Vážení rodiče a milí žáci naší školy,
žáci 9. tříd základních škol, uchazeči o studium
na Střední škole technické Přerov
Chcete mít jistoty při získání zaměstnání a zajištěnou budoucnost svých dětí?
Chcete si zajistit lepší uplatnitelnost na trhu práce a získat po studiu místo
v prosperující firmě?

Pak čtěte dále:
Všichni naši žáci mají možnost absolvovat v průběhu studia praxi u firem,
se kterými naše škola spolupracuje (viz: odkaz „O škole - Partneři školy“).
Některé firmy nabízejí i stipendia a další výhody (např. po studiu smlouvu
na dobu neurčitou!)
Všichni žáci mají možnost získat krajské stipendium (s výjimkou oboru
Stravovací a ubytovací služby), a to v rámci stipendijního programu
Olomouckého kraje „Podpora technických oborů vzdělání“.
96% úspěšnost žáků při získání zaměstnání ihned po ukončení studia.
Někteří žáci maturitních oborů vzdělávání pokračují ve studiu na vysokých
školách.
Jsme škola, která vychovává jedince do praxe, nikoliv pro úřady práce.
Po našich absolventech je velká poptávka jak mezi regionálními, tak
nadregionálními zaměstnavateli.
Přijďte se osobně, telefonicky či emailem poradit. Jsme tu pro Vás a Vaše děti
každý den.
Těšíme se na Vás.
Kolektiv pedagogů a zaměstnanců SŠT

A jaké jsou strategické cíle a filozofie naší školy?
(Stručný výtah ze vzdělávací koncepce)

1. Naším cílem je jednak zajištění kvalitního vzdělání a získání správných
pracovních návyků našich žáků, jednak snaha podpořit jejich chuť do práce,
zefektivnit jejich pracovní výkony, naučit je k práci v kolektivu a snaha naučit je
být platným členem pracovního týmu. (Toto jsou návyky a zásady, které požadují
strojírenské, stavební firmy a firmy zaměřující se na elektroniku a elektrotechniku).
2. Pouze kvalitní technické vzdělání otevírá cestu k prosperitě osobní
i celospolečenské. Jsme přesvědčeni, že naše aktivity, vedoucí k zajištění
kvalitního a zkušeného lidského potenciálu, splní Vaše požadavky.
3. Ke studiu přijímáme bez rozdílu chlapce i děvčata, a také žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Nabízíme i konzultace nebo doučování.

4. Vašeho syna či dceru očekává obětavý a zkušený tým pedagogických
pracovníků, který má ke studentům vstřícný a partnerský vztah.
5. Naše škola je zapojena do krajského projektu Implementace krajského
akčního plánu (IKAP), jehož cílem je podpora polytechnického vzdělávání i
technických oborů, které vyučujeme. Jsme jednou ze 14 SŠ Olomouckého
kraje, které se staly tzv. Centrem kolegiální podpory. Současně je projekt
zaměřen na rozvoj gramotností: primárně čtenářské, matematické a digitální.
Naše SŠT vede kabinet čtenářské gramotnosti.
6. SŠT má velmi dobré technické vybavení a zázemí a jejím cílem je stálá
modernizace učeben i dílen.
7. Vycházíme z toho, že technika je oborem budoucnosti.
8. Nabízíme partnerství s řadou významných firem a vysokých škol.
9. Vzdělávání přizpůsobujeme maximálně požadavkům zaměstnavatelů.
10. Není podstatné, že některé technické firmy mají dílčí problémy, řada nově
vznikajících je nemá.
11. Absolventi školy vždy měli a mají uplatnění.
12. Pro zájemce o další vzdělávání nabízíme kromě nástavbového studia v rámci
činnosti Místního centra celoživotního vzdělávání: rekvalifikace a zkoušky
podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání.
13. Snažíme se reagovat na změny ve společnosti, na nové vzdělávací trendy
v prevenci, výchovném poradenství, environmentálním vzdělávání, ve výchově
k toleranci a bojujeme úspěšně proti netolerantnímu chování, proti projevům
rasismu a xenofobie.
14. Všichni pedagogové usilují o vytvoření školy v duchu zdravého životního stylu
(zapojujeme žáky do různých aktivit ve vlastních preventivních programech
nebo soutěžích „Učíme se zdravě a bezpečně žít).
15. Pro žáky z jiných regionů nabízíme ubytování a při domově mládeže vhodné
mimoškolní aktivity.
16. Pro sportovní aktivity nabízíme vlastní tělocvičnu a tenisový kurt.

Mgr. František Šober, ředitel školy

