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Skola s tradicí a vysokou úrovní odbornosti
patří k největším a nejmodernějším střed-
ním odborným školám v ČR. Nabízí atrak-

tivní obory zaměřené na: informační technolo-
gie, elektroniku, strojírenství a ekonomiku,
podrobné informace na www.sstebrno.cz.
Do výuky pravidelně zavádí nové technologie
a využívá dlouhodobou prosperující a mimořád-
ně bohatou spolupráci s partnerskými firmami.
Žáci se úspěšně účastní řady odborných soutěží
a jejich úspěchy tak přispívají k dalším oceně-
ním, které škola získává. Škola je zapojena v pro-
jektech evropských fondů. Absolventi jsou žádá-
ni zaměstnavateli a v případě studijních oborů
mají vysokou úspěšnost přijetí na VŠ.
Žáci oceňují
• vybavení školy, moderní a čisté prostředí
• trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně
budoucích zaměstnavatelů
• spolupráce s VŠ, např. s VUT Brno
• po vyučení možnost získání maturity
• úzká spolupráce s úspěšnými firmami regionu

• výborné uplatnění absolventů školy, odborná
praxe ve firmách v průběhu studia
• zahraniční stáže v Anglii, Německu, Chorvat-
sku, exkurze do firem, Iyžařské kurzy v Alpách
• zdarma pracovníoděv a obuv pro výuku v dílnách
• zapůjčování učebnic
• moderní formy distančního vzdělávání, elek-
tronické učební materiály na intranetu školy
• možnost získat ECDLcertifikát ve výpočetní
technice a certifikát CISCOz počítačových sítí
• absolventi vybraných oborů získají osvědčení
o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle
§ 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. zdarma
• programování v CAD/CAM, animace, hry, dle
výsledků soutěže v programování škola vycho-
vává veimi kvalitní programátory
• možnost získat firemní stipendium a odměny
Standardní vybavení školy
• moderní technické vybavení
• pracoviště s produkčními CNC stroji s řídicími
systémy Siemens Sinumeric, Heidenhain,
Fanuc, víceosé CNC stroje
• odborné učebny CNC se simulátory pro
výuku CNC obrábění
• multimediální učebny, jazykové učebny

• projektování a tvorba modelů pomocí 3D tis-
kárny a 3D skeneru
• špičková učebna mechatroniky firmy FESTO
a elektroniky
• interaktivní tabule, data projektory, multimedi-
ální elektronické učebnice
• celodenní připojení na internet, wi-fi
• informační centrum s knihovnou a studovnou
včetně možnosti tisku a kopírování
• velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým
sálem a kompletním hygienickým zázemím
• jídelna s výběrem ze tří jídel, kantýna, automaty
• zajištění ubytování pro všechny mimobrněn-
ské žáky, výběr ze dvou domovů mládeže
Novinky
• specializovaná učebna elektrických měření
• učebna zaměřená na aktivní výuku výpočetní
techniky, programování a PCgrafiku
• učebna na praktickou výuku PCsítí
• posluchárna s kapacitou 60 míst a kvalitní au-
diovizuální technikou pro ozvučení a prezentace
• 9 nových produkčních obráběcích CNC strojů
s měřicími sondami
• 6 nových výukových CNC obráběcích strojů
od firmy EMCOvčetně PCsimulace
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