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Předmětová komise informačních a komunikačních technologií 
 

Personální obsazení 
PK IKT měla 7 členů na plný úvazek a dále 4 členy na částečný úvazek. Všichni členové 
s plným úvazkem s VŠ vzděláním se zaměřením na informační technologie. Na výuce IKT 
v prvním ročníku se podílejí i vyučující jiných kateder (MAT). 
 

Garantované předměty 
Předmětová komise zajišťuje výuku odborných předmětů především na oboru informační a 
komunikační technologie a na technickém lyceu. Dále výuku předmětu IKT, číslicové 
techniky a počítačových sítí na elektrotechnických a strojních oborech. 
Informační a komunikační technologie – žáci si sjednotí a rozšíří znalosti používání 
textového procesoru, tabulkového kalkulátoru, programu pro tvorbu prezentací a pro úpravu 
digitálních fotografií. Ve druhém ročníku pro ne IT obory pak základy algoritmizace a 
programování. 
Základy algoritmizace – žáci 1. ročníku se naučí vytváření jednoduchých algoritmů a jejich 
zápis v programovacím jazyce. Na tento předmět pak navazuje ve vyšších ročnících předmět 
programování a webové aplikace.  
Programování – žáci se naučí objektově orientovaný návrh aplikací. Vytvářejí desktopové a 
mobilní aplikace, řeší složitější algoritmy, aplikují návrhové vzory, používají verzovací 
systém, vytvářejí vícevláknové aplikace, jednoduché počítačové hry.  
Webové aplikace – předmět je zaměřen na seznámení s aktuálními technologiemi pro návrh 
webových aplikací, zároveň obsahuje návrh a používání databázových systémů. 
Číslicová technika – žáci se naučí základní prvky kombinačních a sekvenčních obvodů. Na 
tento předmět navazuje ve vyšších ročnících předmět mikroprocesorová technika 
Operační systémy a hardware – žáci se seznámí s vlastnostmi počítačových komponent, 
naučí se navrhovat konfiguraci a sestavovat počítač, instalovat a konfigurovat operační 
systém. V rámci výuky absolvují e-learningový kurz Cisco IT Essentials. 
Operační systémy a sítě – žáci se seznámí se základními prvky počítačových sítí, 
používanými síťovými protokoly, naučí se zapojovat a konfigurovat počítačové sítě. V rámci 
výuky absolvují e-learningový kurz Cisco Routing and Switching. 
Mikroprocesorová technika – žáci se naučí vytvářet aplikace pro jednočipové 
mikropočítače, připojování periferií a vzájemnou komunikaci. 
Multimédia – žáci vytvářejí a upravují digitální fotografie a vytvářejí a upravují videa. 
Technická dokumentace – modelování chování a vlastností aplikací pomocí Unified 
Modeling Language (UML). 
 

Materiální vybavení 
Cvičení pro odborné předměty probíhají v počítačových učebnách vybavených moderními 
PC, které jsou pravidelně modernizované. Třídy jsou děleny na poloviny, případně na třetiny. 
Mimo běžných počítačových učeben je k dispozici speciální učebna pro výuku počítačových 
sítí a mikroprocesorové techniky, číslicové techniky a ateliér pro výuku multimédií. 
Pro výuku počítačových sítí byla vybudována nová laboratoř s vybavením od firmy Cisco. 
V mikroproprocesorové technice se používají vývojové desky Arduino a STM32 Nucleo a 
IoT stavebnice liberecké firmy Hardwario.  
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Hodnocení výuky 
Výuka odborných předmětů připravuje žáky na obsazení pozic: technik IT, pracovník 
uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, 
obchodník s prostředky IT. 
 

Podpora nadaných studentů 
Nadaným studentům je nabízena možnost práce na vlastních projektech, využívat vybavení 
školy mimo výuku, spolupráce s regionálními firmami, ve čtvrtém ročníku mají možnost 
jeden den v týdnu místo školní výuky chodit na praxi do vybraných firem. Účastnit se 
dlouhodobých soutěží. 
 

Úspěchy v soutěžích 
 
Soutěž v programování, programování webu a mikrořadičů 
Krajské kolo 
Marek Maškarinec (P1B) – 1. místo v kategorii programování 
Antonín Mizera (P1A) – 3. místo v kategorii programování 
 
Jakub Michalenko (E2C) – 2. místo v kategorii programování mikrořadičů 
Maxim Matouš (E2C) – 3. místo v kategorii programování mikrořadičů 
 
Ústřední kolo 
Marek Maškarinec (P1B) – 10. místo v kategorii programování 
Antonín Mizera (P1A) – 29. místo v kategorii programování 
 
 
Bobřík informatiky 
Lukáš Valenta (P3) – 1. místo v krajském a 9. místo v celorepublikovém žebříčku 
 
SOČ – středoškolská odborná činnost 
Ústřední kolo 
 
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 
Michaela Hübnerová, Jan Smutný (P4) – 1. místo s prací Algoritmizace s Micro:bit - vedoucí 
práce Ing. T. Kazda, DiS. 
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Ingenium "Svět počítačů a 
komunikace" 
 
Informatika 
Adam Antoš (P4) – 7. místo s prací Aplikace pro správu a monitoring napájení virtuálních 
serverů - vedoucí práce Mgr. M. Stehlík 
 
Soutěž v kybernetické bezpečnosti 
Soutěže se celkově zúčastnilo 28 žáků tříd P1A, P2 a P3 oboru IT. Do 2. kola jich postoupilo 
19. 
V celostátním žebříčku po 2. kole byli nejlepší 3: 
Miroslav Pluhař (P2) - 43. místo 
Alena Kamenská (P3) – 76. místo 
Daniel Rybář (P3) – 99. místo 
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Spolupráce s firmami 
Hardwario Liberec – použití stavebnice Hardwario Tower pro výuku IoT aplikací. Projektové 
dny na VOŠ v rámci projektu Šablony II. 
 

