Možná jste o naší škole ještě nevěděli, že
•

(aneb „Proč jít studovat právě k nám“?)

se škola může pochlubit trvale vynikajícími výsledky vzdělávání, a to v maturitních i
nematuritních oborech (dlouhodobě v TOP 25% nejúspěšnějších škol v ČR včetně gymnázií)

•

cíle vzdělávání směřujeme m. j. na schopnost celoživotního učení a rozvoj osobnostních kvalit
našich žáků

•

nabízíme obory maturitní i tříleté „učební“

•

u nás můžete k výučnímu listu či maturitnímu vysvědčení získat další bonusy - kurz CNC
techniky, svářečský průkaz, proškolení a přezkoušení z vyhl. č. 50, § 5, řidičský průkaz B, C v rámci
výuky7)

•

nabízíme obor mechanik silničních strojů, který v této podobě nevyučuje žádná jiná škola v
ČR

•

naše obory jsou vzájemně prostupné (možnost přestoupit v průběhu studia na jiný obor, jak
„nahoru“, tak i „dolů“)

•

naši absolventi všech oborů jsou velmi žádanými odborníky v praxi

•

škola úzce spolupracuje s mnoha specializovanými firmami pardubicko-chrudimského regionu

•

naši maturanti jsou i úspěšnými studenty a absolventy vysokých škol

•

všichni naši žáci mají možnost v průběhu studia absolvovat odborné praxe či stáže ve firmách

•

v tříletých oborech zámečník, obráběč kovů a v maturitním oboru mechanik strojů a
zařízení nabízíme prospěchová stipendia, a to již od 1. ročníku

•

všem žákům poskytujeme formou zápůjčky veškeré potřebné učebnice (i elektronické)

•

poskytujeme veškeré vybavení pro práci v dílnách + pracovní oblečení

•

ve škole najdete vynikající a odborně erudované učitele, moderní vybavení i podmínky
výuky

•

žáci, jejich rodiče i učitelé oceňují přátelské a vlídné prostředí školy

•

se můžete stravovat přímo v areálu školy (ve dvou jídelnách)*

•

pro vzdálenější žáky nabízíme ubytování a celodenní stravování přímo v budově školy**

•

se naši žáci mohou zapojit do celé řady tělovýchovných aktivit (jak přímo ve výuce, tak
v rámci aktivit mimo výuku – lyžařské, vodácké a adaptační kurzy, reprezentace školy v různých
sportech)

•

nabízíme svým žákům zapojení do nejrůznějších projektů, a to i zahraničních

lze u nás po ukončení studia navázat absolvováním dalšího oboru (i „vyššího“- po tříletém na

•

maturitní, nebo opačně – po maturitě získat výuční list) za zvýhodněných podmínek
škola provozuje nadstandardní elektronický informační systém, umožňující v jediném prostředí

•

také distanční výuku
nabízíme všem zájemcům o studium možnost individuální návštěvy a prohlídky ve škole (i

•

mimo oficiální dny otevřených dveří – pokud se vůbec uskuteční)
Poznámky: *) Aktuální ceny stravování:
-

oběd za cenu 35, Kč (výběr ze dvou druhů jídel)
výše měsíční zálohy na stravování (pouze obědy)

750 Kč

**) Aktuální ceny za ubytování (spolu se stravováním) na DM:
a) výše měsíční zálohy na stravování a ubytování:
- ubytovaní žáci odebírající celodenní stravu
- ubytovaní žáci odebírající snídaně a večeře

2 800 Kč
2 200 Kč

b) ceny jednotlivých jídel:
- snídaně 29 Kč
- oběd
35 Kč (výběr ze dvou druhů jídel)
- večeře
31 Kč
- možnost objednání i druhé večeře

Máte-li zájem o další informace či prohlídku školy, neváhejte nás kontaktovat:
• Ředitel školy: Ing. František Mihulka – reditel@sps-chrudim.cz, tel. 602 145 173
• Statutární zástupce ředitele: Ing. Petr Melichar – zastupce@sps-chrudim.cz,
tel. 776 610 294
• Zástupce ředitele pro prakt. vyučování: Ing. Petr Záleský – zalesky.petr@sps-chrudim.cz,
tel. 607 101 806

