
Analýza-informace o konkrétní škole (velmi podrobné) 
 
1) Objekt analýzy 
Úroveň rozboru: podrobné 
Škola: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 
IZO školy: 000380431 
 
2) Základní informace 
Zřizovatel: škola veřejná (neplatí se školné) 
Datum zahájení činnosti: 20.6.1996 
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 824 
Ředitel školy: Ing. Roman Moliš 
Možnost ubytování: ano (vlastní Domov mládeže – cena 1150 Kč/měsíc) – Jedovnická 
10, Brno - Líšeň 
Stravování: vlastní školní jídelna – Jedovnická 10, Brno - Líšeň 
www stránky: http://www.sssebrno.cz  
email: sekretariat@sssebrno.cz  
Telefon: 544 422 814, 544 422 815 
Fax: 544 210 665 
Místa, kde škola poskytuje vzdělání: 
Trnkova 113, Brno - Líšeň 
Jílkova 195, Brno - Líšeň 
Gajdošova 18, Brno - Líšeň 
Gajdošova 19, Brno - Líšeň 
Gajdošova 20, Brno - Líšeň 
Gajdošova 21, Brno - Líšeň 
Gajdošova 22, Brno- Líšeň 
 
3) Portfolio nabízených oborů vzdělání 
 

Kód oboru 
vzdělání 

Název oboru 
vzdělání 

ŠVP Délka 
vzdělávání 

Forma 
vzdělávání 

Kapacita 
oboru 

Počet 
povinných 

jazyků 

Vyučované 
jazyky 

Přihlášených
/přijatých 
v minulém 

roce 

Počet 
přijímaných 

Obory zakončené výučním listem 
23-51-H/01 Strojní 

mechanik 
Zámečník 3 roky denní 180 1 A, N 12/12 25 

23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - 
specialista 
moderních 
výrobních 
technologií 

3 roky denní 30 1 A, N 4/4 10 

23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů - 
obrábění na 
CNC strojích 

3 roky denní 180 1 A, N 26/26 25 

26-51-H/02 Elektrikář-
silnoproud 

Elektrikář-
silnoproud 

3 roky denní 150 1 A, N 32/30 25 

26-52-H/01 Elektromechan
ik pro zařízení 

a přístroje 

Elektromechan
ik pro zařízení 

a přístroje 

3 roky denní 90 1 A, N 29/29 25 

Obory zakončené výučním listem-zkrácené studium 
23-51-H/01 Strojní 

mechanik 
Zámečník 1 rok denní x 0 x 16/15 20 

23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - 
specialista 
moderních 
výrobních 
technologií 

1 rok denní x 0 x 6/6 20 

23-56-H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů - 1 rok denní x 0 x 26/25 25 

http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2356H01/Obrabec-kovu?svpFiltr=98483
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2356H01/Obrabec-kovu?svpFiltr=98483
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2356H01/Obrabec-kovu?svpFiltr=98483
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2352H01/Nastrojar?svpFiltr=98481
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2356H01/Obrabec-kovu?svpFiltr=98483


