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Na základě trendů dnešní doby, možnos-
ti využití v praxi nebo v dalším vzdělávání 
v oblasti grafiky a multimédií, zavádíme od 
příštího školního roku do výuky portfolio 
špičkových světových aplikací firmy Adobe 
pro tvorbu návrhů, úpravy fotografií a videí.

Dosavadní používané programy Co-
rel Graphics Suite (grafika a animace) 
a Pinnacle studio (video) budou z větší části 
nahrazeny právě aplikacemi Creative Cloud 
od firmy Adobe.

Naším záměrem je žáky vzdělávat v tom 
nejlepším, co v daném oboru na trhu je 
a v praxi využívají profesionální grafická 
a multimediální studia, reklamní agentury, 
tiskárny… Prostřednictvím těchto aplikací 
chceme umožnit žákům rozvíjet jejich kre-
ativní myšlení a vyjadřování a zvýšit jejich 
kariérní příležitosti.

S jakými aplikacemi se žáci seznámí a bu-
dou vytvářet své kreativní nápady?

•	 Adobe	Photoshop	CC 
(úpravy snímků a vytváření kompozic)

•	 Adobe	Illustrator	CC 
(vektorová grafika a ilustrace)

•	 Adobe	Premiere	Pro	CC 
(oborový standard pro profesionální 
úpravy videa a filmů)

•	 Adobe	Acrobat	Pro 
(práce s dokumenty PDF)

•	 Adobe	InDesign	CC 
(návrh a rozložení stránky pro tisk a di-
gitální publikování)

•	 Adobe	Bridge	CC 
(centralizovaný přístup ke všem soubo-
rům a datovým zdrojům)

Jaký to bude mít pro pro žáky přínos?
Jedním z již výše zmiňovaných přínosů 

je, že tyto aplikace jsou tím nejlepším, co 
v grafice a multimédiích v současné době 
lze používat.

Dalším přínosem je, využitelnost znalostí 
těchto aplikací v praxi, jelikož jsou tyto apli-
kace využívány ve firmách v oboru, ale i gra-
fiky na „volné noze“.

A v neposlední řadě lze zmínit přínos 
ve vzájemném propojení těchto aplikací při 
práci a jejich konzistentní uživatelské pro-
středí a ovládání.

Plánované zavedení výuky v aplikacích 
Adobe se týká oborů v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a strojírenství. 
V počtu hodinové dotace se změna nejvíce 
dotkne oboru Informační technologie a ma-
nagement v předmětech Počítačová grafika 
a Multimédia ve 2., 3. a 4. ročníku.

Se zavedením těchto programů do výuky 
kromě finanční náročnosti na pořízení licen-
cí, samozřejmě také souvisí proškolení uči-
telů a vytvoření různých příkladů pro výuku 
a domácí přípravu žáků.

Posouváme	výuku	grafiky	a	multimédií	
na	vyšší	úroveň 

zavádíme produkty Adobe
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Milí	žáci,	vážení	rodiče,
pomalu končí školní rok 2018/2019. 

Vám, žáci, končí i vaše studium v osmé tří-
dě základní školy. Po prázdninách vás ško-
la přivítá jako „deváťáky”, jako nejstarší 
a nejzkušenější žáky školy. Přivítá vás i jako 
žáky, které čeká důležité životní rozhodnutí 
správně vybrat střední školu. Školu, která 
vám umožní kvalitní vzdělání a nabídne stu-
dium, které vás bude také bavit a zajímat. 
Že toto rozhodování není jednoduché, vám 
jistě potvrdí současní deváťáci.

Vaší výhodou je, že na zvolení střední 
školy nebudete sami. Především Vám poradí 
rodiče, výchovný poradce na ZŠ, třídní uči-
tel, z pohledu výhledu uplatnění v budou-
cím zaměstnání může poradit úřad práce. 
Informace o podmínkách studia, o úrovni 

vybavení, školních a mimoškolních aktivi-
tách, o spolupráci s firmami, atd., lze rov-
něž získat na internetu, osobní účastí při 
návštěvě Dnů otevřených dveří školy nebo 
od svých starších kamarádů.

