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1 Základní údaje o škole 
 

1.1 Úvod 
 
Výroční zpráva je zpracována na základě § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) 

a dále na základě § 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou  

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Výroční zpráva je zasílána zřizovateli školy. Výroční zprávu schvaluje Školská rada  

(§ 168 zákona 561/2004). Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy 

a výpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím není 

tím dotčeno. Výroční zprávu předkládá ředitel školy. 

 

1.2 Přehled základních údajů o škole 

 

 

Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO 

 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 

nám. Spojenců 17, 

796 01 Prostějov 

příspěvková organizace Olomouckého kraje 

IČ: 00566896 

IZO ředitelství: 600 015 165 

 

Tel./FAX: 582 345 624, 582 345 953 

e-mail: svehlova@svehlova.cz 

WWW stránky: http://www.svehlova.cz 

 

Zřizovatel školy  

 

Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40 a  

779 11 Olomouc 

 

Ředitel 

 

Ing. Radomil Poles  
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Škola sdružuje 

 

1. Střední škola      IZO: 103 031 651 

 cílová kapacita 700 žáků 

 
 

2. Domov mládeže     IZO: 108 030 849 

 cílová kapacita 115 žáků 
 

3. Školní jídelna     IZO: 103 219 315 

 cílová kapacita 650 jídel 

 

 

Odloučená pracoviště školy 

 

1. 796 01  Prostějov, Vojáčkovo nám. 4/2945 – školní jídelna, domov mládeže  

2. 796 01  Prostějov, Kollárova 12/2572 – střední škola 

3. 796 01  Prostějov, Svatoplukova 80 – střední škola 

4. 796 01  Prostějov, Určická 94 – dílny odborného výcviku 

5. 796 01  Prostějov, U Spalovny 12 – dílny odborného výcviku 

6. 796 01  Prostějov, Fanderlíkova 25 – domov mládeže 

 

 

 

 

Školská rada: 

Ing. Radomil Poles 

  

  

Předseda:                                                                                                                            

Ing. Pavel Sekanina 

 

Členové: 

Hana Tesařová-Kaštilová                                 

Mgr. Ivana Hemerková                                    

Ing. Jiří Ševela 

Ing. Jiří Mendl                                                   

Jindřich Šlézar 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: 

Hana Koudelková                                            

Nikola Kocmánková                                        

Petr Dvořáček 
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1.3 Objekty a záměry školy 
 
Škola sdružuje několik objektů: 

 

- budovu na nám. Spojenců 17 a budovu na ulici Kollárova 12, objekty stojí v těsné 

blízkosti a slouží především k výuce maturitních oborů Technologie potravin a Analýza 

potravin. Najdeme zde laboratoře chemie, biologie a mikrobiologie, odbornou učebnu 

technologie potravin, multimediální učebnu, učebnu výpočetní techniky a kmenové učebny 

všech tříd. Žáci mohou využít tělocvičnu, posilovnu, solárium, saunu a školní bufet. 

Rovněž jsou zde i třídy nástavbového studia Podnikání. 

 

- budovu školy na ulici Svatoplukova 80, která je umístěna v těsné blízkosti 

autobusového a vlakového nádraží a zastávek MHD, což umožňuje dojíždění žáků  

bez dlouhých časových ztrát a bez nutnosti ubytování. V této budově probíhá výuka 

automobilních a stavebních oborů. V letošním školním roce byla v objektu realizována 

investiční akce, která přispěla k celkové rekonstrukci elektroinstalace. V rámci úspěšných 

projektů byly v objektu nově zrekonstruovány počítačové učebny a došlo k výměně 

podlahových krytin v učebnách. 

 

- dílny odborného výcviku na ulici Určická 94, – jsou umístěny v areálu Statku 

Prostějov a slouží k praktické výuce žáků automobilních oborů a oboru zahradnické práce. 

V rámci zkvalitnění výuky a úspory energií, škola zrealizovala v tomto objektu kompletní 

rekonstrukci sociálního zařízení žáků, výměnu podlahových krytin na pracovištích žáků, 

výměnu části vchodových dveří a vrat, výměnu střešní krytiny na objektu šaten a garáží. 

 

-  dílny odborného výcviku na ulici U Spalovny 12, –  dílny odborného výcviku  se 

nachází v průmyslové zóně města Prostějova a slouží k praktické výuce stavebních oborů. 

V objetu byla zrealizována oprava podlahových krytin v prostorách šaten žáků a vstupu do 

dílen, oprava střešní krytiny na svařovně a výměna části vnitřních dveří.  

 

Škola disponuje vlastní ubytovací a stravovací kapacitou a to: 

-  na ulici Vojáčkovo nám. 4 – školní jídelna, domov mládeže. V tomto objektu škola 

zrealizovala kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky školní jídelny. 

 

- na ulici Fanderlíkova 25, – domov mládeže, školní jídelna - výdejna. V tomto objektu 

škola zrealizovala kompletní výměnu podlahových krytin na pokojích žáků. 

 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nabízí ucelený systém vzdělání v oborech 

středního vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Škola je vybavena odbornými 

učebnami, tělocvičnou, posilovnou, praxe žáků je zajišťována i na smluvních pracovištích. 

 

Záměry a cíle Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov vycházejí z dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. 

Koncepce Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov byla konzultována 
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s Hospodářskou komorou, regionálním odborem Ministerstva zemědělství ČR Prostějov.  

Velmi úzká spolupráce je s Úřadem práce Prostějov. 

 

Výroba a spotřeba potravin ve světě neustále roste. Výrazně se zvyšuje i úroveň 

technologií jejich výroby. Naše škola je významným prvkem v systému výchovy dalšího 

vzdělávání odborníků specializovaných potravinářských oborů – Technologie potravin  

a Analýza potravin. Oba obory zvyšují odbornou erudici našich žáků obstát ve zvládnutí 

progresivních technologií výroby potravin.  

 

Pro získávání nových žáků ke studiu na naší škole jsme zvolili účinné formy propagace  

a náboru. V propagaci se zaměřujeme na letáky rozesílané na základní školy. Rovněž 

prezentujeme školu na burzách škol, uveřejňujeme prezentace reklamou v regionálních 

tiskovinách. Další propagací jsou webové stránky školy. V neposlední řadě klademe důraz 

na osobní setkání výchovných poradců se samotnými rodiči žáků devátých ročníků 

základních škol, navštěvujeme i třídní schůzky rodičů na ZŠ. To vše nejen v našem, ale  

i ve všech sousedních regionech. V rámci dne otevřených dveří pořádáme workshopy. 

Kde předvádíme žákům zábavnou formou, že technické obory nejsou nuda.  

 

Náborových akcí v těchto místech se zúčastňují pedagogové i nejlepší žáci naší školy. 

Formou osobní náborové propagace podrobněji představujeme žákům práci školy  

a vysvětlujeme možným budoucím studentům perspektivu v daných oborech. 

 

Používáme moderní a přitažlivé formy výuky a s čímž souvisí zvládání širších souvislostí. 

Protože z řad absolventů základních škol na okrese je o naše nabízené obory zájem, 

máme dojem, že současná nabídka oborů splňuje požadavky jak regionu, tak 

olomouckého kraje. Všechny objekty školy jsou vybaveny moderními učebními 

pomůckami. K výuce slouží odborné učebny, laboratoře a zrekonstruované počítačové 

učebny, které jsou připojeny k internetu. V budově školy na náměstí Spojenců 17 je  

v provozu zrekonstruovaná budova tělocvičny, která slouží ke sportovnímu vyžití nejen 

žákům školy, ale i široké sportovní veřejnosti.  

 

Jsme škola, kde žáci rozvíjejí své schopnosti, kultivují svou osobnost, hledají vlastní cesty 

k sebepoznání a sebevyjádření, prožívají a obohacují svůj život o nové zážitky, inspirují 

sebe i druhé, získávají cenné zkušenosti pro další uplatnění v osobním i profesním životě. 

Jsme škola perspektivní v učebních i maturitních oborech. 

