisejících stavebních úprav budou kompletně pře-
budovány datové rozvody a počítačová síť. Součástí bude i pokrytí 
areálu bezdrátovou sítí Wi-Fi, kterou budou moci využívat nejen 
pracovníci školy, ale i žáci v rámci výuky.

Nové vybavení umožní zvýšit kvalitu a názornost výuky všech stu-
dijních a učebních oborů tak, aby absolventi školy mohli úspěšně 
dále studovat nebo využít získané znalosti v zaměstnání na odbor-
ných pozicích.

Ing. Jan Nymš, správce sítě

Laboratoř počítačových sítí Učebna výpočetní techniky (CAD systémy)

Jsme školou s nadstandardní výukou informačních 
a komunikačních technologií. Důkazem jsou skvělé 
úspěchy našich žáků v regionálních i celostátních 
soutěžích v této oblasti v uplynulých letech.

Informační a komunikační technologie
Při výuce v oblasti IT používáme kromě moderního počítačového a dalšího vybavení také specializované programy předních 
softwarových firem např. AutoCAD, Autodesk Inventor, LabVIEW, EdgeCAD, CorelDRAW a další…

STIPENDIUM a ODMĚNY až 8.000,- Kč za rok!

UČEBNÍ OBORY

Naši žáci mohou o přestávkách 
zdarma využívat připojení 
ke školní Wi-Fi síti. 
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S rozvojem elektroniky se samozřejmě také rozvíjí i domácí spo-
třební elektronika. Přístroje, které si dnes koupíme, jsou stále a stále 
složitější, jsou vybavené spoustou funkcí, o jejichž využití nemá běž-
ný spotřebitel ani ponětí. Rozhodli jsme se tedy s tím něco udělat, 
chceme, aby naši žáci měli možnost se s těmito moderními techno-
logiemi seznámit už v průběhu výuky ve škole. Na pracovišti prak-
tické výuky v Mladých Bukách právě vzniká nová učebna, vybavená 
moderní audiovizuální a satelitní technikou. Učebna bude sloužit 
výhradně pro praktickou výuku žáků a to v tříletých oborech i v obo-
rech maturitních. Že se jedná o skutečně tu nejmodernější techniku, 
dokládá vybavení učebny. Posuďte sami:

V oblasti audiovizuální techniky zde budou k dispozici moderní 
plazmové i LCD televizory v HD rozlišení s úhlopříčkou 116 cm, špič-
kové domácí kino v provedení 5+1, DVD rekordér s HDD či Blu-ray 
přehrávač. V brzké době bude učebna ještě doplněna dalšími dvě-
ma televizory (jeden z nich bude zobrazovat ve formátu 3D), di-
gitální videokamerou, digitálním fotoaparátem s HDMI vstupem. 
Satelitní technika je reprezentována satelitními komplety (přijímač, 
parabola, LNB) s přijímači s rozlišením HD. Nezapomněli jsme ani 
na dnes velmi rozšířené pozemní digitální vysílání. Pro výuku budou 
sloužit dva přijímače DVB-T. Pro měření satelitního signálu použijí 
žáci nejmodernější měřicí přístroje.

Pod dohledem zkušeného pedagoga se budou žáci na učebně 
učit obsluhovat, vzájemně sestavovat a různými způsoby propojovat 
jednotlivé přístroje domácí audiovizuální techniky. Žáci se seznámí 
s různými způsoby a možnostmi při propojení jednotlivých audio-
vizuálních komponentů a také budou moci posoudit kvalitu zvuku 
či  brazu při různých způsobech tohoto propojení. V bloku satelitní 
techniky se zase naučí správně zaměřit parabolu na příslušnou dru-
žici, změřit úroveň signálu z družice, připojit k parabole satelitní 
přijímač, zprovoznit ho, vybavit dekódovací kartou, nainstalovat do 
něho příslušné programy a připojit jej k televiznímu přijímači buď 
přímo, nebo prostřednictvím domácího kina. Samozřejmě si osvojí 
i možnosti nahrávání TV programů ze satelitních přijímačů či z při-
jímačů DVB-T na různá media včetně využití počítače pro tuto čin-
nost.

