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STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR

Paradoxy støedního školství
Zatímco dětí ubývá, táborské průmyslovce
scházejí prostory. Rozsáhlá rekonstrukce a
budování nových podkrovních učeben
probíhá za plného provozu.

SPŠ Tábor je tradiční technickou školou s
maturitními i učebními obory, která počítá s
trvalým zájmem žáků základních škol. Letos
dokonce otevřela o jednu třídu navíc, v níž se
připravují budoucí specialisté strojních profesí. Jejich studium, ubytování a strava jsou
plně hrazeny firmou Metrostav a.s., v níž
škola našla dalšího z významných strategických partnerů. Stabilita školy je pro rodiče
deváŅáků důležitým kritériem. Je zajímavé, že
takový pozitivní trend zaznamenává
průmyslovka i v době, kdy neustále ubývá
počet vycházejících žáků základních škol.
Zatímco některé střední školy bojují s
nezájmem veřejnosti, rostoucí počet přihlášek
ke studiu paradoxně přinesl SPŠ Tábor jeden
zásadní problém. Prostory, které má škola k
dispozici, přestaly kapacitně vyhovovat.
Nezbylo nic jiného, než přistoupit k razantnímu řešení - zvětšit školu. Vznikl projekt,
financovaný z fondů Evropské unie a spolufinancovaný Městem Tábor, díky kterému ještě
letos škola získá nové multimediální učebny,
podkrovní stavební ateliéry, prosvětlené haly,
galerii a bezbariérový přístup. Již za několik
týdnů dýchne na návštěvníka přehledný pros-

tor s recepcí a moderní informační halou.
Pohyb bez bariér zajistí výtah, který propojí
všechna podlaží školy. K nejrozsáhlejším
stavebním úpravám dochází v podkroví severního a východního křídla. V obou křídlech
budovy jsou navrženy nové učebny s kabinety. Některé učebny jsou navrženy pro dělené
třídy, další jsou prostornější a umožňují
výuku většího množství studentů. Budou
využívány jako stavební ateliéry, odborné a
jazykové učebny. V západní části podkroví je
navržena výtvarná dílna, která bude zároveň
využívána jako výstavní prostor a galerie.
Denní osvětlení podkroví je zajištěno velkými
střešními okny.
Do nového školního roku táborská
průmyslovka za pomoci financí z EU výrazně
zvýší kvalitu odborné výuky, zlepší technické
i pracovní prostředí a zvětší prostor, který 830
studentů školy využije pro své vzdělání, pro
společnou přípravu a odpočinek nebo vlastní
prezentaci. Prostor školy se zvětší o celé
jedno patro a ve všech patrech se uskuteční
změny, které průmyslovka potřebuje a které
naplno využije.

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.

Vzdìlávací centrum
Microsoftu je na
prùmyslovce

Microsoft Partners in Learning Center of
Education je školicí středisko pro vzdělávání
učitelů a veřejnosti, zaměřené na technologie
společnosti Microsoft. Jediné v Jihočeském
kraji. V loňském školním roce středisko
navštívilo přes 300 posluchačů, kteří se zajímali o dovednosti v MS Office 2007,
serverových systémech, ochraně dat, konfigurace školní sítě apod.

Prázdninové
kurzy

Pro období letních prázdnin škola opět
připravuje počítačové kurzy pro děti od 7 let.
Kurzy jsou navrženy tak, aby zaujaly mladé
počítačové nadšence. Průmyslovka tak nabízí
rodičům řešení problému, co s dětmi o prázdninách. Nabízený program děti stráví aktivně
na mnoha zajímavých úkolech, získají nové
dovednosti a vědomosti.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
9. ledna 2010, 10 hod.
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8. Setkání historických
vozidel - Čelkovice 2009
Stalo se už nepsaným pravidlem, že se vždy
první říjnovou sobotu sjíždějí před táborskou
strojní a stavební průmyslovku historická
vozidla. První ročník setkání se uskutečnil v
roce 2002 a do čelkovických serpentin tehdy
přilákal 31 závodníků. S následujícími
ročníky přibýval počet účastníků a vedle jízdy
do vrchu v Čelkovicích byly do celodenního
programu zařazeny etapy, při nichž historická
vozidla zavítala do dalších měst v okolí
Tábora. V roce 2005 se už sjelo více jak sto
motocyklů a automobilů, z nichž mnohé pamatovaly dobu první republiky. Od čtvrtého
ročníku zároveň získalo setkání mezinárodní
charakter, protože se ho zúčastnila skupina
11 historických automobilů z nejstaršího
německé klubu se sídlem v Berlíně. V roce
2007 pro změnu zavítali na jih Čech členové
Oldtimer Clubu z rakouského Welsu, který je
partnerským městem Tábora.
Letošní ročník přináší jednu zásadní novinku.
Účastníci setkání dorazí poprvé do Chýnova.
Stane se tak v sobotu 3. října kolem
10. hodiny. Na náměstí před radnicí budou

historické vozy vystaveny celou hodinu. Poté
budou pokračovat další etapu do Soběslavi a
svou pouŅ zakončí na Žižkově náměstí
v Táboře.