 
Datum zařazení do sítě škol: 
 

1. 9. 2012 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  
 

Školní 
rok 

Počet 
tříd 

Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

Počet žáků na 
učitele 

Počet všech 
pracovníků 

celkem 

Počet ped. 
pracovníků 

2013/14 25  470  18,8  6,77  97,63  69,36  
2014/15 24  424  17,6  7,02  85,09  60,40  
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2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2014/2015 
 
Dle Rozhodnutí KÚOK 105218/2011 451.A10 
 

Název oboru Kód oboru 
Forma 
studia 

Druh studia 
Ukončení 

studia 

Střední vzdělání s výučním listem 

Opravář 
zemědělských 
strojů 

41-55-H/01 denní tříletý učební výuční list 

Mechanik opravář 
motorových vozidel 

23-68-H/01 denní tříletý učební výuční list 

Provoz služeb – 
dobíhající obor 

69-53-H/003 denní tříletý učební výuční list 

Provozní služby 69-54-E/01 denní dvouletý učební výuční list 

Zahradnické práce 41-52-E/01 denní tříletý učební výuční list 

Opravářské práce 41-55-E/01 denní tříletý učební výuční list 

Zednické práce 36-67-E/01 denní tříletý učební výuční list 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Analýza potravin 29-42-M/01 denní čtyřleté maturitní 
maturitní 
zkouška 

Technologie 
potravin 

29-41-M/01 denní čtyřleté maturitní 
maturitní 
zkouška 

Autotronik 

 
39-41-L/01 denní čtyřleté maturitní 

maturitní 
zkouška 

 
 
Dle Rozhodnutí KÚOK 37333/2012 451 A10 
 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové 

Podnikání 
64-41-L/51 

denní dvouleté maturitní 
maturitní 
zkouška 

Stavební provoz 36-44-L/51 denní dvouleté maturitní 
maturitní 
zkouška 

 



 

8 

Dle Rozhodnutí MŠMT – 1643/2012-25 

 

Název oboru Kód oboru 
Forma 
studia 

Druh studia 
Ukončení 

studia 

Střední vzdělání s výučním listem 

Zedník 36–67–H/01 denní tříletý učební výuční list 

Tesař 36–64–H/01 denní tříletý učební výuční list 

Truhlář 33–56–H/01 denní tříletý učební výuční list 

Elektrikář-
silnoproud 

26-51-H/02 denní tříletý učební výuční list 

Instalatér 36–52–H/01 denní tříletý učební výuční list 

Montér suchých 
staveb 

36–66–H/01 denní tříletý učební výuční list 

Malíř a lakýrník 39-41-H/01 denní tříletý učební výuční list 

Klempíř 23-55-H/01 denní tříletý učební výuční list 
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3 Přehled pedagogických pracovníků školy  
 
Přehled pedagogických pracovníků školy, jejich pracovní zařazení a délka jejich praxe je 

zachycena v následující tabulce. 

 

 

Jméno Pracovní zařazení Délka praxe 

Andrejková Alena Mgr. Uč. VVP 31 

Bezoušková Monika, Ing.     Uč. od. př. 24 

Coufal Jaroslav, Ing.    Uč.  VVP 31 

Čeřovský Vratislav Uč. OV nad 32 

Daňková Hedvika, Mgr. Uč. od. před. 5 

Dedek Marcel Uč. OV 15 

Divinová Jitka, Mgr. Uč. VVP 25 

Fajks Petr vychovatel 31 

Gefingová Eva, Ing. Uč.  odb. před 10 

Grulichová Renata, Ing.  Zást.ředitele-uč. odb.  před. 13 

Hanáková Soňa, PhDr.  Uč. odb. před. nad 32 

Harenčák Rostislav Uč. VVP 10 

Hemerka Oldřich Uč. OV 24 

Holík Radovan Uč. OV nad 32 

Hruda Karel Uč. OV 29 

Chmelenská Tatiana, Ing. Uč. VVP 20 

Chmelenský František Učitel OP nad 32 

Jahoda Vojtěch Vedoucí uč. OV 12 

Jakšík Jan, Ing. Uč. odb. před. 30 

Jetelina Zdeněk Uč. OV. nad 32 

Jurmanová Lucie, Mgr. Uč. odb. před 9 

Jurník Jan Uč. OV nad 32 

Karhanová Jitka, Ing. Stat.zást.ředitele-uč. odb. před. 20 

Kmoščák Oldřich, Ing. Uč. odb. před. 28 

Kobedová Gabriela, Mgr.  Uč. VVP 17 

Kopecká Pavla Uč. OV 8 

Kopková Josefa vychovatelka 31 

Kratochvil Michal, Ing. Uč. odb .před 19 

Křížová Mária, Ing. Uč. odb  před. 28 

Kvapilová Alena, Mgr. Uč. VVP nad 32 

Luža Ivo Uč. OV 26 

Macháčková Jana, Mgr. Uč. VVP 19 

Marek Leo Vedoucí uč. OV 30 

Mendl Jiří, Ing. Uč. odb. před.               28 

Mendlová Ilona vychovatelka 31 

Novák Metoděj    Uč. OV nad 32 

Novák Miroslav, Ing. Uč. odb. před. nad 32 

Nováková Alena, Mgr. Uč. VVP 26 

Opavský Pavel Uč. OV. 19 

Peška Jiří Uč. OV 3 
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Plisková Jarmila, RNDr.   Uč. odb.  před. 27 

Poles Radomil, Ing. Ředitel školy 20 

Porteš Pavel Uč. OV nad 32 

Pospíšil Jan Uč. OV 28 

Rozsíval Vojtěch Uč. OV 31 

Rýdl Ivan, Ing. Uč. VVP 24 

Řehulka Michal, Ing. –  
zástup za MD 

Uč. odb. před. 2 

Sedláček David, Mgr. Uč. VVP 8 

Sedláček Petr, Bc. Uč. VVP 7 

Sklenář Miroslav, Ing. Uč. VVP 10 

Složilová Jana, Ing. -  MD Uč. odb. před. 8 

Spurná Radka, Mgr.  Uč. VVP 28 

Srovnalova Anna  Asistent  pedagoga 4 

Střeláková Zuzana, Mgr. vychovatelka nad 32 

Ševela Jiří, Ing. Zást. ředitele pro OV 15 

Šlézar Jindřich Uč. OV nad 32 

Šrajbr Daniel Uč. odb. před. 1 

Šťáva Zdeněk, Ing. Uč. odb. před. 30 

Švédová Jarmila vychovatelka 29 

Tomešová Jaroslava vychovatelka nad 32 

Trávníček Jaroslav Uč. OV nad 32 

Valachovič Miroslav, Ing. Učitel VVP 20 

Valčík Jindřich Uč. OV 12 

Vaverka Josef Uč. OV nad 32 

Vichtová Jana, Ing.  Uč. odb. před. 13 

Víšek František, Ing. Uč. odb. před. nad 32 
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4  Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 
 

Vzdělávací obory 
 

Počet žáků         
v 1. kole 

Počet žáků 
v dalších 
kolech 

Celkem  
k 31. 8. 2014 

Analýza potravin 19 1 20 

Technologie potravin 0 0 0 

Autotronik 8 0 8 

Mechanik opravář motorových vozidel 19 0 19 

Opravář zemědělských strojů 18 0 18 

Zedník 0 0 0 

Tesař 0 0 0 

Truhlář 6 1 7 

Elektrikář – silnoproud 5 0 5 

Instalatér 7 0 7 

Montér suchých staveb 0 0 0 

Malíř a lakýrník 0 0 0 

Klempíř 0 0 0 

Zednické práce 0 0 0 

Zahradnické práce 0 0 0 

Opravářské práce 0 0 0 

Provozní služby 0 0 0 

Podnikání 8 5 13 

Stavební provoz 0 0 0 

celkem   97 

 
 
Přehled žáků přijatých v přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 

Zapsaných přihlášek 245 

Z toho aktivních 245 

Z toho vyřazených – odebrané zápisové lístky 0 

 
 

4.1 Stav žáků v jednotlivých ročnících 2014/2015 
 

Ročník Počet studentů 

1. ročník 146 

2. ročník 126 

3. ročník 120 

4. ročník 32 

Celkový počet 424 
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Stav žáků v jednotlivých ročnících a oborech 2014/2015 
 

1. ročník 

Analýza potravin 21 

Technologie potravin 0 

Autotronik 20 

Mechanik opravář motorových vozidel 22 

Opravář zemědělských strojů 26 

Zedník 9 

Tesař 5 

Truhlář 0 

Elektrikář – silnoproud 9 

Instalatér 8 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zednické práce 0 

Zahradnické práce 7 

Opravářské práce 0 

Provozní služby 0 

Podnikání 19 

Stavební provoz 0 

celkem 146 

 
 
2. ročník 

Analýza potravin 12 

Technologie potravin 12 

Autotronik 11 

Mechanik opravář motorových vozidel 17 

Opravář zemědělských strojů 15 

Zedník 0 

Tesař 0 

Truhlář 5 

Elektrikář – silnoproud 7 

Instalatér 12 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zednické práce 0 

Zahradnické práce 6 

Opravářské práce 0 

Provozní služby 0 

Podnikání 29 

Stavební provoz 0 

celkem 126 
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3. ročník 

Analýza potravin 10 

Technologie potravin 11 

Autotronik 13 

Mechanik opravář motorových vozidel 19 

Opravář zemědělských strojů 19 

Zedník 11 

Tesař 8 

Truhlář 0 

Elektrikář – silnoproud 4 

Instalatér 12 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 7 

Klempíř 0 

Zednické práce 0 

Zahradnické práce 4 

Opravářské práce 2 

Provoz služeb 0 

celkem 120 

 
4. ročník 

Analýza potravin 14 

Autotronik 18 

Celkem 32 

 
 

 
4.2 Výkon státní správy 2014/2015 

 

Rozhodnutí Počet Počet odvolání 

Pochvala ředitele školy 7 0 

Pochvala třídního učitele 32 0 

Pochvala učitele odborného výcviku 12 0 

Podmíněné vyloučení 5 0 

Rozhodnutí o přijetí 245 0 

Rozhodnutí o nepřijetí 0 0 

Vyloučení 0 0 

Důtka třídního učitele 20 0 

Důtka ředitele školy 19 0 

Důtka učitele odborného výcviku 1 0 

Napomenutí učitele odborného výcviku 4 0 

Napomenutí třídního učitele 20 0 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Prospěch žáků na škole 
 

Ročník Počet žáků Prospěl 
s vyznamenán. 

