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Tisková zpráva
ze dne 18. listopadu 2019

Jablunkovská střední škola otevřela špičkovou učebnu virtuální reality

V  pátek  15.  listopadu  2019  byla  v  Jablunkově  otevřena  zbrusu  nová  učebna  virtuální  reality  za
bezmála 5 miliónů korun. Jablunkovská střední škola tak získala špičkově vybavenou učebnu, která
studentům  umožní  přiblížit  výuková  témata  co  nejrealističtěji  a  s  maximálním  důrazem  na
srozumitelnost.  
Tato  High-Tech  technologie  pomáhá  studentům  daleko  efektivněji  poznat  jednotlivá  témata  a
zorientovat se v dané problematice. Umožní zobrazit vnitřní části motorů, různých strojů, technologií
nebo například lidského těla. Pomáhá také simulovat různé výrobní nebo technologické procesy a
postupy ve vybraných oborech a firmách. 

Studenti střední školy v Jablunkově mohou díky špičkové technologii získat mnoho praktických poznatků a
především zkušeností  a stát  se tak skvělými odborníky v automobilových,  zemědělských a nově také IT
oborech.  Učebna virtuální  reality  je významným krokem k dalšímu zkvalitnění  výuky jablunkovské střední
školy a povede nepochybně ke zvýšení zájmu o technické obory a řemesla mezi mladými lidmi. 

Kvalitní středoškolské vzdělání pro chlapce i dívky z celého regionu

„Díky virtuální  učebně můžeme žákům přiblížit  technické zajímavosti  z virtuálního pohledu a umožnit  tak
nahlédnout  pod pokličku mnoha z nich.  Učebnu budeme hojně využívat  k výuce zejména v technických
předmětech. Plánujeme zájmové kroužky pro nadšence a fanoušky některých technických oborů,“  říká Ing.
Roman Szotkowski,  ředitel  střední  školy  v Jablunkově a  dodává:  „Naše škola má mladým lidem co
nabídnout. Rozšířili jsme nabídku stávajících oborů o nový IT obor Výpočetní technika pro průmysl, o který je
v  našem  technicky  zaměřeném  regionu  velký  zájem.  Přidali  jsme  také  obor  Ekonomika  a  firemní
administrativa, jenž je vhodný zejména pro děvčata.“ 

Mladí lidé z Jablunkovska, Třinecka, Kysuc a mnoha dalších regionů České a Slovenské republiky mají, i díky
nové učebně,  možnost  získat  kvalitní  středoškolské vzdělání  v automobilových,  IT,  potravinářských nebo
například  zemědělských  oborech.  Mohou  se  tak  připravit  na  další  studia  na  vysoké  škole  nebo  získat
zajímavé uplatnění v českých či slovenských firmách v celém regionu hned po škole.
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Podpora měst a obcí regionu a Moravskoslezského kraje

„Střední škola v Jablunkově pro nás znamená prestiž. Jablunkovská škola zaznamenala za krátkou dobu
obrovský posun kupředu a toho si nesmírně vážíme. Škola postupně zkvalitňuje výuku a nyní otevřela novou
učebnu, která přiláká mnoho nových žáků. Budeme-li mít ve městě takto prestižní školy, nemusíme mít strach
o naší budoucnost,“ říká Luboš Čmiel, místostarosta Jablunkova.

Virtuální učebna je součástí unikátního projektu, který realizuje Moravskoslezský kraj a vybrané střední školy.
Jeho cílem je zvýšení kvality vzdělávání a zpřístupnění nabídky špičkového vzdělání mladým lidem v celém
kraji. Projekt je financování z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši bezmála 30 mil. Kč.

„Práce s digitálními technologiemi je pro mnohé obory absolutně nepostradatelná. Moravskoslezský kraj jako
zřizovatel  středních  škol  v regionu  klade  důraz  na  modernizaci  učeben  a  vytváření  co  nejvhodnějších
podmínek  pro  výuku.  Je  to  způsob,  jak  studium  nejen  zatraktivnit,  ale  také  posunout  dál.  Čím  lepší
dovednosti  žáci získají, tím jednodušeji se budou prosazovat na trhu práce. V moderních technologiích je
budoucnost,“  uvedl  náměstek  hejtmana  Moravskoslezského  kraje  pro  školství  a  sport  Stanislav
Folwarczny, který se slavnostního otevření laboratoře virtuální reality zúčastnil.

Spolupráce s  významnými firmami a stipendijní program

Střední škola v Jablunkově je významnou regionální školou v Moravskoslezském kraji. Nabídka vzdělávání je
vhodná pro chlapce i dívky. Na přípravě a realizaci vzdělávacího programu spolupracují některé významné
firmy  celého  regionu.  Žáci  tak  mohou  v  jednotlivých  učebních  nebo  studijních  oborech  získat  mnoho
profesních dovedností, které jim pomohou nalézt dobrou práci v regionálních i mezinárodních firmách. 

Úzká spolupráce  školy  a  Moravskoslezského  kraje  umožňuje  získat  žákům učebních  a  studijních  oborů
zajímavé benefity v podobě stipendijních programů (u vybraných oborů) nebo například zajímavých slev
na získání řidičského oprávnění.
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