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BT 11 

Technická oblast vzdělávání   

Cílová skupina:  SŠ gymnázia, technické školy  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 11 
Cíl I: 
 

SEKO Louny 
 

Cíl II: 
 

Průmyslová zóna Triangle p.o. 

Adresa: 
 

5. května 2940, 440 01 Louny Adresa: 
 

Minice 61, 438 01 Žatec 
 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Společnost vyrábí klíčové součástky pro 
proudové motory letadel, parní turbíny a 
kompletní vrtné soupravy pro zákazníky po 
celém světě. Dále vyrábí lisované komponenty, 
střižné a řezné nástroje a mnoho dalších 
produktů v oboru své činnosti. Veškeré 
projekty jsou společností zajišťovány od 
začátku do konce procesu, a to buď pouhou 
asistencí či plnou zodpovědností za všechny 
produkční činnosti výroby. Jedná se o vysoce 
technicky a technologicky náročnou produkci, 
díky níž se skupina SEKO řadí k nejvyspělejším 
společnostem u nás i ve světě. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Strategická průmyslová zóna Triangle je 
situována na pomezí tří okresů - Chomutov, 
Most a Louny, na dobře dopravně dostupném 
místě v prostoru bývalého vojenského letiště 
Žatec. Průmyslová zóna Triangle je určena 
především investorům, jejichž podnikatelské a 
investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského 
průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní 
zpracování surovin). Zóna Triangle je prioritně 
zaměřená na umísťování plošně náročných 
investičních záměrů, ve velikostech řádově 20 - 
25 ha na jeden investiční záměr. Zónu spravuje 
příspěvková organizace Ústeckého kraje. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Ukázka nejmodernějších technologií bude 
atraktivním motivačním prvkem pro žáky. 
Seznámí se s vysoce technicky a technologicky 
náročnou produkcí a výrobu i zaměstnance, 
kteří zde pracují, uvidí na vlastní oči. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Seznámení se prostředím společností, které 
vlastní zahraniční investoři a s jejich požadavky 
v oblasti zaměstnanosti.  

Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

FYZIKA  

 kinematika pohybu  

 dynamika pohybu  

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

Člověk a svět práce 

 profesní volba  

 mezinárodní trh práce  
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 mechanické kmitání a vlnění  osobní management 

Příprava před exkurzí 
 

Seznámení se společností – zpracování 
odpovědí na otázky 

Příprava před exkurzí 
 

Žáci v diskuzi s učitelem zodpoví stanovené 
otázky. 

Popis: 
 

Žáci si vyhledají internetové stránky 
společnosti a díky informacím, které zde 
naleznou, zodpoví testové otázky zaměřené na 
poznání společnosti, kterou v rámci exkurze 
navštíví.  
 

Popis: 
 

Žáci v diskuzi s učitelem zodpoví stanovené 
otázky. 

1) Strategická průmyslová zóna Triangle 
leží mezi kterými městy? (Most, Chomutov, 
Louny a Žatec) 

2) Kdo je vlastníkem zóny? (Ústecký kraj) 
3) Kolik je v ČR volných PZ? (5) 
4)  Z celkové využitelné plochy o výměře 

364 hektarů je v současné době k 
dispozici kolik ha v této PZ? (186 
hektarů)  

Přílohy: Příloha č. I A – testové otázky Přílohy: Nejsou 

Náplň samotné exkurze Prohlídka společnosti Náplň samotné exkurze Prohlídka zóny 

Popis: 
 

S účastí lektora žáci navštíví společnost. Uvidí 
proces výroby, kde se využívá fyzika. Tření – 
obrábění je ve vysokých rychlostech, tím 
dochází ke tření, musí následovat nezbytné 
chlazení. Rozklad sil lze pozorovat při 
 oddělování materiálu od obrobku, kruhový 
pohyb pak u různých strojů. Žáci dále získají 
informace o tvorbě patentů a o úspěších, které 
získal Vlastimil Sedláček, vlastník společnosti. 
Seznámí se s profesemi, které ve firmě pracují. 

Popis: 
 

Žáci projedou celý areál zóny, budou seznámeni 
s firmami, které zde podnikají. V prostorách 
organizace jim bude promítnutý ukázkový film. 
Pracovník organizace povede se žáky diskuzi na 
téma, technických profesí (vzdělání, uplatnění, 
obsah práce atp). 
Navštíví jednu společnost a pohovoří s jejím 
zástupcem. V zóně působí 9 společností. 
Konkrétní společnost, která bude navštívena, 
bude upřesněna 14 dní před konáním exkurze. 
Návštěva jednoho výrobního je na 120 minut (60 
minut na prohlídku výrobního zázemí investora a 
60 minut na pracovní rozhovor s vedoucím 
personalistou).  
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Přílohy: 
 

nejsou Přílohy: 
 

nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Diskuze s učitelem na téma patenty Aktivity po exkurzi 
 

Referát 

Popis: 
 

Učitel zjistí u žáků, zda pochopili pojem 
PATENT. Tedy zda vědí, jak je naší republice 
realizována ochrany vynálezů technických 
řešení a zlepšovacích návrhů. Informace získali 
při samotné exkurzi. 

Popis: 
 

Žáci zpracují krátký referát na téma „Co jsi se 
dozvěděl o  profesi…. …“ vyberou si profesi o 
které se dozvěděli nové informace a která je 
zaujala. 
 

Přílohy: 
 

nejsou nejsou nejsou 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Manažer 
Konstruktér 
Obráběč CNC 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Manažer 
Konstruktér 
Obráběč CNC 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

----- Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

Dvacet účastníků na skupinu je maximum pro 
návštěvu v závodě.  
V každém výrobním závodě platí trochu jiná 
bezpečnostní pravidla a to poměrně přísná. 

 