Prospěl Neprospěl Neklasifikovaní 

Školní rok 2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

1. 146 146 6 2 110 108 15 34 7 0 

2. 162 126 5 6 134 89 12 31 7 0 

3. 143 120 5 3 119 97 14 19 3 0 

4. 34 32  2 33 28  2 0 0 

Celkem 485 424 16 13 396 322 41 86 17 0 

 
 
Vyloučení žáci a zameškané hodiny 

Ročník Počet celkem Z toho 
z prospěch. 

důvodů 

Z toho z 
důvodů 
chování 

Z jiných 
důvodů 

Průměrný počet  
zameškaných 
hodin na žáka 

Školní 
rok  

2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

2013 
2014 

2014 
2015 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 113,14 101,00 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 100,24 92,85 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 85,76 99,09 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 51,91 46,34 

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 87,76 84,82 

 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek 
 

 Počet 
žáků 

Nepřistoupilo 
k maturitě 

Prospěli 
s vyznam. 

Prospěli 
 

Neprospěli Počet 
opakujících 

maturitní 
zkoušku 

Školní rok:  
2013/2014 

68 9 2 27 30 31 

Školní rok:  
2014/2015 

60 4 3 40 13 11 
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Výsledky závěrečných zkoušek 
 

 Počet 
žáků 

Prospěli s  
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Počet 
opakujícíc
h ZZ 

Školní rok 2013/2014 88 5 68 15 20 

Školní rok 2014/2015 69 6 55 5 15 

U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR. 
 
 
Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň chování Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 

počet procento počet procento 

2 18 3,71 14 4,83 

3 11 2,27 10 4,66 

 
 
Celkový počet neomluvených hodin 
 

Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 

1021 1461 

 
 
Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách  
 
V průběhu celého školního roku 2014/2015 byly v jednotlivých předmětech realizovány 
učební osnovy dle zpracovaných tematických plánů, které koordinují příslušné předmětové 
komise. 
 
 

Počet žáků s poruchami učení nám. Spojenců Svatoplukova Celkem 

1. ročník  3 14 17 

2. ročník 0 9 9 

3. ročník 4 10 14 

4. ročník 1 1 2 

Nástavbové studium 1. ročník 1 0 1 

Nástavbové studium 2. ročník 0 0 0 

Celkem  9 34 43 

 
 
Nejčastější poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.  
Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z pedagogicko-
psychologické poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží  
na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP. 
 



 

16 

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků 
 
Kvalifikovanost na celém zařízení 

Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 

80,00 % 88,80 % 

Absolventi – do 2 let praxe  -    1 
 
 
Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli 
 

 Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 

Nastoupili 2,35 1 

Odešli Na jinou školu 

 4,27 

Na jinou školu 

 0,6 

 
 
Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 
 

 Školní rok 2013/2014 Školní rok 2014/2015 

Důchodový věk 2 2,67 

Nekvalifikovaní 13,86 6,86 

 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

MS Office 365 15 

Změny v chemické legislativě a jejich praktické dopady na 

provozovatele 

1 

Cermat - zadavatel maturit 3 

Nová podoba periodické soustavy prvků a nové objevy ve 

světě elementárních částic - Descartes v.o.s. 

1 

Nebojme se mikrobů - Descartes v.o.s. 1 

Kázeňské problémy ve školní třídě - NIDV 1 

Hodnotitel ústní zkoušky Český jazyk a literatura. 2 

Přírodovědný Inspiromat 2015 2 

Setkání metodiků prevence 1 

Seminář k aktuálním otázkám aplikace potravinového práva v 

oblasti masa a masných výrobků 

1 
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Seminář – Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných 

výrobků XII. 

3 

Spisová služba 1 

Systém agend pro školy SAS 2 

Doplňkové pedagogické studium 8 

Školení řidičů vozidel  řízených referentsky  

Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení 2 

Matematika pro druhý stupeň ZŠ 2 

Informatika pro druhý stupeň ZŠ 1 

Přírodopis pro druhý stupeň ZŠ  1 

Školení ČŠI - Talis 2 

Výhodné licencování produktů Microsoft pro školy a další 

organizace akreditované MŠMT 

1 

Učme se matematiku nově 1 

Dějiny Československa 1945 - 1990 1 

Veřejné zakázky v praxi 1 

Jak napsat projekt o dotaci EU 1 

Řízení finančních toků z odpisů dlouhodobého majetku 1 

Dotace EU pro školy: období 2014-2020 1 

Aktuální pracovně-právní problematika ve školství 1 

Osvědčení - Funkční studium řídících pracovníků škol a 

školských zařízení 

1 

Seminář - Inovace ve Škoda auto 1 

Finanční řízení školy 1 

Veřejné zakázky v praxi 1 

Alergeny v potravinách 1 

Hygienické minimum pro školní jídelny 1 

Enviglob - aneb co mají EV a GRU společného 1 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

Výuka odborného výcviku - příklady z praxe 1 

Evaluace v enviromentální výchově 1 

Řešení konfliktů s rodiči 1 

Komunismus a nacismus: možnosti a meze srovnání 1 
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Změny ve mzdové účtárně 2 

Zdravotní pojištění 1 

Důchodové pojištění 1 

Zdanění mezd a platů 1 

Přehled změn ve mzdové účtárně 1 

Seminář pro pracovníky svářečských škol 1 

Problematika extremismu a anticikanismu v ČR 2 

Školení k organizování poskytnutí první pomoci 1 

Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí 

1 

Legislativa v oblasti rizikového chování ve školách 2 

Použití lisovacích tvarovek 1 

Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech a obalech 1 

Aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících 1 

Informace o změnách norem ve svařování - Tesydo s.r.o. 
Brno 

1 

Výukové a modelové technické pomůcky systému MERKUR  
EDUCATION Přerov 

2 

Seminář pracovníků svářecích škol - Tesydo s.r.o. Dalešice 1 

VI. setkání koordinátorů environmentální výchovy 
Olomouckého kraje 

1 

Moderní trendy ve výuce lyžování a bezpečnost při lyžařských 
kurzech 

1 

Rozšiřování aprobace na pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého Olomouc - přírodopis pro II. stupeň základních 
škol 

1 

Rozšiřující studium Informatiky pro SŠ – rozšíření o další 
předmět 

1 

Seminář k výsledkům mezinárodních šetření ICILS 2013 a 
PISA 2012 

3 

Školení učitelů zapojených do Programu podpory digitalizace 
škol, centrum  EDULAB 

2 

Hrubá stavba nízkoenergetických budov a pasivních domů - 
seminář 

1 

Energetická náročnost budov aneb navrhování budov s téměř 
nulovou spotřebou energie v souladu s normovými požadavky 
- seminář 

1 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP na staveništi 1 

Materiály a technologie pro dřevostavbu - seminář 1 

Saint – Gobain fórum: Od střechy a fasády přes okno až do 
interiéru 

1 
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Moderní metody zakládání  a rizika s tím spojená - seminář 1 

Využití internetových a cloudových služeb ve stavební 
činnosti 

1 

Co mají environmentální výchova a globální rozvojové 
vzdělávání společného? 

2 

Letní škola pro bohemisty na UP v Olomouci 1 

Závěrečná konference učitelů matematiky – „Učme se 
matematiku nově“ 

3 

Komunismus a nacismus 1 

Seminář „Nové trendy ve výpočetní technice a software – 
Habro Prostějov 

1 

Hodnotitel písemné práce – český jazyk a literatura 1 

Seminář o technologických novinkách 2014 1 

Setkání pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny OK 2 

Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty OSPOD 1 
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 

7.1 Výchovné poradenství 
Funkci výchovné poradkyně (VP) vykonává na budově Svatoplukova 80 Mgr. Alena 

Nováková a Ing. Tatiana Chmelenská. Na budově nám. Spojenců 17 vykonává funkci 

výchovné poradkyně Mgr. Radoslava Spurná. Každá z nich má v evidenci stanovený 

počet žáků. Plnění úkolů ve školním roce 2014/2015 probíhalo v souladu s plánem práce, 

který je zaměřený na poradenskou, metodickou, diagnostickou a informační činnost. 

