Krátce o historii a současnosti školy
Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec je příspěvková organizace, kterou
zřídil Liberecký kraj. Původně byla založena v roce 1957 jako Střední odborné učiliště
stavební, a byla součástí tehdejší firmy Pozemní stavby Liberec. Vychovávala učně především
stavebních profesí.
Po roce 1990 se s touto školou postupně sloučily Středisko praktického vyučování
elektrotechnické, Integrovaná střední škola dopravní a stavební a v roce 2007 také Střední
odborná škola technická. Uvedené organizační změny vedly k tomu, že se značně rozšířil
okruh oborů vzdělávání, které škola nyní svým žákům nabízí. Návazně se zvýšil počet žáků,
který je v současnosti přibližně 800.
Nyní škola vyučuje následující obory vzdělání strojního, stavebního a dopravního
směru:
Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
36-45-M/01 Technická zařízení budov
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (pro CNC obráběcí stroje)
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (pro CNC vstřikovací stroje)
39-41-L/01 Autotronik
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
64-41-L/51 Podnikání (nástavbový obor)
Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem
23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
23-52-H/01 Nástrojař
23-55-H/01 Klempíř
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
23-65-H/03 Strojník silničních strojů
33-56-H/01 Truhlář
36-52-H/01 Instalatér
36-57-H/01 Malíř a lakýrník
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-67-E/02 Stavební práce
Škola zaměstnává celkem 118 zaměstnanců, z toho 78 učitelů teoretických předmětů,
učitelů odborného výcviku a vychovatelů. Ředitelem školy je Mgr. Jan Samšiňák.
Areály školy
Liberec II, Truhlářská 360/3 - správa školy, domov mládeže, školní kuchyně a jídelna,
telefon 488880400, e-mail red@sslbc.cz nebo info@sslbc.cz
Liberec XII, Letná 90/30 - škola včetně tělocvičny, hlavní dílny, autodílna,
telefon škola 488880440, dílny 488880462, e-mail skola@sslbc.cz

Liberec VIII, Ještědská 358/106 – škola, telefon 488880410
Liberec VI, Řepná 1248/12 – strojírenské dílny, telefon 488880490
Škola se již od první poloviny devadesátých let minulého století zapojuje do mezinárodních
projektů. Nejdelším z nich byl program PHARE – reforma odborného vzdělávání, ve kterém
byla naše škola jednou z devatenácti pilotních škol z celé České republiky. Tento program
měl pro školu velký přínos v oblasti pedagogické i materiální. Pracovníci školy následně
podali mnoho úspěšných přihlášek do dalších mezinárodních i národních programů. Zvláště
se jedná o mobilitní projekty do programu Evropské unie Leonardo da Vinci, později
Erasmus+, Operačních programů ESF a spolupráci s Česko–německým fondem budoucnosti.
Ze získaných poznatků, zkušeností a dovedností čerpá pedagogický sbor samozřejmě i dále a
používá je kupříkladu při tvorbě a inovaci školních vzdělávacích programů. To vše přispívá k
velmi dobré úrovni výuky a rozšiřování působnosti školy. Příkladem je svářečská škola, která
prošla auditem Evropské svářečské federace a nyní umožňuje nejen žákům, ale především
zaměstnancům firem v oblasti Libereckého regionu získání svářečského průkazu, dle
evropských norem, pro svařování kovů a plastů ve velkém množství metod.
Součástí SŠ je také domov mládeže, který má kapacitu 280 lůžek, a školní kuchyně. I
přes výše uvedené úspěchy však vedení školy neustále sleduje změny a vývoj ve vyučovaných
oborech. Proto také udržuje partnerské vztahy s mnoha firmami z libereckého regionu i se
školami a institucemi ze Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Polska a Slovenska.

