
Nové vybavení pro zkvalitnění 
výuky a prostředí na SPŠS 

Betlémská za poslední 
kalendářní rok 2020



1. Nový interaktivní dotekový display pro výuku 3D 
tisku



2. Nová výdejová linka v jídelně - pult 



3. Dovybavení posilovny novými posilovacími 
stroji a sport. potřebami



4. Dovybavení novými iPady - učebna 
matematiky – 30 ks



5. Dvě nové oddělovací zdi s plexisklem s 
ozvučením pro ústní maturity – ochrana zdraví 
zaměstnanců a žáků 



6. Nové elektronické pisoáry na chlapeckých 
WC



7. Nová PID regulace pro laboratoř 
Automatizace I



8. Nové zařízení na řezání vodním paprskem 
pro učebnu CAD



9. Nová interaktivní tabule pro výuku jazyků



10. Nový nábytek do šaten praxí pro dívky a 
kluky



11. Nový informační systém školy



12. Nové katedry a židle pro učitele ve všech 
třídách školy



13. Nové žákovské židle a skříně ve všech 
třídách školy



14. Nové židle v učebně CAM pro žáky a 
učitele



15. Nové 2 soustruhy do dílen praxe a ruční 
ele. nářadí



16. Nová klimatizace do servrovny



17. Nové rozvaděče do servrovny



18. Rekonstrukce suterénu na nové dvě učebny –
laboratoř Elektro 2 a jedna kmenová učebna

- před rekonstrukcí



19. Rekonstrukce suterénu na nové dvě učebny –
nová laboratoř Elektro 2 a jedna kmenová učebna 
s vybavením

– po rekonstrukci 



20. Rekonstrukce nástrojárny, svařovny 
- před rekonstrukcí



21. Rekonstrukce nástrojárny, svařovny s vybavením
- po rekonstrukci 



22. Rekonstrukce depozitáře na novou učebnu 
Automatizace 2

- před rekonstrukcí



23. Rekonstrukce depozitáře na novou učebnu 
Automatizace 2 s vybavením

- po rekonstrukci 



24. Montáž schodišťové sedačky pro imobilního učitele 
- před a  po montáži



25. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- modrá učebna – před rekonstrukcí



26. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- modrá učebna – po rekonstrukci



27. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- červená učebna – před rekonstrukcí



28. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- červená učebna – po rekonstrukci



29. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- zelená učebna – před rekonstrukcí



30. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- zelená učebna – po rekonstrukci



31. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- žlutá učebna – před rekonstrukcí



32. Centra Interaktivní Výuky - CIV
- žlutá učebna – po rekonstrukci



Děkuji za pozornost.                            

Žilka