Aby žáci tuto složitou techniku dobře zvládali a pochopili základní 
principy, připravují pro ně odborní učitelé skripta, doplněná sbírkou 
úloh.

Jan Kafka, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Moderní audiovizuální a satelitní technika ve výuce
V moderně vybavené učebně audiovizuální techniky se žáci učebních i studijních oborů naučí sestavit a vzájemně propojit 
jednotlivé přístroje audiovizuální techniky - satelitní techniku, DVD a Blu-ray prehrávače, domácí kina a další komponenty.

Část vybavení učebny audiovizuální techniky

Od března tohoto roku se každé pondělí scházejí nadšenci z řad 
žáků základních škol z regionu na kroužku robotiky. Ten doplňu-
je interní kroužek nabízený našim studentům již druhým rokem. 
V rámci projektu „Technika a řemeslo“ jsme tímto rozšířili nabíd-
ku zájmových činností spojených s moderními technologiemi také 
mimo studenty výhradně naší školy.

Žáci se v kroužku seznámí s robotickými stavebnicemi LEGO 
Mindstorms a vyzkoušejí si hravou formou, co obnáší návrh, kon-
strukce a naprogramování robota plnícího konkrétní úkoly.

Cílem projektu financovaného s Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu české republiky je zvýšení motivace žáků zá-
kladních škol ke vzdělávání v technicky zaměřených oborech a zvý-
šení motivace žáků při volbě povolání.

Bc. Jakub Šenkýř, učitel

Kroužek robotiky pro žáky základních škol

Z kroužku robotiky pro žáky základních škol
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INFORMAČNÍ

TECHNOLOGIE

A 
MANAGEMENT

jDI DO TOHO
a NAJDI uPLATnění

v managementu firmy
ve státní správě
v bankovnictví nebo pojišťovnictví
v cestovním ruchu
v oblasti správy počítačových sítí

Partnerství a spolupráce

Proč studovat u nás
Vzdělávací nabídka zahrnuje čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory pro získání výuční-
ho listu v oblastech elektrotechniky, strojírenství, automatizace a výpočetní techniky.

•	 Zapojit se do široce rozvinutých mimoškolních aktivit - navště-
vovat zájmové kroužky (výpočetní technika a správa počítačo-
vých sítí, kroužek elektro a kroužek strojní).

•	 Účastnit se odborných exkurzí, návštěv významných veletrhů 
a výstav (Ampér, Invex), kult. a společenských akcí.

•	 Účastnit se tradičních soutěží od školních kol až po soutěže ce-
lostátního významu (olympiády v matematice, v cizích jazycích, 
Středoškolské odborné činnosti, Středoškolské odborné doved-
nosti, sportovní soutěže, apod.).

•	 Získat mezinárodně platné certifikáty ECDL („řidičák na počí-
tač“), Cisco Networking Academy, Autodesk Certificate a certi-
fikáty firmy Microsoft.

•	 Využít možnosti prostupnosti mezi čtyřletými studijními a tříle-
tými učebními obory v závislosti na výsledcích a zvládání učiva 
v rámci jedné školy.

•	 Získat maturitní vysvědčení ve dvouletém nástavbovém studiu 
(pro absolventy učebních oborů).

•	 Získat měsíční stipendium a další odměny.

Studenti mají možnost
•	Odbornost a tradice školy

•	Výborné materiální a technické 
zázemí

•	Vstřícný přístup pedagogických 
pracovníků

•	Spolupráce s nejvýznačnějšími 
zaměstnavateli v regionu

•	Rozvinuté mimoškolní aktivity

Výuka je koncipována tak, aby po ukončení studia absolvent uměl 
používat výpočetní techniku zejména v oblasti administrativně eko-
nomické (kancelářské, prezentační, komunikační), dovedl ve dvou 
cizích jazycích pohotově reagovat v rozhovorech o věcech denního 
života i věcech odborných, dovedl se orientovat v tržní ekonomice 
a znal základní právní normy související s činností firmy. 

V oblasti multimédií absolvent zvládá zpracování a úpravu videa 
a fotografií na PC, vizualizaci a animaci, tvorbu prezentací, práci se 
zvukem (úprava a konverze zvukových formátů), webdesign (tvorba 
internetových stránek).