Pro usnadnění rozhodování vám předklá-
dáme stručnou publikaci naší školy.

Zároveň vás srdečně zvu na Dny	otevře-
ných	 dveří. Ve Střední průmyslové škole 
v Trutnově se uskuteční ve všech budovách 
školy v sobotu od 8 do 12 hod. ve dnech:

• 19.	října	2019

• 23.	listopadu	2019

Přeji Vám pěkné prožití letních prázdnin.

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

Otázky,	na	které	je	vhodné	při	
výběru	 střední	 školy	 hledat		
odpověď:

•  Co mě baví? - posoudit svoje  
zájmy, záliby a dovednosti.

• Na co mám? - ohodnotit svoje 
předpoklady ke zvládnutí dalšího 
studia - maturita?, výuční list?,  
výuční list a maturita?

• Najdu uplatnění? - posoudit 
možnosti  uplatnění v budoucím  
zaměstnání.

• Kam mě vezmou? – prověřit, kolik 
uchazečů se v posledních letech 
na školu hlásilo a kolik z nich bylo 
přijato.

Závěry České školní inspekce

• jasně formulovaná vize rozvoje školy

• systematická a trvalá podpora odborného vzdělávání žáků

• nadprůměrné materiální a technické zázemí školy

• sestavené a zpřístupněné digitální učební materiály umožňují 
žákům průběžně opakovat učivo

• škola cíleně podporuje rozvoj nadání žáků

Jako pomůcka pro rozhodnutí při výběru střední školy je napří-
klad také inspekční zpráva České školní inspekce.

Všichni naši žáci mohou po dobu studia získat zdarma licence na profesionální počítačové programy.

Účastníme se celé řady národních i mezinárodních odborných 
soutěží a soutěží v oblasti ICT, sportu...

Programy pro studenty zdarma

Kompletní balík nejpoužívanějších 
kancelářských programů 

společnosti Microsoft - Word, Excel, 
PowerPoint...

Grafický programovací jazyk 
společnosti National Instruments pro 
vývoj testovacích, měřicích a řídicích 

aplikací.

Špičkové programy pro 2D 
výkresy a 3D modelování společnosti 

Autodesk - AutoCAD, Inventor, 
3Ds Max...

Rozvinuté volnočasové aktivity

• Počítačových sítí (Cisco)

• Mechatroniky

• Programování

• Elektroniky a mikroproce-
sorové techniky

• Robotiky

• Skriptování v PowerShellu

• Strojírenství

• Elektro
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Dne 11. dubna 2019 proběhlo na pracovišti pro praktické vyučo-
vání Střední průmyslové školy Trutnov v Mladých Bukách slavnostní 
předání finančního daru škole od firmy KASPER KOVO s.r.o. Ten 
předával škole majitel a jednatel firmy KASPER KOVO s.r.o., Ing. Ru-
dolf Kasper. Naše škola obdržela finanční dar ve výši 200 tisíc korun.

Tato částka bude sloužit na další dovybavení strojní laboratoře.  
Spolu s Ing. Rudolfem Kasperem přijeli do Mladých Buků také další 
jednatel společnosti, Ing. Jakub Kasper a mistr na nerez montá-
ži Tomáš Huňat (absolvent naší školy oboru Nástrojař). Ing. Jakub 
Kasper představil žákům historii i současnost firmy. Všichni tři se 
také v Mladých Bukách zúčastnili vyhodnocení soutěže „Nástrojař 
roku 2019“. Firma KASPER KOVO tuto soutěž podpořila částkou 10 
tisíc Kč na ceny pro vítězné žáky. Celé slavnostní setkání ukončila 

Kasper ocenil „Nástrojaře roku“ a škole věnoval 200 tis. 

neformální diskuze Ing. Rudolfa Kaspera se žáky 3. ročníku oboru 
Nástrojař.

A komu že to vlastně Ing. Kasper ceny předal? První místo v sou-
těži „Nástrojař roku 2019“ získal Lukáš Kaplan, na druhém místě se 
umístil Kryštof Gracík a třetí místo obsadil Jaroslav Řehák.

