Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
je školou, ve které jsou její žáci vedeni nejenom k lásce k technickému vzdělávání, ale také
k hodnotě dobrých lidských vztahů.

Už dlouhých osm let intenzivně spolupracuje se
strojírenskými firmami, které žáky po ukončení školy
zaměstnávají a které je po stránce lidské i odborné
dobře hodnotí.
O školu je trvalý zájem a i přes nepříznivý demografický vývoj se počet jejich žáků již třetím rokem
zvyšuje. A proč tomu tak je?
Možná proto, jak sami žací říkají, že se jim učitelé
ve škole hodně věnují a mají o ně zájem. Možná
proto, že ve škole vytváříme společenství založené na
principu morálky, svědomí a zodpovědnosti, jednoduše klidné, dělné a bezpečné prostředí. Možná proto,
že tak dobře spolupracujeme již osm let s okolními
strojírenskými firmami. Možná proto, že vidí ve strojírenském vzdělání dobrou budoucnost.
O škole píšeme, o škole mluvíme a o škole veřejnost
ví. A nejenom ta vsetínská. Proto bych do mozaiky

informací ráda přidala pouze pár novinek, které se
týkají uplynulého školního roku 2015/2016. Co nás
nejvíce v tomto roce těší, to je skutečnost, že se nám
podařilo zvýšit zájem žáků o práci tzv. „navíc“.
Spojili jsme se s našimi spolupracujícími firmami
a ty připravily zajímavá praktická témata pro tzv. Středoškolskou odbornou činnost.
Naši žáci se toho nezalekli a pod vedením učitelů a lidí z firem se do řešení úkolů s chutí pustili.
A tak vznikala plazmová CNC řezačka, odpalovací
zařízení pro neelektrické rozbušky, spínací zařízení
pro elektrické rozbušky, byla postavena vlastní malá
kalící pec, konstruovala se robotická ruka, vylepšovala
se ve škole vyrobená 3D tiskárna, vyvíjela se pomůcka
pro zkrutování odizolovaných vodičů a řešili se další
zajímavé technické záležitosti. Žáky i zástupce firem
tato spolupráce zaujala a my bychom rádi v této činnosti dál pokračovali.
Další významnou novinkou školního roku
2015/2016 byl projekt „Talenti do Austinu“. Projekt,

který iniciovala naše dlouhodobě spolupracující firma
AUSTIN DETONATOR s. r. o.
Ta přišla s myšlenkou, že firmy, pokud chtějí
mít zaměstnance, musí vlastními aktivitami daleko
„razantněji vstoupit do školského systému“. Tím
vstupem byla myšlena systémová práce přímo lidí
z firem se školskou mládeží. A to nejenom v rámci
povinných odborných praxí. Projekt byl zrealizován
a všichni jsme měli krásný pocit z nové a smysluplné
spolupráce.
Bylo by určitě možné popsat více novinek v činnosti Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. Ta
cíleně směřuje ke kvalitě a podpoře zájmu mladých
lidí o technické vzdělávání.
Škola je vzhledem ke své kapacitě naplněna a po
odchodu maturantů čeká v příštím školním roce na
nové zájemce.
Ing. Mgr. Jarmila MINAŘÍKOVÁ
Tabulka č. XXX
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Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
je školou ve Zlínském kraji, kde „nepříznivý demografický vývoj nesnižuje počty jejich
uchazečů“. Ba právě naopak. Druhým rokem přijala ke studiu technického vzdělávání
jednou tolik uchazečů, než ze školy po úspěšné maturitní zkoušce odešlo. A proč?
Šli jsme vždycky především „cestou smysluplné práce“. V době, kdy se všichni kolem dokola předháněli a předhání v tom, kdo získá víc peněz na to či
ono, vedení průmyslovky vsadilo na systémový a systematický rozvoj lidského potenciálu a na skutečnou
neformální spolupráci a partnerství s firmami v okolí.
Věděli jsme, že jakékoliv materiálně technické statky
neovlivní kvalitu procesů a života ve škole víc než
dobré klima, dobré vztahy a budování osobní zodpovědnosti, kdy se může jeden na druhého spolehnout.
Když jsme ve škole před sedmi lety přemýšleli o další
cestě, o tom, kam a kudy jít dál, opřeli jsme se především o lidi, kteří v organizaci pracují, o jejich kvalitu
a jejich systémový rozvoj. Ve spolupráci s firmami jsme
udělali revizi všeho, co kvalitu vzdělávacího procesu
ovlivňuje. Společně jsme vytvářeli nové školní vzdělávací programy. Se zástupci firem, s odborníky z praxe,
jsme diskutovali o materiálně technickém vybavení školy, o tom, co by bylo třeba doplnit, nahradit, inovovat.
Zda jít cestou pořizování nových drahých produkčních strojů nebo jít cestou tzv. školních strojů, pomocí
kterých naučí škola žáky technicky myslet, provádět
základní operace a hlavně se jich nebát. Vybrali jsme

si druhou variantu a se stroji produkčními, které by
si měly „na sebe vydělat“ ve vícesměnných firemních
provozech, se seznamují žáci školy na čtyřtýdenních
odborných praxích přímo ve firmách ve spolupráci
a pod vedením odborníků z praxe.
Nečekali jsme. Začali jsme již v roce 2008 spolupracovat s firmami. A tato aktivita „pro strojírenství“
trvá dodnes. Po mnohaleté spolupráci s dnes již více
než desítkou firem (AUSTIN DETONATOR s. r. o.,

