
Charakteristika oboru
Studijní obor Strojírenství zahrnuje celkem 4 studijní zaměření. Tradiční strojnickou
průmyslovou školu dnes zastupují zaměření Počítačová grafika a Programování a

technický software s orientací na funkční výpočty, postupy konstruování a vytváření
technické dokumentace. Situaci na trhu práce a požadavky firem odráží zaměření
Mechanizace stavebnictví a Technická zařízení budov s důrazem na doplnění
základní strojírenské odbornosti o znalost stavebních konstrukcí a technologií.
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Máte dobrý vztah k technice, možná vás fascinuje vše, co se točí a hýbe. Víte, co je motor, v garáži máte rozebranou

motorku. Jste rádi, když věci fungují a zajímá vás proč. Máte dobrou představivost, šikovné ruce, jste pečliví. I zdánlivá

malichernost pro vás může být důležitá. Vše rozebrané umíte do posledního šroubku složit. Když něco uděláte, umíte se

tím pochlubit. Na počítači vás lákají strategie, onlajnovky, kde můžete s týmem bojovat proti ostatním. Hlavolamy, logi-

ka a čísla vám nedělají problém. Přebytek energie vybíjíte sportem. Máte koníčky, kterým ne každý rozumí. Vyžíváte se

v drsném humoru a ze své jedinečnosti umíte udělat přednost. Máte pocit, že vás to vystihuje jen částečně? Staňte se

součástí našeho týmu a my vás zbytek naučíme.

Podmínky
pøijetí
Bez přijímací zkoušky. 

Do kritérií se započítává:

• prospěch z 2. pololetí 8. ročníku 
a 1. pololetí 9. ročníku 

• umístění v okresním či krajském kole
olympiády jako úspěšný řešitel.
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Poèítaèová grafika
Studijní zaměření Počítačová grafika se soustředí na tvorbu technické
dokumentace, žáci rozsáhle procvičují principy konstruování na
funkčních a pevnostních výpočtech strojních zařízení, metodami 2D
a 3D modelování připravují vizualizaci a prezentaci projektů.
Teoretické základy odbornosti představují především vyučovací
předměty Technické kreslení, Mechanika, Stavba a provoz strojů,
Strojírenská technologie, Informační a komunikační technologie.
Žáci si osvojí modelovací techniky v různých grafických programech
(CorelDRAW, AutoCAD, Inventor, Rhinoceros, 3ds MAX) a zákla-
dy průmyslového výtvarnictví.

Co dál po škole?

Většina absolventů velice úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých
nebo vyšších odborných školách strojírenského zaměření v oblastech
konstrukce, strojírenské technologie i průmyslového designu.

Strojírenské závody trvale žádají technicky vzdělané odborníky na
místa konstruktérů, technologů, projektantů i obchodních zástupců.
Absolventi se také uplatňují jako dílenští mistři, kontroloři jakosti a
operátoři technologických zařízení.

Programování a technický
software
Studijní zaměření Programování a technický software připraví žáky
pro úspěšné aplikování počítačových systémů ve strojírenské praxi.
Žáci se naučí využívat technický software pro tvorbu technické doku-
mentace, pro přípravu výroby a pro přechod od projektu k technologii
výroby (CAD/CAM). Procvičují tvorbu programových aplikací podle
potřeb technologického pracoviště, automatické řízení pro výrobně-
technologické celky i logistiku. Žáci využívají vývojového prostředí
Control Web při programování, monitorování a dispečinku výrobních
procesů. Na pneumatických systémech Festo a Mitsubishi žáci řeší
úlohy mechanizace, samočinné regulace a automatizace vyšších
stupňů, poznávají průmyslovou elektroniku IGBT, programují
průmyslové řadiče PLC a jednočipové počítače PIC.

Co dál po škole?

Většina absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých nebo
vyšších odborných školách strojírenského zaměření především v
oblastech strojírenské technologie, průmyslového řízení a automati-
zace.

Strojírenské závody trvale hledají technicky vzdělané odborníky na
místa technologů, projektantů a dispečerů. Absolventi se také
uplatňují jako dílenští mistři, provozní technici, kontroloři jakosti a
operátoři CNC obráběcích strojů.

Mechanizace stavebnictví
Studijní zaměření Mechanizace stavebnictví nabízí žákům získání
komplexního přehledu o nejnovějších strojních zařízeních a tech-
nologiích  pro stavební práce a pro práce spojené s rekonstrukcí a
údržbou stavebních objektů. Žáci se během studia seznámí s kon-
strukcí, s funkcí, s parametry a s možnostmi použití jednotlivých stro-
jů a zařízení s ohledem na ekonomickou efektivnost nasazení a
ochranu životního prostředí. U vybraných strojů žáci na PC provádějí
konstrukční návrhy základních strojních součástí a zpracovávají
výkresovou dokumentaci.

Co dál po škole?

Mnozí absolventi úspěšně pokračují ve studiu na vysokých nebo
vyšších odborných školách strojních i stavebních.

Moderní stavebnictví trvale požaduje odborníky s orientací ve staveb-
ní technice a mechanizaci. Naši absolventi tak mají široké možnosti
uplatnění v konstrukci a ve výrobě stavební mechanizace, ale velice
často i v prodeji a servisu stavebních strojů a zařízení.

Technická zaøízení budov
Studijní zaměření Technická zařízení budov (TZB) oborově zasahuje
jak do strojírenství, tak do stavitelství. Studenti získají strojařský zák-
lad a navíc poznají stavební materiály a konstrukce pozemních
staveb. Ve vyučovacích předmětech Vytápění a klimatizace,
Zásobování vodou a plynem a Projektování na počítači se studenti
seznámí s  principy vytápění a větrání budov, s domovními vodovody
a plynovody a s odkanalizováním objektů. Ve všech předmětech je
kladen důraz na hospodaření s energií a využití obnovitelných zdrojů
energie. 

Co dál po škole?

Mnozí absolventi zaměření TZB úspěšně pokračují ve studiu na
vysokých nebo vyšších odborných školách strojních i stavebních.

Absolventi zaměření TZB najdou uplatnění jak ve strojírenství, tak ve
stavebnictví. Po zapracování se mohou uplatnit jako konstruktéři,
projektanti, technici tepláren, úpraven vody, na stavbách, jako
obchodní zástupci renomovaných firem atd.

Náskok díky kvalitì
Žáky na SPŠ Tábor vedou erudovaní odborní učitelé v kontaktu
s předními firmami a se znalostí nejmodernějších technologií.
Nabízíme možnost studijní praxe na špičkových pracovištích a účast
v krajských i celostátních odborných soutěžích. Škola disponuje
dostatkem dobře vybavených počítačových učeben, laboratořemi
automatizace a ICT, areálem zámečnických a strojních dílen s CNC
centrem a také technologickou a strojnickou laboratoří.