Darované peníze škole jistě pomohou při další modernizaci výuky 
strojírenských oborů. Škola s firmou KASPER KOVO s.r.o. již více 
než 11 let úzce spolupracuje, žáci tříletých oborů do firmy docházejí 
na produktivní práci, dvoutýdenní praxi ve firmě vykonávají i někteří 
žáci maturitních oborů. Firma podporuje školu finančně i materi-
álně. Za to vše patří firmě KASPER KOVO s.r.o. poděkování a také 
přání, aby spolupráce takto úspěšně probíhala i nadále.

Ing. Vladislav Sauer, ředitel

Spolupráce trutnovské průmyslovky a firmy Continental se nadále 
prohlubuje. Dne 3. prosince 2018 proběhl na pracovišti pro prak-
tické vyučování v Mladých Bukách 5/6 slavnostní akt, při kterém 
ředitel firmy Continental Trutnov pan Lukáš Rosůlek předal škole 
finanční dar ve výši 100 tisíc korun.

Kromě toho také došlo ke slavnostnímu otevření trenažéru výrob-
ní linky, který škola od firmy získala. Trenažér bude sloužit žákům 
školy v oborech Slaboproudá elektrotechnika, Strojírenství - počíta-
čová grafika, Elektrikář i Nástrojař k výuce automatizační techniky. 
Finanční dar bude využit na pořízení vybavení strojírenské měřící 
laboratoře.

Ředitel společnosti Lukáš Rosůlek seznámil také přítomné žáky 
s výrobním programem firmy Continental tady v Trutnově, perso-
nalistka společnosti Tereza Lešková zase seznámila žáky s možnost-
mi uplatnění v jejich firmě v průběhu studia či po jeho ukončení. 
Seznámila žáky také s programy pro podporu studentů středních 

100 tis. od společnosti Continental Trutnov

a vysokých škol v průběhu studia, které firma nabízí. V trutnovském 
Continentalu našlo uplatnění už téměř 300 absolventů naší školy.

Jan Kafka, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Zprava: R. Kasper, L. Kaplan, J. Kasper 

Trenažér výrobní linky

Škola a společnost KASPER KOVO s.r.o. již více než 11 let 
úzce spolupracují. Společnost KASPER KOVO s.r.o. umožňuje 
žákům školy absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi 
přímo ve společnosti, exkurze, prázdninové brigády, poskytu-
je stipendia žákům v průběhu studia, podporuje školu v ob-
lasti materiální i finanční. Dlouhodobě vzájemně využívá pro-
pagaci a popularizaci technických oborů pro získávání žáků.

V loňském roce se společnost KASPER KOVO s.r.o. finanč-
ně spolupodílela na pořízení dvou průmyslových robotických 
pracovišť pro zkvalitnění praktického vyučování žáků školy.

Společnost Continental Powertrain CR, závod PT Trutnov 
P DS je s více než 1.800 zaměstnanci nejvýznačnějším zaměst-
navatelem v Trutnově. Umožňuje studentům absolvovat od-
borný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové 
brigády, exkurze, každoročně poskytuje finanční pomoc při 
obnově vybavení odborných učeben.

V loňském roce se společnost Continental Automotive Czech 
Republic s.r.o. Trutnov finančně spolupodílela na poříze-
ní dvou průmyslových robotických pracovišť pro zkvalitnění 
praktického vyučování žáků školy.
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Nick Azulay, americký asistent ve výuce angličtiny na naší škole 
má za sebou první pololetí, což je důvod ke krátké bilanci. Za prv-
ní pololetí má za sebou více než 125 hodin výuky v 8 skupinách 
3. a 4. ročníků. Uplatil se zejména při výuce reálií a v konverzač-
ních hodinách. Kromě toho zavítal do dalších skupin, kde krátce 
představil sebe a americkou kulturu, ale také informoval studenty 
o možnostech studia v USA. Pomohl také zorganizovat on-line pro-
hlídku Edisonovy laboratoře pro naše studenty. Součástí jeho poby-
tu byly také aktivity, organizované Fulbrightovou nadací, např. kon-
ference o mediální gramotnosti a fake news, z níž si přivezl cenné 
poznatky pro výuku. Ve volném čase se pak věnoval hraní v kapele, 
objevování krás Trutnovska a v posledním době zimním sportům.