Exkurze 
Národní technické muzeum. 
EDUlab. 
Exkurze do KVKL. 
Projektový den na TUL – mechatronika. 
 

Podpora zájmu o studium 
Vyučující IKT se pravidelně podílejí na organizací Dnů otevřených dveří a Sobot s technikou, 
kde se zájemci o studium mohou seznámit s některými vyučovanými tématy z oblasti 
informačních technologií. Např.: instalace operačního systému Linux, konfigurace počítačové 
sítě, vývoj jednoduché hry, úprava digitálních fotografií, kybernetickou bezpečností, 
jednočipových mikropočítačů. 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ing. Pospíchal, Mgr. Stehlík, Mgr. Keršláger, Ing. Krčmařík – stáž AI akademie ML College 
Ing. Pospíchal, Ing. Prokeš – stáž Hacking v praxi Internet Info 
Ing. Pavlíček, Ing. Krčmařík – stáž IoT Tower Hardwario 
Ing. Pospíchal - seminář ECDL "Ve znamení robotiky" 
 

Projekty 
Erasmus+ - vybraní žáci žáci 3. a 4. ročníků 
Šablony II – 8x stáže pedagogů ve firmách, 3x projektové dny pro VOŠ  
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Výroční zpráva   

Předmětová komise PRA 

Personální obsazení předmětové komise je různorodé. Je zde zastoupena mladá nastupující generace. 
Generace středního věku a jsou zde i velmi zkušení členové, kteří jsou v předdůchodovém věku. Proto 
dochází k předávání znalostí, vědomostí a postupů pro výuku, zlepšování komunikace mezi samotnými 
členy komise i směrem ke žákům. Někteří vyučující vyučují jak předměty teoretické, tak i předměty 
s praktickým využitím znalostí. 
Komise se skládá z 18 členů (pouze muži). 
 

Výuka probíhá v odborných učebnách těchto oborů: 

Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika 
Zaměření: robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy 
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika 
Zaměření: slaboproud 
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika 
Zaměření: silnoproud 
Zaměření: počítačová podpora techniky 
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství 
Zaměření: mechatronika 
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství 
Zaměření: Informační technologie 
Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 
 
 

Odborné učebny pro zajištění výuky předmětu PRA, podle zaměření: 

Zaměření: elektrotechnika 

slaboproudá dílna 
silnoproudá dílna 
ruční dílna 
strojní dílna 
učebna CNC 
PC učebna 
učebna HW PC 
 
 

strojírenství 

kovárna 

svařovna  

truhlárna 

strojní dílna 

učebna CNC 

nástrojárna 

silnoproudá učebna 

 

Informační technologie 

slaboproudá dílna 
silnoproudá dílna 
ruční dílna 
učebna HW PC 
 
 
 

 

Ve škole jsou odborné učebny, kam dochází studenti v rámci PRA a konají zde různá cvičení a měření. 

Odborné učebny jsou vybaveny potřebným technickým zázemím, měřicími přístroji a stroji. Odborné 

učebny jsou průběžně doplňovány a modernizovány, jak nářadím, nástroji tak i stroji. Vybavení i 

obsah výuky se postupně mění v reflexi na požadavky průmyslu, například svařovací a značící 

technologie. V oblasti měření doplňujeme pracoviště o digitální měřidla.  

V učebnách slaboproudu i silnoproudu postupně měníme vybavení, abychom drželi trend, který nám 

udává průmysl.  



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 

 



  
 

  
 

 

 



  
 

  
 

 

DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků): 

Odůvodnění: zajištění provozu odborné učebny (svařovny) 
Obsah: základní kurz svařování-obloukovým svařováním obalenou elektrodou a tavící se elektrodou 
v aktivním plynu 
Účastníků: 1 

Název: Ochrana měkkých cílů-praktický výcvik (ve škole) 
Účastníků:18 

Název: FANUC-seminář 
Účastníků:3 

Název: Heidenhain-školení (Praha) 
Účastníků:2 
 

Spolupráce školy s partnery z výrobní sféry: 

Škola spolupracuje a nadále rozvíjí partnerství s firmami z celého libereckého regionu. Naši žáci 
vykonávají v těchto firmách povinné odborné praxe v rámci druhého a třetího ročníku. Ze strany firem 
je o navázání kontaktu s našimi žáky aktivní zájem. Zde těžíme z nedostatku kvalifikovaných odborníků 
na trhu práce. 
Dalším krokem spolupráce je projekt dlouhodobých praxí ve firmách pro studenty 4. ročníků. Tato 
iniciativa ze strany školy se osvědčila. Jsou toho důkazem maturitní práce, kterými se žáci prezentují 
při závěrečných obhajobách. 

 

Spolupracující firmy: 

ACL Holding s.r.o. 
APPLIC s.r.o. 
ATEsystem Jablonec s.r.o. 
Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. 
BM-Bohemiamodell, s.r.o. 
Bodycote HT, s.r.o. 
Cattron s.r.o. 
Comdata Czech, a. s. 
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 
DGS Druckguss Systeme s.r.o. 
EXACTEC 
Festool s.r.o. 
FläktGroup Czech Republic a. s. 
Frýdlantské strojírny a.s. 
FS Interactive, s.r.o. 
H+P Form s.r.o. 
HARDWARIO s.r.o. 
HQ Systems s.r.o. 
IKOS CZ, s.r.o. 
JABLOTRON ALARMS a.s. 
KAMAX s.r.o. 

