Škola s tradicí – škola s budoucností

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
Stravování je zajištěno ve vlastní
školní jídelně. Strávníci mají možnost
výběru oběda ze dvou jídel.
Žáci z větší dálky využívají ubytování
v domově mládeže. Ubytování je ve dvoulůžkových
pokojích, s možností připojení k internetu.
V těsné blízkosti je vlastní sportovní hala, městské
koupaliště, sportovní stadion a tenisové kurty.

Podrobnější informace o škole, otevíraných oborech
a přijímacím řízení Vám podáme na dnech otevřených dveří,
na burzách škol i na předem domluvených návštěvách
přímo u nás. Dotazy můžete posílat emailem.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
• Přijímací testy z českého jazyka a matematiky
• Březen 2021
• Kurz pro žáky s odevzdanou přihláškou není zpoplatněn

STŘEDNÍ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
Lipník nad Bečvou

Adresa pro podání přihlášek:
STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel. 581 773 740
E-mail: sse@sse-lipniknb.cz

www.sse-lipniknb.cz

Dny otevřených dveří školy
DOD na polygonu v Přerově na Osmeku
Sobota 28.11.2020

8-12 hod.

DOD v Lipníku nad Bečvou
Sobota 5.12.2020
Pátek
15.1.2020
Sobota 16.1.2020

8-12 hod.
13-17 hod.
8-12 hod.

zřizovatel školy

Technické školství
základ bohatství České republiky

NAŠI ABSOLVENTI
SI NEHLEDAJÍ PRÁCI –
TO FIRMY HLEDAJÍ
NAŠE ABSOLVENTY!

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
NABÍZÍME STUDIUM V OBORECH
ČTYŘLETÉ OBORY ZAKONČENÉ
MATURITNÍ ZKOUŠKOU
18-20-M/01
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE –
aplikace osobních počítačů
26-41-M/01
ELEKTROTECHNIKA –
elektronické počítačové systémy
Prospěchové stipendium Olomouckého kraje
26-41-L/01
MECHANIK ELEKTROTECHNIK –
slaboproudá a silnoproudá zařízení
Prospěchové stipendium Olomouckého kraje
Kritéria přijímacího řízení:
• Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky
• Vysvědčení ze základní školy – 1. a 2. pololetí 8. třídy
a 1. pololetí 9. třídy
• Úspěchy v soutěžích – body navíc
Podmínka pro přijetí:
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
TŘÍLETÝ OBOR ZAKONČENÝ ZÁVĚREČNOU
ZKOUŠKOU S VÝUČNÍM LISTEM

STŘEDNÍ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
A ORGANIZACEMI

Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická se specializuje na
výuku výpočetní techniky a elektrotechniky. Sídlí v
Lipníku nad Bečvou, kde nalezneme školu, dílny,
sportovní halu a domov mládeže s jídelnou a společenským sálem. Součástí školy je špičkově vybavené
unikátní pracoviště v Přerově, tzv. polygon, určené
pro práce pod napětím (PPN) na zařízení nízkého
napětí (NN). Takových pracovišť je jen několik v České
republice.

PROČ STUDOVAT NA STŘEDNÍ ŠKOLE
ELEKTROTECHNICKÉ?
Žijeme ve 4. průmyslové revoluci. To znamená, že
probíhá automatizace a robotizace výroby, nastupují
„chytré energie“, využívající solární a další alternativní
zdroje, budují se „chytrá města“ i „chytré vesnice“,
staví se „inteligentní domy“, elektriﬁkují se oblasti,
kde dosud dominovala ropa. Tyto dynamické proměny potřebují kvaliﬁkované pracovníky, vytvářejí velmi
zajímavé i dobře placené pracovní pozice. Je dobré při
výběru střední školy přemýšlet o budoucí uplatnitelnosti na trhu práce a perspektivě oboru, který chcete
studovat. Elektrotechnika a IT jsou obory nejen
budoucnosti, ale i přítomnosti.

Škola je partnerskou školou
Skupiny ČEZ.
Škola spolupracuje s dalšími významnými společnostmi,
ale i středními a malými ﬁrmami v regionu. Jde o organizaci exkurzí, praktickou výuku ve ﬁrmě, ﬁremní stipendia
aj. Jsou to – Precheza, Nestlé, SSI Schäfer, SŽDC,
MSEM, AŽD Praha, Bircher BBC Czech, Meopta,
Signalbau, Norma RZ, DPOV, Elektric Hranice,
Pegatron Czech, AVL Moravia, Chropyňská strojírna,
PSP Real Estate, ČD, Mubea, Mercon, Robertshaw,
Gemo ad.
Škola je členem Okresní hospodářské komory Přerov.
Škola je členem Asociace energetického a
elektrotechnického vzdělávání.
Škola je zastoupena v
Pedagogické radě VŠB –
Technické univerzity Ostrava.

26-51-H/01
EEKTRIKÁŘ – silnoproud a slaboproud
Stipendium Olomouckého kraje za řádné studium
26-51-H/01
ELEKTRIKÁŘ – solární energetika
Stipendium Olomouckého kraje za řádné studium
Kritéria přijímacího řízení:
• Vysvědčení ze základní školy – 1. a 2. pololetí 8. třídy
a 1. pololetí 9. třídy
• Úspěchy v soutěžích – body navíc
Podmínka pro přijetí:
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Častá otázka:

Mohou na vaší škole studovat i dívky?

Ano, všechny obory jsou určené pro chlapce i dívky. Přáli
bychom si, aby u nás studovalo více děvčat. Je jistě škoda,
že v současnosti jejich počet můžeme spočítat na prstech
jedné ruky. Změňme to!

