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Smíchovská střední průmyslová škola

• Spolupracuje kolem 40 absolventů školy 

• IT oddělení, PR oddělení, HR oddělení, Projektové oddělení

• Konzultanti studentských a maturitních projektů

• Vyučující odborných předmětů

• Vytváření studentských projektových týmů 

• Celkem 646 studentů



Co učíme?

• Učíme 3 moderní obory
Informační technologie, Technické lyceum a Kybernetická bezpečnosti

• Hlavní zaměření školy
Multimédia 
Kybernetická bezpečnost
Internet věcí (IoT)
Virtuální a rozšířená realita 
Kybernetika a robotika
Aplikované programování (vývoj aplikací, vývoj her)
Aplikovaná fyzika (STEM)





Kybernetická bezpečnost

• V roce 2015 byla naše škola vyzvána Svazem průmyslu a obchodu ke 
spolupráci na vytvoření nového oboru Kybernetická bezpečnost 

• Ve školním roce 2017/2018 je obor pilotován na dvou středních 
školách v ČR, druhá je partnerská škola z Brna 



Pracoviště virtuální reality na SSPŠ



Mediální dům Preslova

www.presloviny.cz

• Studenti pro sebe i veřejnost
• Tištěný měsíčník a zpravodajský portál
• Novinky ze světa moderních technologií a škol
• Internetová televize
• Vše řízeno studenty
• Mediální partner Strategie 2030!

STAVÍME NOVÉ
PROFESIONÁLNÍ STUDIO!

7





Internet věcí (IoT) na SSPŠ



Začátky



IoT Laboratoř na SSPŠ



Ukázkový chytrý dům na SSPŠ









Porodní bolesti

•Otázky stavařů –

• „Jak nebudou vypínače na zdech?“

• „Na co husí krk k baterii?“

• „Pětižílový kabel ke světlu?“

• „Rozsvěcet samo? Kam ten svět spěje.“

•…



PLC



Senzory



Velín chytré obce / SmartCity





- Spolupráce s firmami

- Studijní materiály a certifikace

- Slevy na vybavení





Centrum města budoucnosti na ČIIRKu



Proměna měst

• Řízení i vybavení měst se zásadně mění

• Výuka zaměřená na:

- Využívání senzorických dat

- Vhodná volba infrastrukturálních prvků

- Řízení města





Mazačka
za čistou
Prahu





Měřené parametry:

1. CO

2. NO2

3. SO2

4. O3.

5. Teplota

6. Tlak 

7. Vlhkost

8. Intenzita osvětlení

9. Barevná teplota

10. UV-index 

11. Hluk

12. Prach PM2.5

13. Prach PM10