Novinka ve vzdělávací 
nabídce v oblasti 
informačních technologiích
Studijní obor zakončený maturitní zkouškou poskytující ab-
solventům úplné střední odborné vzdělání zaměřené na in-
formační a komunikační technologie, využití PC v administ-
rativně ekonomické oblasti, při správě počítačové sítě, práci 
s webovými aplikacemi, elektronickou poštou, nejrozšířeněj-
šími softwarovými produkty a v oblasti multimédií. Důraz je 
rovněž kladen na zvládnutí komunikace ve dvou světových 
jazycích a získání znalostí v právní a ekonomické oblasti. 

VAŠE SPOJENÍ  
SE VZDĚLÁNÍM

Spolupracujeme s význačnými zaměstnavateli v re-
gionu. Výuku přizpůsobujeme jejich požadavkům 
s důrazem na uplatnitelnost našich absolventů po 
skončení studia. Pro žáky organizujeme setkávání 
s představiteli těchto firem, na kterých se seznamují 
s jejich výrobním programem, s možností profesního 
uplatnění a odborného růstů po ukončení studia na 
střední i vysoké škole.
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Ukázky sestavených robotů našimi žáky

Ukázka funkční linky na výrobu domina z Merkuru
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VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

INFORMAČNÍ

TECHNOLOGIE

A 
MANAGEMENT

jDI DO TOHO
a NAJDI uPLATnění

v managementu firmy
ve státní správě
v bankovnictví nebo pojišťovnictví
v cestovním ruchu
v oblasti správy počítačových sítí

Den otevřených dveří 
Den nových technologií 

ve všech budovách školy

20. 10. a 24. 11. 2012
Výstava středních škol 

Národní dům, Trutnov

3. - 4. 10. 2012
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Určeno žákům školy a jejich rodičům
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101
ZPRAVODAJ

Vážení  rodiče, milí žáci,
tak jako každoročně, s počátkem školního roku dostá-
váte do rukou „školní zpravodaj“, kterým bych chtěl 
podpořit předávání informací mezi školou, rodiči, žáky 
a všemi, kteří se o dění ve škole zajímají.

Naleznete v něm informace ze života školy, možnos-
ti zapojení žáků do různých aktivit, důležité termíny 
školního roku a rovněž kontaktní adresy pro přímý styk 

rodičů a žáků a příslušnými vyučujícími i ostatními pra-
covníky školy.

Budete-li mít k obsahu zpravodaje nebo k výuce a ke 
škole jakékoliv připomínky, náměty či návrhy, obraťte 
se prosím na mě kdykoliv (tel.: 499 814 729, e-mail: 
sauer@spstrutnov.cz) nebo mě můžete navštívit. 
Těším se na vzájemnou spolupráci.

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

PŘÍNOS EVROPSKÝCH PROJEKTŮ PRO ŽÁKY ŠKOLY
Již od letošního školního roku budou žáci školy využívat 
výsledky projektu „ICT a nové technologie ve výuce“, 
podpořeného prostředky z Evropské unie a státního 
rozpočtu České republiky. Cílem projektu, který bude 
ukončen v lednu příštího roku, je zvýšení kvality vzdě-
lávání a zavádění výuky nových technologií v souladu 
se Školními vzdělávacími programy a potřebami praxe.

Žáci studijních a učebních oborů v oblasti strojíren-
ství již využívají zejména pro výuku CAD systémů nové 
počítače v učebně výpočetní techniky v budově Horská 
59. Jsou dokončeny výukové materiály pro předměty 
Technické kreslení a Počítačová grafika a pro předmět 
Stavba a provoz strojů. Dokončují se výukové materiály 
pro výuku programování CNC strojů.

Žáci oborů v oblasti elektrotechniky již využívají 
nově zařízené laboratoře pro elektrotechnická měření 
(laboratorní stoly včetně instalací rozvodů, židle, skří-
ně), pro výuku jsou připraveny nové přípravky pro mě-
ření různých typů úloh a výukové materiály (příručka 
elektrotechnických měření a sbírka úloh). V laboratoři 
mikroprocesorové techniky jsou zhotoveny modulární 
přípravky a výukové materiály pro práci s moderní-
mi mikroprocesory Atmel pro řízení různých procesů. 