Akci již poosmé pořádá táborská průmyslovka, která tímto setkáním navázala na tradici
podobných setkání ze 70. let minulého století.
Škola veřejnosti připomíná motoristické
skvosty minulosti a zároveň u svých studentů,
kteří jsou nejen pořadateli, ale často také
účastníky závodu, podporuje kladný vztah
k technice.

Čerpáme milióny z projektù
Dnes magické slovo, skloňované téměř na
každé škole. I táborská průmyslovka se
zařadila mezi ty, kteří pomocí projektů
zlepšují vybavení svých učeben a modernizují metody výuky. A jaké projekty tedy
v současnosti na naší škole běží?

Především projekt Zkvalitnění výukových
prostor a zajištění bezbariérovosti na SPŠ
Tábor , v rámci ROP NUTS II Jihozápad, v
němž je škola partnerem města Tábor.
Výsledky projektu nám denně vyrůstají před
očima: místo neútulné půdy budou podkrovní
učebny, ateliéry a kabinety zakryté novou
střechou a bezbariérově propojené výtahem s
ostatními podlažími hlavní budovy, nově
vyřešený vstup do budovy s recepcí, moderní
vzhled vnitřních prostor školy v souladu s
požárními a bezpečnostními normami.
Hodnota díla dosáhne téměř 40 mil. Kč.
Všichni učitelé a žáci se těší, až bude tato
největší přestavba školní budovy od
šedesátých let minulého století hotová a nové
prostory začnou sloužit výuce. Zatím žije
škola v symbióze se stavbou.
Druhým velkým projektem je Náskok díky
kvalitě - rozvoj technických oborů na
jihočeských průmyslových školách, v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro

konkurenceschopnost jako součást globálního
grantového programu Jihočeského kraje.
Projekt je zaměřen na zvýšení jazykových a
odborných kompetencí žáků školy, jeho
součástí jsou i stáže vybraných skupin žáků na
partnerské škole ve slovinské Škofja Loce. Ve
spolupráci se strakonickou průmyslovkou se v
projektu prověří přínos nových ŠVP pro kvalitu výuky.
Kromě velkých projektů podpořených z fondů
Evropské unie se táborská průmyslovka zapojuje do krajských projektů a grantů. V minulosti jsme díky nim zmodernizovali
posilovnu, letos přišlo na řadu vybavení školních laboratoří v rámci projektu Nové technologie do středních škol.

Využívat nové přístroje a vyučovací metody
se učitelé průmyslovky sami učili v projektu
Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání, kde byla SPŠ partnerem
Matematicko-fyzikální fakulty KU Praha.
V dalších etapách projektu pak táborští učitelé
působili jako lektoři pro kolegy z ostatních
škol.
Každoročně se též zúčastníme mezinárodního
vzdělávacího projektu Enersol, zaměřeného
na využívání obnovitelných zdrojů energie,
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Deset úspìšných
let počítačových
kurzù PC klubu

Po prázdninovém kurzu pro děti zahajuje
Střední průmyslová škola Tábor školní rok
otevřením dalšího ročníku odborných počítačových kurzů pro veřejnost. V nabídce je již
léty prověřený kurz 3D grafiky, modelování a
animací, který probíhá v programu
3DSMAX. Trhákem posledních třech let byl
kurz webdesignu a tvorby internetových
stránek, kde se uchazeči věnovali jazykům
XHTML, CSS, PHP a pracovali s databázemi
MySQL. Pro velký zájem je kurz opět
v nabídce na tento rok. Rodičům školních dětí
doporučujeme informovat se o nabídce prázdninových kurzů.

snižování emisí v dopravě a trvale udržitelnou
kvalitu života. Jsme krajským vzdělávacím
centrem a úspěšným účastníkem národních i
mezinárodních přehlídek žákovských prací s
danou tématikou.
Účast našich žáků na soutěžích byla v tomto
školním roce též podpořena ze strany
Jihočeského kraje příspěvkem v rámci grantu
Podpora práce s talentovanou mládeží.