 

Poradenské a metodické činnosti 

Na začátku školního roku navštívila VP třídy 1. ročníků a podala žákům informace  

o možnostech využití pomoci výchovné poradkyně. Seznámila je s informacemi  

o specifických poruchách učení a vyzvala je k předložení platného vyšetření  z PPP nebo 

SPC. U žáků vyšších ročníků provedla kontrolu stávajících vyšetření a v případě potřeby 

doporučila žákům provést kontrolní vyšetření, především u žáků 4. ročníku studijního 

oboru a 3. ročníků učebních oborů. V evidenci VP bylo ve školním roce celkem 43 žáků se 

SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a 8 žáků se SVP a individuálním přístupem 

z důvodů oslabených kognitivních schopností. Dále se 19 žáků vzdělávalo v oborech 

skupiny E, tudíž vyžadují zvýšenou péči nejen ze strany VP, ale i třídních učitelů  

a ostatních vyučujících. Uzpůsobené podmínky maturitní zkoušky, skupina 1 mělo 

doporučeno z PPP 5 žáků, navýšení času přípravy u písemné a ústní závěrečné zkoušky 

mělo doporučeno 8 žáků 3. ročníků. V této oblasti VP spolupracuje s PPP Prostějov, SPC 

Prostějov a SPC Olomouc. Z důvodů umístění 1 žáka v Diagnostickém ústavu pro mládež 

v Ostravě-Kunčičkách byla navázána spolupráce i s touto institucí.  

Nedílnou součástí práce VP je zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky. 

V tomto školním roce si žádost podalo 9 žáků studijního oboru a to z důvodů sportovních 

nebo zdravotních. V oblasti péče o nadané nebo talentované žáky spolupracovala VP 

s učiteli odborného výcviku, neboť nadání žáků se projevuje především v pracovních 

dovednostech a výrazné manuální zručnosti. Tito žáci se pak zúčastnili soutěží 

v odborných dovednostech v oborech tesař, truhlář, instalatér, mechanik a opravář 

motorových vozidel a zahradnické práce. 

VP ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími sledovala neprospívající žáky. 

Některým žákům se nedostává dostatečné motivace ke svému dalšímu vzdělávání. 

Vyskytují se žáci, kteří ztrácejí chuť ke studiu i ve vyšších ročnících. V těchto případech 

vedla VP pohovory s ohroženými žáky, případně i s jejich zákonnými zástupci, v některých 

případech doporučila změnu oboru. Zdůrazňuje žákům význam využívání konzultací 

v případech slabého prospěchu. U žáků 1. ročníků bylo poradenství zaměřeno  

i na zvládnutí adaptace na systém střední školy. Pro žáky maturitního oboru uspořádala 

VP besedu na téma „Maturitní zkouška a její průběh“. 

VP je členem výchovné komise, která je zpravidla svolána za účelem projednání 

závažného porušení školního řádu nebo jeho soustavného porušování. Nejčastější řešené 

problémy byly záškoláctví (i forma s vědomím rodičů) a nevhodné chování žáků  

ke spolužákům a učitelům. Ve většině případů se jedná o žáky učebních oborů.  
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Pohovory s žáky a jejich zákonnými zástupci byly provedeny v 69 případech z důvodů 

vysoké omluvené nebo neomluvené absence, v některých případech i opakovaně, ve 14 

případech šlo o pohovory z důvodů jiného porušení školního řádu (agrese mezi spolužáky, 

nekázeň ve vyučování, kouření v prostorách školy, apod.). Ve dvou případech se VP 

obrátila na OSPOD z důvodů podezření na zanedbávání rodičovské péče. 

 
Informační činnosti 
Směrem k pedagogickým pracovníkům – VP předala aktuální informace z absolvovaných 

školení v rámci DVPP (setkání VP v PPP Prostějov k otázkám uzpůsobených podmínek 

maturitní zkoušky, „Legislativa v oblasti rizikového chování ve školách“, seminář  

o spolupráci s OSPOD, „Řešení konfliktů s rodiči“).  

Směrem k žákům a rodičům – VP informovala o výchovných a vzdělávacích cílech naší 

školy, o náplni ŠVP, o činnosti výchovného poradenství na škole a možnostech využití 

odborných služeb zařízení výchovného poradenství prostřednictvím třídních schůzek 

dvakrát ročně, školních webových stránek a nástěnek výchovného poradce, případně 

telefonickou nebo osobní konzultací s rodiči. 

Směrem k budoucím absolventům – VP informovala žáky maturitních ročníků  

o možnostech studia na VOŠ a VŠ, o možnostech přijetí bez přijímacích zkoušek, předala 

žákům katalogy VŠ v ČR a pomohla s vyplňováním přihlášky na VŠ. Žákům bylo 

umožněno zúčastnit se veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně. Žáky 3. ročníků učebních 

oborů VP informovala o možnostech dalšího nástavbového studia nebo zkráceného studia 

dalšího učebního oboru. Zorganizovala pro všechny žáky posledních ročníků přednášku 

pracovníka informačního centra ÚP Prostějov na téma „Vstup absolventa střední školy  

na trh práce“. 

Směrem k budoucím  žákům – VP se podílela na prezentaci naší školy na přehlídkách 

středních škol Scholaris v Prostějově a v Olomouci,  na Dnech otevřených dveří na naší 

škole a při náborech žáků na základních školách v Prostějově a okolních obcích. 

 

Vzdělávací a jiné akce pro žáky 

 Účast žáků třídy 4.A na charitativní sbírce Nadačního fondu Českého rozhlasu 

„Světluška“ s výtěžkem 4 977Kč. 

 Účast žáků učebních oborů na přednášce s MUDr. Radimem Uzlem na téma 

„Sexuální  a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“ 

 Účast žáků na přednášce s lektorkou Mgr. Věrou Kapsovou na téma „Jak vyhrát boj 

s prokrastinací“, tj. chorobným odkládáním důležitých úkolů a povinností 

 Účast žáků nástavbového studia na přenášce s pracovníkem finanční společnosti 

Housing Invest, s.r.o. na téma „Exekuce a možnost osobního bankrotu“ 

 Účast žáků školy na charitativní sbírce Český den proti rakovině (květinkový den). 

 Beseda maturitních oborů s europoslancem a předsedou Strany svobodných 

občanů Ing. Petrem Machem. 
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7.2 Protidrogová prevence  
 
Škola se zaměřuje především na primární část prevence /tj. předcházení rozšíření jevu 

v populaci/. Škola má předejít kontaktu žáka s toxickou návykovou látkou tak, aby žák 

tento kontakt zvládl. Žáci musí dostat reálné informace o celé problematice. Nelze začít  

a zároveň skončit zákazem, příp. represí!  

Je velmi pravděpodobné, že se téměř všichni studenti s drogou nebo jinou škodlivou 

látkou setkají, proto na toto setkání musí dostat motivaci a sílu se od těchto látek odklonit.  

K tomu přispívají nejen cílené programy, ale i různé druhy školních i mimo školních aktivit 

a v neposlední řadě patřičná informovanost, vzdělání a aktivit těch, kteří na děti a studenty 

přímo či zprostředkovaně působí.  

 

Jednalo se o následující akce a činnosti: 

 V rámci prevence zneužívání návykových látek proběhla v listopadu přednáška 

pořádaná pro 1. až 4. ročníky ve spolupráci s Kontaktním centrem. 

 Studenti 3. ročníku se zúčastnili v květnu sportovního kurzu, kde byli mimo jiné 

seznámeni se základními návyky zdravého životního stylu. 

 Studenti závěrečných ročníků se zúčastnili na Úřadu práce besedy týkající se jejich 

dalšího uplatnění na trhu práce a povinností souvisejících s ukončením jejich 

středoškolského studia.  

 Studenti 1. ročníku se na začátku svého studia zúčastnili seznamovacího 

sportovního kurzu. 

 Studenti 2. ročníků se zúčastnili zimního lyžařského výcviku. 

 V průběhu roku studenti v rámci předmětu občanská nauka zhlédli filmy 

s protidrogovou tématikou. 

 V rámci vyučování studenti navštěvují během přestávek či volných hodin učebnu 

výpočetní techniky. 

 Studenti mají v průběhu celého roku k dispozici nástěnku, která jim kromě 

důležitých telefonních čísel a kontaktů umožňuje sdílet informace z oblasti 

protidrogové prevence. 

 

7.3 Certifikované testování třetích ročníků 
 

Školní rok: 2014/2015 

Třída: 3.A/TCH 

Počet žáků: 22, z toho 19 žáků test absolvovalo (dokončilo) 

Termín: 11.5.2015 - 22.5.2015 

 Cílem tohoto výběrového zjišťování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý 

jednotlivý žák plní vybrané požadavky minimálního standardu osvojených 

kompetencí. Výstupními informacemi jsou zprůměrované výsledky žáků třídy  

a školy. 

 Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. Úlohy v testech 

nemohly zákonitě reprezentovat minimální standard jednotlivých předmětů v jeho 
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celé šíři, testy byly poměrně krátké a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně 

výuka jednotlivých předmětů usiluje. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí 

možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především 

signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru  

za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných 

příčin. 

 Testování se týkalo oblasti přírodních věd, ve které se prolínaly otázky z chemie, 

biologie a fyziky. Zohlednění byli žáci se specifickými poruchami učení. 

 

Následující tabulka a grafy uvádějí průměrné úspěšnosti žáků třídy (a pro porovnání  

i průměrné úspěšnosti pro celou školu a pro všechny testované žáky) v celém testu a  

v jeho jednotlivých tematických částech (zahrnutých předmětech) s uvedením počtů 

vyhodnocených žáků, a to zvlášť pro úlohy základní obtížnosti (Obtížnost 1) a pro úlohy 

vyšší obtížnosti (Obtížnost 2). 

 

Obtížnost 1 v porovnání s celkem 

 

 
Obtížnost 2 v porovnání s celkem 

 



 

24 

7.4 Prospěchová stipendia  
 
Maturitní obory –Technologie potravin a Analýza potravin  
 

Ve školním roce 2010/2011 jsme zahájili spolupráci s největší pekárenskou společností 

v ČR - PENAM, a. s. V rámci této spolupráce nabízí PENAM, a. s. žákům Švehlovy střední 

školy polytechnické Prostějov, kteří studují v oborech Technologie potravin a Analýza 

potravin, prospěchová stipendia. 

 

V průběhu studia PENAM nabízí: 

 
 placené brigády a praxe 

 
 možnost získat praktické zkušenosti během studia 

 
 perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru 

Po ukončení studia PENAM nabízí: 

  finanční podpora při nástupu do zaměstnání - příspěvek je poskytován v délce  

1 roku a to nad rámec sjednané mzdy 

 
 možnost získání práce ihned po ukončení studia 

  rychlejší kariérní růst 

 

 

Učební obory – stipendia Olomouckého kraje 

 

Seznam oborů: 

 36-67-E/01 Zednické práce 

 23-55-H/01 Klempíř 

 36-67-H/01 Zedník 

 36-64-H/01 Tesař 

 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

 33-56-H/01 Truhlář 

 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 

 

Žákům těchto učebních oborů je v rámci systému „Podpora učňovského školství“ 

v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého 

kraje. 
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8 Projekty 
 
Ukončené projekty 
Švehlova střední škola polytechnická má již za sebou úspěšnou realizaci čtyř 

projektů financovaných z fondů ESF: 

 Jeden byl realizován v rámci OP RLZ „Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti 

potravinářských norem“. Celková dotace - 1,6 mil. 

 Druhý v rámci OP VK „Zkvalitnění výuky technických oborů za pomoci 

multimediálního e-learningového systému“. Celková dotace - 3,2 mil. 

 Třetím projektem je „Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání 

maloobchodních prodejců“. Celková dotace - 2,9 mil. 

 Projekt, jehož realizace skončila v listopadu 2013, byl projekt „Kvalitní potraviny – 

kvalitní život“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření moderních výukových 

materiálů chybějících ve vzdělávací nabídce, které budou reagovat na současnou 

situaci výroby potravin a současně budou mít vliv na rozvoj tvořivého a inovativního 

myšlení žáků. V rámci tohoto projektu škola navázala spolupráci  

s 3 podobně zaměřenými školami z celé Moravy a tato spolupráce pokračuje  

i po skončení projektu. Na školách příjemce i partnerů proběhly 3 běhy workshopů 

a veletrhů nápadů. Na nich učitelé a žáci předvedli nové přístroje pořízené 

z prostředků projektu. Tyto workshopy budou pokračovat pro velký úspěch  

i po ukončení projektu. Celková dotace - 9,3 mil. 

 Projekt EU - peníze středním školám (DUMY). Jeho hlavním úkolem je zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na středních školách. Po sloučení s SOU stavebním 

realizujeme dvě části tohoto projektu s názvy „Výuka s podporou digitálních 

technologií“ a "Inovace výuky odborných předmětů". Celková dotace - 2,3 

mil. 

 

Probíhající projekty 

 V roce 2011 si Švehlova střední škola polytechnická Prostějov podala pátý projekt 

OP VK oblast podpory 1.1 s názvem „Krok za krokem ke zlepšení výuky 

automobilních oborů“. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky a zvýšení 

odborných znalostí a dovedností žáků školy v automobilních oborech. Při řešení 

projektu vytvoříme interaktivní výukové materiály, které pro výuku odborných 

předmětů na ŠSŠP zcela chybí. V rámci projektu byla škola vybavena špičkovým 

vybavením určeným k diagnostice a opravě automobilů jako je válcová zkušebna 

brzd, stanice měření emisí, diagnostika apod. Žáci školy se zúčastňují v rámci 

projektu odborných exkurzí a workshopů. Celková dotace - 4,3 mil. 

 Dalším realizovaným projektem je „Zlepšování podmínek pro výuku technických 

oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov“. Jde  

o podporu oborů potravinářských a stavebních (instalatér, elektrikář). Pro 

zkvalitnění výuky jsme vytvořili aktualizované výukové materiály zpracované 

moderní a atraktivní formou. Moduly jsou složeny z výukových prezentací, krátkých 

výukových videí z provozů firem a laboratoří, počítačových animací, pracovních 
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listů k dílenským cvičením a didaktických testů. Ke zlepšení podmínek výuky 

inovovaných oborů na škole a jejich zatraktivnění pro žáky upravíme a vybavíme 

dílny odborného výcviku. Žáci školy se zúčastňují v rámci projektu odborných 

exkurzí. Exkurze povedou ke zvyšování odborných schopností žáků, zvýší orientaci 

žáků na trhu práce a budou rozvíjet spolupráci s firmami  

v regionu a potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Poslední složkou 

projektu je zvýšení motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech.  

Za tímto účelem zavedeme odborné workshopy - inovativní formu výuky, která 

povede k popularizaci a zatraktivnění technických a řemeslných oborů. Vzhledem  

k tomu, že workshopy budou realizovány žáky školy, povedou současně  

k upevnění mezipředmětových vazeb a k budování klíčových kompetencí. Celková 

dotace - 2,7 mil. 

 V měsíci srpnu 2014 začala realizace projektu „OKO - občanské kompetence 

občanům“. Hlavním cílem projektu je rozvoj nabídky v oblasti dalšího vzdělávání 

dospělých na venkově v Olomouckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, které 

povede ke zvýšení kompetencí ekonomicky aktivního obyvatelstva  

v základních dovednostech nezbytných v běžném životě a zároveň zvyšujících 

jejich uplatnitelnost na trhu práce. Celková dotace - 4,3 mil. 

 V měsíci říjnu 2014 jsme začali realizovat dotace s ESF v rámci projektu „Škola 

pro praxi - praxe pro školu“. Hlavním cílem projektu je prohloubení, zkvalitnění  

a modernizace praktické přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Projekt  

se soustředí na vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských 

školách pro podporu praktické výuky v šesti oborech. Další prioritou projektu je 

získání nových partnerů pro realizaci praktického vyučování žáků a zapojení 

externích odborníků do praktického vyučování ve školách. Partneři projektu jsou 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Vocelova 1338  

a Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Celková dotace - 9,2 mil. 

 
 

Projekty, ve kterých je škola zapojena jako partner 

 

 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji - 

V rámci projektu došlo k dovybavení pracovišť novou technikou využití  

i pro povinnou výuku OV. V rámci projektu se škola zapojí do přípravy 

podkladových výukových materiálů interaktivní učebnice. Do tohoto projektu je 

zapojeno 33 škol z Olomouckého kraje. Cílem je zvýšit zájem o technické  

a přírodovědné obory. Naše škola spolupracuje se čtyřmi základními školami 

v rámci okresu a pravidelně nás žáci těchto škol navštěvují na pracovištích 

odborného výcviku, kde si osvojují různé dovednosti. Jedná se o ZŠ Vrbátky, ZŠ 

Bedihošť, ZŠ Železného Prostějov a ZŠ Kollárova Prostějov. Dále jsme zakoupili 

vybavení na pracoviště odborného výcviku, které rozšířilo možnosti výuky našim 

žákům i základním školám. Naši pedagogové vytvářejí interaktivní učebnici  

pro výuku odborných předmětů. 
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Nové projekty 
 

 V měsíci červnu 2015 jsme získali dotace s ESF v rámci projektu „Výzva 56“ – 

Čtenářské dílny a zahraniční jazykové pobyty. Cílem projektu Čtenářské dílny  

v rámci předmětu Český jazyk a literatura je podpora a rozvíjení zájmu o čtení  

a zlepšení čtenářské gramotnosti. Cílem projektu Zahraniční jazykově-vzdělávací 

pobyt pro žáky v rámci předmětu Anglický jazyk a literatura je zlepšení jazykových 

kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o Velké Británii. Celkový rozpočet 

projektu je 723 980 Kč. 

