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Střední odborná škola Jana Tiraye Velká 
Bíteš 

■  Založení : 1999 

■ Obory :  

– Mechanik - seřizovač 

– Obráběč kovů 

– Kadeřník 

– Kuchař - číšník 

– Cukrář 
– Slévač 

 

 

 



Jan Tiray (23.10.1858 - 25.7.1925) 
 
■ Poté, co absolvoval učitelský ústav, vyučoval na zdejší 

obecné škole 

■ Měl též výjimečné hudební nadání, a to jak interpretační, 
tak skladatelské (byl žákem Leoše Janáčka). 

■ Císař František Josef I. ocenil jeho schopnosti a udělil mu tři 
vyznamenání - za povznesení školství, zpěvu a hudby 
chrámové. Vyznamenání uchovává zdejší muzeum. 

■ Jan Tiray nezakotvil existenčně ve svém rodišti, ale v Telči 
jako učitel a školní inspektor. S Velkou Bíteší byl však spjat 
po celý život. Byla neustálým zdrojem jeho literární a 
vlastivědné činnosti a jeho aktivity směřovaly k založení 
muzejního spolku a bítešského muzea. Slavnostního 
otevření muzea se však nedožil, zemřel měsíc před ním. 
Pohřben je dle svého přání na místním hřbitově u hradební 
zdi kostela, kde má rod Tirayů pomník 

 



Mechanik seřizovač 

■ 4letý, maturitní 

■ V průběhu studia si žáci osvojují obsluhu, seřizování, 
kontrolu a programování konvenčních obráběcích 
strojů a CNC strojů. 

 

 



CNC stroj (Obráběcí stroj) 

■ Moderní obráběcí stroj řízený počítačem 
(obrábí kovy, dřevo a jiné materiály) 

■ Zkratka pochází z anglického výrazu Computer 
Numeric Controll, který znamená počítačově 
číslicové řízení. 

■ Řídící systém CNC stroje vyšle ke stroji příkaz 
(například „zapni otáčení nástroje“). Může být 
zadán například stiskem tlačítka na řídícím 
panelu stroje nebo přímo z programu. 
Mechanismus CNC stroje příkaz vykoná a 
zašle zpětnou vazbu – informaci o jeho 
dokončení. 



Co mám  v plánu po dokončení školy 

■ Po ukončení studia škola zaručuje smlouvu s PBS 

■ PBS poskytuje praktické vyučování během studia 

 

 



První brněnská strojírna 

■ První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. je 
česká strojírenská společnost založená v roce 
1950. Přímo však navazuje na firmu První 
brněnská strojírna, jejíž více než 200-letá 
historie sahá až do roku 1814 

■ PBS Velká Bíteš je hi-tech výrobce, který ve 
vlastním provozu zajišťuje vývoj, výrobu a 
testování letecké techniky. Je také přední 
evropskou slévárnou přesného lití, 
dodavatelem galvanických povrchových úprav, 
vysoce přesného obrábění a zařízení pro 
separaci kapalin. 



Důvody proč jsem si vybral tuto školu 
 

Záruka práce 
po studiu  

Je v 
mé blízkosti  

Nebudu se 
muset vzdát 

svého koníčku 



Můj koníček - fotbal 

■ Fotbal mám rád od malička  

■ Sportovně 3 roky za SK Dolní Heřmanice 

■ Úspěchy během 3 let 
– 3. místo na memoriálu předsedy OFS F. Mahela 

ve Žďáru nad Sázavou (2019) 
– 3. místo v OP mladších žáku (2016-2017) 

– 2. místo v OP starších žáků (2018-2019) 

– Dvakrát výhra na memoriálu S. Ochrany v Borech 
(2018,2019) 

– Výhra na turnaji O dřěvěný pohár kategorie starší 
žáci ve Svratce (2019) 

 



MOJE OBLÍBENÉ TÝMY 





zdroje 

■ https://www.sosbites.cz/studijni-obory 

■ https://www.google.com/imghp?hl=en 

■ https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_odborn%C3%A1_%C5%A1kol
a_Jana_Tiraye_Velk%C3%A1_B%C3%ADte%C5%A1 

■ https://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1b%C4%9Bc%C3%AD_stroj 
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