obrábění na 
CNC strojích 

26-51-H/02 Elektrikář-
silnoproud 

Elektrikář-
silnoproud 

1 rok denní x 0 x 29/25 25 

26-51-H/02 Elektrikář-
silnoproud 

Elektrikář-
silnoproud 

1,5 roku dálková x 0 x 36/30 40 

26-52-H/01 Elektromechan
ik pro zařízení 

a přístroje 

Elektromechan
ik pro zařízení 

a přístroje 

1 rok denní x 0 x 22/22 25 

Obory zakončené výučním listem i maturitou 
23-44-L/01 Mechanik 

strojů a 
zařízení 

Mechanik 
strojů a 

zařízení - 
programování 

na CNC strojích 

4 roky denní 240 1 A, N 15/15 30 

23-45-L/01 Mechanik 
seřizovač 

Mechanik 
seřizovač - 

programování 
a obsluha CNC 

4 roky denní 120 1 A, N 22/22 30 

23-45-L/01 Mechanik 
seřizovač 

Mechanik 
seřizovač - 

mechatronik 

4 roky denní 120 1 A, N 22/22 30 

26-41-L/01 Mechanik 
elektrotechnik 

Mechanik 
elektrotechnik 
- inteligentní 

kamfortní 
elektroinstalac

e 

4 roky denní 480 1 A, N 17/17 30 

26-41-L/01 Mechanik 
elektrotechnik 

Mechanik 
elektrotechnik 

- digitální 
řízení a 

automatizace 

4 roky denní 480 1 A, N 17/17 30 

Obory zakončené maturitou 
26-41-M/01 Elektrotechnik

a 
Elektrotechnik
a - informační 

technologie 

4 roky denní 120 1 A, N 37/30 30 

26-41-M/01 Elektrotechnik
a 

Elektrotechnik
a - 

elektroenergeti
ka 

4 roky denní 120 1 A, N 37/30 30 

Obory zakončené výučním listem i maturitou-nástavbové studium 
23-43-L/51 Provozní 

technika 
Provozní 
technika 

2 roky denní 60 1 A, N 19/15 15 

23-43-L/51 Provozní 
technika 

Provozní 
technika 

3 roky dálková 90 1 A, N 30/28 30 

26-41-L/52 Provozní 
elektrotechnik

a 

Provozní 
elektrotechnik

a 

2 roky denní 60 1 A, N 19/15 15 

26-41-L/52 Provozní 
elektrotechnik

a 

Provozní 
elektrotechnik

a 

3 roky dálková 180 1 A, N 20/15 30 

 
 

Vysvětlivky k tabulce: 
 
Pojem Vysvětlení pojmu 
Stupně vzdělání 
Střední vzdělání s výučním listem K dispozici po zakoupení podrobného rozboru 
Střední vzdělání s výučním listem a maturitou -„- 
Střední vzdělání s maturitou -„- 
Nástavbové studium -„- 
Formy vzdělávání 
Denní forma -„- 
Dálková forma -„- 
Distanční forma -„- 
Večerní forma -„- 
Kombinovaná forma -„- 
Další pojmy 
Zkrácené studium -„- 
Délka vzdělávání -„- 
Kapacita oboru -„- 

http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2344L01/Mechanik-stroju-a-zarizeni?svpFiltr=98476
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2344L01/Mechanik-stroju-a-zarizeni?svpFiltr=98476
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2344L01/Mechanik-stroju-a-zarizeni?svpFiltr=98476
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2344L01/Mechanik-stroju-a-zarizeni?svpFiltr=98476
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2344L01/Mechanik-stroju-a-zarizeni?svpFiltr=98476
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=98478
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=98478
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=98478
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=98478
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=98478
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=98478
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=98478
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641L01/Mechanik-elektrotechnik?svpFiltr=98486
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641M01/Elektrotechnika?svpFiltr=98490
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641M01/Elektrotechnika?svpFiltr=98490
http://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2641M01/Elektrotechnika?svpFiltr=98490


Přihlášení/přijatí -„- 
Počet přijímaných -„- 
Zkratky jazyků -„- 
 

4) Informace o přijímacím řízení 
Obory vzdělání Přijímací zkouška Kritéria pro přijímání Požadovaný prospěch (kdy je 

šance na přijetí) 
s výučním listem Nekoná se Body za prospěch 3,0 
s výučním listem a maturitou Písemná zkouška z ČJ a MAT Body za prospěch 2,5 (při 1,5 prominutí 

přijímacích zkoušek) 
s maturitou Písemná zkouška z ČJ a MAT Body za prospěch 2,5 (při 1,5 prominutí 

přijímacích zkoušek) 
zkrácené studium Nekoná se Body za prospěch 3,0 
nástavbové studium Písemná zkouška z ČJ a MAT Body za prospěch 2,5 (při 1,5 prominutí 

přijímacích zkoušek) 

 
Termín podání přihlášek: 
Denní forma vzdělávání – 15.3.2013 
Dálková forma vzdělávání – 20.3.2013 
 