A co chystáme na příští školní rok? Kromě
dokončení prací na víceletých projektech se
chceme zaměřit minimálně na dvě velké
oblasti: ještě více se soustředíme na problematiku využívání obnovitelných zdrojů
energie a energetických úspor ve stavebnictví v souladu s programy Green jobs a
Zelená úsporám, aŅ už ve výuce našich žáků
nebo v energetických úsporách ve vlastních
objektech. Druhou oblastí s širokou škálou
možností pro další práci je mezinárodní
spolupráce škol a dalších sociálních partnerů.
S našimi osvědčenými partnery ze Škofja
Loky bychom se rádi zapojili do multilaterální spolupráce s dalšími školami ze zemí EU.
Ale nepředbíhejme - o tom všem rádi
napíšeme jako o úspěšně zahájených aktivitách v příštím roce.

NÁSKOK

DÍKY

KVALITÌ

Studenti a ICT

Studenti SPŠ mají během výuky k dispozici
150 počítačů s trvalým pětimegabitovým
připojením k internetu. Nejprve z důvodu
navýšení celkového počtu žáků denního studia škola investovala do zcela nové počítačové učebny s třímetrovou projekcí a 33
PC. V dalším roce škola na zvýšený zájem
reagovala vybudováním nové počítačové
laboratoře a studovny s 20ti počítači. Před
prázdninami škola reagovala na zvýšení poptávky po vzdělávacích kurzech a investovala
do modernizace PC učebny pro virtualizaci.
Studovnu žáci využívají ve volném čase.

Pro potřeby optimální výuky bylo vybaveno
15 nepočítačových učeben výkonnými dataprojektory, ozvučením a výkonnými PC pro
multimediální a interaktivní výuku. Na cestě
je 5 dotykových tabulí s projektory.

V současné době vybavujeme odbornou
učebnu pro stavitele a architekty 18ti výkonnými PC a do konce června vybavíme
všechny klimatizované podkrovní učebny
počítači a dataprojektory.

Ubytování
a stravování

Škola zajišŅuje ubytování v domově
mládeže vzdáleném 50 m od školní budovy.
Součástí je moderní jídelna s celodenním
stravováním. Orientační cena ubytování je
900,- Kč/měs., za 3 jídla denně zaplatíte cca
1100,- Kč/měs.

Se sportovními
kurzy do svìta

V rámci červnových sportovně turistických
kurzů navštěvují studenti třetích ročníků
nejrůznější země. V loňském roce byli
v Řecku, Chorvatsku, Dánsku a na ostrově
Elba. Studenti ale navštěvují i severní oblasti,
například Norsko. Z tuzemských akcí je
nejoblíbenější sjíždění Vltavy a cyklistické
výpravy po táborsku. První ročníky absolvují
lyžařský kurz v rakouských Alpách.
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Prùmyslovka je výhodná volba
Od roku 2000 zažívá Střední průmyslová
škola strojní a stavební Tábor velmi dynamický rozvoj, kdy se oproti trendu podařilo
zvýšit o čtvrtinu počet studentů Strojírenství a
Technického lycea. Tento úspěch byl navíc
od předminulého školního roku umocněn
připojením táborské stavební školy, takže se
původní studijní nabídka průmyslovky
rozrostla o obory Pozemní stavitelství,
Dřevařská a nábytkářská výroba a také
stavební učební obory.
Úspěch školy je postaven na individuálním
přístupu k žákům i ke svým průmyslovým
partnerům. Proto vedle standardní výuky dále
zdokonaluje systém specializací, nepovinných předmětů a zájmových kroužků, kterými
umožňuje rozvíjet osobnost každého z žáků
v závislosti na jeho talentu, přednostech a
dovednostech. Stále rostoucí zájem praxe
o absolventy táborské průmyslovky vyústil
k podepsání partnerských smluv s významnými firmami regionu, s nimiž škola
spolupracuje v rámci celostátních projektů IQ
Industry a Enersol.

Nejmodernìjší
ICT Lab regionu

ICT Lab je součást půlmilionového projektu
SPŠ Tábor s názvem Multifunkční laboratoř
pro praktické simulace, zabývající se praktickou výukou, testováním a simulacemi
informačních technologií.