V laboratoři automatizace je doplněno vybavení o další 
programovatelné automaty PLC, výukové modely a pří-
ručky, v laboratoři povrchové montáže jsou instalovány 
nové pájecí stanice, které umožňují bezolovnaté pájení 
v ochranné atmosféře a další vybavení a výukové mate-
riály. Rovněž je připraveno vybavení a výukové materiá-
ly pro výuku zabezpečovacích systémů.

V oblasti informačních a komunikačních technologií 
je pro žáky připraveno nové vybavení laboratoře počíta-
čových sítí, bezdrátové přístupové body (Access Point) 
a výukové materiály pro výuce Wifi sítí. Dokončují se 
výukové materiály (příručka a sborník úloh) pro výuku 
operačních systémů Linux.

Pro ověření znalostí žáků učitelé školy vytvořili ob-
sahovou náplň testovacího výukového databázového 
systému, pokrývající témata výuky odborných i vše-
obecně vzdělávacích předmětů. Vzniklo více než 50 
tematických okruhů testů, které mohou žáci vyplňovat 
na počítači nebo je lze vytisknout a používat v klasické 
papírové podobě. Pro rychlé ověření znalostí žáků je 
k dispozici mobilní hlasovací zařízení, využitelné i v běž-
né učebně.

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

Modulární přípravky pro práci s mikroporcesory Jeden z výukových panelů yabezpečovacích systémů
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I v letošním roce v průběhu prázdnin probíhaly vedle 
běžných oprav další rozsáhlejší akce. V rámci údržby 
byly vymalovány některé chodby a učebny budovy ško-
ly Horská 618 a budovy Školní 101, v areálu budovy 
Horská 618 byla zhotovena nová příjezdová komunika-
ce a parkoviště pro návštěvníky školy.  Akci financoval 
Královéhradecký kraj v celkovém objemu Kč 2,5 mil.

Rovněž pokračovaly zejména administrativní práce 
na projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků v technické oblasti“ (náklady Kč 4,169 mil., realizace 
do koce roku 2011) a projektu „ICT a nové technologie 
ve výuce“ (náklady Kč 9,311 mil., realizace do konce 
ledna 2012). Význam těchto projektů pro školu je zmí-
něn v dalších článcích informačního zpravodaje.

Nejvýznačnější akcí, kterou jsme zahájili v červenci le-
tošního roku, je realizace projektu s názvem „Podpora 
praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov“. Za 
téměř 40 mil. korun bude pořízeno nebo modernizo-
váno vybavení školy pro praktickou výuku na pracovišti 

školy v Mladých Bukách. Konkrétním obsahem je ze-
jména:

 y oblast strojírenství - komplexní obnova strojového 
parku, pořízení CNC výukových obráběcích center, 
učebny programování CNC strojů,
 y oblast elektrotechniky - modernizace laboratoří elek-
trotechnického měření, učeben automatizace, uče-
ben pro výuku elektro slabo i silnoproud, vybudování 
multimediální učebny, učebny automatizace a pro-
gramování mikropočítačů a robotiky.

Součástí jsou i nezbytné stavební úpravy. Projekt bude 
ukončen v srpnu příštího roku. Podrobnější informace 
jsou zmíněny v dalším článku informačního zpravodaje.

Podrobně se s projekty můžete seznámit na webo-
vých stránkách školy nebo při návštěvě školy. K tomu 
můžete využít Dny nových technologií. Uskuteční se 
v sobotu, 22. 10. 2011 a 26. 11. 2011 v době od 8 do 
12 hodin ve všech budovách školy.

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

40 MILIONŮ NA PODPORU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Čeká nás bezesporu nejvýznačnější investiční akce 
v historii školy. Uskuteční se v odloučeném pracovišti 
pro praktické vyučování v Mladých Bukách. Bude pro-
bíhat při plném zajišťování výuky, neboť rozsah této 
akce neumožňuje provést všechny práce pouze v době 
hlavních prázdnin. Naší snahou je, ve spolupráci s doda-
vateli stavebních prací, dodavateli strojů a přístrojového 
vybavení a ve spolupráci s firmami regionu vše sklou-
bit tak, aby v žádném případě nebyla omezena výuka 
(nebo zcela minimálně). Děkuji předem za pochopení.

