
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K VÝUCE VE ŠKOLE 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI OBOREM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A ELEKTROTECHNIKA? 

Obor Informační technologie (školní vzdělávací program: Aplikace osobních počítačů) má 

převážnou část odborných předmětů zaměřenou na výpočetní techniku. Součástí výuky je i 

několik programovacích jazyků atd. Obor Elektrotechnika (školní vzdělávací program: 

Elektronické počítačové systémy) se zaměřuje na výpočetní techniku ve spojení s 

elektronickými systémy. I zde je součástí výuky několik programovacích jazyků. Odborné 

předměty jsou v oborech elektrotechniky a IT. Na rozdíl od oboru Informační technologie 

může absolvent Elektrotechniky vykonat zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. 

Obor Informační technologie 18-20-M/01 jsou „čistě počítače“. Základy elektrotechniky jsou 

pouze v prvním a druhém ročníku.  

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VÝUKOU OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NA RŮZNÝCH 

ŠKOLÁCH? 

Především je třeba vědět, že obor Informační technologie 18-20-M/01 se v přerovském 

okresu vyučuje pouze na dvou středních školách. My jsme jednou z nich.  

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI OBORY ELEKTROTECHNIKA A MECHANIK ELEKTROTECHNIK? 

Rozdíl je v obsahu vzdělání i průběhu praktické výuky. Žáci oboru Elektrotechnika absolvují ve 

druhém a třetím ročníku praxi ve firmě (stejně jako žáci oboru Informační technologie). Žáci 

oboru Mechanik elektrotechnik mají naproti tomu odborný výcvik podobně jako žáci učebních 

oborů. Ve vyšších ročnících počet hodin odborného výcviku narůstá. Konkrétně pracovní týden 

žáka tohoto oboru může probíhat tak, že pondělí, úterý a středu se učí teoretické předměty 

(všeobecné a odborné) ve škole, čtvrtek a pátek koná odborný výcvik v dílnách školy (případně 

ve firmě).  Pozitivum oboru Mechanik elektrotechnik je tedy kombinace maturitní zkoušky a 

odborného výcviku. 

PROČ STUDOVAT NA ELEKTRIKÁŘE NA NAŠÍ ŠKOLE? 

Naši učni elektrikáři vědí, že jako absolventi oboru Elektrikář budou patřit mezi nejžádanější 

pracovníky na trhu práce a budou je vyhledávat významní zaměstnavatelé v našem regionu. 

SŠE Lipník nad Bečvou je jediná škola v okrese Přerov, kde se učí tříletý učební obor Elektrikář, 

a to dokonce ve dvou zaměřeních: Silnoproud a slaboproud a Solární energetika.   

POŘÁDÁTE ADAPTAČNÍ KURZY? 

Ano. Pro žáky prvních ročníků na začátku školního roku pořádáme několikadenní adaptační 

kurz. Jezdíme na Horní Bečvu nebo na Tesák, kde jsme spokojeni s úrovní ubytování a 

stravování. Je tam překrásná příroda a široký výběr turistických tras.  

 

 



KDE PROBÍHÁ ODBORNÝ VÝCVIK? 

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti 

v Přerově, Osmek, na tzv. polygonu. Toto špičkově vybavené, unikátní pracoviště umožňuje 

mimo jiné i výcvik elektrotechnických činností ve výškách! Takových pracovišť je jen několik 

v České republice.   

JAKÝ JAZYK SE VYUČUJE VE ŠKOLE? 

Všichni žáci na naší škole se učí povinně anglický jazyk. Proč? Angličtina je mezinárodní jazyk 

informační technologie i elektrotechniky, proto je tato volba naprosto logická. Žádný další cizí 

jazyk se naši žáci povinně neučí.  

LZE PŘESTOUPIT Z MATURITNÍHO OBORU DO UČEBNÍHO OBORU? 

Pokud má žák maturitního oboru prospěchové problémy a hrozí budoucí neúspěch u maturitní 

zkoušky, rozumným rozhodnutím je včasný přestup do tříletého učebního oboru Elektrikář. 