 V měsíci červenci jme si podali nový projekt s OPVK „Výzva 57“- Komunikace 

v angličtině formou blended learningu. Cílem je podpora rozvoje individuálních 

ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na střední škole, 

formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě 

přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - 

čtení - psaní. K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended 

learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich 

aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti 

rozvoje.  

 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov patří v rámci Olomouckého kraje mezi 

nejúspěšnější střední školy v získávání těchto dotací. Projekty připravují samotní 

učitelé Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov a také je realizují. V rámci 

projektů získala škola již 30,6 mil na vybavení a mzdy pracovníků školy. 
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9 Odborný výcvik a odborná praxe 

 

9.1 Učební obory automobilní 
 
Odborný výcvik probíhá ve vlastních dílnách za Určickou ulicí, kde je realizována 

skupinová výuka učebních oborů Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář  

motorových vozidel, Opravářské práce, Zahradnické práce a studijního oboru Autotronik.  

Žáci prvního ročníku zvládnou základy zámečnických a klempířských prací, strojního 

obrábění, tváření kovů za tepla, tepelné zpracování oceli a základy montážních prací.  

Ve druhém ročníku pak navazují na znalosti a dovednosti z ročníku prvního. Žáci jsou 

seznamováni s obsluhou diagnostické techniky a do výuky je zařazeno svařování 

obalenou elektrodou v ochranné atmosféře CO2 a plamenem ve vlastní svářecí škole. Žáci 

učebního oboru Opravář zemědělských strojů provádějí odborný výcvik na smluvních 

pracovištích, kterými jsou zemědělské podniky v Klenovicích, Lešanech a Smržicích, dále 

pak v LASKI Smržice a Wisconsinu Prostějov .  

Pro učební obor Mechanik opravář a Autotronik je zajištěna výuka na smluvních 

pracovištích v autoopravnách PV – AUTO, Automechanika, FTL Prostějov, AUTO – Haná 

a dalších pěti autoservisech.  

Na smluvních pracovištích se žáci střídají tak, aby měli možnost získat co největší 

množství znalostí a dovedností a byli seznámeni s diagnostickou technikou používanou na 

uvedených pracovištích.  

Ve třetím ročníku je zařazena výuka diagnostiky v dílnách OV, která je směrována 

k tomu, aby žáci zdárně vykonali závěrečné zkoušky podle Jednotného zadání ZUZ. Jinak 

výuka probíhá převážně na smluvních pracovištích. Dále jsou žáci připravováni v naší 

autoškole a následně mohou získat řidičský průkaz skupin B, T, C, včetně možnosti 

získání Profesního průkazu.  

Snahou školy je neustále zlepšovat vybavení dílen tak, aby žáci měli možnost získat 

znalosti a dovednosti v rámci současných trendů v autoopravárenství. Objekty dílen jsou 

postupně opravovány a neustále se zlepšují pracovní podmínky pro učitele OV i žáky 

školy.  

 

Přehled počtů získaných oprávnění pro svařování: 

 ZK 111            -       19 žáků 

 ZP 135            -       37 žáků 

 ZP 311            -       31 žáků 

 ZP 311            -       19 žáků 

 ZK 311            -       12 žáků 

 Proškolení svářečů      111 pracovníků. 

 

Přehled počtu získaných oprávnění pro řízení motorových  vozidel: 

 Skupina B    36 žáků 

 Skupina T    28 žáků, 

 Skupina C    39 žáků. 
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Žáci získali řidičské oprávnění v autoškole Švehlovy střední školy, která je největší 

autoškolou v regionu. Pro výuku bylo zakoupeno nákladní vozidlo pro praktický výcvik 

skupiny C. 

 
Pro učební obor Opravář zemědělských strojů jsou využívány dílny na Určické ulici  

a smluvní pracoviště v zemědělských podnicích regionu, např. ZD Klenovice, ZD Smržice, 

ROLS Lešany, LASKI Smržice a Wisconsin Prostějov. Všechna pracoviště umožňují 

kvalitní výuku odborného výcviku pod vedením učitelů OV a instruktorů – nejlepších 

pracovníků smluvních pracovišť .  

Žáci učebního oboru Mechanik-opravář se připravují v dílnách školy na Určické ulici a  

na smluvních pracovištích, kterými jsou FTL Prostějov, AUTOMECHANIKA  Prostějov, PV 

AUTO a v řadě dalších menších autoopraven v Prostějově. Tato pracoviště jsou vybavena 

kvalitní diagnostickou technikou a umožňují žákům získat široké znalosti a dovednosti 

v provozních podmínkách.  

Pro žáky studijního oboru Autotronik byla vybavena dílna novou diagnostikou v rámci 

projektu pro zlepšení výuky automobilních oborů, např. stanice pro měření emisí  

pro vznětové a zážehové motory, válcová zkušebna brzd, zařízení pro servis klimatizací  

a další servisní a diagnostické zařízení. Dále dovybavujeme postupně pracoviště 

diagnostikou, vozidlem pro nácviky oprav a diagnostiky el. zařízení motorových vozidel. 

Smluvní pracoviště jsou využívána stejně jako u učebního oboru Mechanik opravář.  

Odborný výcvik žáků učebního oboru Zahradnické práce probíhá v dílnách školy,  

při údržbě zelených ploch a výsadeb školy a na smluvních pracovištích, kterými jsou 

zahradnické provozovny v Prostějově.  

Dílny na Určické ulici jsou kompletně vybaveny pro výuku žáků všech učebních oborů  

ve všech ročnících.  

 
 

9.2 Učební obory stavební 

Odborný výcvik je realizován ve vlastních dílnách v ulici U Spalovny 12.  

Obory stavebních řemesel mají možnost získání finančních prostředků formou měsíčních 

stipendijních příspěvků. Jsou to učební obory Elektrikář - silnoproud, Tesař, Zedník, 

Klempíř, Truhlář, Malíř a lakýrník. Žáci v rámci odborného výcviku provádějí práci  

na konkrétní zakázce zákazníka. Za tuto činnost dostávají odměnu za produktivní hodiny 

na zakázce.  

Koncepce školy pro stavební obory je zaměřena na neustálé zlepšování výuky  

a modernizaci areálu dílen pro stavební obory, formou zvyšování odborné kvalifikace 

učitelů odborného výcviku, pořizováním inovačních technologických prostředků a nářadí 

pro stavební průmysl pořízených z vlastních finančních prostředků prostřednictvím čerpání 

dotací z programu Evropské unie pro učební obory stavebnictví.  

V areálu dílen je umístěné akreditované pracoviště firmy RIGIPS, které slouží jako školící 

centrum pro montéry suchých staveb – oblast Morava. Další firmou provádějící školení je 

firma Cetris Hranice na Moravě. Školitelem pro montáže desek je Ing. Jiří Ševela.  



 

30 

Žákům stavebních oborů je v celém areálu dílen umožněno připojení na internet přes WI-

FI po dobu přestávek a obědů, dále se zde nachází jídelna s výdejnou a kantýna.  

Žáci prvního ročníku absolvují praktický výcvik v prostorách dílen školy, kde se nejdříve 

seznámí s bezpečností práce, požární ochranou, poskytováním první pomoci a se školním 

provozním řádem. V prvním pololetí se žáci seznamují jak s nářadím a materiálem daného 

oboru tak i s předpisy a pracovními postupy. Postupně tak získávají vetší znalosti a jistotu 

ve svém zvoleném oboru. V následném druhém pololetí již vyrábějí a montují jednoduché 

konstrukce a výrobky na dílnách daného oboru pod vedením učitele odborného výcviku. 

Praktickým výcvikem se tak prohlubují znalosti a dovednost v daném oboru.  

Ve druhém ročníku žáci navazují na znalosti a dovednosti z ročníku prvního. Žáci jsou 

seznamováni s obsluhou stacionárních strojů a většího ručního elektrického nářadí. 

Následně žáci stavebních oborů vykonávají výuku jak v areálu dílen tak u smluvních 

partnerů stavebního odvětví, kde se podílejí na výrobě produktů i na realizaci stavebních, 

zakázek ve všech stavebních oborech naší školy. Žáci oboru Instalatér absolvuji 

svářečský kurz s možností získání svářečského průkazu metodou svařování plamenem, 

polyfůzní svařování plastů a pájení mědi.  

Třetí ročník je zaměřen na prohloubení odborné znalosti a zručnosti budoucích 

řemeslníků, současně se projevuje vlastní kreativita žáků pod vedením učitelů odborného 

výcviku. Výuka probíhá v prostorách dílen stavebních oborů i na ujednaných pracovištích 

partnerů stavebního průmyslu. 