Případné obtíže budou jistě vyváženy výsledkem 
– moderním pracovním prostředím, pracovišti žáků, 
moderními výukovými pomůckami, stroji, přístroji a za-
řízeními.

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

Stručné informace o projektu
Název projektu
Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole 
– SPŠ Trutnov

Název operačního programu
ROP NUTS II Severovýchod

Název oblasti podpory
Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, 
dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, 
rozvoj inovačních aktivit v regionu

Celkové výdaje projektu
39 978 464,- Kč

Celková výše dotace z Evropského sociálního fondu
33 981 694,- Kč

Kofinancování Královéhradeckým krajem
5 996 770,- Kč

Příjezdová komunikace a parkoviště Horská 618 po rekontrukciPříjezdová komunikace a parkoviště Horská 618 před rekontrukcí



INTERNÍ ZPRAVODAJ SPŠ TRUTNOV 9/2011

http://www.spstrutnov.cz | http://intranet.spstrutnov.cz

CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ELEKTROTECHNICE A ICT
Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice 
a ICT vzniklo při Střední průmyslové škole, Trutnov, 
Školní 101 v roce 2009 a zastřešuje vzdělávací aktivi-
ty v elektrotechnice a informačních a komunikačních 
technologiích v rámci vzdělávacích institucí celého Krá-
lovéhradeckého kraje.

Portál odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT 
vznikl v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou 
unií na adrese <http://www.odborne-vzdelavani.cz> 
a je určen, jak sám název napovídá, všem zájemcům 
o další vzdělávání v technické oblasti a informačních 
a komunikačních technologiích v regionu. Nabídka ško-
lení a kurzů centra je určena všem pracovníkům ve škol-
ství, firmám i jednotlivcům z řad veřejnosti.

Luděk Dušek, administrátor portálu

Aktuální termíny kurzů
 y AutoCAD pro začátečníky (19. 10. 2011)

 yMicrosoft Excel 2010 (24. 10. 2011)

 yMicrosoft Word 2010 (7. 11. 2011)

 y Upravujeme digitální fotografie (10. 11. 2011)

Už nechcete „prošvihnout“ žádné termíny kurzů, které Vás 
zajímají? Přihlaste se k odběru zpravodaje portálu Centra 
odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT a buďte včas 
informováni e-mailem o novinkách a akcích centra.

http://www.odborne-vzdelavani.cz

Významné úspěchy žáků 2011/2012

Informační a komunikační technologie

1. místo v celostátním kole v soutěži Network Academy 
Games 2011 mezi středoškoláky (celkově 13. místo)
2. místo v celostátním kole Autodesk Academia Design 2011 
v kategorii 3D modelování
9. místo v celostátní soutěži INTEL ASUS Školní ajťák 
(4.000 účastníků ze 70 škol)

Středoškolská odborná činnost a odborná dovednost

1. místo v okresní soutěži v kategorii Strojírenství, hutnictví, 
doprava a průmyslový design
2. místo v krajské soutěži v kategorii Tvorba učebních 
pomůcek, didaktická technologie
3. místo v celostátním kole oboru elektrikář - silnoproud
4. místo v celostátním kole oboru nástrojař

Sport

1. místo v okresním kole středoškolského šestiboje
1. místo v krajském kole v silovém čtyřboji
7. místo v celostátním kole v silovém čtyřboji

OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY

Soutěž odborných dovedností oboru elektrikář - silnoproud Strojař roku - 1. T. Toman, 2. J. Jankele (zleva), 3. L. Bárta (zprava)

Silový čtyřboj - republikové finále, Praha

INTEL ASUS Školní ajťák - J. Bareš (9. místo ze 4.000 účastníků)
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STATUT AUTODESK ACADEMIA PARTNER
V roce 2009 naše 
škola získala opa-
kovaně statut Au-
todesk Academia 

Partner pro strojírenství. Statut je vstupem do spole-
čenství středních a vysokých technicky zaměřených škol 
používajících ve své výuce softwarové produkty firmy 
Autodesk. Statut Autodesk Academia Program garan-
tuje nadstandardní úroveň výuky CAD technologií.