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla 
ČR, s.r.o. 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
Laird s.r.o. 
LITES Liberec s.r.o. 
Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. 
Měřičský ústav Litoměřice 
MODELÁRNA LIAZ spol. s  r.o. 
Model-servis Berka, s.r.o. 
MSV Liberec s. r. o. 
PRECIOSA a.s. - Strojírny 
RESIM, s.r.o. 
Skeleton Software s.r.o. 
Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. 
SMWORKS digital agency 
Solar Monitor s. r. o. 
TRUMPF Liberec, spol. s r. o. 
"TRW Automotive Czech s.r.o. 
ZF Aftermarket Frýdlant" 
TRW Automotive Czech, s.r.o. 
VÚTS, a.s. 

  



  
 

  
 

 

Podpora zájmu o studium: 

V rámci předmětu PRA a s ohledem na jednotlivá pracoviště se snaží pedagogové probíranou látku 

přiblížit žákům na příkladech z výrobní praxe. Tuto aktivitu oceňují i zástupci firem a snaží se nám 

pomoci volbou vhodných výukových materiálů a pomůcek. Mnohdy nám i výukové panely pro výuku 

zapůjčí. Pro podporu zájmu žáků o obor vychází pedagogové žákům vstříc v jejich zájmech a podporují 

je v jejich aktivitách. 

 

Organizace kroužků: 

Zajištění provozu kroužků mnohdy naráží na vytížení pedagogů přímou vyučovací povinností. Další 
překážku můžeme spatřovat ve vytížení žáků z hlediska hodinových dotací v týdnu, kdy často končí 
devátou vyučovací hodinu. 
Provoz kroužku v oblasti elektro právě naráží na problémy již popsané. Pro realizaci kroužků si vážíme 
pedagogů, kteří nemají plný pracovní úvazek na naší škole. Přesto svůj volný čas věnují žákům a jejich 
zájmům. Pravidelně se daří organisovat kroužek v kovárně a kroužek strojního obrábění.  
 
Zapojení do soutěží: 

Název: T-profi 
Obsah: Cílem v letošním ročníku bylo sestrojit pohonnou jednotku a soustruh, který s pomocí 
elektroniky byl regulovatelný. Účastníci soutěže si otestovali svoji zručnost, digitální znalosti, 
schopnosti komunikace mezi vrstevníky, ale i s dospělými. 
Zapojených žáků: 6 (1 dívka) 
Umístění: druhé a čtvrté místo 
 
Zapojení do projektů: 

V letošním roce se 59 žáků zapojilo do projektu KOMPETENCE 4.0. Zapojili se žáci prvních až třetích 
ročníků a všech oborů. Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení absolventů středních škol na trhu 
práce v česko-polském příhraničí v souvislosti s nutností posilování nově vzniklých kompetencí, které 
přináší nástup Průmyslu 4.0.  
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PK cizích jazyků, šk. rok 2021-2022 

Členové 

Předmětovou komisi tvořilo v tomto školním roce 12 vyučujících ve věku 24-62 let, od začínajících až 

po ty s mnohaletou praxí:  

PhDr. Zuzana Bernátová, Mgr. Jana Dousková, Mgr. Pavla Králová, Mgr. Lucie Machálková, Mgr. Lucie 

Krajčírová, PaedDr. Eva Poláková – vedoucí PK, Bc.Kristýna Poláková, Mgr. Zuzana Mandincová, Ing. 

Ivo Rejc, Ing. Štěpánka Rejnartová, PaedDr. Dagmar Salačová, Bc. Zuzana Valešová. 

Výuka 

Ve třídách technického lycea se od prvního do čtvrtého ročníku učí anglický i německý jazyk (celkem 

13 hodin anglického jazyka a 11 hodin německého jazyka). V oborech výpočetní technika, 

elektrotechnika a strojírenství mají studenti v prvním ročníku po dvou hodinách anglického i 

německého jazyka a od druhého ročníku se rozhodují, s jakým jazykem budou pokračovat. Už několik 

let se ve všech třídách těchto oborů učí od 2. ročníku pouze anglický jazyk, a to v dotaci 3 hodiny 

týdně. Nabízíme výuku nepovinné němčiny, ale nedařilo se ji zorganizovat pro malý počet zájemců. 

Po několika letech probíhala výuka nepovinné Technické angličtiny pod 

vedením PaedDr. Eva Polákové. 

Výuka probíhala po většinu školního roku prezenčně, při karanténách tříd  

distančně, v případě absence některých studentů hybridně – mohli se 

připojit k výuce přes MS Teams.  Díky spolupráci jednotlivých vyučujících 

anglického jazyka jsme v předchozím školním roce  vytvořili sdílenou 

databázi výukových materiálů, kterou jsme využívali a doplňovali i v tomto 

školním roce. Využívali jsme sdílený účet na create.kahoot.it, na kterém 

vzniklo mnoho kvízů, využívaných pro opakování látky i zkoušení.  Zvláště 

ve 4. ročnících jsme se soustředili na odbornou angličtinu, která je od 

loňského školního roku povinnou součástí ústní maturitní zkoušky 

z anglického jazyka. Jako základní výchozí materiál používáme učebnici 

Flash on English for Mechanics and Electronics, ke které jsme zpracovali 

mnoho pracovních listů v aplikaci liveworksheets.com.  

Maturitní zkoušky 

V ŠVP máme stanovenou výstupní úroveň 1. cizího jazyka na stupni B1, řada studentů ale vychází se 

školy s úrovní B2 nebo C1. Organizace maturitních slohových prací a ústních zkoušek z cizích jazyků se 

v minulém školním roce přenesla do kompetence středních škol, věnovali jsme tedy velké množství 

času jejich přípravě. V písemné práci i ústních zkouškách byli takřka všichni studenti úspěšní, jen 2 

nezvládli ústní zkoušku. 1 student získal v didaktickém testu výjimečných 100%.  

Soutěže, aktivity na rozvoj jazykových znalostí 

23.2.2022 jsme zorganizovali školní kolo Anglické olympiády. Vítěz  Milan Rejchrt ze třídy S1A 

postoupila do krajského kola, ve kterém se umístil na 6.-8. místě. 

