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 založena v roce 1953 

 poskytuje střední odborné vzdělání na vysoké úrovni 

 držitelem certifikátu managementu kvality podle 
mezinárodní normy ISO 9001:200 

 přistoupila k programu Responsible Care – Odpovědné 
podnikání v chemii 

 zahraniční projekty 

 projekty OP VK 

 účastní se programu na podporu dalšího vzdělávání 
a zaměstnanosti, financovaném z ESF 
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Maturitní obory 

 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

 16-02-M/01 Průmyslová ekologie 

 39-08-M/01 Požární ochrana 

 69-41-L/01 Kosmetické služby  

 68-42-L/51 Bezpečnostní služby 

 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

Učební obory 

 28-52-H/01 Chemik  

 69-51-H/01 Kadeřník  
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 Dvoutýdenní stáže v různých zemích Evropy 

Velká Británie 

Německo 

Španělsko 

Itálie 

Kypr 

Portugalsko 
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 Projekt USE IT 

 

Německo 

Španělsko 

Norsko 
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 Projekt Legends Unite Us 

Španělsko 

Portugalsko 

Nizozemí 

Litva 

Lotyšsko 

Německo 

Chorvatsko 

Polsko 
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 soutěž O nejlepšího mladého chemika 

 soutěž Kdo by se bál chemie? 

 kroužek prací v chemických laboratořích školy 

 dny otevřených dveří, burzy škol... 

 

 

 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 



Podíl Střední průmyslové 
školy chemické Pardubice 



Moduly: 

1 Správná laboratorní praxe – instrumentální analytické 
metody 

2 Správná laboratorní praxe – klasické analytické metody 

3 Chemie pro nechemiky 

4 Chemické výpočty 

5 Angličtina v chemii  
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Celková dotace programu: 120 hodin 

Firmy spolupracující na přípravě: Synthesia a.s., Vodní 
zdroje a.s. Chrudim, Penta Chrudim a Výzkumný ústave 
bramborářský Havlíčkův Brod 

Realizace pilotního ověřování: 6. 1. – 12. 4. 2011 

 dvoudenní šestihodinové bloky 

Účastníci:  

 26 zaměstnanců uvedených firem  

 věkové rozmezí dle roku naroz.: 1953 – 1989 

 pracovní pozice: laborant, operátor ve výrobě, skladník, 
adjustant, seřizovač, manažer kvality… 

 vzděláni: od ZŠ po VŠ nechemického směru 
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Moduly: 

1 Řešení mimořádných situací 

2 Chemické látky a jejich nebezpečné vlastnosti 

3 Anglická terminologie z oblasti řešení mimořádných 
událostí a nakládání s chemickými látkami 
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Celková dotace programu: 120 hodin 

Příprava s firmou Synthesia a.s. 

Realizace pilotního ověřování: 20. 3. – 18. 4. 2012 

 dvoudenní šestihodinové bloky 

Účastníci:  

 17 zaměstnanců Synthesie 

 věkové rozmezí dle roku naroz.: 1953 – 1991 

 pracovní pozice: zdravotnický asistent, operátor ve výrobě, 
skladník, ekonom, velitel směny, hasič strojník … 

 vzděláni: od ZŠ po VŠ nechemického směru 
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Moduly: 

1 Základy mikrobilogie a problematika ekologie v biologii 

2 Základy technologických postupů 

3 Provozní kontrola 

4 Vizualizace technologických postupů, chemických 
rovnic a aparatur 
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Celková dotace programu: 120 hodin 

Firmy spolupracující na přípravě: Synthesia a.s., 
Ekomonitor Chrudim 

Realizace pilotního ověřování: 24. 9. – 1. 10. 2012 

 dvoudenní pětihodinové bloky 

Účastníci:  

 12 zaměstnanců uvedených firem 

 věkové rozmezí dle roku naroz.: 1955 – 1990 

 pracovní pozice: vedoucí vzorkař, obsluha zařízení … 

 vzděláni: od ZŠ po VŠ nechemického směru 
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Podíl firmy Synthesia na všech programech 

Lektoři: 

 vyučující SPŠCH Pardubice 

Vybavení pro výuku: 

• kmenové učebny 

• laboratoře + softwarový program na zpracování 
výsledků měření 

• interaktivní tabule 

• dataprojektor 

• počítačové vybavení 
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Lektoři: 
• práce s jinou věkovou skupinou 

• příprava výuky podle skutečných potřeb zaměstnavatelů 

• monitoring úrovně odborných znalostí a dovedností účastníků 

SPŠCH: 
• posílení úzkého partnerství a spolupráce se zúčastněnými firmami 

• detailnější poznání požadavků a potřeb firem v oblasti vzdělávání 
svých zaměstnanců 

• možnost podílet se na tvorbě kariérního řádu zaměstnanců 

• širší nabídka dalšího vzdělávání 
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Děkuji za pozornost. 
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Poděbradská 94 

530 09 Pardubice – Polabiny 

www.spsch.cz 

 

Ing. Miroslava Katzerová 

katzerova@spsch.cz 
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