
Novinky v SPŠ  
Střední školství má v našem městě dlouholetou tradici, jak jistě víte, bylo spojeno s existencí 

průmyslových podniků ve městě i v regionu, a to hlavně v oblasti strojírenství. Na tuto tradici 

navazuje i současná Střední průmyslová škola. Zřizovatelem středních škol ve městě byl a je 
Královehradecký kraj, který v minulosti několikrát v rámci optimalizace školství změnil 
strukturu středních škol v našem městě. I když došlo ke sloučení středních škol, tak jejich 
odborné zaměření se příliš nezměnilo.  
Ještě stále se setkáváme se záporným postojem některých občanů k naší škole. I když se 
mnohým nemuselo postupné slučování škol líbit, je nutné zdůraznit, že průmyslovka je i 
nadále svébytnou střední školou, která poskytuje střední odborné vzdělání jak v maturitních, 

tak v učebních oborech.  
Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami regionu, spolupráce probíhá v několika rovinách, 
od prezentace firem ve škole při Dnech otevřených dveří, přes stálou prezentaci, až po akci 
nazvanou 4.0 DAY. Organizace MAS Pohoda venkova v rámci projektu MAS II Novoměstsko 
uspořádala ve spolupráci s naší školou akci nazvanou 4.0 DAY, jejímž mottem byl rozvoj 

vztahu dětí k technice. Do průmyslovky přišli žáci základních škol se svými učiteli ze ZŠ 
v Krčíně, ze ZŠ Malecí, ze ZŠ Komenského, z Nahořan a z Provodova. Přijeli i zástupci firem, 

kteří si s sebou přivezli různé funkční technické „vymoženosti“. Firma Hronovský s.r.o. 

přivezla robotickou ruku, kterou běžně využívají ve výrobě. Firma ATAS žákům předvedla 
nejen své výrobky, ale i 3D tiskárnu a v rámci malého workshopu si děti na soupravě HOBBY 
MM 3130  vyřezaly a opracovaly drobné předměty ze dřeva. Velký zájem vzbudila montáž 
jednoduchého elektromotoru, který si podle plánku žáci sestavili a odzkoušeli. 
Naši žáci absolvují odbornou praxi a odborný výcvik ve firmách. Firmy mají o naše žáky zájem 
a někteří absolventi po úspěšném ukončení studia v těchto firmách zůstávají. 
Další spolupráce probíhá na bázi materiálního zabezpečení výuky, například se Škoda Auto 
Mladá Boleslav, kdy škole byla poskytnuta dvě nová auta pro výuku karosářů. Dále v této 

oblasti spolupracujeme se ZBA Ferokov NMnM, s firmou Stránský, Petržík pneumatické válce 
Bílá Třemešná a s firmou Ammann NMnM. 

Průmyslovka se i nadále rozvíjí a nabírá dech do dalších let. Za přispění KHK probíhá 
velkorysá renovace a modernizace interiéru školy, dochází k rekonstrukci dílen, škola je 
postupně vybavována moderní technikou a moderními technologiemi. V současné době se 
do finální fáze stavebních úprav dostala realizace projektu Polytechnické centrum 

Novoměstska, které bude sloužit nejen žákům průmyslovky, ale i novoměstským základním 
školám, školkám, případně různým spolkům. Prostory tohoto centra jsou bezbariérové, a to 

včetně přístupu. 
Ve spolupráci s KHK je připraven projekt „Strojařina +“. Čekáme na jeho schválení. Součástí 
tohoto projektu je i vybavení školy v hodnotě 10 milionů korun.  
V následujícím období budou zahájeny práce na snížení energetické náročnosti budovy školy, 
součástí budou i nová okna a fasáda, rozpočet je 47 milionů korun. 
Probíhá renovace a snížení energetické náročnosti školní kuchyně a jídelny v budově Kasárna 

v hodnotě cca 7 700 000 Kč. Provoz by měl být obnoven 1. září 2021. Současně dochází 
k renovaci domova mládeže Kasárna. 
Aby průmyslovka byla i nadále součástí našeho města, je třeba, abychom se všichni společně 
podíleli na propagaci jejího dobrého jména mezi širokou veřejností, zejména na 
novoměstských základních školách, abychom společně překonali negativní, ničím 
nepodložené názory, které o průmyslovce mezi některými lidmi kolují.  
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