V září 2021 proběhl ve třídách L2 a P2 Anglický Teambulding – 4hodinový program zaměřený na 

stmelení kolektivu a prevenci patologických jevů, vedený v angličtině. Tento program zajišťovali 

pracovníci společnosti Zážitková angličtina a studenti i vyučující ho hodnotili jako přínosný jak 

z hlediska angličtiny, tak pro znovunavázání vztahů ve třídě. 
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17.3.2022 proběhl jako připomínka svátku Sv. Patrika, patrona Irska, ve škole tzv. Zelený den. 

9.5.2022 se studenti tříd L2, S2A a S2B zúčastnili akce Den Evropy na TUL, kde měli příležitost hovořit 

anglicky se studenty z různých zemí, kteří jsou v Liberci na stáži v rámci programu Erasmus, a mohli si 

vyzkoušet zábavnou formou, jaké mají znalosti o Evropě. 

  

DVPP, projekty 

Většina vyučujících si průběžně zvyšuje své jazykové znalosti i metodické dovednosti, i v tomto 

školním roce převážně formou webinářů. 4 kolegyně (Pavla Králová, Lucie Langerová, Kristýna 

Poláková a Dagmar Salačová) absolovaly prezenční  8hodinový Metodický kurz v JŠ Tandem Praha. 

31.8. se Pavla Králová, Lucie Langerová a Dagmar Salačová zúčastnily konference Back to school, 

kterou pořádalo vydavatelství OUP v Praze. 

O prázdninách vyjely 3 vyučující na Kypr na kurz v rámcl projekt Erasmus+: Kristýna Poláková a Eva 

Poláková absolvovaly týdenní kurz Metodika výuky angličtiny a Štěpánka Rejnartová 2týdenní kurz 

zaměřený na rozvoj jazykových dovedností. Eva Poláková, Zuzana Mandincová a Zuzana Valešová 

vedly celkem 4 kurzy angličtiny a Zuzana Bernátová 1 kurz němčiny pro kolegy v rámci projektu 

Šablony-CLIL. 
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Výroční zpráva  2021/2022 

Předmětová komise ELEKTROTECHNIKA 

Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika 

 
Předmětová komise ELEKTROTECHNIKA zastřešuje tři zaměření oboru: 
Elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika – třídy ExA 
Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy – třídy ExB 
Robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy – třídy ExC 
 
Personální obsazení předmětové komise je různorodé. Je zde zastoupena mladá nastupující generace,  
generace středního věku  a jsou zde i velmi zkušení členové, kteří jsou v předdůchodovém věku. Proto 
dochází k předávání znalostí, vědomostí a postupů pro výuku, zlepšování komunikace mezi samotnými 
členy komise i směrem ke studentům. Mnozí z vyučujících vyučují jak předměty teoretické, tak i 
předměty s praktickým využitím těchto znalostí. Zde dochází k propojení teorie v praktickém využití a 
umožní to studentům lepší pochopení probírané látky a hlavně studenti odchází s vědomím 
využitelnosti teoretických znalostí. 
Komise se skládá ze 14 členů  (13 mužů, 1 žena). Jeden kolega skončil, ale povedlo se jej nahradit 
kolegou novým. Tento kolega je z řad bývalých studentů, takže je dobře, že  naše práce má smysl a 
tento smysl vidí i studenti, když se na školu vrací jako nastupující pedagogická generace. Nový kolega 
se ihned zapojil a byl vyslán na školení… 
 
Ve škole jsou laboratoře, kam dochází studenti v rámci elektrotechnických předmětů a konají zde různá 
cvičení a měření a další praktické činnosti. Laboratoře jsou vybaveny potřebným technickým zázemím, 
měřicími přístroji, stroji, robotickou linkou. Laboratoře jsou průběžně doplňovány a modernizovány 
(laboratoř měřicí a sdělovací techniky, laboratoř mechatroniky a číslicové techniky, silnoproudé 
laboratoře. Pomáhá nám v tom i začlenění v různých doplňkových aktivitách jako jsou kroužky 
pořádané pro studenty - Firmičky, Nakap, kde můžeme v rámci kroužků doplnit vybavenost učeben 
dalšími měřicími a přístroji pro následné používání v rámci výuky i ostatních studentů a tříd. 
 
Díky předcházejícím letům, kdy jsme byli nuceni vyučovat vzdáleně, jsme začali používat různé 
„kanály“, jak předat studentům informace. Myslím, že v této různorodosti jsme zároveň studenty 
připravili na možnou komunikaci ve firmách. 
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ŠVP elektro oborů jsou aktuální . 
 
Vyučované předměty:  
Zaměření: Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy 
ZAE Základy elektrotechniky 
ELM Elektrotechnická měření 
ELT Elektronika 
AUT Automatizační technika 
PPL Programování PLC 
VEE Výkonová elektrotechnika 
ESP Elektrické stroje a přístroje 
EEN Elektroenergetika 
ELZ Elektrická zařízení 
PRA Praxe 
 
Zaměření: Elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika 
ZAE Základy elektrotechniky 
ELM Elektrotechnická měření 
ELT Elektronika 
AUT Automatizační technika 
SIZ Silnoproudá zařízení 
RAZ Radioelektronická zařízení 
TEZ Telekomunikační zařízení 
PRA Praxe 
 
Zaměření: Robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy 
ZAE Základy elektrotechniky 
ELM Elektrotechnická měření 
ELT Elektronika 
AUT Automatizační technika 
SIZ Silnoproudá zařízení 
ROB Robotika 
PRA Praxe 
MIT Mikroprocesorová technika 
 
Absolvent oboru vzdělávání elektrotechnika se zaměřením na  
průmyslovou elektrotechniku, výkonovou elektroniku a řídící systémy se uplatní především ve 
technickohospodářských funkcích při 

 projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru; 
 v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie; 
 v oblasti zkušební, revizní, servisní techniky a údržbě elektrických strojů, přístrojů, světelné techniky, 

tepelné techniky a polovodičových měničů; 
 při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, měřících systémů, 
 programování PLC automatů, projektování osvětlení a průmyslových rozvodů. 

Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební 
technik, servisní technik elektrických zařízení, provozní technik, školící technik. 
 
Absolvent oboru vzdělávání elektrotechnika se zaměřením na  
elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika  se uplatní jako technik, operátor a 
programátor především ve středních technickohospodářských funkcích při 
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 projekčních, konstrukčních a technologických činnostech elektrotechnického charakteru; 
 řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů a robotů; 
 využití automatizace v bezpečnostních systémech a pro řízení budov; 
 programování počítačů, mikropočítačů a elektronických přístrojů a zařízení; 
 výrobě, údržbě, revizích a opravách elektrotechnických zařízení; 
 školení zaměstnanců z oblastí automatizace a sdělovací techniky; 
 řízení provozu v podnicích. 

Absolvent oboru vzdělávání elektrotechnika se zaměřením na  
robotiku se uplatní jako konstruktér, projektant, provozní, revizní, zkušební a školicí technik, 
programátor a specialista pro různé oblasti aplikací automatických systémů při 

 projektování a konstrukce prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť 
(dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.); 

 návrh robotů a manipulátorů a jejich nasazení ve výrobních systémech s využitím znalostí problematiky 
teorie řízení a řídicích systémů, senzoriky, analýzy obrazu, automatické identifikace, softwarového 
inženýrství, průmyslových sítí v řídicích systémech, elektroniky a pohonů; 

 zabezpečení provozu, seřízení, programování, diagnostika, údržba a oprava strojů a přístrojů; 
 řízení a obsluha automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a měřících systémů. 
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DVPP (Další vzdělávání ped. pracovníků) 
 
Někteří kolegové si dodělávají Doplňkové pedagogické minimum 
 
Proběhlo školení – nové emily 
Proběhlo školení MS-Teams 
Proběhlo školení Bakaláři 
Proběhlo školení One Note 
 
Vybraní pedagogové prošli i školením i praktickým výcvikem - Ochrana Měkkých cílů – 21.10.2021 
 
Schůzka se zástupci ČEZ – 29.9. 2021 
 
PE – školení program Pavouk, Eaton - 30.8.2022  - Místo, Praha - Horní Počernice, středisko EATON 
Školení proběhlo v plánovaném rozsahu. Kromě standartních funkcí byly představeny i některé novinky 
v programu. Zároveň byla opakována teorie, která vychází z platných norem. 
 

KB - školení EPLAN Education Refresh -od 8.8.2022 do 11.8.2022 -místo EPLAN ENGINEERING 

V loňském školním roce probíhala od 7.11.2021 do 13.11.2021 stáž ERASMUS pro pedagogy ve 
Španělsku ve městě Malaga Této stáže se zúčastnili i kolegové naší katedry. Navštívili školu 
s podobným zaměřením i výrobní firmu. 
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Soutěže, prezentace školy, exkurze: 

 

Mezinárodní elektro olympiáda 
- jako každý rok i letos proběhla mezinárodní elektro olympiáda NEISSE ELEKTRO 2022, kterou 
pořádá vysoká škola v Žitavě. Konala se v sobotu 2. 4. 2022 online formou. 
 
Zúčastnilo se celkem 12 našich studentů elektro oborů ExA a ExB a naši elektrikáři se jí zhostili 
opět se ctí a získali 8 míst z prvních deseti.  
Studenti vzorně reprezentovali naši školu a s přehledem obstáli v konkurenci německých a 
polských studentů a navázali jsme tak na úspěšné předchozí ročníky 
V pátek 24. 6. 2022 se v aule naší školy předávaly hodnotné ceny. 
 

                
 
 

 
 
 
 

Na škole též probíhaly Soboty s technikou – on line 
A pro budoucí studenty se organizovaly Dny otevřených dveří 
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Dále se studenti účastnili následujících akcí: 
 
Distribuční maturita - Hradec Králové, budova ČEZ distribuce 22.-24. 9. 2021   

Celkem 20 žáků ze 4 škol 
1. den – přednáška o bezpečnosti, řízení soustavy nn a elektro mobilitě,  
2. den – elektrické stanice a jejich vybavení, diagnostika, práce na nn a vn,  
odpoledne rozvodna Neznášov + praktické ukázky 

3. den –měření, test, beseda s vedením ‚CEZ distribuce 
 
Energetická olympiáda - Žáci řeší energetický projekt. Vše potřebné si musí najít na internetu.  

Technické řešení, názvosloví, ekonomiku 
 
Czech Cybertron 2021 -  5. a 6. října 2021 

Škola zúčastnila akce prostřednictvím pedagoga a dvou studentů posledního ročníku naší školy. 
Jednalo se o akci výuky informační a kybernetické bezpečnosti na středních školách, která byla 
podpořena praktickým kybernetickým cvičením, kde cílem bylo ochránit řídicí systém PLC a Scada 
systém průmyslové automatizace před hackerskými útoky. 
 
soutěž Stříbrný píst SMC - SMC Vyškov  15.6.2022 3 studenti, obsadili 3. místo z 18 škol 

soutěž z pneumatických a elektropneumatických systémů a průmyslové automatizace 
 
Návštěva Národního muzea, Národní technické muzeum, 
Zahájení programu Prokopa Diviše, Beseda - Energie - budoucnost lidstva 
 
