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ELEKTROTECHNIKA
se zaměřením na mechatroniku
(26-41-M/01)

Čtyřletý studijní obor s maturitou

Vzdělání ukončeno maturitní zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s 

maturitní zkouškou je vysvědčení o ma-

turitní zkoušce.

Konání maturitní zkoušky se řídí školským 

zákonem a příslušným prováděcím právním 

předpisem.

Dosaženým stupněm vzdělání je střední 

vzdělání s maturitní zkouškou.



CHARAKTERISTIKA OBORU

Moderní interdisciplinární technický obor s vysokou

uplatnitelností na trhu práce.

Poskytuje vzdělání technického charakteru z oblasti

elektrotechniky, strojírenství a komplexní automatizace,

se zaměřením na základní prvky automatizovaných a

mechatronických systémů a výrobních NC a CNC strojů.

Absolvent získává Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice

podle vyhlášky č. 50/1978, Sb. a Osvědčení montéra elektrotechnických

zabezpečovacích systémů.



CAD/CAM
CNC

Siemens

Fanuc

Výuka žáků je zaměřena na automatizaci,

informatiku, elektrotechniku, elektroniku a

strojírenství.

PLC
Elektro

Pneu

Hydraul

Vize: „Strojař“ s Osvědčením o způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č.50/1978 Sb.
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

V pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované výrobní i servisní

práce na elektrohydraulických, elektropneumatických a elektronických

zařízeních, číslicově řízených strojích a přístrojích.

Je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat

hydraulická, pneumatická a elektronická zařízení a spoluvytvářet programy PLC a

stroje CNC.

Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu

elektrotechnických, hydraulických a pneumatických zařízení, popř. jejich částí, např.

mechanických, elektrických a elektronických funkčních celků, elektrických,

hydraulických a pneumatických pohonů, napájecích zdrojů apod.

atp. 



UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Může aktivně pracovat v oblasti servisní péče firmy, v technických

službách a provozních technických údržbách v oborech automatizace,

automatických výrobních linkách, robotizovaných pracovišť s

hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřící a

regulační technice, sdělovací a zabezpečovací technice atp.

TYPICKÉ PRACOVNÍ POZICE ČI POVOLÁNÍ
operátor informačních a komunikačních technologií, revizní technik, technolog a

normovač, dispečer, technický manažer provozu, technik investičních celků, technický

pracovník výstupní kontroly, servisní technik a přípravář, operátor automatizovaných

výrobních strojů CNC, montážní pracovník automatizační techniky, diagnostik,

zkušební technik, programátor (od logických funkcí až po PLC např. zabudovaných

jako subsystémy v CNC)



BENEFITY
• Odborné exkurze a praxe v podnicích, zahraniční stáže v programu 

ERASMUS+

Odborné studijní materiály a výukový SW (Inventor, HSM, Alphalink, 

Edison…) zdarma.

Moderní učebny vybavené audiovizuální technikou a učebními pomůckami

Možnost získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T ve školní autoškole.

Stravování ve školní jídelně, ubytování hotelového typu.

Rozsáhlé sportovní zázemí společně se zájmovými kroužky s možností aktivního 

využití volného času.

Další možnosti přijetí:
Do prvního, druhého, třetího nebo čtvrtého ročníku přijímáme na základě žádosti o přestup, či o příjetí do vyššího ročníku, 

během celého školního roku.



UKÁZKA UČEBNÍCH POMŮCEK



MAŠINKA „Máňa“
Projekt www.remotexy.com

Dovednosti: CAD Inventor

2019 (SŠ, ZŠ), CAM Cut2D, 

aplikace RemoteXY ZŠ, 

Jednoduchý způsob, jak naučit co nejrychleji vytvořit

a používat mobilní grafické uživatelské rozhraní pro

řídicí desky pro ovládání přes smartphone nebo

tablet.
Zapojení: všichni, co měli

ruce a nohy, hlavně kroužek

Robotiky.



MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ



NABÍDKA POMOCI

METODICKÁ implementace fenoménu Průmysl 4.0 a Internet

věcí do ŠVP, pomoc při tvorbě výukových

materiálů v souvislosti s plánovanou revizí RVP v

oblasti ICT

MATERIÁLNÍ využití vybavení školy v oblasti robotiky (stavebni-

ce, možnost zabezpečení výroby konstrukčních 

dílů, předváděcí akce, CÍL

Propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv.

průmysl a technologie 4.0,

Zlepšení kompetencí žáků SŠ ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace,

robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.), rozvoji kreativity a

využívání chytrých technologií.



DIGI BUŇKA
Žatec - Podbořany



Konec prezentace
Děkuji za pozornost a trpělivost 

Ing. Jiří Otipka
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