Ve školním roce 2014/2015 jsme poprvé u stavebních oborů při ukončení studia využili 

jednotného zadání závěrečných zkoušek ve všech částech – písemné, praktické, ústní. 

Dříve byla využívána pouze písemná a ústní část.  

 

Spolupracující firmy 

PRODOMA SE, s pobočkou v Držovicích zastoupená p. Petrem Spunarem – je prodejce 

stavebních materiálů s rozsáhlou distribuční sítí. Firma ve svém areálu a s okolními 

partnery pořádá pezentace firem jako jsou Xella (Ytong), Weber, Dewalt, Fermacell,  

na které zve naše žáky k seznámení s jejich výrobky a produkty.  

 

Stavební společnost Navrátil s.r.o. zastoupená Ing. Velešíkem– moderní stavební firma  

s dlouholetou tradicí. Na dnech stavitelství firmu prezentoval Ing. Pekr Dušan s nabídkou 

budoucího zaměstnavatele našich žáků. Žáky seznámil s trendy ve stavebnictví. 

 

VTP Centum - zastoupená Zdeňkem Rabalem je patrner stavebních oboru Instalatér. Naší 

škole poskytuje výukový materiál. Pořádá prezentační akce výrobců vodovodních  

a kanalizačních zařízení, vytápěcí techniky a sanitárních předmětů, na které zve naše 

žáky. 

 

Zde si už už zástupci stavebních firem mohou vybrat budoucí pracovníky z našich žáků  

a následně jim nabídnout zaměstnání. V celém období praktického výcviku stavebních 
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oborů jsou žáci na smluvní pracoviště a zakázky přepravováni vozidly, která jsou 

majetkem školy.  

Běžně prováděné práce u zákazníka dle jednotlivých oborů:  

Elektrikář - silnoproud – hrubá domovní elektroinstalace s následnou kompletací (zásuvek, 

spínačů, jističů...), rozvody sítě pro internet, běžná údržba elektro-zařízení.  

Tesař – výroba altánů, montáž lešení, výroba a montáž krovu, výroba sbíjených 

příhradových vazníků.  

Zedník – zhotovení spodní stavby (základy), vyzdívání hrubé stavby z cihel nebo bloků, 

omítání, provádění zateplení, pokládka zámkové dlažby, drobné obkladačské práce.  

Truhlář – výroba nábytku z masivu a lamina, výroba kuchyňské linky, regálů, polic, drobné 

truhlářské práce jako je hoblování řeziva, frézování, opravy dřevěných podlah.  

Malíř a lakýrník – výmalba bytů různými technikami, nátěry fasád, zhotovení písma  

na fasády, fládrování dveří.  

Instalatér – pokládka kanalizace, rozvody vody, kompletace instalace (montáž, baterií, 

umyvadel, wc, sprchových vaniček), montáž domovní plynoinstalace a montáž otopných 

soustav a jejich uvedení do provozu. 

Montér suchých staveb – výstavba suchou cestou (pokládka suchých podlah, montáž 

podkroví včetně izolace, zhotovení příček a instalačních předstěn).  

Klempíř – zhotovení a montáž klempířských prvků.  

 

9.3 Nástavbové studium 
 
Odbornou školní praxi na naší škole absolvují žáci 1. ročníku denního nástavbového 

studia oboru Podnikání. Odborná praxe je upravena osnovou vycházející z platného ŠVP. 

 

Odborná školní praxe ve školním roce 2014 - 2015 byla organizována dle plánu školy  

a časově byla rozvržena do dvou termínů. V prvním pololetí byla školní praxe 

organizována v týdnu od 8. 12. – do 12. 12. 2014 a ve druhém pololetí proběhla v týdnu  

od 25. 5. – do 29. 5. 2015. 

 

Odborná školní praxe probíhala individuální formou nebo praxí zajištěnou školou. 

Výhodnější pro žáka je individuální praxe, kterou žák absolvuje u jím vybrané organizace 

podle vlastních zájmů a budoucího zaměření. Tím, že škola umožňuje žákům zajistit  

si praxi individuální formou rozvíjí jejich iniciativu a schopnost prosadit se na trhu práce. 

Škola zajišťuje praxi ve smluvně sjednaných subjektech. 

 

Cílem odborné praxe je: 

 seznámit žáky s fungováním konkrétního pracoviště, firmy, úřadu, 

 ověřit si vztahy teorie a praxe při praktické aplikaci znalostí a dovedností získaných 

v jednotlivých odborných předmětech vyučovaných  na naší škole.  
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 Individuální praxe byla realizována na základě žádosti žáků o absolvování odborné praxe. 

Podmínkou pro realizaci individuální praxe je vyplnění žádosti, která musí obsahovat: 

 jméno, příjmení, třídu žáka,  

 termín praxe,  

 adresu subjektu, 

 telefon na kontaktní osobu,  

 jméno, příjmení odpovědné osoby za individuální praxi, 

 podpis žáka.  

Žádosti žáků o realizaci individuální praxe byly povoleny u těch žáků, kteří vykonávají 

odbornou praxi ve firmách rodičů nebo rodinných příslušníků. Jednotlivé žádosti projednal 

ředitel školy a dal souhlas k její realizaci. Na základě těchto podkladů vedoucí praxe 

vyhotovil smlouvu, kterou žák nechal podepsat u subjektu. Jednu podepsanou kopii  

před nástupem na praxi odevzdal vedoucí praxe. 

 

Při rozdělování žáků jednotlivým subjektům bylo přihlíženo k jejich zvolenému oboru 

vyučení a schopnostem. Při uzavírání smlouvy a zajišťování praxe byl brán zřetel  

na studijní plán oboru Podnikání. Před nástupem na odbornou praxi žák obdržel okruhy 

činností pro vykonání praxe. 

 

Po ukončení praxe žák odevzdal vyplněný zápočtový list pro záznam průběhu odborné 

praxe. V průběhu odborné praxe byly prováděny pravidelné kontroly z řad učitelů. 

V průběhu praxe žáci zpracovali samostatné pojednání o firmě, ve které vykonali praxi  

dle přiložené osnovy, kterou obdrželi před nástupem na praxi od vedoucí praxe. 

Hodnocení z odborné praxe bylo součástí klasifikace z předmětu ekonomika. 

 

9.4 Praxe a dílenská cvičení pro studijní obory 

 
  Technologie potravin 

   Analýza potravin 

 
Předměty dílenské cvičení a praxe poskytují žákům manuální dovednosti a vědomosti, 

které jsou nezbytné pro vykonávání profesních činností. Tyto jsou úzce spojeny s pracemi 

a řízením výrobních a zpracovatelských procesů ve zvolených odvětvích potravinářství  

a částečně i mimo tato odvětví. Pro žáky školy budou tyto získané dovednosti velmi 

užitečné po ukončení studia na škole. Získají je přímo ve výrobním zařazení v podnicích 

mezi dospělými a zkušenými pracovníky. Praxe a dílenské cvičení probíhají ve skupinové 

formě v učebně technologie, ale i formou individuální praxe.  

 

Formy vyučování: 

 Skupinová forma – žáci jsou v rámci třídy rozděleni do dvou skupin, z nichž každá 

skupina je vyučována a vedena učitelem dílenského cvičení, a to přímo ve školní 

cvičebně nebo na pracovištích mimo školu ve smluvních firmách.  
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 Individuální forma -  žáci jsou v rámci třídy rozděleni na dvojice nebo trojice, podle 

možností a dohody s příslušným pracovištěm. V době školního vyučování jsou tyto 

skupiny vysílány na dohodnutá pracoviště mimo školu, kde žáci pracují a plní úkoly 

podle stanoveného plánu praxe (dílenského cvičení). Žáci mají na předmět praxe  

a dílenského cvičení založen sešit na celou dobu studia. Do tohoto sešitu si zapisují 

plnění úkolů podle plánu. Na pracovišti předkládají připravený „Kontrolní list“ určenému 

pracovníkovi. Ten na tomto listě potvrdí a ohodnotí docházku žáků, provede jejich 

hodnocení a klasifikuje je odpovídající známkou. Učitel praxe (dílenského cvičení) žáky 

před nástupem na pracoviště náležitě poučí a proškolí. Během výkonu praxe 

(dílenského cvičení) provádí kontrolu na pracovištích a po ukončení práci provede 

kontrolu, vyhodnotí zápisy v sešitech a oznámkuje zápisy.  
 

Součástí maturitní zkoušky je podle platných předpisů praktická zkouška z odborných 

předmětů, při které žáci prokazují znalosti a dovednosti z odborných předmětů získané 

nejen na pracovištích, ale i v teorii ve spojení s praxí.  

 

Se všemi podniky, se kterými škola spolupracuje a kde žáci vykonávají praxi,  

příp. dílenská cvičení, jsou uzavřeny „Smlouvy o praxi žáků“.  