Školení EZS Jablotron 
Projektový den na TUL – mechatronika 
FANUC - seminář, spolupráce 
Green Energy Tour 
Exkurze – Hardwario 
Exkurze - VÚTS Liberec 
Exkurze - Vodní elektrárna Rudolfov 
Exkurze –Denso 
Návštěva IQlandie Liberec 
Exkurze do ABB Jablonec n.N. 
Exkurze do PE Ledvice 
Exkurze do Muzea energie Velké Hamry 
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Školní kroužky 
 

Kroužek – NAKAP - Digitální přenos dat 
     - 3 hodinový kroužek v rámci předmětu Radioelektronický zařízení, zaměřeny na 4.ročník 
     - v rámci kroužku zakoupen měřící přistroj digitálního DVB-T2 signálu 
     - probíhal formou online a jednou prezenčně  
 

         
 
 

Kroužek – NAKAP -Elektronika,  

     - 3 hodinový kroužek v rámci předmětu PRA, ELT, CIT,IKT, zaměřený na žáky 2. ročníku 
     - probíhal prezenčně a studenti se seznamovali s návrhem a výrobou desek plošných spojů. 
 
Tento kroužek v letošním školním roce pokračuje a studenti na něj naváží výrobou fyzického 
výrobku podle vlastního zadání 
 
V uplynulém roce proběhl EU projekt FIRMIČKY, kde se třída naučila nové dovednosti v podnikání a 
vedení virtuální firmy Pear ltd.  
Nakap2,Dětská univerzita, Soboty s technikou, v plánu je Noc vědců, vodík - alternativní pohony 
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Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 – předmětová komise přírodovědných oborů 

 

Předmětovou komisi přírodovědných oborů tvořilo na začátku roku devět vyučujících v následující 

skladbě: 

Věk (roků) aprobace praxe (roků)  vyučuje 

57 MAT, FYZ 36 MAT, FYZ, ELE 

65 MAT, CHE 40 MAT, CHE 

59 MAT 36 MAT 

62 MAT, PRA 37 MAT, FYZ 

59 MAT, FYZ 35 MAT, FYZ 

50 MAT, FYZ 25 MAT, FYZ, IKT 

29 CHE 4 CHE 

53 MAT, FYZ 30 MAT, FYZ 

60 MAT, PRA 36 MAT, FYZ, PRA 

 

 

Předmětová komise plně zajišťuje výuku matematiky, fyziky a chemie a příbuzných předmětů. Tyto 

předměty patří do všeobecného základu a vyučují se na všech oborech a ve všech třídách. Tvoří základ 

pro výuku všech odborných předmětů i pro orientaci v praktickém životě. 

Materiální úroveň komise je dostačující. Během roku se konaly práce na půdě a následně oprava trámů 

nad učebnami. Celý rok jsme nemohli učit ve fyzikální učebně a zároveň proběhlo malování kabinetu 

FYZ a učebny fyziky. Několikeré stěhování jsme využili k probrání sbírky a vyřazení nepotřebného 

materiálu, ale nové pomůcky jsme tentokrát žádné nepořizovali.  

Výuka matematiky jako maturitního předmětu byla ještě ovlivněna koronavirovou pandemií v nižších 

ročnících výuky, takže dva naši žáci ve státní maturitě neuspěli a to dokonce ani v podzimním termínu. 

Tam bude potřeba se více zaměřit na opakování učiva a řešení více úloh ze státní maturity. 

Na druhou stranu jsme zaznamenali i úspěchy, hlavně v soutěžích pro nadané žáky. Zúčastnili jsme se 

logické olympiády, matematické soutěže KLOKAN a samozřejmě i matematické a fyzikální olympiády. 

Největším úspěchem bylo 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády. 

Pro podporu nadaných žáků organizujeme fyzikální kroužek, pro podporu méně nadaných jsme 

pořádali pravidelná doučování slabších žáků. Pro uchazeče o studium u nás jsme zorganizovali 2krát 

půldenní seminář zaměřený na zvládnutí přijímacích zkoušek z matematiky. 

V loňském roce doznívalo ještě kovidové období a možností pro další vzdělávání nebylo tolik, tak pouze 

tři naši kolegové se zúčastnili webináře „Nanovlákna snadno a rychle“. Jeden zástupce naší komise se 

zúčastňoval na práci oblastního kabinetu Liberecko – matematika a její aplikace. 

Řada aktivit komise se uskutečnila v rámci projektů, hlavně celostátní „Šablony“ jsme využili 

k doučování slabších žáků, v rámci projektu NAKAP pořádáme fyzikální kroužek.  
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PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TECHNICKÉHO LYCEA 

 

 Napříč ostatními předmětovými komisemi, tedy věkem i odborností 

 Zaměření WEB  

Cílem předmětu ve volitelné části ve čtvrtém ročníku je prohloubit znalosti žáků v oblasti 
návrhu webových aplikací. Předmět se zaměřuje na tvorbu „backendu“ běžícího na pozadí 
webových aplikací. Osvojují si znalosti práce v databázích, rozumí principům jejich činnosti a 
umí je efektivně používat pro získávání informací a při tvorbě vlastních projektů. Podstatnou 
část vzdělávání představuje samostatná tvorba jednoduchých i komplexnějších aplikací za 
pomoci vývojových frameworků a API třetích stran.  
Žáci pak směřují na VŠ zejména s IT zaměřením 

 Zaměření 3DT 

Cílem předmětu je seznámit a naučit žáka pracovat s aktuálními technologiemi v oblasti rapid 
prototypingu – 3D tisk, 3D stylus modelováním, reverse engineeringu (3D skenováním), 
měření na 3D souřadnicovém zařízení a prověřit mechanické vlastnosti vyrobených dílů. 
Osvojují si znalosti kompatibility přenosu dat, formátů souborů,  repair software. Předmět se 
zaměřuje na dovednostní vzdělávání v 3D technologiích běžně používaných praxi a obsluhu 
vybraných zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů, z nich jsou součásti 
vyrobeny. Zároveň je toto zaměření podloženo znalostmi výrobních technologií a zařízení STR 
a VČS, modelováním v CAD následně v PVY aplikovaným na design průmyslových výrobků. 
Žáci pak směřují na VŠ zejména se strojním, ekonomickým, pedagogickým zaměřením. Není 
výjimka ani biomedicínská technika. 

