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Mimořádná příloha

Střední školy

INZERCEStřední školymusí při-
způsobit výuku novým
trendům ve stavebnictví.
Studenty kromě nového
modelování také učí, jak
se chovat ekologicky.

S
tejně jako u strojírenství také
aktuální vývoj ve stavebnictví
ovlivňuje nedostatek kapacit
a pracovníků. Nepomohou ani
cizinci, kteří v tomto odvětví

vždy tvořili velkou část zaměstnanců.
Stejné problémy totiž řeší celá střední
Evropa, a tak i ve stavebnictví začínají
padat pojmy jako digitalizace, stavebnic-
tví 4.0, digitální dvojče, 3D tisk nebo
Building Information Modelling. Nejod-
vážnější vize dokonce počítají s robotic-
kou výstavbou. Novým trendům se po-
chopitelně musí přizpůsobit také školy,
kde učí budoucí stavaře.
Například na Střední průmyslové ško-

le stavební v Brně pořád modernizují
výpočetní techniku i programy, aby
mohli studenty dobře připravit na situ-
aci, kdy opustí lavice a nastoupí do prá-
ce. Jde o nekončící proces, a tak už
nyní ředitel průmyslovky Jan Hobža
předjímá další nevyhnutelné kroky.
„Podle rámcových vzdělávacích pro-

gramů bude nutné zahrnout do výuky
i projektování Building Information
Modelling. BIM software je samozřej-

mě náročnější na hardware a s tím sou-
visí potřeba nákupu novějších počíta-
čů. V současné době máme sedm počí-
tačových učeben. Vzhledem k tomu,
že každým rokem vychází nové verze
3Dmodelovacích programů, se počíta-
če stávají zastaralými už po asi třech le-
tech. Jít s dobou je tedy finančně nároč-
né,“ přiblížil ředitel školy.
Building Information Modelling ne-

boli informační modelování staveb je
poměrně nové téma, a proto není ten-
to termín ještě přesně definován.
Zkratka BIM se používá obecněji te-
prve od roku 2002. V podstatě jde o in-
formační databázi, kterámůže zahrno-
vat kompletní data od prvotního návr-
hu, výstavby, správy budovy a případ-
né rekonstrukce až po její demolici,
včetně ekologické likvidace stavební-
ho materiálu a uvedení staveniště do
původního stavu – tedy veškeré infor-
mace získané během celého životního
cyklu budovy. Pro maximální využití
metody BIM je nezbytné, aby do ní svý-
mi informacemi přispívali všichni
účastníci stavebního procesu.
Tato metoda se bude používat od roku

2022 u všech nadlimitních veřejných za-
kázek v českém stavebnictví.
Odborníci také předpovídají krizi kvů-

li nedostatku surovin. Aktivní lomy na
kámen, štěrk a písek se v Česku za pár
let dotěží a pro další těžbu chybějí povo-
lení. Dovoz materiálu začíná prodražo-
vat stavby silnic, železnic i budov.
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Nová éra
stavebnictví
je tady

Nabídka oborů: Pro školní rok 2020/2021 nabízí přípravu v těchto učebních a studijních oborech:

Střední odborná škola a
střední odborné učiliště Hustopeče,
příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

TříleTý učební obor:
- zakončení závěrečnou zkouškou
- střední vzdělání s výučním listem (výuční list, vysvědčení
o závěrečné zkoušce)

23-51-H/01 Strojní mechanik
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
JednoleTý učební obor, zkrácené STudium:
- zakončení závěrečnou zkouškou
- střední vzdělání s výučním listem (výuční list, vysvědčení
o závěrečné zkoušce)

26-51-H/01 Elektrikář

dny oTevřenýcH dveří
zveme vás na prohlídku školy ve dnech

15. 1, a 19. 2. 2020
vždy od 8 do 17 hodin.

návštěva a prohlídka školy je možná
každý pracovní den od 8 do 15 hodin.
informace na tel. čísle 518 389 100.

tel.: 518 389 100; e-mail: skola@sou-hustopece.cz; www.sou-hustopece.cz

čTyřleTý STudiJní obor:
- zakončení maturitní zkouškou
- střední vzdělání s maturitní zkouškou (vysvěd-
čení o maturitní zkoušce )

18-20-M/01 Informační technologie
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

STiPendium
■ žákům učebních oborů malíř a lakýrníky, zedník, elektrikář – silnoproud je poskytováno prospěchové stipendium

ve výši 1500 kč (1. ročník), 2000 kč (2. ročník), 2500 kč (3. ročník) za každé pololetí
■ navýšení stipendia uvedeného výše o 3.000 kč, pokud žák na vysvědčení dosáhne celkového hodnocení – prospěl
s vyznamenáním.
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