INDET SAFET Y SYSTEMS a. s., ZV-Nástroje s. r. o., KOVAR a. s., GALVAMET spol. s r. o., TES
VSETÍN s. r. o., Slovácké strojírny, a. s., Aircraft Industries a. s. a C.B.G. Impex s. r. o., IRISA, výrobní
družstvo, INPO spol. s r. o., Promet Foundry a. s.,
PWO Czech Republic a. s., TRYON s. r. o., VASON
CZ s. r. o.,) jeden druhému lépe rozumíme. Obě strany
dnes víme, že nemůžeme mít ve škole všechny systémy, všechny stroje, všechny technologie, pro které by
firmy nejraději po škole měly naše absolventy připravené. Mnoho let jsme všichni dohromady rozmlouvali a mnoho let jsme si vzájemně naslouchali. Dnes,
škola i firmy, víme, že škola je živý systém, který má na
poli výchovy a vzdělávání i mnoho jiných úkolů. Víme
také, a na tom společně systémově pracujeme, že je
dobré ukázat mladé generaci hlavně cestu k poznání
a poznávání, cestu k zodpovědnosti, cestu k aktivnímu
ovlivňování svého osobního i profesního života.
A proč studovat právě na vsetínské průmyslovce?
O tom výstižně hovoří náš letošní absolvent Jakub
Přikryl.
✒ Ing. Mgr. Jarmila MINAŘÍKOVÁ
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Ahoj deváťáku!
Přemýšlíš, na kterou střední školu podat přihlášku? Ještě ses nerozhodl, co chceš v životě dělat? Chceš znát podstatu věcí, ale zároveň si předměty studia také osahat?
Baví tě technika? Chceš tvořit hodnoty a podílet se na chodu školy? Jestli tvá odpověď na jednu z výše položených otázek zní ANO, pak neváhej a pojď studovat na
Střední průmyslovou školu strojnickou ve Vsetíně!
Naše škola se těší výborné pověsti, její tradice sahá do období první republiky a za dobu své existence vychovala desetitisíce strojařů. Zeptej se svých rodičů a prarodičů, vždyť mezi nimi jistě najdeš někoho, kdo na průmyslovce studoval a na školní léta vzpomíná s nostalgií a úsměvem na tváři. Dnes už se sice nekreslí pomocí tuže
a rýsovací prkna nahradily špičkové počítačové systémy, ale svět stále potřebuje strojaře s všeobecným přehledem a schopností konstruovat strojní součásti s ohledem
na jejich fyzikální vlastnosti, funkčnost, efektivitu, estetiku, design, a dopady na životní prostředí. Vždyť na všech lidských dílech se podílela ruka strojařů. Ať už se
chystáš dále studovat, nebo svou budoucnost vidíš v dobře placené práci, u nás se ti dostane odpovídající odborné a teoretické přípravy a pomůžeme ti vykročit do
života tou správnou nohou.
Máme výborně vybavenou metrologickou laboratoř, rozsáhlý strojový park, kvalitně vybavené učebny, prostornou posluchárnu a výkonné počítače. Spolupracujeme
s předními zaměstnavateli Zlínského kraje, jezdíme na odborné stáže do zahraničí a účastníme se projektů Evropské unie. U nás můžeš dostat ze středoškolského
života maximum, a protože průmyslováci nežijí jen studiem, otevírají se ti dveře k aktivitám, o kterých se ti na základní škole ani nesnilo. Pravidelně bodujeme ve
středoškolských olympiádách, dobře si vedeme v přírodovědných a technických soutěžích a naši sportovci patří k nejlepším v kraji. U nás se fantazii meze nekladou,
vždyť průmyslováci v minulých letech závodili s formulí, plavili se na českých a slovenských řekách, postavili vlastní 3-D tiskárnu, pulzní motor a funkční fonograf;
a to vše z vlastní iniciativy a touhy poznávat. Někteří studenti jsou dokonce natolik zruční, že se již během studia finančně osamostatní, a jiní se svými znalostmi
rovnají s nejlepšími v zemi. Probouzíme v sobě touhu po spolupráci, své poznatky raději sdílíme, než zatajujeme, a snažíme se vytvářet prostředí, které nám umožní
růst. Míříme přes překážky ke hvězdám a ty toho můžeš být součástí!
Nikdy jsme nepodlézali laťku, nikdy jsme nesnížili svůj standard. Jsme náročná škola a budeme po tobě chtít mnohé, avšak věz, že tvou píli ti splatíme dvojnásob. Přijď
mezi nás a přesvědč se sám. Čekají tě léta udávající směr tvé budoucnosti, a proto pamatuj, že technická maturita má váhu a je to jistota, na kterou se můžeš spolehnout.
Pojď k nám a budeš za vodou.
✒ Jakub Přikryl, absolvent Střední průmyslové školy strojnické Vsetín
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