 Materiální zabezpečení – PC učebny, foto ateliér, laboratoř 3DT 

 Výuka dobíhá poslední dva roky, byla úspěšná a stran maturitních výsledků nadprůměrná 
(studují zde zejména gymnaziální typy žáků). ŠVP i koncept lycea se tedy již nijak neupravuje. 

 Nadaní studenti se realizují zejména praxí u firem (2.ročník), výbornými výstupy v rámci 
povinné ročníkové práce (3.ročník) a pro všechny povinnou maturitní prací - šestiměsíční 
projekt (4.ročník). Mnozí již během studia spolupracují celoročně s firmami nebo vlastní 
firmu zakládají a pracují v ní 

 Gymnaziální nastavení žáků a priori vede k nadstandardní spolupráci se školou v rámci PR, 
podpoře video výstupy, rozhovory se zajímavými lidmi, kultivovanému na úrovni vystupování 
za školu při veřejných akcích. 

 Kroužek programování CNC strojů ve 4.ročníku 

 Exkurze na Designblok Praha, MSV Brno, Czechpress foto Praha 

 Účast v projektu Erasmus+ (krátkodobé i dlouhodobé stáže) 
 

 Sociálně patologické jevy – fatální dopad covid výuky na nasazení v loňském 3.ročníku. 
Priority byly přeskládány na brigáda – sport – sociální život – škola  (ale nechci to ani 
rozebírat ani se k tomu vracet – nechalo se to hnít, tak to bylo jak bylo) 
Letošní 3.ročník vypadá zatím „zdravěji“, minimálně přístupem ke studiu a tedy nastavenými 
prioritami. 
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Zpráva o činnosti PKSV 2021 - 2022 

 
Vyučované předměty spadající pod společenskovědní PK jsou ČJL, ZSV (DEJ + OBN), 

MPV, EKO a TEV. Výuka se zaměřuje na rozvoj znalostí v oblasti všeobecného rozhledu, 
humanitního vzdělávání, ekonomické gramotnosti a pohybových dovedností. 

Počet členů katedry je v současné době 18.  
Učitelé ČJL: Mgr. Blanka Holubcová, Mgr. Lenka Krajcsovicsová, Mgr. Lucie Krajčírová, 
Mgr. Stanislav Krotil, Mgr. Lucie Langerová, Mgr. Lukáš Trněný, Mgr. Jana Závacká 
Učitelé ZSV: PhDr. Zuzana Bernátová, Mgr. Jana Dousková, Mgr. Lenka Krajcsovicsová 
Mgr. Stanislav Krotil, Mgr. Zuzana Mandincová, Mgr. Lukáš Trněný  
Učitelé MPV: Bc. Kristýna Poláková 
Učitelé EKO: Ing. Marie Kramsová, Ing. Štěpánka Rejnartová, Ing. Bc. Přemysl Tišer 
Učitelé TEV: Mgr. Jan Choutka, Mgr. Monika Jinochová, Mgr. Vít Zákoucký, 
Ing. Mgr. Petr Zdráhala 

 
Kolegyně Mgr. Zuzana Mandincová odešla v květnu 2022 na MD. 
 
PhDr. Zuzana Bernátová (L4, od května 2022 L2), Mgr. Monika Jinochová (E2B), 

Mgr. Lucie Krajčírová (E1A), Mgr. Lenka Krajcsovicsová (E1B), Ing. Marie Kramsová (S3A), 
Mgr. Lucie Langerová (E4A), Mgr. Zuzana Mandincová (L2), Ing. Štěpánka Rejnartová (L3) 
a Mgr. Lukáš Trněný (E3B), Mgr. Vít Zákoucký (S1A) zároveň zastávali funkci třídních učitelů. 
 
Výuka 

 
Výuka probíhala ve školním roce 2021/22 až na výjimky prezenční formou. Pro 

komunikaci se studenty a zadávání úkolů někteří kolegové využívali i nadále prostředí 
MS Teams a Google Classroom. Další aplikace a platformy, které byly i nadále využívány 
v rámci prezenční výuky jsou Kahoot.it, Testportal.com, Liveworksheets.com nebo 
Google Forms. Všechny interaktivní materiály vytvořené během distanční výuky jsou 
využitelné i při prezenční, nadále je používáme i ve výjimečných případech, kdy studenti 
zůstávají doma na výuce distanční. 

Výuka předmětů byla kvalitní, cíle ŠVP byly splněny. 
 
Organizace maturitních slohových prací a ústních zkoušek z ČJL se ve školním roce 

2020/21 přenesla do kompetence středních škol, ale vzhledem k situaci s covid-19 byly 
maturitní slohové práce zrušeny a ústní zkoušky proběhly pouze na bázi dobrovolnosti. Proto 
teprve v roce 2021/22 proběhlo vše podle standardních pravidel.  

Co se týká maturitních zkoušek z ČJL, slohové práce byly napsány 11. 4. 2022 a studenti 
si vybírali ze šesti témat. Všichni studenti prospěli. DT nesplnili v prvním termínu 2 studenti. 
Ústních zkoušek se účastnilo celkem 169 studentů ze 7 tříd, 6 z nich nesplnilo kritéria pro 
složení ústní zkoušky z ČJL. 

Školní seznam četby k maturitní zkoušce byl v září 2021 rozšířen na 78 knih. 
 

