
                                                  Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, 
                                                  Frýdek-Místek, p.o. 

 

  

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti silnoproudé elektrotechniky - motory. 
Více na: http://w1.siemens.com/answers/cz/cz/ 

 Spolupráce v oblasti silnoproudé slaboproudé elektrotechniky, 
elektrotechnické přístroje, inteligentní systém INELS aj.). Dlouhodobá významná smluvní 
materiálně-technická podpora.  
Více na: http://www.elkoep.cz/ 

 Smluvní spolupráce v oblasti silnoproudé elektrotechniky. 
Dlouhodobá významná materiálně-technická podpora v oblasti plastových rozvodů a 
elektroinstalační techniky.  
Více na: http://www.rehau.cz/ 

 Spolupráce v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektrotechnické přístroje (stmívače, 
snímače pohybu, termostaty aj.). Dlouhodobá významná materiálně-technická podpora.  
Více na: http://www.abb.cz/  

 Spolupráce v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektrotechnické přístroje (inteligentní 
relé Zolio, frekvenční měniče aj.). Dlouhodobá významná materiálně-technická podpora.  
Více na: http://www.schneider-electric.cz/ 

 Spolupráce v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Dlouhodobá významná materiálně-
technická podpora v oblasti kabelové techniky. 
 Více na: http://www.prakab.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků na provozních pracovištích 
firmy a materiální podpora v oblasti silnoproudé elektrotechniky.   
Více na: http://www.zavodny.cz/ 

 Spolupráce v oblasti výuky studentů  a provozní praxe v oblasti slaboproudé 
elektrotechniky. Dlouhodobá významná materiálně-technická podpora. Více na: 
http://www.asus.cz/products.aspx 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti praktické výuky žáků na provozním 
pracovišti a materiálně technická podpora.  
Více na: http://www.huismanequipment.com/cz 

 Dlouhodobá významná materiálně-technická podpora v oblasti elektroinstalačních 

materiálů a kabelových nosných systémů.  Firma patří ke společnostem, které určují směr 

vývoje v oblasti elektroinstalačního úložného materiálu a kabelových chrániček. 
Více na: http://www.kopos.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiální podpora v 
oblasti elektrotechniky. 
Více na: http://hadex.cz/   

 Spolupráce v oblasti výuky studentů a provozní praxe v oblasti slaboproudé 
elektrotechniky. Dlouhodobá významná materiálně technická podpora.  
Více na http://www.torola.cz 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiální podpora v 
oblasti elektroniky.  
Více na: http://www.temex.cz/katalog/produkty-a-sluzby/didaktickastavebnice-t-didactic/ 

 Významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická podpora v 
oblasti elektroniky.  Nejvýznamnější výrobce modulů a autosoučástek a exkluzivní 
dodavatel automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech. 
Více na:  http://www.mobis-auto.cz/ 
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