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arakteristika ŠVP  Ch 

Mechatronika je moderním technickým interdisciplinárním (mezioborovým) 
elektrotechnicko-strojírenským vzdělávacím programem se zaměřením zejména na 
počítačově řízené robotizované technologické řetězce CIM, výrobní stroje CNC a 
automatizované systémy vyšší generace. Během celého průběhu vzdělávání budou žáci 
pracovat v každém ročníku minimálně ve dvou předmětech s počítači, automaty, roboty a 
měřit nejmodernějšími měřicími přístroji připojenými i k počítači a Internetu. 
Popis uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent vzdělávacího programu se může uplatnit především ve středních 
technickohospodářských funkcích při projekčních, technologických a konstrukčních 
činnostech elektrotechnického a strojírenského charakteru, v oblasti zkušební, regulační, 
revizní, servisní a montážní techniky, při výrobě a údržbě strojů a přístrojů, v oblasti 
systémů pro měření a regulaci nebo při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť. 
Možnými uplatněními absolventů jsou projektant, konstruktér, technolog, normovač, 
mistr, operátor automatizovaných systémů včetně elektronických bezpečnostních 
systémů, servisní technik, provozní technik, školící technik, technický manažer, prodejce 
aj. Absolvent je také připraven pokračovat ve studiu na vysoké škole elektrotechnického 
nebo strojírenského zaměření. Absolventi obdrží osvědčení EUROPASS. 

 Žáci jsou přijímáni na základě výsledků dosažených na základní škole v 8. ročníku a v 
pololetí 9. ročníku a dle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 
literatury a z matematiky 

      Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu   
      povolání. 
 

a/ všeobecně vzdělávací 

 Český jazyk a literatura  

 Cizí jazyk    

 Dějepis  

 Občanská nauka 

 Matematika  

 Fyzika  

 Chemie  

 Biologie a ekologie  

 Tělesná výchova 
 Informační a komunikační technologie  

b/ odborné 

 Technické kreslení 

 Ekonomika 

 Základy strojnictví 

 Mechanika 

 Elektrotechnika 

 Elektronika 

 Číslicová technika 

 Měření a diagnostika 

 Řízení a regulace 

 Mechatronika 

 Programování 

 Dílenská cvičení 

 Programování NC strojů 

Podmínky přijetí 

SEZNAM POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 
 

(Čtyřletý, poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou) 

ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA 
 odvozeného z rámcového vzdělávacího programu 

pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika 


