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Od listopadu funguje na Vyšší 
odborné škole a Střední průmyslové 
škole ve Žďáru n. S. centrum obnovi-
telných zdrojů energie (OZE).

Žďárská průmka, jak jí místní říkají, 
se již dlouhodobě účastní podobných 
vývojových aktivit, podpořených růz-
nými grantovými programy. Některé 
projekty jsou vytvářeny v přímé spo-
lupráci s vysokými školami a průmys-
lovou odbornou praxí.

Na Vysočině byla letos vytvořena 
tři centra obnovitelných zdrojů ener-
gie. Vedle žďárské VOŠ a SPŠ ma-
jí podobná centra i technické školy 
v Jihlavě a Třebíči. 

Konkrétně do učeben a laborato-
ří žďárské školy byly pořízeny foto-
voltaické panely, sluneční kolektory, 

tepelná čerpadla a kogenerační jed-
notky. Ovládací a monitorovací prvky 
jsou vyvedeny na řídící pult a převe-
deny do software v počítačích. 

Studenti mohou zkoumat reálné 
situace a naměřené hodnoty, ale také 
simulovat různé provozní a porucho-
vé stavy a pořizovat výstupy v podobě 
tabulek a grafů.

Technologie ale neslouží pro při-
pojení k distribuční síti elektrické 
energie; instalované systémy jsou 
využívány výlučně pro výuku stu-
dentů. Zařízení nejsou určena ani 
pro komerční provoz, ale v budoucnu 
se předpokládá napojení na stávající 
energetické a topné systémy školy.

Žďárská škola v tomto regionálním 
projektu získala i vnitřní konektivitu, 

Centrum obnovitelných zdrojů energie na žďárské průmce je čerstvě otevřeno, 
a učitelé a žáci se postupně seznamují s jeho možnostmi. Foto: archiv školy

Výzkum v moderním centru je baví
tedy wifi síť, firewally, záložní zdroj, 
server, datové úložiště ad…

Zaváděním moderních vyučovacích 
metod, které přibližují teorii k praxi, 
a také řešením modelových situací se 
zvyšuje kvalita výuky. Znalosti a osvo-
jené dovednosti umožní žákům žďár-
ské VOŠ a SPŠ již v průběhu studia 
absolvovat odbornou praxi na pra-
covištích využívajících obnovitelné 
zdroje energie. Po ukončení studia 
jim usnadní vstup do praxe. 

Na otázku ŽN, jaký má OZE nej-
větší přínos pro výuku, odpovídá Ing. 
František Kadlec, učitel odborných 
předmětů oboru Technická zaříze-
ní budov. Jak říká, přínos spatřuje v 

možnosti reálného seznámení se s 
technologiemi jednotlivých zdrojů, 
jejich vzájemného porovnání, a způ-
sobu výuky na tomto jedinečném 
zařízení. Dodává, že studenty práce 
s novým moderním zařízením baví. 
„Odlišný je i způsob výuky. I když jsme 
na samém začátku, jsou první pocity z 
reakcí a zájmu velmi pozitivní,“ říká 
odborný učitel.

Studium moderních technologií je 
dle Františka Kadlece v současnosti 
spíše doménou chlapců. „Očekávám, 
že se tento stav do budoucna změní a 
přiláká i děvčata. O absolventy oboru 
je v praxi stálý zájem,“ dodává učitel.
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