Mgr. Jan Matějec, učitel

První pololetí s americkým asistentem ve výuce angličtiny

Nástrojař z pověření Komise pro Soutěže odborných dovedností, 
která je sestavena ze zástupců všech škol, které se soutěží účastní.

Akce se konala na pracovišti praktického vyučování v Mladých 
Bukách. Soutěž měla dvě části, praktickou a teoretickou.

V té praktické zhotovovali žáci výrobek na téma lícování, teore-
tická část potom prověřila jejich znalosti ze strojnictví, strojírenské 
technologie a ze zásad bezpečnosti práce.

Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku oboru nástrojař Radovan 
Kodym a Lukáš Kaplan. V porovnání s dalšími školami dosáhli naši 
žáci vynikajících výsledků. Radovan Kodym vyhrál soutěž jednotliv-
ců, Lukáš Kaplan obsadil 3. místo. Společně potom zvítězili v soutě-
ži družstev. Blahopřejeme!

Jan Kafka, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Máme nejlepší nástrojaře v republice

Z naší školy se účastnili dva žáci: v kategorii 2D Daniel Hrnčíř, 
v kategorii 3D modelování Jan Sládek (oba 4. ročník oboru Strojí-
rentví – počítačová grafika).

Úkolem v kategorii 2D bylo v limitu 60 minut bezchybně překres-
lit šest výrobních výkresů sestavy pístového kompresoru – předloha 
obsahovala výkresy: klikové skříně, klikového hřídele, ložiskového 
stojanu, držáku ložiska, válce a pístu (včetně kót, tolerancí tvaru 

a polohy) – pro představu čtenáře kompletní zadání soutěže. Daniel 
Hrnčíř se v konkurenci 19 soutěžících umístil na 14. místě.

V kategorii 3D modelování bylo úkolem vymodelovat některé díly 
modelu jednostupňového odstředivého čerpadla a jeho pohonu, 
sestavit vše do výsledného funkčního celku. Sestava obsahovala 18 
částí, 4 součásti bylo nutné pro další postup vymodelovat (pro před-
stavu náročnosti je k nahlédnutí kompletní zadání soutěže). To vše 
opět v časovém limitu 60 minut. V této úloze se Jan Sládek umístil 
mezi 21 účastníky na vynikajícím 3. místě.

V kategorii 3D tisk měl dvoučlenný tým (složený losováním) za 
úkol vymodelovat, vytisknout ve 3D funkční model mostní příhra-
dové konstrukce, délka mostu 400 mm (styčníky z plastu, jednot-
livé pruty ze špejlat). Tato disciplína probíhala v pátek odpoledne 
a končila v sobotu dopoledne (noční doba byla vyhrazena tisku). 
Vytvořené modely jsou na připojené fotografii, hodnotila se nos-
nost navržené konstrukce (vítěz: 15,5 kg). Oba soutěžící vzorně 
reprezentovali SPŠ Trutnov a prakticky prokázali nadstandardní 
úroveň získaných uživatelských dovedností při používání programů 
Autodesk.

Ing. Ladislav Řezníček, zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Úspěch ve 3D modelování na Autodesk Academia Design
Získali	jsme	3.	místo	v	celostátní	soutěži	studentů	středních	škol	ve	2D	kreslení,	3D	modelování	a	3D	tisku.

Jsme	školou	s	nadstandardní	výukou	informačních	
a	komunikačních	technologií!

Ve dnech 19. a 20. března 2019 byla naše škola pořadate-
lem celostátního kola „Soutěže odborných dovedností“ oboru  



WWW.SPSTRUTNOV.CZ

SPŠ TRUTNOV 6/2019

3D grafika - modelování s 3Ds Max žáky baví
Žáci	4.	ročníku	oboru	Informační	technologie	a	management	absolvují	v	rámci	svého	vzdělávacího	programu	výuku	tvorby	
trojrozměrné	grafiky	v	profesionálním	programu	3Ds	Max.

