Buď POJem ve světě
informačních technologií
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Informační technologie
S námi nikdy nebudeš nula, pouze jednička,
protože získáš všeobecný přehled ve světě IT.
Ve 2. ročníku si zvolíš budoucí zaměření – PLC
(průmyslová automatizace) nebo SAP
(podnikový informační systém).
Hodně se zaměřujeme na mechatroniku.

Maturitní technický obor

Co tě naučíme?

Čím se můžeš stát?

• vytvářet a spravovat databáze

• vývojařem webů a databází

• sestavovat a opravovat počítač

• správcem OS Windows a Linux

• pracovat v průmyslové automatizaci

• administrátorem počítačových sítí

• konﬁgurovat OS Windows, Linux a sítě

• poradcem a prodejcem prostředků IT

• programovat aplikace a webové stránky

• programátorem aplikací a robot. pracovišť

Po zkoušce z elektrotechniky získáš osvědčení
podle §4 vyhlášky 50.

Budeš taky připraven/a ke studiu
na technické vysoké škole.

Délka studia:

4 roky

Přijímací zkouška:

jednotná (ČJ a MAT)

Kód oboru:

18-20-M/01

Všechno pochopíš v odborných předmětech
• OS Linux

• Programování

• Angličtina v IT

• OS Windows

• Síťový hardware

• IT v praxi (PLC / SAP)

• Architektura PC

• Tvorba webových stránek

• Kancelářský software

• Počítačová graﬁka

• Relační databázové systémy

• Základy mechatroniky

Jsme POJ F≈M! Jsme škola, která sPOJuje.
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. je odborná střední škola zřizovaná Moravskoslezským krajem
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Obrovské odborné
a sportovní zázemí

Do světa na zkušenou

Důraz na osobnostní rozvoj

28. října 1598, Frýdek-Místek

nám dává prostor být POJem
v mezinárodních odborných
soutěžích, nebo turnajích
volejbalu i házené.

s projekty DofE nebo Leader
in Me. Nebo ve volném čase
můžeš být hvězda v Anglickém
divadle či stavět roboty a družice.

jezdíme každý rok s programem
Erasmus+. Žáci se zdarma
na 3týdenní stáži naučí cizí jazyk,
kulturu a práci v jiné zemi.
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