Termín přijímacích zkoušek: 
Pro obě formy vzdělávání – 22.4.2013 
 
Dny otevřených dveří:  
15.12.2012, 12.1.2013, 26.1.2013, 23.2.2013 
 
5) Bonusy vázané na jednotlivé obory vzdělání 
 
Obor vzdělání Možný bonus 
Strojní mechanik svářečský kurz 
Nástrojař žáci mohou získat stipendium, svářečský kurz 
Elektrikář-silnoproud žáci mohou získat stipendium, výuka CAD/CAM, příprava na 

vyhlášku č. 50, certifikát ECDL 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje příprava na vyhlášku č. 50 
Elektrotechnika výuka CAD/CAM, příprava na vyhlášku č. 50, certifikát ECDL 
Mechanik strojů a zařízení výuka CAD/CAM, certifikát ECDL 
Mechanik seřizovač výuka CAD/CAM, certifikát ECDL 
Mechanik elektrotechnik výuka CAD/CAM, příprava na vyhlášku č. 50, certifikát ECDL 
Strojní mechanik-zkrácené studium svářečský kurz 
Nástrojař-zkrácené studium svářečský kurz 
Elektrikář-silnoproud-zkrácené studium příprava na vyhlášku č. 50 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje-zkrácené studium příprava na vyhlášku č. 50 
Provozní technika výuka CAD/CAM, certifikát ECDL 
Provozní elektrotechnika výuka CAD/CAM, příprava na vyhlášku č. 50, certifikát ECDL 

 
6) Materiální vybavení školy 
Přístup na PC mimo vyučování: neomezeně 
Přístup na internet mimo vyučování: neomezeně 
Studovna: ano 
Fitcentrum: ano 
Venkovní hřiště: ano 
Tenisové kurty: ano 
Školní bufet: ano 
Autoškola: ano 
Školní klub: ano 
Další vybavení: nápojový automat, potravinový automat, multimediální jazyková učebna, 
zájmový kroužek sportovní, technický 
Bezbariérový přístup: ne 



7) Externí hodnocení 
Od roku 2000 byla škola navštívena inspektory Jihomoravského inspektorátu České 
školní inspekce pětkrát. To znamená průměrnou návštěvu cca jedenkrát za dva a půl 
roku. Při obvyklé maximální délce mezi dvěma hodnoceními, která činí pět let, se dá 
konstatovat, že škola byla externě hodnocena častěji než jiné školy. 
Ve všech sledovaných obdobích byla škola hodnocena spíše jako průměrná, výjimečně 
v několika málo případech pak jako nadprůměrná. Velmi pozitivním prvkem ovšem je, 
že škola nebyla nikdy, a to ani v dílčích hodnotících kritériích, hodnocena jako 
podprůměrná, případně problematická. 
Jako velmi precizní je např. hodnoceno individuální předávání informací mezi školou a 
rodiči. Velmi kladně je také hodnocena a chápána spolupráce školy s firmami, kdy škola 
posílá své žáky hned do 40 takovýchto partnerských firem. To má zcela jistě kladný vliv 
na další kariérní dráhu jejich žáků a jejich další odborný rozvoj. Škola současně 
spolupracuje na projektech s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT 
v Brně. To má za efekt zvýšenou šanci k dalšímu studiu na zmiňované fakultě. 
Škole se rovněž velmi významně daří získávat finanční prostředky z mnoha různých 
zdrojů, ať už je to formou účelových dotací, grandů, ale i projektů ESF. 
 
8) Potenciální uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce 
Nezaměstnanost čerstvých absolventů je statistická veličina, která je významným 
indikátorem vývoje ekonomiky daného státu, případně menšího územního celku. Je 
poměrně logické, že vždy dosahuje vyšších hodnot než je tomu u míry nezaměstnanosti 
obecné (všech osob v produktivním věku). Skupina čerstvých absolventů se totiž svým 
postavením řadí společně s osobami postiženými a s osobami v předdůchodovém věku 
mezi nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Je to způsobeno především 
jejich nedostatečnými pracovními zkušenostmi a mnohdy přehnanými finančními 
nároky. 
Analyzovaná škola nabízí širokou škálu oborů vzdělání, které se ovšem dají kumulovat 
do dvou šířeji koncipovaných skupin oborů vzdělání. Jedná se o skupinu oborů 
Strojírenství a strojírenská výroba a o skupinu oborů Elektrotechnika, telekomunikace a 
výpočetní technika. Jde o skupiny oborů, které se z hlediska počtu absolventů v rámci 
celé České republiky řadí mezi pět největších skupin oborů vzdělání. 
Jestliže se podíváme na uplatnění těchto absolventů v rámci Jihomoravského kraje a 
jejich porovnání s celorepublikovými statistikami, zjistíme, že absolventi obou skupin 
oborů nacházejí zhruba stejnou uplatnitelnost, jejich nezaměstnanost pak klesá se 
stupněm vzdělání (nejvyšší nezaměstnanost absolventi s výučním listem, nejnižší s 
maturitou). Při porovnání s celou Českou republikou je pak jejich nezaměstnanost 
výrazně vyšší. To je ovšem dáno celkově zhoršenou situací na pracovním trhu 
v Jihomoravském kraji. Podrobné statistiky naleznete v následující tabulce a grafu. 
 