Vzhledem ke změnám v RVP požádala katedra ČJL v červnu 2021 o navýšení hodin 
českého jazyka od školního roku 2022/23, ideálně o 1 hodinu týdně ve 3. ročníku ve všech 
oborech. Tato hodina by byla věnována mediální výchově. Tato žádost zatím zůstává v jednání. 
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Soutěže 

 
V listopadu 2021 proběhlo školní kolo České lingvistické olympiády. Nejlepší student 

naší školy se probojoval až do celostátního kola, kde se v konkurenci 45 nejlepších studentů 
z celé republiky umístil na 8. – 9. místě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V lednu 2022 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 

29 studentů, 2 nejúspěšnější postoupili do okresního kola. 
 

V rámci výuky TEV se naši studenti účastnili soutěží v basketbalu (2. místo v okresním 
kole), fotbalu (3. místo v okrskovém kole), florbalu (2. místo v krajském finále Subterra cup 
poháru SŠ, 1. místo v krajském finále ve florbalu SŠ, 4. místo ve florbalu SŠ v kategorii dívek), 
futsalu (3. místo v okresním finále) a volejbalu (1. místo v okresním finále).  

Katedra TEV dále organizovala Školní ligu v malé kopané, která probíhala o velkých 
přestávkách. Celkem bylo sehráno 57 utkání a zvítězila třída E4C.  

 
V prosinci 2021 katedra EKO zorganizovala pro naše studenty školní kolo Ekonomické 

olympiády, z něhož 5 studentů postoupilo do krajského kola. 
 

 

Exkurze  

 
V září 2021 proběhly tradiční exkurze 1. ročníků do knihovny. Exkurze byly v letošním 

školním roce uspořádány i pro 2. ročníky, protože v předchozím školním roce byly tyto aktivity 
zakázány kvůli pandemii covid-19. 
 

V říjnu 2021 navštívila třída L2 (Mn + Kc) Národní muzeum, stejná exkurze poté 
proběhla na začátku listopadu 2021 se třídou E4A (La + Kp).  

V dubnu 2022 třída E1A navštívila firmu Denso (Pk + Kl), v červnu 2022 se třída L2 
podívala do Galerie Lázně (Bá + Dk) 
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Během celého školního roku chodily některé třídy na večerní divadelní představení – 
L3 (La + Re – Semafor, Sugar, Hledá se tenor), S1B (La + Bá – Hra, která se zvrtla), E2B (La + Kl 
– Hra, která se zvrtla). Tyto aktivity jsou ze strany studentů velmi vítány a jsou na bázi 
dobrovolnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Další aktivity 

V září 2021 proběhly v Novém Městě pod Smrkem dvoudenní harmonizační dny 
pro 1. ročníky. Na organizaci se podíleli třídní učitelé a celou akci zaštiťovala a připravila 
kolegyně Pk. Další „netřídní“ kolegyně z PKSV, které pomáhaly, byly Re a La. 

PKSV se v prosinci 2021 a v únoru 2022 podílela na organizaci DOD. 

V lednu 2022 proběhly lyžařské výcvikové kurzy 1. ročníků ve Vysokém nad Jizerou a 
v červnu poté sportovní turistické kurzy 3. ročníků v Bílém Potoce. Z katedry společenskovědní 
se kurzů kromě vyučujících TEV (Zd, Zv, Mm) dále účastnily Pk, Kl a Re. 

V březnu a na začátku dubna 2022 katedra ČJL zorganizovala 2 přípravné kurzy češtiny 
pro uchazeče o studium na naší škole. „Soboty s češtinou“, kterých se nakonec zúčastnilo cca 
60 žáků z různých ZŠ, pomáhali organizovat La, Kt, Kl, Kj, Tr a Zá. 

V rámci přijímacích zkoušek bylo také potřeba připravit a zrealizovat zkoušky na úrovni 
A2 po ukrajinské uchazeče. To zaštítila kolegyně Zá, která má se zahraničními studenty 
mnohaleté zkušenosti. Pohovorů se zúčastnilo 12 ukrajinských studentů a v komisi dále 
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zasedly La a Kl. Žádný z uchazečů o studium úrovně českého jazyka A2 nedosáhl, situace 
se proto bude dále řešit v srpnu 2022. Nicméně, uchazečům byl nabídnut kurz českého jazyka, 
který vedla od dubna do června 2022 kolegyně Zá. 

Pod vedením kolegyně Mn se škola účastnila evropského projektu Školy - vyslanci 
Evropského parlamentu, který vyvrcholil 9. 5. 2022. Na zahradě školy místo plánovaného 
jednoho Stromu Evropy vyrostlo celé stromořadí. Na zasazení malých jedlí douglasek se 
podíleli nejen všichni naši junior vyslanci projektu Školy - vyslanci EP, ale také celé třídy E2C a 
L2. Díky našim studentům a kolegyni Mn získala naše škola jako jedna z 10 z celé ČR titul 
Vyslanecká škola EP. 
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Časopis Zkrat pokračoval ve školním roce 2021/22 v internetovém prostředí a tvořili 
ho především studenti třídy L2 pod vedení Pk. Ke 30. 6. 2022 byl časopis přihlášen do soutěže 
„Školní časopis roku 2022“, která se koná pod záštitou Asociace středoškolských klubů ČR. 

Díky katedře MPV (Pk, Re + Hř, Jč) je škola velmi aktivní na sociálních sítích (FB, 
Instagram).  

 
Někteří členové společenskovědní PK se účastnili DVPP, v letošním školním roce 

formou různých seminářů nebo webinářů týkajících se buď vyučovaného předmětu, nebo 
například tématu vedení kolektivu atp. Zároveň se vyučující zapojili v rámci „vzájemné 
spolupráce“ a „tandemu“ v projektu Šablony II OP VVV. 

 
 

Zpracovala: Lucie Langerová, srpen 2022 