Program umožňuje certifikovaným školám nabízet 
nejlepším žákům, uživatelům softwarových produktů 
společnosti Autodesk, získání mezinárodně platného 
osvědčení Autodesk Certificate of Completion. Žáci 

školy, zejména studijního oboru strojírenství, tak mo-
hou na konci 4. ročníku prokázat teoretické a zejména 
praktické znalosti vybraných softwarových produktů 
Autodesku (AutoCAD, Autodesk Inventor Professional 
a AutoCAD Mechanical).

Konzultace, kontrolu projektu zpracovaného v rámci 
certifikačního řízení, závěrečné hodnocení a vystave-
ní certifikátu mají studenti naší školy v současnosti za 
cenu 400,- Kč.

Bližší informace a přihlášky je možné získat u pana 
Václava Hornycha (hornych@spstrutnov.cz) nebo Ing. 
Ladislava Řezníčka (reznicek@spstrutnov.cz).

Ing. Ladislav Řezníček, zástupce ředitele pro teoretické vyučování

TECHNICKÉ KROUŽKY NA PRACOVIŠTI PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Na pracovišti praktického vyučování v Mladých Bukách  
5/6 jsou pro letošní rok připraveny pro žáky dva tech-
nické kroužky. Jsou určeny zejména pro žáky prvních 
ročníků tříletých oborů.

V kroužku elektro žáci navrhují a konstruují elektro-
nické výrobky dle vlastního námětu nebo po domluvě 
s vedoucím kroužku jiné zařízení – např. pětipásmový 
equalizer, indikátor vybuzení reproduktorových soustav 
s LED, bezdrátový mikrofon, VKV přijímač, domovní 

zvonek s 12 melodiemi, digitální teploměr s LED, zesi-
lovač 2 x 25 W atd.

V kroužku strojním žáci vyrábějí například sadu ná-
strojů na grilování, různé svěrky, upomínkové předměty 
a další výrobky podle vlastních nápadů či doporučení 
pedagoga.

Kroužky probíhají na odloučeném pracovišti prak-
tického vyučování v Mladých Bukách zpravidla jednou 
týdně odpoledne po ukončení výuky. Přihlásit se je 
možné osobně u vedoucího učitele odborné výchovy p. 
Luboše Ešnera, nebo prostřednictvím učitelů odborné 
výchovy.

Jan Kafka, zást. ředitele pro praktické vyučování

Registrace přihlášení na kroužky 
a programy nejpozději do 15. října 2011!

ZÁJMOVÝ KROUŽEK POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ CISCO
Již 7 roků je škola účastní-
kem projektu celosvětové 
vzdělávacího programu v ob-
lasti počítačových sítí a mo-
derních komunikací Cisco 
Networking Academy. Získa-
la oprávnění pro provádění 
školení pro získání certifikátu  

CISCO. Zapojit se mohou všichni žáci, kteří mají zájem 
o problematiku počítačových sítí.

Žáci mohou získat teoretické i praktické znalosti 
o návrhu, realizaci a správy počítačových sítí, pocho-
pí principy fungování lokálních sítí a Internetu (včetně 
bezdrátových sítí a IP telefonie). Naučí se řešit problémy 
při jejich provozu a spravovat síťové prvky firmy CISCO.

Výuka je koncipována jako e-learning, praktická cvi-
čení, konzultace a část studia probíhá klasickou formou 

s lektorem. Je rozdělena celkem do čtyř semestrů. Po 
úspěšném složení testů a praktických zkoušek obdrží 
absolvent za každý semestr mezinárodně platný certifi-
kát CISCO. Výuka i získání certifikátu je pro žáky školy 
zdarma.

Program CNA je na škole využíván v rámci výuky 
oboru elektronické počítačové systémy ve 2. až 4. roč-
níku a formou kroužku je dostupný i pro ostatní žáky. 
Během 8 let tímto programem prošlo více než 140 žáků 
školy. Tito žáci si tedy ze školy odnášejí nejen maturitní 
vysvědčení, ale navíc ještě mezinárodně uznávané certi-
fikáty v oblasti počítač. sítí.

Zájemci do kroužku se mohou přihlásit v budově ško-
ly v ulici Školní 101 u Ing. Jana Nymše - správce sítě 
(nyms@spstrutnov.cz).

