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Desatero důvodů, proč studovat na Střední škole elektrotechnické 
v Lipníku nad Bečvou 

  

1. Učíme moderní a žádané obory elektrotechniku a výpočetní techniku. Jsou to dynamicky se 
rozvíjející průmyslové obory, pro které se vžilo pojmenování průmysl 4.0.   

 
2. Otevřeli jsme nové odborné zaměření učebního oboru Elektrikář s názvem Silnoproud, 

slaboproud a fotovoltaika. Toto zaměření je unikátní. Solární energetika je a bude součástí 
energetického mixu a potřebuje kvalifikované pracovníky. Ve spolupráci se společností S-
Power Energies, která je partnerem výuky fotovoltaických systémů na škole, jsme již 
vybudovali montážní učebnu FVE. V další fázi vybudujeme diagnostickou učebnu FVE. Pro 
výuku chceme také využít fotovoltaickou elektrárnu, která se má postavit na střeše domova 
mládeže. Jde nám o to, aby se žáci učili na nejmodernějších technologiích, vždyť právě 
technologie obnovitelných zdrojů se velmi prudce vyvíjejí. Myslíme si, že toto zaměření 
může být zajímavé i pro uchazeče z jiných regionů, kteří se fotovoltaikou chtějí zabývat. 
Mají třeba příbuzné, kteří pracují nebo podnikají v tomto oboru.  

 

3. Máme unikátní polygon v Přerově, který nabízí mj. odborný výcvik s pracovními činnostmi 
ve výškách. Je jen několik málo elektrotechnických škol v České republice, které disponují 
podobným výukovým pracovištěm. 

 

4. Máme vlastní domov mládeže pro dojíždějící žáky. 
 

5. Žáci elektrotechnických oborů mají možnost získat krajské stipendium. Žáci, kteří 
praktickou výuku konají na pracovišti firem, mohou s danou firmou uzavřít smlouvu, jejíž 
součástí je i firemní stipendium. 

 

6. Absolventi elektrotechnických oborů se mohou hned po maturitní, resp. závěrečné zkoušce 
přihlásit na školení a zkoušku ze zákona 250/2021 Sb. (dříve vyhlášky 50/1978 Sb.). Školení 
a zkouška probíhá na škole, za zvýhodněných cenových podmínek. Školení pořádá 
certifikovaná firma. 
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7. Organizujeme exkurze na pracoviště firem, adaptační kurzy, sportovní soutěže aj. Žáci 
všech oborů tvoří v průběhu studia ročníkové projekty. Nejlepší projekty mohou usilovat o 
zařazení a úspěch v řadě soutěží. Tradičně býváme úspěšní v soutěži Enersol. Také 
volnočasové aktivity jsou v aktivitách školy velmi důležité. Podporujeme zapojení žáků do 
kroužků. Žáci mohou např. navštěvovat kroužek angličtiny B2 First, který je připravuje na 
složení mezinárodního certifikátu.  

 

8. Žáci mohou část praxe a odborného výcviku konat na pracovišti firem. 
 

9. Jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ. Jsme členem Okresní hospodářské komory Přerov, 
Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání a Českého svazu zaměstnavatelů 
v energetice. Spolupracujeme s celou řadou firem, které mohou žákům školy nabídnout 
práci hned po maturitní či závěrečné zkoušce. 

 
10. Netvrdíme, že studium u nás je jednoduché a že po žácích nic nechceme. To ani není naším 

cílem. Naším cílem je naopak vzdělat kvalifikované odborníky, kteří se na trhu práce 
nebudou krčit v koutku. Vzděláváme pro trh práce, nikoli úřad práce! Podle našich 
zkušeností si naši absolventi nehledají práci – firmy hledají naše absolventy.  

 
 


