Často kladené otázky k výuce ve škole

(1-2017)

Jaký jazyk se vyučuje na škole?
Vyučuje se anglický jazyk.
Mohu maturovat z angličtiny?
Ano, v současnosti je to jeden z volitelných maturitních předmětů.
Jaký je denní režim na domově mládeže (internátě)?
Denní režim na domově mládeže je dán Řádem DM.
viz: http://sse-lipniknb.cz/dokumenty-skoly/index.php?page=rad-dm
Můžu se učit pro nějakou firmu?
Ano. V této oblasti máme úspěšnou spolupráci s SSI Schäfer s.r.o. a Bircher
Process Control BBC s.r.o. z Hranic.
S jakými firmami spolupracujete?
ČEZ a.s. -

máme uzavřenu smlouvu o dlouhodobé spolupráci.

Bircher Process Control BBC s.r.o. Hranice
SSI Schäfer s.r.o. Hranice
Signalbau, a.s., Přerov-Lověšice
PRECHEZA,a.s., Přerov
ERMONTA, s.r.o., Břest
ČEZ Distribuce, Přerov
MSEM, a.s., Přerov
DPOV a.s., Přerov
SŽDC-Správa železniční dopravní cesty Praha
Nestlé Česko s.r.o. Olomouc
AVL Hranice
Nejelektronika Přerov
Grupo Antolin-cie cz Hranice

Z&Z Dřevohostice
Offroadsport Dřevohostice
MRI servis Přerov
Mercon Přerov
Mubea Prostějov-připravuje se spolupráce

Můžu chodit na praxi do firem?
Ano. Součásti spolupráce s firmami jsou exkurze žáků a praxe (odborný výcvik) na
pracovištích firem. Produktivní práce žáků pro firmu je finančně ohodnocena.
Je studium bezplatné?
Ano je bezplatné.
Je zájem o absolventy školy a mohou studovat na VŠ?
Absolventi elektrotechnických oborů (Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik)
nastupují nejčastěji do elektrotechnických a počítačových firem. Část absolventů
pokračuje ve studiu na vysokých školách v Brně, Olomouci a Ostravě. Škola nestačí
krýt poptávku po absolventech elektrotechnických oborů.
Jaká je úspěšnost při studiu na VŠ?
Úspěšnost absolventů je dána zejména prospěchem na střední škole a motivací ke
studiu na vysoké škole. Ročně nastupuje na VŠ velký počet absolventů z naší školy.
Jaká je úspěšnost u maturitních zkoušek?
Úspěšnost našich žáků u maturitních zkoušek odpovídá druhu a zaměření školy
v celostátních statistikách. Úspěšnost je úměrná dosahovaným studijním výsledkům
během studia.
Lze přestoupit v případě neprospěchu ve čtyřletém oboru do tříletého oboru?
Žáci mohou v průběhu studia přestoupit ze čtyřletého oboru do tříletého oboru.
Lze přestoupit z tříletého oboru do čtyřletého?
Ano není to problém, zejména u oboru Elektrikář a Mechanik elektrotechnik.
Dostávají žáci nějaká stipendia?
Žáci oboru Elektrotechnika-elektronické počítačové systémy a žáci oboru Elektrikář
dostávají stipendia. Podrobněji následující odkaz:

https://www.kr-olomoucky.cz/program-na-podporu-polytechnickeho-vzdelavani-aremesel-v-olomouckem-kraji-v-roce-2016-prijem-zadosti-25-1-5-2-2016-cl-3360.html
Žáci oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář mohou dostávat firemní stipendia.
V současné době takto podporují žáky firmy SSI Schäfer s.r.o. a Bircher Process
Control BBC s.r.o. z Hranic. Ostatní formy připravují své stipendijní programy.
Spolupracuje škola s vysokými školami?
Naše škola spolupracuje s VŠB - TU Ostrava a EPI Kunovice s.r.o.
Podporuje Vaše škola zájem studentů o sport?
Ano. Škola se účastní mnoha sportovních soutěží. Škola má vlastní tělocvičnu. Žáci
mohou navštěvovat posilovnu. V blízkosti školy je sportovní stadion, koupaliště a
tenisové kurty.
Účastníte se odborných soutěží ?
Každý rok se účastníme akce „Energetická maturita“. V roce 2015 naši žáci vyhráli
tuto celostátní soutěž a náš žák získal titul „Král energetické maturity“ viz:
http://www.kdejinde.cz/cs/aktuality/232-letosni-kral-distribucni-maturity-je-z-lipnikanad-becvou.html
Má škola kuchyň a jídelnu pro žáky?
Ano. V budově domova mládeže ul. Bratrská 1114.
Může se ve škole kouřit?
Ne. V areálu školy a na školních akcích je kouření ze zákona zakázáno.
Jak je škola připojena na internet?
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.
Jaké mají žáci uplatnění v praxi?
Absolventi elektrotechnických oborů jsou rozebráni dříve než ukončí školu. Nebývalý
zájem o absolventy trvá už 3 roky.

