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Nový obor 23-41-M/01 Strojírenství, který bude vyučován
pod školním vzdělávacím programem „Strojírenský technik“,
navazuje na více než 60-ti leMECHANIKA
KONTROLA
tou tradici výuky
ve strojírenA MĚŘENÍ
ských a elektrotechnických
oborech na SOU v Letohradě.
Nový obor podporují významné firmy v regionu, které se zavázaly spolupracovat při výuce odborných předmětů
a praxe. Díky této spolupráci budou mít žáci možnost
obsluhovat nejmodernější stroje a seznámí se s moMATEMATIKA
derními technologiemi.
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Každá škola Ti řekne, že její obor má perspektivu. Skutečnost může být mnohdy jiná.
Strojírenství však skutečně budoucnost má a velmi
dobrou.
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A PROVOZ
nicky
a
odborně
podporují.
Praxe
ve
firmách,
možnost
STROJŮ
stipendia až 2.000 Kč/měsíc! To jsou další důvody, proč
tento obor studovat.
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Co můžeš
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po ukončení studia dělat?
Můžeš se stát konstruktérem, technologem, technikem
kvality, technickým nákupčím, projektovým manažerem….

?

Technika EKONOMIKA
To se mi líbí!
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Proč? Protože Strojírenský technik!
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Devítka pomalu končí a určitě přemýšlíš o tom, co dál.
PSŠ Letohrad ve spolupráci s významnými firmami tohoto regionu přichází s nabídkou 4 letého studijního
oboru s maturitou.

MECHANIKA

Propojení s praxí

MATEMATIKA
STAVBA
A PROVOZ
STROJŮ

PRAXE

je zajišťována zkušenými pedagogy. Škola nabízí kvalitní materiální zabezpečení oboru.
Již v rámci studia projdeš praxí v několika firmách
MECHANIKA
a budeš tak mít možnost pracovat
se špičkovým vybavením v moderních výrobních provozech včetně automatizovaných a robotizovaných pracovišť.
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A MĚŘENÍfirmami
Nový obor vznikl ve spolupráci s významnými
tohoto regionu. Firmy ve spolupráci se školou garantují
odbornou kvalitu studia a podílejí se na zajištění praktického výcviku. Po ukončení studia můžeš v těchto
firmách najít uplatnění nebo pokračovat ve studiu na
technických vysokých školách.
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Perspektivní obor na kvalitní škole, podpora
špičA MĚŘENÍ
kových firem, praxe v moderních provozech a poté
bezproblémové uplatnění. To jsou důvody, proč zvolit
obor Strojírenský technik!

?

ELEKTROTECHNIKA

CIZÍ
JAZYK
Nabízíme Ti technicky orientované čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Obor Tě připraví na samostatnou i týmovou tvůrčí práci s nejmodernější technikou v perspektivních výrobních firmách.
Kromě všeobecných předmětů se naučíš pracovat
s CAD/CAM systémy SolidWorks, Surfcam a Solidcam,
TECHNICKÉ
které se ve firmách využívají k projektování,
KRESLENÍkonstrukci a výrobě strojních součástek a celků. Seznámíš se
s CNC programováním, automatizací a robotikou. Výuka
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