Žák změní obor, ale nemění školu, na kterou je zvyklý. 

MŮŽU SE UČIT PRO NĚJAKOU FIRMU? 

Ano. V této oblasti máme úspěšnou spolupráci se společnostmi Mubea, SSI Schäfer, Bircher 

Process Control BBC a dalšími asi 20 firmami. Ve vzdělávacím procesu tato spolupráce probíhá 

tak, že žák se zúčastňuje teoretické výuky ve škole, praktickou výuku koná ve firmě. Žák ve 

firmě většinou pracuje i po ukončení středoškolské docházky. 

S KTERÝMI SPOLEČNOSTMI SPOLUPRACUJETE? 

Spolupracujeme s řadou velkých i menších společností v širokém regionu střední Moravy. 

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou je partnerskou školou Skupiny ČEZ. Máme 

s ní uzavřeno partnerství o dlouhodobé spolupráci, které je každý rok upřesňováno do 

konkrétních aktivit, jako jsou např. účast našich žáků na Distribuční maturitě, exkurze tříd do 

závodů ČEZu (např. i do jaderné elektrárny), odborné přednášky, akce se zásahovým vozidlem, 

společné propagační akce aj. Škola má dále uzavřenu smlouvu o spolupráci se společností 

Mubea, která podniká v automobilovém průmyslu a která nabízí šikovným žákům naší školy 

odborný výcvik ve firmě spojený s motivačním firemním stipendiem. Podobně škola 

spolupracuje s dalšími společnostmi: Bircher Process Control BBC, Hranice; SSI Schäfer, 

Hranice; Signalbau, Přerov- Lověšice; Precheza, Přerov; Ermonta, Břest; MSEM, Přerov; DPOV, 

Přerov; SŽDC - Správa železniční dopravní cesty Praha; Nestlé Česko, Olomouc; AVL Hranice; 

Nejelektronika Přerov; Z&Z Dřevohostice; Lear Corporation, Hranice; Pegatron, Ostrava; 

Mitranet, Lipník; MRI servis Přerov; Mercon Přerov; Elektric Hranice; Meopta, Přerov; Norma, 

Prostějov; Mopre, Břest a další…  

JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST U MATURITNÍ ZKOUŠKY? 

Úspěšnost našich žáků u maturitních zkoušek odpovídá druhu a zaměření školy v celostátních 

statistikách. Úspěšnost odpovídá studijním výsledkům žáků během studia.  



MÁ ŠKOLA JÍDELNU PRO ŽÁKY? 

Ano, škola má vlastní jídelnu pro žáky a zaměstnance v budově domova mládeže na ulici 

Bratrská (několik minut od školy). Strávníci si vybírají oběd z nabídky dvou jídel. Pro ubytované 

žáky na domově mládeže jídelna připravuje snídaně a večeře.  

MŮŽE SE VE ŠKOLE KOUŘIT? 

Nesmí. V areálu školy i na školních akcích je kouření ze zákona zakázáno.  

JE ŠKOLA PŘIPOJENA NA INTERNET? 

Ano. Počítačová síť školy je připojena k internetu pevnou linkou se stálou garantovanou 

rychlostí. Dále je v provozu bezdrátová síť, která umožňuje připojení k internetu v budově 

školy. 

JE STUDIUM BEZPLATNÉ? 

Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. Studium je proto bezplatné.   

MŮŽU SI PO STUDIU UČEBNÍHO OBORU ELEKTRIKÁŘ UDĚLAT MATURITU? 

Ano. Absolventi oboru Elektrikář mohou pokračovat ve studiu v oboru Mechanik 

elektrotechnik a vystudovat tak maturitní obor. Během pěti let studia na SŠE Lipník nad 

Bečvou tak můžete získat výuční list i maturitní zkoušku. Jinak vysvětleno: tím, že jdete 

studovat na elektrikáře, si nezavíráte jednou provždy dveře k maturitě. Začnete jako 

elektrikář, máte dobré studijní výsledky, chuť studovat i zájem „prodloužit si mládí“, takže 

vystudujete maturitní obor, můžete jít na výšku a jednou z vás může být inženýr!   

