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Elektrotechnická asociace České republiky

Vítkovická střední průmyslová škola 

Jsme firemní soukromá škola, která je zaměřena převážně na strojírenské a elektrotechnické obory.
Máme 6  maturitních oborů: a 6 tříletých oborů (H):
Mechanik elektrotechnik – automatizace L                                       Elektrikář
Mechanik elektrotechnik – mechatronik L Elektrikář silnoproud
Informační technologie M Mechanik opravář mot. vozidel
Ekonomika a podnikání M Obráběč kovů
Letecký mechanik  L Strojní mechanik
Mechanik seřizovač  L   Truhlář
Nově budeme od tohoto školního roku nabírat obory typu L0 + H
Mechanik elektrotechnik a elektrikář
Mechanik seřizovač a obráběč kovů
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Elektrotechnická asociace České republiky

Vítkovická střední průmyslová škola 

Počty žáků v jednotlivých oborech:
Mechanik elektrotechnik – automatizace celkem 50 žáků

Mechanik elektrotechnik – mechatronika celkem 9 žáků

Informační technologie celkem 55 žáků

Elektrikář      celkem 54 žáků

Elektrikář – silnoproud celkem44 žáků
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Elektrotechnická asociace České republiky

Vítkovická střední průmyslová škola 

Žáci maturitních oborů jsou na dílnách školy první a druhý ročník, ve třetím a čtvrtém jsou umisťováni 
do firem, kde vykonávají odbornou praxi pod vedením instruktorů a rozšiřují si odborné znalosti a
dovedností v rámci ŠVP.

Žáci tříletých oborů jsou v prvním a druhém ročníku na dílnách školy a ve třetím ročníku jsou
umisťováni do firem, kde vykonávají odbornou praxi pod vedením instruktorů a rozšiřují si odborné
znalosti a dovednosti v rámci ŠVP.

Ve školních dílnách se žáci naučí základy ručního i strojního obrábění a zapojovat elektrotechnické
obvody. Na provozních pracovištích se žáci pod vedením instruktorů naučí složitější elektrotechnické
činnosti a v případě, že dané téma nelze plnit ve firmě, je toto téma plněno ve školních dílnách.

www.electrojobs.czElectroJobs 2022



Elektrotechnická asociace České republiky

Vítkovická střední průmyslová škola 

Máme dlouhodobé zkušenosti s praxí ve firmách, spolupracujeme s cca 50 firmami všech oborů, kde
společně zajišťujeme odbornou přípravu žáků. Tato spolupráce je vzájemně prospěšná, firma může
získat potenciální zaměstnance a naši žáci pracovní místo. Některé firmy nabízejí žákům stipendia a
tímto je motivují ve firmě zůstat i po absolvování studia ve škole. Škola touto spolupráci získává
materiální i finanční dary, které jsou použity na další rozvoj školy zakoupením učebních pomůcek. Na
školních propagačních materiálech, webových stránkách a sociálních sítí máme loga těchto firem také
uvedeny. Společně se účastníme i náborových akcí při dnech otevřených dveří, Živé knihovně a mnoha
dalších.
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