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Charakteristika školy

 Regionální centrum technického vzdělávání

 50 let tradice výuky v automobilních a 

strojírenských oborech

 Více než 1500 žáků a studentů

 Moderní způsoby výuky a vybavení odborných 
učeben a dílen

 Provázanost s požadavky trhu práce

 Centrum celoživotního vzdělávání

 Spolupráce se zahraničními partnery – Cíl 3



Sekundární a terciální vzdělávání

 tvorba ŠVP nebo akreditovaných programů VOŠ –
podíl firem na připomínkování těchto vzdělávacích 
programů při jejich tvorbě a následné aktualizaci

 odborný výcvik a praxe žáků střední školy

 zajišťování závěrečných zkoušek (praktická část 

ZZ, účast pracovníka firmy jako člena komise) a 
maturitních zkoušek

 zajišťování souvislých praxí studentů VOŠ, 

zpracování absolventských prací dle potřeb a 
podmínek firmy

 zapojení odborníků z firmy přímo do výuky formou 

přednášek pro žáky a studenty na odborná témata



Vzdělávání dospělých –
pedagogických pracovníků školy

 pořádání seminářů pro učitele odborných 
předmětů

 zabezpečení dvoutýdenních stáží odborných 
učitelů ve firmě



Vzdělávání pracovníků firem na 
odborných pracovištích školy

 Školící zařízení diagnostiky emisních systémů 
motorových vozidel Ministerstva dopravy ČR

 Školení pro pracovníky strojírenských firem 
využívajících program CAD/CAM

 Autodesk Inventor, Fanuk, Heidenhain, 
Siemens Sinumerik, SolidWorks, SurfCAM



Zapojení do projektů 

 Firmy a škola spolupracovaly a spolupracují 
jako partneři při realizaci projektů

 IQ Auto a IQ Industry

 Národní soustava kvalifikací a Národní 
soustava povolání – tvorba náplně typových 
pozic, kvalifikačních rámců a systému 

hodnocení a jejich následné pilotní 
ověřování

 Sektorová rada a Sektorová dohoda

 projekt Pospolu



Profesní kvalifikace NSK a NSP

 Škola je Autorizovanou osobou pro: 

 Kontrolor strojírenských výrobků

 Nástrojař pro řezné nástroje

 Soustružení kovových materiálů

 Frézování kovových materiálů

 Broušení kovových materiálů

 Vrtání kovových materiálů

 Obsluha CNC obráběcích strojů

 Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

 Servisní technik klimatizace osobních 

automobilů



Profesní kvalifikace NSK a NSP

 Autolakýrník - finální povrchová úprava

 Mechanik motocyklů

 Autolakýrník – přípravář

 Dělník ve strojírenské výrobě

 Opravář strojů a zařízení

 Zámečník

 Mechanik pneuservisu pro osobní automobily

 Mechanik podvozkových systémů osobních 
automobilů

 Mechanik příslušenství osobních automobilů

 Mechanik komplexního autoservisu



Prezentace vzájemné spolupráce

 výstava „Vzdělání a řemeslo“ – společný 
stánek školy a firmy

 burzy škol, účast na informačních 
schůzkách na základních školách

 dny otevřených 
dveří za účasti 
pracovníků firmy



Podpora zájmové činnosti žáků

 formou zapojení pracovníků firmy či 
sponzorským příspěvkem pro zájmové 
kroužky a soutěže:

 Formule 1 ve školách

 T-Profi – zapojení žáků základních škol, 

stavebnice Merkur

 projektové dny 
pro žáky základních 

škol  



Spolupráce s praxí

 zabezpečení teoretické i praktické výuky 
spolu s renovovanými firmami

ŠKODA AUTO 
ČSAD JIHOTRANS
MOTOR JIKOV
ROBERT BOSCH
KERN-LIEBERS
MERCEDES BENZ
DPMČB

ČESKÉ DRÁHY
AUTO ŠTANGL
RENAULT ČR
SCANIA ČR
HYUNDAI
CITROEN
IVECO Czech republic



Učebny ICT, CAD a jazyků



Elektrotechnické laboratoře



Laboratoře mechatroniky



Laboratoře diagnostiky MV



Laboratoře diagnostiky MV



3D učebna



Praxe a praktické vyučování

 Dlouhodobé praxe ve 
společnosti Iveco

 „Učím se v Motor Jikov
Group“



Obráběcí centrum (CAD/CAM)



Středisko praktické výuky



Středisko praktické výuky



Svářecí škola

 Simulátor sváření 
(FRONIUS – HBT 
Holboj)

 Svářecí 

pracoviště



Ocenění úspěšných



Děkuji za pozornost