Ing. Jan Nymš, správce sítě

SPŠ TRUTNOV NA FACEBOOKU

http://www.facebook.com/spstrutnov
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ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY

PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE ŽÁKA - SYSTÉM SAS

CERTIFIKÁT ECDL - „ŘIDIČÁK NA POČÍTAČ“

Žákům, jejich rodičům, a zaměstnancům školy je na 
adrese <http://intranet.spstrutnov.cz> k dispozici Infor-
mační systém školy (Intranet).
Všichni žáci a zaměstnanci mají do tohoto systé-
mu přístup automaticky.

Rodiče žáků mohou požádat o zavedení účtu 
prostřednictvím Registračního formuláře, který si 
je možné vyzvednout a vyplnit osobně v sekretariátu 
školy, nebo na třídní schůzce. O zavedeném účtu bude-
te informováni prostřednictvím e-mailu.

Luděk Dušek, administrátor portálu

 y Informace o studiu
 y Školní řád
 y Podpora výuky (skripta, úlohy, návody...)
 y Rozvrhy, zastupování (změny v rozvrhu)
 y Různé formuláře
 y Plánované události
 y On-line formulář pro možnost předběžného 
omluvení žáka z výuky
 yMožnost komunikace s pedagogy
 y Diskuze na různá téma v diskuzních fórech

Dalším informačním systémem školy je SAS - Systém 
agend pro školy, kde žáci a rodiče mohou sledovat prů-
běžnou klasifikaci ze všech předmětů.

S ohledem na dodržování zákona o ochraně osob-
ních údajů (101/2 000 Sb.) a Školského zákona 
(561/2004 Sb.), mohou přístup do tohoto systému zís-
kat rodiče resp. zakonní zástupci žáka pouze osobně 
v sekretariátu školy ve Školní ulici 101 v Trutnově 

nebo na rodičovských schůzkách přímo od třídní-
ho učitele.

Upozorňujeme, aby si žáci a rodiče přihlašovací údaje 
(heslo a jméno) pečlivě uschovali, neboť při opětovném 
vystavení přihlašovacích údajů v případě ztráty nebo 
jejich vyzrazení, bude účtován manipulační poplatek 
ve výši 200 Kč.

Ing. Petr Košátko, administrátor systému

Projekt ECDL stanovuje mezinárodně uznávanou, ob-
jektivní, standardizovanou metodu pro ověření počí-
tačové gramotnosti pomocí praktických testů. Tento 
projekt vznikl v západní Evropě, jako reakce na pro-
blémy spojené s prudkým rozvojem informačních 
technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová 
gramotnost a stanovit objektivní min. znalostí, které 
člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, ze-
jména výpočetní techniku a její programové vybavení, 
efektivně využívat.

Výhodou žáků studijních oborů naší školy je to, 
že obsahová náplň programu ECDL je součástí Školního 
vzdělávacího programu předmětu Informační a komu-
nikační technologie již v 1. ročníku studia.

Pro zájemce nabízíme možnost získání tohoto cer-
tifikátu za zvýhodněnou cenu během listopadu to-
hoto roku, složením zkoušky v certifikačním středisku 
v Hradci Králové.

Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout osobně 
u pana Luďka Duška (budova školy v ulici Školní 101). 
Předběžná cena kompletního certifikátu pro žáky naší 
školy je cca 2.200 Kč.

Dopravu na zkoušky do střediska si žáci zajišťují 
sami.

Podrobné Informace o konceptu ECDL získáte na inter-
netové adrese  <http://www.ecdl.cz>.

Mgr. Aleš Janata, učitel ICT

INFORMACE NADAČNÍHO FONDU ŠKOLY
Nadační fond SPŠ, Trutnov, Školní 101 podporuje vzdě-
lávání, kulturu a sportovní aktivity našich žáků.

