
Zaměření: Strojírenství pro automobilový průmysl
STUDIJNÍ OBOR: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (KKOV: 23-45-M/01)

     Strojírenství pro automobilový průmysl je čtyřletý maturitní obor, který žáka vede ke zvládnutí 
strojírenské výroby určené pro automobilový průmysl. Základem vzdělávání je vyvážené 
propojení teoretických a praktických znalostí vycházejících ze strojírenství a znalostí automobilů. 
Ve školních dílnách je výuka založena na praktických zkušenostech, která je pro získání 
vědomostí a pochopení principu nejcennější. Obor je koncipován jako interdisciplinární.
     Technická výroba v našem kraji a ČR je založena na produkci dílů pro automobilový průmysl 
a tímto oborem jdeme této skutečnosti naproti. Výstupem vzdělávání je absolvent, který má 
znalost konstrukce vozidla, je schopen jej opravit, umí vymodelovat pomocí PC (SolidWorks) části 
vozidla, u CNC stroje je schopen je vyrobit a v metrologické laboratoři změřit. Součástí vzdělávání 
zůstávají teoretické i praktické dovednosti s opravou a údržbou vozidel. Zaměření oboru reflektuje 
potřeby trhu práce.

Tyto komplexní znalosti jsou realizovány na základě těchto hlavních vyučovaných celků:
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-   Opravy vozidel

-   Autodiagnostika

-   Kontrola a měření

-   Konstrukce silničních vozidel

-   Kreslení v CAD (SolidWorks)

-   Programování CNC obráběcích strojů

-   Strojírenská technologie v praxi

Nové zamerení oboru 

3D SOUŘADNICOVÝ STROJ

3D VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ CNC OBRÁBĚNÍ



Doplňující informace o oboru a získaných kompetencích:

        - Uskutečnění technicky velmi náročné výuky lisování plastů pomocí vlastního 3D 
studijního kina, kde probíhá výuka za pomocí 3D animací. Je to velmi inovativní způsob vysvětlení 
složitých dějů uvnitř lisovacích forem. Škola disponuje dalšími cca třiceti 3D animacemi – 
spalovací motor, čerpadlo, převodovka, spojka, kladkostroj, turbodmychadlo, automatizovaný 
kotel na tuhá paliva atd.

- Ovládání CNC obráběcích strojů pomocí systému HEIDENHAIN a FANUC.

- Ovládání a nastavení přístrojů pro opravy vozidel a autodiagnostiku: BOSCH FSA 560, 

FSA 740, KTS 520 a KTS 540 a v rámci diagnostiky řídicích jednotek program SUPER 

VAG.

- Student v rámci výuky oprav automobilu získá praktické zkušenosti v následujících 

oblastech: geometrie vozidla, pneuservis, oprava palivových soustav, opravy 

podvozku, výměna rozvodového mechanizmu, oprava elektroinstalace atd.

- Zdarma získání řidičského oprávnění pro osobní a nákladní automobil. Po domluvě je 

možnost získat i skupinu E, tedy pro přívěsy (návěsy).

- Výroba součástí na 3D tiskárnách.

- Měření na 3D souřadnicovém stroji, videomikroskopu, trhacím stroji atd.

- Školení pro metody svařování MIG, TIG, plamen.
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CNC OBRÁBĚNÍ

AUTODIAGNOSTIKA

STROJNÍ DÍLNA

školy odchází na vysoké školy, kde uplatňují nadstandardní zkušenosti získané na naší škole.

Za připomínku stojí, že 

velká část absolventů 

SPŠa OA


	Stránka 1
	Stránka 2