Tabulka: Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů vybraných skupin oborů v kraji a 
v celé ČR 
Skupina oborů mNz-E,H mNz-L mNz-M mNz-N 

23 Strojírenství a strojírenská výroba-JMK 20,8% 16,0% 12,0% x 

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika-JMK 20,4% 17,1% 13,1% x 

všechny skupiny OV-JMK 22,4% 23,1% 13,5% 10,9% 

23 Strojírenství a strojírenská výroba-ČR 13,9% 10,7% 10,2% 6,6% 

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika-ČR 13,0% 14,6% 10,5% 9,4% 

všechny skupiny OV-ČR 18,7% 18,2% 11,4% 9,4% 



Vysvětlivky (totožné i pro následný graf): 
mNZ-míra nezaměstnanosti 
E,H - kategorie oborů vzdělání s výučním listem 
L - kategorie oborů vzdělání s výučním listem a maturitou a nástavbové studium 
M - kategorie oborů vzdělání s maturitou 
N - kategorie oborů vzdělání s absolutoriem (vyšší odborné vzdělání) 
 
Graf: Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů vybraných skupin oborů v kraji a 
v celé ČR 

 
 
Tabulka: Zařazení jednotlivých oborů vzdělání k příslušejícím kategoriím vzdělání a 
skupinám oborů vzdělání 
Skupina oborů E,H L M N 

23 Strojírenství a strojírenská výroba Strojní mechanik Mechanik strojů a zařízení Elektrotechnika 
 

 

Nástrojař Mechanik seřizovač 

   Obráběč kovů Provozní technika   

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika Elektrikář-silnoproud Mechanik elektrotechnik   

 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Provozní elektrotechnika   

 
Co se týče uplatnitelnosti jednotlivých nabízených oborů vzdělání, je zřejmé, že ve 
většině případů se míra nezaměstnanosti meziročně snižuje, což svědčí o lepšící se 
uplatnitelnosti na trhu práce. Některé z nabízených oborů vzdělání pak dosahují takřka 
špičkových hodnot, tedy neprodukují prakticky žádné nezaměstnané. Celkově se tedy 
jeví, že z hlediska uplatnitelnosti absolventů na trhu práce je škola velmi dobrou volbou 
do budoucna. 
 
 
 
 
 



Tabulka: Meziroční srovnání míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů u jednotlivých 
oborů vzdělání školy v ČR (hodnoty se vztahují k dubnu) 
 

Obor vzdělání mNZ 2011 mNZ 2012 

Strojní mechanik 11,1% 11,6% 

Nástrojář 9,5% 4,0% 

Obráběč kovů 8,5% 5,9% 

Elektrikář-silnoproud 13,6% 9,8% 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 10,3% 11,6% 

Mechanik strojů a zařízení 11,5% 8,1% 

Mechanik seřizovač 7,3% 4,8% 

Provozní technika 15,8% 12,1% 

Mechanik elektrotechnik 48,7% x 

Provozní elektrotechnika 10,4% 12,1% 

Elektrotechnika 9,6% 8,9% 

 
Graf: Meziroční srovnání míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů u jednotlivých 
oborů vzdělání školy (ČR) 

 
Poznámka: míra nezaměstnanosti pro obor Mechanik elektronik je uvedena v příslušné 
tabulce (je významně vyšší než rozměr grafu) 
 
 
 
 
 
 



Upozornění: Veškerá statistická data a informace pocházejí pouze z oficiálních a 
ověřitelných zdrojů. 

 
Související a doplňující analýzy, rozbory a činnosti: 
- Porovnání více škol 
- Sestavení portfolia pracovní kariéry 
- Data o uplatnění absolventů na trhu práce 
- Portfolio veškerých potřebných informací týkajících se konkrétního zaměstnání 
 