Fond přispívá na exkurze, výlety a návštěvy divadel-
ních představení. V minulém školním roce tyto akce 
fond podpořil částkou 39 958 Kč. Dále fond odměňu-
je dárkovými knižními nebo sportovními poukázkami 
žáky s výbornými studijními výsledky a všechny žáky, 
kteří školu úspěšně reprezentují. Vloni byly zakoupeny 
a předány poukázky v celkové hodnotě 9 500 Kč. Fond 
přispěl 4 720 Kč na organizaci sportovních akcí. Na-
dační fond také pomáhá studentům čtvrtých ročníků 
studijních oborů s maturitními plesy, hradí pronájem 

sálů, poplatky OSA nebo přispívá na hudbu a aktivně 
působí jako příjemce sponzorských darů do tomboly. 
Ve školním roce 2010/2011 fond uhradil 8 339 Kč za 
oba plesy dohromady.

Za vedení Nadačního fondu Mgr. Šárka Fibikarová

Touto cestou Vás, vážení rodiče, žádáme 
o zaplacení ročního příspěvku 150 Kč.
Zároveň za Nadační fond slibujeme maximální podporu škol-
ních i volnočasových aktivit Vašich dětí a našich studentů 
v rámci získaných finančních prostředků. Příspěvky od žáků 
vybírají třídní učitelé.
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

Termíny prázdnin
26. - 27. 10. 2011 - Podzimní prázdniny

23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 - Vánoční prázdniny

3. 2. 2012 - Pololetní prázdniny

12. 3. - 18. 3. 2012 - Jarní prázdniny

5. 4. - 6. 4. 2012 - Velikonoční prázdniny

30. 6. - 2. 9. 2012 - Hlavní prázdniny

Třídní schůzky
22. 9. 2011 - schůzka rodičů žáků 1. ročníků

15. 11. 2011 a 11. 4. 2012 (H59 a H618)

 y Elektrikář - silnoproud
 y Elektrikář slaboproud
 yMetody a technika informační práce
 y Nástrojař
 y Slaboproudá elektrotechnika (pouze 2. roč.)
 y Strojírenství

16. 11. 2011 a 10. 4. 2012 (Š101)

 y Elektronické počítačové systémy
 y Informační technologie a management
 y Slaboproudá elektrotechnika (mimo 2. roč.)

13. 3. 2012 - schůzky maturitních ročníků

Konzultační hodiny
Prostřednictvím konzultačních hodin s vyučujícím 
jednotlivých předmětů si můžete doplnit chybějící 
znalosti. Konzultační hodiny si lze sjednat s vyuču-
jícím předmětu na základě osobní nebo telefonické 
dohody, popř. pomocí elektronické komunikace.

Portály školy
http://www.spstrutnov.cz (portál školy)

http://intranet.spstrutnov.cz (intranet)

http://sas.spstrutnov.cz (průběžná klasifikace)

http://www.odborne-vzdelavani.cz (portál dalšího 
vzdělávaní pedagogů a veřejnosti)

Samostudium na učebnách VT
Žáci mají možnost samostudia na učebnách výpo-
četní techniky podle stanoveného rozvrhu učeben.

E-mailová komunikace s pedagogy
S našimi pedagogy můžete kromě osobního nebo 
telefonického kontaktu komunikovat také elektro-
nicky. E-mailové adresy všech pedagogických pra-
covníků, jsou ve tvaru <prijmeni@spstrutnov.cz>. 
Ke komunikaci s pedagogy můžete také využívat 
on-line formulář v Informačním systému školy (In-
tranetu) na adrese <http://intranet.spstrutnov.cz>.

Schránky důvěry
Ve všech budovách školy jsou umístěny „schránky 
důvěry“. Tyto je možné využít i pro „anonymní“ 
sdělení názorů, připomínek a námětů k výuce a k 
činnosti školy.

Školní knihovna
Školní knihovna čítá více než 30.000 kusů knih. 
Studenti si mohou tyto knihy zcela zdarma vypůjčit. 
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Miloslavu Jono-
vou (knihovna v budově Školní 101) nebo Mgr. To-
máše Vaňka (knihovna v budově Horská 618).

Telefonní kontakty
499 814 729 - ředitel

499 813 071 - ústředna Školní 101

499 815 512 - ústředna Horská 618

499 815 145 - ústředna Horská 59

499 873 189 - ústředna Mladé Buky 5/6

Další události a akce, popř. změny termínů 
sledujte v Informačním systému školy a na 
stránkách školy na internetové adrese: 

http://intranet.spstrutnov.cz

http://www.spstrutnov.cz
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