Trojrozměrné modelování je často časově náročná práce, o vý-
sledku rozhodují detaily. Model se vytváří ze základních geometric-
kých primitiv, následuje editace jednotlivých ploch a bodů polygo-
nální sítě. Nakonec lze model „obléci“ do barev, materiálů či textur.

Studio 3Ds Max Design má samozřejmě spoustu nástrojů, které 
žákům ulehčí práci, na druhou stranu nástrojů a možností, jejichž 
nastavení je tolik, že prvních pár hodin trvá naučit se základní ob-
sluhu.

Třetina žáků si vylosuje vytvoření 3D modelu u praktické matu-
ritní zkoušky. Výsledky této zkoušky zatím byly velice uspokojivé. 
Snad k tomu přispěla i samostatná závěrečná práce, kterou žáci 
každoročně odevzdávají a také fakt, že je trojrozměrné modelování 
s „Maxem“ baví.

Mgr. Tomáš Vaněk, učitel

3D tiskárnu staví a kalibrují žáci ze stavebnice sami
Rozšiřování moderních technologií do výuky je uznávanou ne-

zbytností. V případě středních odborných škol, jakou je SPŠ Trut-
nov, to platí dvojnásob. V průběhu jarních měsíců škola rozšířila 
možnosti 3D tisku nákupem dalších dvou stavebnic 3D tiskárny 
Prusa i3MK3.

Proč stavebnic? Odpověď je snadná: v řadách žáků SPŠ Trutnov 
je mnoho manuálně zručných a odborně zdatných zájemců, kteří 
v průběhu několika hodin přemění spoustu drobných dílců doda-
ných ve stavebnici na hotovou, funkčně provozuschopnou 3D tis-
kárnu.

Při stavbě jednotlivých segmentů (pohony v ose x-y-z, tisková hla-
va s extrudérem, řídící elektronika, apod.) je dostatek času v klidu 
pochopit princip fungování 3D tisku i základní vlastnosti ovlivňující 
výsledek práce tiskárny. Kdo si dokáže postavit 3D tiskárnu, dokáže 
provést kalibraci - rychleji nalezne příčiny chyb při tisku.

Bc. Jakub Šenkýř, učitel

Vymodelovat ve 3D a pak vytisknout nebo vyrobit

Modelování ve 3D zpravidla probíhá v tzv. CAD programech, 
tj. programech, jejichž označení vzniklo z počátečních písmen slov 
Computer aided design znamenajících počítačem podporované 
projektování. V rámci tohoto modelování je možné vytvořit sa-
mostatná tělesa, následně je umístit do sestavy, rozpohybovat je, 
přiřadit jim různé materiály, osvětlení apod. Rovněž je možné z vy-
modelovaných těles generovat program pro CNC stroje nebo tato 
tělesa vytisknout na 3D tiskárně. Na naší škole se pro modelování 

využívají programy firmy Autodesk, zejména Autocad a Inventor. 
Se základy modelování se seznamují žáci všech studijních oborů, 
hlavní důraz na modelování je kladen v oboru strojírenství – po-
čítačová grafika, žáci tohoto oboru zvládnou v CAD programech 
všechny výše popsané činnosti od vymodelování tělesa až po jeho 
tisk na 3D tiskárně.

Ing. Martin Schlindenbuch, učitel
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Informační technologie a management 
maturitní obor, ve kterém se „najdou“ chlapci i děvčata
Zajímavý	 obor	 pro	 chlapce	 i	 děvčata,	 jehož	 stěžejní	 předměty	 jsou	 zaměřeny	 na	 Informační	 a	 komunikační	 technologie,		
ekonomiku	a	komunikaci	v	anglickém	a	německém	jazyce.

• Komunikace ve dvou cizích jazycích

• Tvorba webů a portálů

• Digitální fotografie ve Adobe Photo-
shopu

• Návrh log a plakátů v Adobe Illustra-
toru

• Střih a úpravy videa v Adobe Premiere

• Modelování 3D objektů v 3dsMax

• Návrh a nastavení bezdrátové sítě

• Instalace, zabezpečení PC nebo serveru

• Ovládnutí Microsoft Office (Excel, 
Word, Access, PowerPoint...)