ICT Lab tvoří originální řešení propojení virtuálních a fyzických počítačů, stejně jako sítí.
Umožňuje paralelní práci několika desítek
studentů, aniž by jeden ohrozil svou činností
práci druhých.
Studenti mohou experimentovat v rámci jediného počítače na virtuálních strojích s různými operačními systémy. Tyto systémy
propojovat s dalšími virtuálními systémy na
dalších počítačích, případně pracovat na virtuálním serveru.

V červenci 2008 podepsala SPŠ Tábor exkluzivní smlouvu s významnou stavební firmou Metrostav, pro niž bude připravovat
profesní specialisty. Škola tím zajistila velmi
výhodné finanční podmínky všem rodinám
žáků, kteří se rozhodnou pro toto studium a
jimž taková volba může přinést úsporu až
100 tisíc korun. Vzhledem k proplácené
dopravě, ubytování a stravování se škola stala
velmi atraktivní i pro vzdálenější oblasti
Jihočeského kraje. V současné době máme
otevřenou novou třídu žáků v dotovaném
studiu pro firmu Metrostav.
Od nového školního roku bude také na
Jihočeským krajem vybrané učební obory
poskytováno zajímavé stipendium. V jednom
oboru je dokonce možné učit se pro firmu
Metrostav a zároveň čerpat další stipendium
od Jihočeského kraje. O podrobnostech naší
nabídky se informujte ve speciálních přílohách nebo na internetových stránkách školy.

Cenné mezinárodní
certifikáty Autodesk

Průmyslovka je oprávněna vystavovat svým
studentům osvědčení s mezinárodní platností.
Certifikát dosvědčuje kvalitu schopností studenta pracovat v některém z konstrukčních a
výkresových aplikací firmy Autodesk, jako je
například AutoCAD, Inventor, Architectural
Desktop apod.

Získat certifikát není jednoduché. Studenti
musí připravit rozsáhlý projekt, v němž
prokážou, že konkrétní grafický software
precizně ovládají. Průmyslováci však mají
výhodu, pro domácí studium mají licenci
vybraných programů zdarma.
Některé vysoké školy certifikát uznávají jako
zápočet. Táborští průmyslováci tak mají
usnadněný start vysokoškolského studia.

Nové praktické
maturity

Maturanti táborské průmyslovky skládají
praktické maturity jako ročníkovou práci,
kterou musejí před maturitní komisí obhájit.
Většina studentů si téma maturitní práce sama
vybírá na základě vlastní odbornosti. Tento
způsob škola úspěšně realizuje již řadu let,
během kterých se nashromáždilo množství
zajímavých přínosných prací. Některé najdete
na portálu www.techinfo.cz
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VŠECHNY PODSTATNÉ INFORMACE NAJDETE NA INTERNETOVÉ ADRESE
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SPŠ strojní a stavební Tábor, Komenského 1670, PSČ 390 41, tel. 381 500 011

Podmínky pøijetí
pro školní rok 2010/11

Podrobné podmínky přijetí budou zveřejněny do konce ledna na internetových stránkách školy. Počty
přijímaných studentů pro jednotlivé obory najdete ve specializovaných přílohách, které jsou buïto
součástí těchto Technických novin, nebo je najdete na internetových stránkách školy.

Otevøeli jsme tøídu pro Metrostav
Setkání nových žáků se zástupci firmy
Metrostav byli 3. září přítomni i jejich rodiče.
Ti za nezletilé žáky podepsali pracovní
smlouvy. První žáci speciální třídy s dotovaným studiem začínají v nové třídě s novým
mistrem, dostávají zbrusu nové nářadí, nové
pracovní oděvy, helmu a boty.
Společnost Metrostav umožní na svých pracovištích praktickou část přípravy, bude
poskytovat škole pomoc jak materiální, tak
finanční, stane se partnerem mimoškolních
aktivit a zajistí smluvním žákům vysoce nadstandardní podmínky, které mají podobu

měsíčního stipendia, příspěvku na městskou
dopravu, pomoci při zakoupení učebních
pomůcek, bezplatného poskytnutí pracovního
oblečení a profesního nářadí, příspěvku na
stravování a ubytování a v případě úspěšného
ukončení studia a nástupu do pracovního
poměru ke společnosti Metrostav a.s. bonusu
ve výši 10.000,- Kč. Celková výše finanční
podpory během tří let profesní přípravy pro
smluvního žáka tak může přesáhnout částku
100.000,- Kč. Podmínkou pro poskytnutí podpory je vykonání závěrečné zkoušky v daném
oboru a setrvání u společnosti Metrostav a.s.
po dobu nejméně 2 let.