JE ZÁJEM O ABSOLVENTY VAŠÍ ŠKOLY? 

Naši absolventi nastupují nejčastěji do energetických, elektrotechnických, počítačových, 

obecně do všech průmyslových společností. Velký zájem o absolventy elektrotechnických 

oborů má sektor stavebnictví (elektrikáři) a doprava, zvláště železniční. Nadstandardní 

podmínky nabízí našim absolventům elektrikářům a elektrotechnikům Armáda ČR. Škola 

zdaleka nestačí krýt poptávku po absolventech elektrotechnických oborů.  

CO ZNAMENÁ VYHLÁŠKA 50/1978 SB? 

O vyhlášce 50/1978 Sb. naleznete samostatný výklad na webu školy.  

POKRAČUJÍ VAŠI ABSOLVENTI VE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH? 

Významná část našich maturantů pokračuje ve studiu na vysokých školách, a to v oborech 

elektrotechnicky nebo informační technologie. Studují nejčastěji v Olomouci (Univerzita 

Palackého), ve Zlíně (Univerzita Tomáše Bati), v Ostravě (Vysoká škola báňská – TUO) a v Brně 

(Vysoké učení technické). Specifikou cestou pro naše absolventy je studovat pro Armádu ČR 

na Univerzitě obrany v Brně.  

 



DOSTÁVAJÍ VAŠI ŽÁCI STIPENDIA? 

Stipendia od našeho zřizovatele, jímž je Olomoucký kraj, dostávají žáci oborů Elektrotechnika, 

Mechanik elektrotechnik (od školního roku 2021-2022) a Elektrikář. Žáci ale nedostávají 

stipendia „zadarmo“, nýbrž za splnění prospěchových a kázeňských podmínek.   

PODPORUJE VAŠE ŠKOLA ZÁJEM ŽÁKŮ O SPORT? 

Ano. Škola se účastní řady sportovních soutěží. Škola má vlastní tělocvičnu. Žáci mohou 

navštěvovat posilovnu. V blízkosti školy je sportovní stadion, koupaliště a tenisové kurty, což 

mohou využít zvláště žáci ubytovaní na domově mládeže. Sportovní areál přímo sousedí 

s naším domovem mládeže. Žáci z řad aktivních sportovců, kteří jsou členy sportovního oddílu 

a vykonávají intenzivní trénink např. pro reprezentaci, mohou požádat ředitele školy o 

povolení odlišné úpravy organizace vzdělávání nebo i o individuální vzdělávací plán. Zájem naší 

školy je, aby aktivní sportovci skloubili své sportovní aktivity s výukou.  

ÚČASTNÍ SE ŽÁCI VAŠÍ ŠKOLY SOUTĚŽÍ? 

Ano! Pedagogové školy navíc motivují žáky v zapojování se do celé řady soutěží. Naši žáci se 

každoročně účastní celostátních soutěží Enersol, Energetická (distribuční) maturita, 

Středoškolská odborná činnost. Žáci se zapojují i do soutěží jako konverzace v angličtině, 

soutěž v šachu, soutěž v piškvorkách ad. Pokud žáci chtějí pracovat na odborném tématu v 

informatice nebo elektrotechnice, provádět vlastní výzkumnou činnost a něco nového objevit 

nebo vyvinout, pedagogové jim v jejich úsilí rádi pomohou.  

PÍŠÍ ŽÁCI BĚHEM STUDIA ODBORNÉ PRÁCE? 

Ano, žáci maturitních oborů ve druhém a třetím ročníku píší ročníkové práce. Schopnost psát 

odborné práce se žákům vyplatí. Od ročníkové práce je jen krůček k odborné práci v některé 

ze soutěží, kam se zapojujeme. Zkušenost s psaním odborných textů pomůže žákům ve 

vysokoškolském studiu.  

Psaní ročníkových prací rozvíjí kreativitu.  


