Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Jedna z největších  a nejmodernějších středních odborných škol v ČR, držitelka Certifikátu kvality ve vzdělávání 
ISO 9001 : 2009, zapojena v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce, škola s vysokou úrovní odbornosti.
■ Hodnocení školy Českou školní inspekcí:
„Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání.“
■ O škole
Státní škola s atraktivními obory zaměřenými na:
informační technologie 	
elektroniku
strojírenství		
ekonomiku
podrobné informace na www.sstebrno.cz 

Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během 4 standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR.
Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku a bez ohledu na její výsledek pokračuje  ve 4. ročníku k maturitě.

■ Důvody, proč studovat na této škole
- jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR
- trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně budoucích zaměstnavatelů
- výuka ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
- Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
- úzká spolupráce s VUT Brno – fakulta strojní, elektro, informačních technologií
- kvalitní příprava na VŠ, VOŠ, vysoká úspěšnost přijetí
- po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
- úzká spolupráce s moderními firmami regionu
- výborné uplatnění na trhu práce, odborná praxe ve firmách
- zahraniční stáže v Anglii, Chorvatsku, Německu a Maďarsku, exkurze, lyžařské kurzy v Alpách
- účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
- školné se neplatí, zdarma pracovní oděv a obuv, učebnice půjčujeme
- výborná dopravní dostupnost
- práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
- mnoho sportovních a zájmových kroužků
- vzdělávání pomocí e-learningu z domova
- možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice a certifikát CISCO pro oblast  počítačových sítí
- absolventi elektrotechnických oborů získají osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice  vyhl. č.50/1978 Sb.
- možnost získat státní zkoušku z psaní na osobním počítači a z obchodní korespondence 
- programování v CAD/CAM
- podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
- poradenská pomoc školního poradenského pracoviště se školním psychologem

■ Vybavení školy:
- mimořádně moderní technické vybavení pro výuku z projektů EU
- odborné učebny CNC vybavené řídícími systémy Siemens, Heidenhain, Fanuc, Acramatic
- multimediální učebny, jazykové učebny
- špičková učebna mechatroniky a elektroniky 
- odborná pracoviště pro oblast CNC technologií
- tvorba modelů pomocí 3D tiskárny
- názorná výuka - interaktivní tabule, dataprojektory
- celodenní připojení na internet, WiFi
- 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, krásná kantýna, nápojové automaty                       
- domov mládeže pro všechny mimobrněnské žáky
■ Služby rodičům:
- prospěch, docházka, objednávání obědů přes internet
■ Dny otevřených dveří
sobota   6.12.2014 a 13.12.2014, 17.1.2015 a 7.2.2015
pátek    23.1.2015
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