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Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto je subjektem poskytujícím služby v oblasti 

vzdělávání v technických oborech. Škola je vzhledem ke svým aktivitám přirozeným  centrem 

celoživotního vzdělávání, dochází zde k propojení aktivit ve spolupráci s klíčovými subjekty – 

základními školami, zaměstnavateli, městským úřadem i hospodářskou komorou.  

 Ve Vysokém Mýtě a blízkém okolí funguje celá řada strojírenských firem, jejichž 

zaměstnanost škola podporuje. Spolupráce s firmami v rámci tohoto projektu má za úkol zvýšit 

motivaci žáků základních škol pro studium technických oborů a pro práci v daných oborech. 

 Učitelé i žáci školy pravidelně absolvují stáže, praxe a odborné exkurze v nejvýznamnějších 

strojírenských firmách regionu, které jsou partnery naší školy: IVECO Czech Republic, JUNKER Holice, 

C.I.E.B. Brandýs nad  Orlicí, Brück Zámrsk, ECOS Choceň, Škoda Mladá Boleslav, Škoda Kvasiny, 

Tvarmetal Vysoké Mýto, THT Polička, SOR Libchavy, LDM Česká Třebová, LOKO Česká Třebová, 

Slévárna Vysoké Mýto a celá řada autoservisů.  

 Kromě aktivit, které jsou zacílené na žáky ISŠT a ZŠ, rozvíjíme i aktivity zaměřené na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, a to jak pedagogů naší školy, tak i partnerských základních 

škol. Učitelé se zúčastňují exkurzí do firem, kde se setkávají s reálným pracovním prostředím a zblízka 

nahlédnou do problematiky výrobního procesu, a to ve firmách lokálního charakteru, ale i 

v nadnárodních koncernech. 

 V souvislosti s těmito aktivitami a za účelem posílení odborných kompetencí se 44 

pedagogové ZŠ i ISŠT zúčastnili  uceleného  vzdělávacího programu  „Výroba a zpracování plastů“. 

Program byl koncipován jako 2 stupňový, zahájen byl v Technické univerzitě Liberec na katedře 

plastů, kde všichni absolvovali velmi zajímavý přednáškový cyklus na dané téma a poté pokračovali 

návštěvou výzkumného centra katedry, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. 

Následovalo ověření teoretických znalostí v praxi, k čemuž došlo ve firmě Formplast Purkert Jablonné 

nad Orlicí, která patří k předním evropským výrobcům plastových součástí pro automobilový průmysl 

a disponuje nejmodernějšími výrobními prostředky. 

 Pro vybrané pedagogické pracovníky následovala další část vzdělávání v oblasti plastů, a to 

formou absolvování kurzu svařování plastů, jehož výstupem bylo získání Oprávnění ke svařování 

plastů. Tuto techniku využívají  příslušní pedagogičtí pracovníci – učitelé odborného výcviku a 

odborných předmětů -  ve výuce  a rozšiřují i kompetence žáků oboru karosář. 

 

          

FORMPLAST Jablonné nad Orlicí              Středisko TU Liberec 



Všichni pedagogičtí pracovníci prohlubují své získané znalosti v dané problematice díky  
e-learningovým konzultacím s pracovníky TU Liberec na adrese Technické univerzity 
Liberec: www.ksp.tul.cz/cz/kpt , mají tak přístup k nejnovějším poznatkům v oblasti výroby a 
zpracování plastů a dokážou je předat i žákům učebních či studijních oborů naší školy, 
popřípadě žákům základních škol na jejich pracovních dílnách. 



 

 

 

 

Pomůcka pro opravy laku karoserie 

ukazuje postup opravy poškozeného laku v jednotlivých krocích, od broušení a tmelení karoserie až 

po finální lakování 

 

 

 



 

 

 

 

Didaktická pomůcka pro výuku opravy karoserií  

slouží k názorné ukázce opravy zkorodovaných částí karoserie a vyrovnání deformací karoserie 

 

 

 



 

 

 

 

Řez přední nápravy 

názorná ukázka způsobu uchycení přední hnací nápravy nezávisle zavěšených kol , slouží k pochopení 

funkce jednotlivých částí přední nápravy osobního automobilu  

 

 

 



 

 

 

 

Zkušební zařízení na 7 pólovou zásuvku  

slouží k výuce zapojení vidlic zásuvek přívěsů a tažných zařízení, ke kontrole a ověření funkcí osvětlení 

přípojného vozidla pro obory automechanik, karosář, opravář zemědělských strojů 

 

 

  



 

 

 

 

Řez alternátoru 

pomůcka pro výuku elektrických částí automobilů, žáci provádějí diagnostiku funkce, zjišťování  

závad, slouží ke zvýšení názornosti výuky v oborech automechanik, karosář, opravář zemědělských 

strojů 

 

 

 

  



 

 

 

 

Řez motoru Škoda Octavia 1,6 

 v jednotlivých oblastech řezů názorně ukazuje části motoru, jejich funkci a vzájemnou 

součinnost 

 

  



 

 

 

 

Funkční demonstrační řez motoru 

 žáci mohou sledovat motor v chodu, vidí pohyb a činnost jednotlivých částí motoru, např. 

ventilů apod. 

  