• Řízení firmy a její administrativa

• Informace o právním vědomí mladých 
lidí o dodržování zákonů v profesním 
i občanském životě

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ PARTNEŘI ŠKOLY

Nově pořízená dvě robotická pracoviště od firmy FANUC jsou při-
pravena a od nového školního roku bude robotika zavedena do 
výuky. Žáci budou mít možnost si roboty vlastnoručně „osahat“, 
naučit se je ovládat a hlavně také naprogramovat.

Problematikou robotiky se budou zabývat žáci maturitních obo-
rů slaboproudá elektrotechnika, strojírenství – počítačová grafika 
a elektronické počítačové systémy. Robotická pracoviště budou vy-
užívat i žáci učebních oborů elektrikář a nástrojař.

V současné době se pro žáky připravují výukové materiály. Přísluš-
ní učitelé pro ně píší výuková skripta, podle kterých se budou učit 
ovládat a programovat roboty, připravuje se i sborník s cvičnými 
úlohami, které si žáci budou moci vyzkoušet.

Protože budoucnost průmyslové výroby je zcela jistě v maxi-
málním využití robotů, počítáme do budoucna i s využitím robotů 
ve spojení s trenažérem výrobní linky, který jsme na podzim získali 
od firmy Continental. Tady si žáci budou moci vyzkoušet, jak robo-
ti spolupracují s dalšími prvky sloužícími k automatizaci výrobního 
procesu, a to s programovatelnými automaty či pneumatickými za-
řízeními.

Jan Kafka, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Robotická pracoviště zařazena do výuky
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Nejmodernější strojírenské výrobní technologie na SPŠ
Žáci	se	v	průběhu	studia	seznamují	s	moderními	technologiemi	číslicově	řízeného	obrábění	(CNC).

Ve strojírenské výrobě mají dnes číslicově řízené obráběcí stroje 
stěžejní postavení, dokáží totiž pracovat nejen rychle, ale i velmi 
přesně. Naši žáci maturitního oboru Strojírenství – počítačová grafi-
ka se učí tyto stroje nejen ovládat, ale i programovat. Základní kurz 
programování CNC strojů mají též v osnovách i žáci tříletého oboru 
Nástrojař. Na počítači vytvořené programy si mohou žáci prakticky 
vyzkoušet na CNC frézce či CNC soustruhu. 

Pro výuku programování CNC obráběcích strojů slouží 2 speciali-
zované učebny. Jedna vybavená počítači pro výuku programování, 
druhá s CNC stroji pro praktické vyzkoušení navrženého programu. 
CNC soustruh a CNC frézka (s možností obrábění ve čtyřech osách) 

byly pořízeny v rámci projektu „Podpora praktické výuky na střední 
škole“. Oba stroje jsou vybaveny nejmodernějším řídícím progra-
mem Heidenhain.

Znalost struktury programu, způsobu programování těchto strojů 
a znalost obsluhy těchto strojů je velice důležitá při uplatnění našich 
absolventů v praxi po ukončení studia. Zaměstnavatelé velice oce-
ňují znalosti žáků v této oblasti, neboť se tím výrazně zkracuje doba 
zaškolení žáka na tuto činnost po nástupu do zaměstnání, kde mo-
hou pracovat jako plně kvalifikovaná obsluha nebo programátoři 
CNC obráběcích strojů.

Jan Kafka, zástupce ředitele pro praktické vyučování

Návrh a oživení elektronických zabezpečovacích systémů

Soustružení na CNC soustruhu SE320 Numeric

Frézování na CNC frézce FV 30 CNC A

Frézování

Programování programovatelných logických automatů (PLC)

Automat na třídění kontaktů
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VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

Den otevřených dveří

19. 10. 2019  
23. 11. 2019

8 - 12 hod.

MATURITA

• Elektronické počítačové systémy

• Informační technologie a management

• Slaboproudá elektrotechnika

• Strojírenství - počítačová grafika

VÝUČNÍ LIST

• Elektrikář

• Nástrojař

• Strojní mechanik
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