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Nadstandardní výuka informačních a komunikačních 
technologií na SPŠ Trutnov
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 je školou s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií 
v kraji i celé české republice díky pravidelným investicím do této oblasti a kvalifikovaných učitelů.

Důkazem, že výuku ICT směřujeme 
správným směrem, je skvělé umístění 
našich žáků nejen v regionálních, ale 

i celostátních soutěžích. Od listopadu 2010 
se žáci školy zúčastnili dvou soutěží v oblasti 
ICT a jedné v oblasti strojírenství s využitím 
ICT a ve všech zaznamenali úspěch. Do vy-
bavení učeben výpočetní techniky a počíta-
čové sítě každoročně v rámci modernizací 
investujeme významné prostředky. V nepo-
slední řadě je na místě zmínit kvalifikaci uči-
telů ICT, bez kterých by takových úspěchů 
nebylo možné i s tou nejmodernější techni-
kou dosáhnout.

V první z výše zmíněných soutěží „O nej-
lepšího školního ajťáka v republice“, po-
řádané serverem Grunex ve spolupráci 
s portálem PCtuning.cz a pražskou počíta-
čovou hernou Battlezone, získal Jan Bareš 
(žák 2. ročníku oboru elektronické počíta-
čové systémy) v republikovém finále v Praze 
celkové 9. místo z více než 4 tisíc žáků 
z bezmála 70 středních škol z české re-
publiky. Jednalo se o znalostní soutěž pro 
žáky středních škol, ve které žáci odpovídají 
na otázky na téma software, hardware, so-
ciální sítě a moderní technologie.

Výtečný úspěch 
zaznamenal také 
Matěj Vaňátko (žák 
4. ročníku oboru 
elektronické počí-
tačové systémy), 
který skončil na 
3. místě v sou-
těži networking 
Academy Games 
mezi žáky středních 
škol a studenty 
Vyšších odborných 
škol z České i Slo-
venské republiky 
zapojených  v me-
zinárodním vzděláva-
cím programu Cisco Networking Academy. 
Tento program je zaměřen na výuku budo-
vání a správy počítačových sítí. Za zmínku 
zcela jistě stojí, že se Matěj Vaňátko umístil 
v této soutěži celkově na 17. místě z počtu 
63 studentů, včetně 49 studentů z vysokých 
škol! Za ním se tak umístila celá řada vyso-
koškoláků studujících Informační technolo-
gie, na některé z vysokých škol.

V neposlední řadě Jiří Jankele (žák 4. roč-
níku oboru strojírenství - počítačová grafika) 
v soutěži Autodesk Academia Design 2011 
ve Frýdku Místku obsadil výborné 2. místo 
v kategorii „Modelování ve 3D“ v pro-
gramu Autodesk Inventor. Soutěže se 
zúčastnili žáci ze 27 středních škol České 
i Slovenské republiky.

Luděk Dušek 
odborný pracovník pro oblast dalšího vzdělávání

Významné úspěchy žáků 2010/2011

Informační a komunikační technologie
1. místo v celostátním kole v soutěži network Academy Games 2011 
mezi středoškoláky (celkově 13. místo)

2. místo v celostátním kole Autodesk Academia Design 2011 
v kategorii 3D modelování

9. místo v celostátní soutěži InTEL ASUS Školní ajťák 
(4.000 účastníků ze 70 škol)

Středoškolská odborná činnost a odborná dovednost
1. místo v okresní soutěži v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava 
a průmyslový design

2. místo v krajské soutěži v kategorii Tvorba učebních pomůcek, didaktická 
technologie

3. místo v celostátním kole oboru elektrikář - silnoproud

4. místo v celostátním kole oboru nástrojař

Sport
1. místo v okresním kole středoškolského šestiboje

1. místo v krajském kole v silovém čtyřboji

7. místo v celostátním kole v silovém čtyřboji

Novinky a události z našeho webu mů-
žete sledovat i prostřednictvím soci-
ální sítě Facebook.

V červnu letošního roku jsme pro naše 
příznivce a příznivce této sociální sítě zde 
zřídili školní stránky.

Přidáte-li se mezi naše fanoušky, získáte 
pravidelný přísun zajímavých článků ze živo-
ta školy. Budete informovaní o připravova-
ných událostech, soutěžích a dalších akcích.
Staňte se našimi fanoušky!

A jak se stát fanouškem našich stránek 
na Facebooku? Nechceme Vás podceňovat, 
ale pro ty co teprve s Facebookem začí-
nají, stačí přejít na naše stránky na adrese  
http://www.facebook.com/spstrutnov 
a  pouze kliknout na tlačítko „To se mi líbí“.

SPŠ na Facebooku

Jan Bareš - 9. místo v celostátním kole soutěže INTEL ASUS Školní ajťák
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Moderní člověk se v dnešní době ne-
obejde bez prostředků informač-
ních a komunikačních technologií 

(ICT) a musí se naučit s nimi pracovat a vy-
užívat je. A stejně jako v jiných oblastech ži-
vota, tak i v oblasti ICT je jedním z hlavních 
zdrojů informací pro mládež škola. Proto 
musí být moderní škola, jako základ vzdělá-
vání, dostatečně vybavena těmito prostřed-
ky, které také umí dobře využívat. Rozvoj 
této techniky a její průběžná modernizace 
si vyžaduje nemalé investice. Díky zapojení 
školy do různých projektů v oblasti ICT je 
vybavení školy na velice dobré úrovni, která 
zabezpečuje vysokou kvalitu výuky jak v ob-
lasti ICT, tak i využití těchto prostředků ve 
výuce dalších odborných předmětů.

Vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti ICT 
je velice dynamický, je nezbytné velmi často 
obměňovat techniku v této oblasti. V rámci 
obnovy jsou postupně vyměňovány počíta-
če v učebnách, laboratořích i kabinetech. 
Díky tomu je z celkového počtu 180 počí-
tačů mladších 5 let. V průběhu posledních 
2 let bylo obměněno vybavení 4 učeben ICT 
(nové počítače, upraveny instalace a další 
zařízení) a 4 servery. Rovněž počítačová síť 
se neustále modernizuje, 2 budovy školy 

jsou již pokryty bezdrátovou 
Wifi sítí pro učitele i žáky 
a celá síť má nadstandardní 
parametry připojení do Inter-
netu. Postupně se daří také 
rozšiřování moderní techniky 
do běžných učeben, kdy již 
více než polovina z nich je 
vybavena zabudovaným da-
taprojektorem a počítačem 
nebo notebookem. Toto vy-
bavení umožňuje velkoploš-
né zobrazování libovolných 
údajů (textů, tabulek, grafů, obrázků nebo 
videí) včetně aktuálních dat přímo z Interne-
tu. Tím je výuka názornější a pro žáky sro-
zumitelnější.

Mimo technické vybavení školy v oblasti 
ICT je také nezbytné odpovídající progra-
mové vybavení. Kromě běžných programů 
to je například program Autodesk Inventor 
(pro počítačovou grafiku a technické kresle-
ní), PADs Power Logic (pro návrhy elektro), 
LabVIEW, MultiSIM (pro měření a simulaci 
elektrických obvodů) a celá řada dalších. 
K využití těchto nástrojů je nezbytná také 
vysoká odborná úroveň pedagogických 
pracovníků. Tato oblast je zajištěna jejich 
dalším vzděláváním a o kvalitě vypovídá 
akreditace školy v různých programech. 
V současnosti je škola školicím střediskem 
Cisco Networking Academy pro oblast ná-
vrhu a správy počítačových sítí. Akreditace 

Autodesk Academy je určena hlavně pro 
oblast strojírenství. Díky těmto programům 
jsou žákům dostupné nejnovější poznatky 
z těchto oborů ICT. Žáci mohou v průběhu 
studia získat navíc za výhodných podmínek 
mezinárodně platné certifikáty ECDL, Au-
todesk a Cisco. Tím se zvýší jejich možnost 
uplatnění v praxi nejen na našem pracovním 
trhu, ale i v rámci Evropské unie. 

Vybavení školy v oblasti ICT je v době 
mimo vyučování využíváno pro další ak-
tivity školy, zejména pro další vzdělávání 
veřejnosti, rekvalifikační kurzy a podobně. 
Tyto aktivity jsou pro školu zdrojem dal-
ších finančních prostředků, sloužících pro 
další rozvoj školy. Využívání ICT při výuce 
prověřila i tematická inspekce České školní 
inspekce. závěr inspekce je nejvyšší hod-
nocení „příklad dobré praxe“.

Ing. Jan Nymš, správce počítačové sítě

V současné době škola disponuje 5 mo-
derně vybavenými učebnami výpočetní 
techniky a 8 odbornými laboratořemi 
s počítači. Celkem cca 260 počítačů v síti.

Novinky ve výuce v oblasti slaboproudé elektrotechniky

V rámci praktického vyučování se žáci 
tříletého učebního oboru elektrikář -  
- slaboproud a žáci čtyřletého stu-

dijního oboru slaboproudá elektrotechnika 
budou učit zajímavé novinky z oblasti slabo-
proudé elektrotechniky.

Cílem novinek zařazených do výuky je, 
aby se absolventi dokázali orientovat v mo-
derní technice, uměli ji využívat a v nepo-
slední řadě také zatraktivnění výuku ve výše 
uvedených oborech.

novinky
 y Technika Wifi – učebna vybavená po-
třebnou technikou, kde se budou žáci 
učit vytvářet a spravovat bezdrátové Wifi 
sítě.

 y Audiovizuální a satelitní technika – 
ve špičkově vybavené učebně se budou 
žáci učit nastavovat a seřizovat anténní 
satelitní systémy, zprovozňovat satelitní 
přijímače, instalovat na nich programy, 
aktualizovat firmware přijímačů. Učebna 
je také vybavena audiovizuální a televizní 
technikou, kde se žáci budou učit znát 
odborné termíny z této oblasti, propojo-
vat audiovizuální řetězce (DVD rekordé-
ry, domácí kina, televizní přijímače).

 y robotizace – ve speciálně vybavené 
učebně budou žáci s pomocí PC progra-
movat různé druhy robotů a manipulá-
torů.

Informační a komunikační technologie
Pravidelně investujeme do těchto technologií značné finanční prostředky, abychom žákům umožnili přístup k nejmodernějším 
zařízením, špičkovému programovému vybavení z různých oborů a výukových materiálů.
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