STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY
veřejná škola, zřizovatelem je Hlavní město Praha
Panská 856/3
110 00 Praha 1
SPŠ sdělovací techniky nabízí absolventům základních škol čtyři atrak vní
studijní obory, které připravují studenty na uplatnění ve všech oblastech
zpracování a přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby
a pro další oblas využi ICT. Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i
dívky. Absolven všech oborů jsou připravováni tak, aby mohli pokračovat
ve studiu na VŠ příslušného směru. Všechny obory jsou čtyřleté a jsou
zakončeny maturitní zkouškou.
Globální síťové technologie – obor pro zájemce o informa ku, elektroniku a digitální techniku, který
připravuje pracovníky pro oblast techniky přenosu a zpracování informací, především pro navrhování
a správu počítačových a přenosových sí , telekomunikačních a navigačních systémů a rozhlasových a
televizních vysílacích systémů.
Audiovizuální technika – obor pro uchazeče se zájmem o audiovizuální techniku a aplikace výpočetní
techniky pro zpracování obrazu a zvuku. Absolven najdou uplatnění při budování a provozu studií a
vysílacích pracovišť a při realizaci televizních a rozhlasových pořadů a přenosů (kamerový technik, technik
záznamu, zvukový technik, technik – operátor střihu obrazových záznamů, technik vysílání apod.).
Technické lyceum – obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matema ku a geometrii,
informa ku, techniku a technologie (zvláště vhodný pro absolventy tříd s rozšířenou výukou matema ky
nebo informa ky), který nabízí systema ckou a hlubokou přípravu pro další vysokoškolské studium
technických a přírodovědných oborů. Absolven získají důkladným studiem přírodních věd přehled o
základech technických disciplín a technologií, naučí se účelně využívat ICT (matema cký a grafický so ware,
CAD systémy, aplikace pro měření a simulace…).
Filmová a televizní tvorba – pro uchazeče se zájmem o tvorbu, produkci a prezentaci filmů, rozhlasových
a televizních pořadů a mul mediálních děl. Studen jsou připravováni tak, aby dokázali pracovat na
audiovizuálním díle od etapy přípravných prací, přes realizaci až po postprodukční zpracování a prezentaci.
Absolven oboru FTT se mohou uplatnit ve filmových štábech jako asistent produkce, asistent režie, mistr
zvuku, skript…, v divadlech jako dramaturgič pracovníci, inspicien apod. Na tomto oboru jsou předepsány
talentové zkoušky. Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. listopadu.
Vybavení školy:
– počítačové učebny pro výuku informa ky, programování, počítačové animace, digitálního
zpracování obrazu a zvuku, datových sí a CAD systémů,
– profesionálně zařízená televizní a zvuková studia, pracoviště audiovizuální postprodukce,
fotoateliér, kinosál pro projekci všech filmových a digitálních formátů,
– laboratoře chemie, digitální techniky, elektrotechniky, síťové a telekomunikační techniky.
Co škola nabízí navíc?
– kurzy a cer fikáty (CISCO Networking Academy, Autodesk Academy, promítačský kurz),
– lyžařské a sportovně turis cké kurzy, exteriérová cvičení věnovaná filmové a televizní tvorbě,
– poznávací i výměnné pobyty v zahraničí, účast v mezinárodních projektech, exkurze,
– školní sportoviště – posilovnu a mul funkční hřiště s umělým povrchem,
– výbornou dopravní dostupnost:
Škola je v centru Prahy - blízko Hlavního i Masarykova nádraží a křížení všech tras metra.
Další informace o škole a dnech otevřených dveří najdete na

www.panska.cz
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