Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOLY – školní rok 2014/2015
Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
18-20-M/01
23-45-L/01
23-44-L/01
26-41-L/01
26-41-L/01
16-02-M/01
72-41-M/01
23-41-M/01
23-41-M/01
26-41-M/01
26-41-M/01

Informační technologie – elektronické počítačové systémy
Mechanik seřizovač – mechanik a programátor CNC strojů
Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na nástrojařské technologie
Mechanik elektrotechnik – elektronik
Mechanik elektrotechnik – silnoproud
Průmyslová ekologie – obnovitelné zdroje energie
Obory vhodné
Informační služby – zpracování informací
i pro dívky
Strojírenství – aplikace výpočetní techniky
Strojírenství – požární technika
Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy
Elektrotechnika se zaměřením na automatizované systémy

Tříletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem:
21-53-H/01
21-55-H/01
23-56-H/01
23-51-H/01
23-52-H/01
23-55-H/02
26-51-H/01
26-51-H/02
26-52-H/01
82-51-H/01

Modelář
Slévač
Obráběč kovů – obsluha a programování CNC strojů
Strojní mechanik
Nástrojař
Karosář – klempíř, strojírenská výroba
Elektrikář (slaboproud - denní, dálkové studium)
Elektrikář – silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje – elektronik
(mechanik elektronických zařízení)
Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Nástavbový vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou:
23-43-L/51 Provozní technika (denní, dálkové studium)
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (denní, dálkové studium)
Hlavní budova školy se nachází na pravém břehu řeky Orlice, před Moravským mostem, mezi
Letním kinem a Městským domem mládeže, na adrese Hradební 1029.
Výuka některých oborů a odborný výcvik probíhají na odloučených pracovištích v centru
města v Hradecké ulici 647, Dlouhé ulici 190 a U Koruny 217.
 495 513 391-2 ústředna

E-mail: sossou@hradebni.cz
http://www.hradebni.cz/

Fax: 495 511 518
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DALŠÍ NABÍDKA ŠKOLY
Vzdělávání dospělých:
Školení a zkoušky elektrikářů - Vyhláška č. 50/78 Sb.
Školení SolidWORKS, SolidCAM, FANUC, HEIDENHAIN, AutoCAD, Inventor,
Sinumerik – Siemens, AlfaCAM
Obsluha a programování CNC strojů
Obsluha osobního počítače - ECDL
Domov mládeže:
Ubytování pro studenty v třílůžkových pokojích I. kategorie v DM v areálu školy.
Víkendové a prázdninové ubytování pro návštěvníky města s kapacitou 144 lůžek v
zařízení.
Školní jídelna:
Smluvní stravování pro zájezdy, školení, ubytování a jiné společenské akce.
Obědy pro závodní stravování.
Stravování pro studenty školy, domova mládeže i odloučených pracovišť.
Škola a pracoviště odborného výcviku:
Pronájmy učeben, odborných učeben, zasedacích místností a tělocvičny.
Zámečnické a klempířské práce, obrábění materiálů.
Opravy automobilů, jejich elektroinstalace, karosářské práce.
Opravy spotřební elektroniky.
Údržba a montáž vnitřních i venkovních elektroinstalací.
Instalace, údržba a opravy domovních a průmyslových elektrospotřebičů.
Rekvalifikace v programech brusič a ostřič nástrojů, nástrojař, zámečník, obráběč kovů,
elektrikář, obsluha CNC strojů, programátor CNC strojů, programátor EID strojů,
inteligentní řízení budov.
Další doplnění vzdělání formou dálkového a individuálního studia.
Dny otevřených dveří:
9. listopadu a 7. prosince 2013 a 18. ledna 2014. Vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. v hlavní
budově školy v Hradební ulici i v odloučených pracovištích.
Dále 17. ledna 2014 od 13:00 hod. do 17:00 hod., po telefonické dohodě s vedením školy
možno také každé pondělí od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Prezentační výstavy:
1. října 2013
Výstava středních škol regionu Královéhradecko, ALDIS HK
1. a 2. listopadu 2013
SCHOLA BOHEMIA, IDEON Pardubice
15. a 16. listopadu 2013 Prezentační výstava škol, ALDIS Hradec Králové
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