 

 

Spolupracující firmy a náplň výuky 

 

 VAK Prostějov – Laboratoř podniku Veolia voda Moravská vodárenská a. s., kde žáci 

provádějí laboratorní práce v oboru. Zaměřují se na kvalitativní a kvantitativní analýzu 

odpadních a pitných vod. Praxe probíhá individuální formou po dvojicích žáků. Období 

– I. pololetí školního roku, třída 3. A – obor Analýza potravin.  

 

 

 MOT – Mlékárna Otinoves – Zde žáci absolvují dílenská cvičení individuální formou 

v oboru laboratorních prací při zpracování mléka a výrobě tvarohu a sýrů. Práce 

probíhá individuální formou v I. pololetí školního roku, třída 4. A  - Analýza potravin. 

  

 TESCO STORES a. s. – Prodej a výroba potravin v supermarketu. Osvojení si přípravy 

potravin v podnikových supermarketech, jejich nabízení zákazníkům, prodej, 

marketing, aranžování zboží, skladování apod. 

 

 PENAM – Pekárna Prostějov – Průmyslová výroba jemného pečiva a cukrářských 

výrobků v průmyslové pekárně. Hromadná forma odborné exkurze v podniku. V období 

I. pololetí školního roku probíhá individuální praxe třída 2.TCH – Technologie potravin. 

Praxe se žáci účastní jednotlivě po dobu 5 dnů. 

 

 GRANETTE & STAROREŽNÁ Destilleries a.s. - Prostějov – studentům zajištěna 

odborná exkurze v podniku. 
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 DÍLENSKÁ CVIČENÍ VE ŠKOLNÍ LABORATOŘI TECHNOLOGIE POTRAVIN –  

ve druhém pololetí probíhá praxe 2. a 3. ročníků oborů Analýza i Technologie potravin 

v nově zrekonstruované Technologické učebně na Kollárově ulici. Práce jsou vedeny 

externími metodiky a vyučujícími praxe. 
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10 Akce školy a úspěchy žáků  
 
Září 2014 
 
Dne 11. 9. 2014 se 11 žáků druhého a třetího ročníku oboru Zahradnické práce (2. Z, 3. 

O/Z) spolu s Ing. Janou Vichtovou zúčastnilo odborné exkurze firmy Semo a. s. Smržice. 

Tato firma se zabývá šlechtěním, produkcí a prodejem osiv zeleniny, léčivých  

a aromatických květin. Jedná se o ryze českou soukromou firmu. Vyprodukovaná osiva 

dodávají nejen na trh v České republice, ale i do zahraničí. Svoji produkci nabízejí 

profesionálním pěstitelům a v rámci Hobby programu také drobným pěstitelům. Žáci se 

zde seznámili s celým procesem výroby a zpracováním osiva (sběr, čištění, třídění, 

balení). V areálu firmy si prohlédli různé typy skleníků a jejich vybavení. Zajímavostí byla  

i prohlídka chovu včel.  

 

Dne 26.9.2014 se uskutečnila exkurze školícího centra firmy Wolf ČR. Exkurze  

se zúčastnilo celkem 36 žáků 1.a 3. ročníku Švehlovy střední školy polytechnické 

Prostějov. Jako pedagogický dozor působili V. Jahoda, P. Porteš a V. Rozsíval. Po 

příjezdu do školícího centra se celé skupiny ujal zástupce firmy, seznámil účastníky 

s podmínkami exkurze a její náplní. Dále se celá skupina přesunula do sálu, kde se 

účastníci měli možnost seznámit se s celkovým přehledem systémů vytápění, větrací  

a klimatizační technikou. Poté se účastníci exkurze rozdělili na dvě skupiny, kterých se 

ujali zkušení průvodci a následně navštívili sekci střední a velké kotlové techniky, sekce 

větrání a klimatizace, sekce vytápění a nízkoteplotních sálavých systémů pro rodinnou 

výstavbu. V dalších prostorách centra si žáci mohli manuálně vyzkoušet obsluhu zařízení 

kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel a zásobníků teplé vody. Celá exkurze byla 

zakončena v sále, kde žáci dostali prostor na dotazy a obdrželi sponzorské dárky. 

 

Dne 30.9. 2014 žáci absolvovali zeměpisný pořad Indonésie –Ostrov  lidojedů. Tyto 

pořady navštěvujeme již třetím rokem a stále se těší velkému zájmu. 

 
 

Říjen 2014 
 

Dne 2. 10. 2014 se 14 žáků oboru Zahradnické práce (1. Z, 2. Z, 3. O/Z) zúčastnilo 

mezinárodního zahradnického veletrhu Flóra Olomouc – podzimní etapa. Součástí 

veletrhu byly nejen podzimní zahradnické trhy, ale také akce Olima – festival potravin  

a nápojů, Flóra košt, Dny moravských vín a Rozkvetlé památky. Žáci zde zhlédli výstavu 

podzimního ovoce a zeleniny, soutěž o nejkrásnější jablko, Regionální potravinu  

a Výrobek Olomouckého kraje.  Na zahradnických trzích si žáci mohli zakoupit různé 

druhy ovocných okrasných stromků, keřů, květin i zahradnických potřeb. Jako 

pedagogický dozor se této akce účastnily Ing. Jana Vichtová a Pavlína Kopecká. 
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Dne 3.10. 2014 jsme navštívili Městské divadlo v Prostějově, abychom posoudili současné 

ztvárnění hry bratří Mrštíků Maryša. Toto drama představilo pražské divadlo Mnoha 

malých forem a žáky hra zaujala nejen svým obsahem ,ale i díky známým tvářím 

pražských herců. 

 

Dne 16. 10. 2014 jsme v rámci projektu Škola pro praxi - praxe pro školu pozvali do školy 

Ing. Bc. Antonii Orálkovou, vedoucí OŽÚ, která jako externí metodička seznámila žáky 

s podnikatelským prostředím, v jehož rámci budou po absolvování školy případně vyvíjet 

svou podnikatelskou činnost. Žáci ve středisku praxe obdrželi aktuální informace o právní 

úpravě podnikání. Na praktických příkladech se pak ve svých pracovních listech pokusili 

aplikovat své nabyté vědomosti.  

 

Dne 21. 10. 2014 se uskutečnila exkurze firmy FENIX Trading s.r.o. Jeseník. Exkurze se 

zúčastnilo celkem 29 žáků 1. 2. a 3. ročníku obor Elektrikář-silnoproud Švehlovy střední 

školy polytechnické Prostějov. Pedagogický dozor zajišťovali učitelé odborného výcviku  

V. Jahoda, P. Porteš a V. Rozsíval.  

Po příjezdu do areálu firmy se celé skupiny žáků ujal zástupce firmy, poučil účastníky  

o bezpečnosti při exkurzi a seznámil je s její náplní. Dále se celá skupina žáků  

s pedagogickým doprovodem přesunula do sálu, kde se účastníci měli možnost seznámit 

s celkovým sortimentem výroby a s produkty firmy. Poté se účastníci exkurze rozdělily  

na tři skupiny, kterých se ujali zkušení průvodci a následně navštívili sekce výrobních hal 

elektrického vytápění – topné rohože , topné kabely ,topné folie ,sálavé panely a regulační 

techniku. V dalších prostorách firmy se účastníci seznámili s obsluhou zařízení zkušebny 

produktů elektrického vytápění. Celá exkurze byla zakončena v sále, kde žáci dostali 

prostor na dotazy. 

 

Dne 22. 10. 2014 proběhlo v tělocvičně školy pasování žáků 1. ročníků potravinářských 
oborů, které se stalo trvalou součástí zahájení školního roku pro nové studenty. 
 
Dne 30. 10. 2014 se uskutečnila exkurze cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou. 

Cukrovar spadá do společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s., které s většinovým 

podílem vlastní rakouská společnost Agrana. Exkurze se zúčastnilo celkem 25 žáků 

Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Pedagogický dozor zajišťovali Ing. Eva 

Gefingová, Mgr. Daniel Šrajbr a Ing. Michal Řehulka. Doprava byla zajištěna 

prostějovskou dopravní společností FTL, a.s. Exkurze probíhala v době od 8:00 do 14:00. 

Po příjezdu do cukrovaru byli žáci seznámeni s návštěvním řádem a bezpečností provozu. 

Následně byli předáni průvodci, který jim v počátku sdělil několik informací o historii  

a současném stavu provozu. Následovala prohlídka příjmu řepy, splavů a čistění. Dále  

se exkurze přesunula k řízkování, extrakci a difuzi. Po difuzi předvedl pracovník cukrovaru 

žákům rychlé analytické stanovení kvality difuzní šťávy v laboratoři. Následovala prohlídka 

lehké a těžké šťávy, krystalizátorů a odstřeďovacího zařízení. Celá exkurze byla 

zakončena prohlídkou laboratoře kvality. 
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Dne 30. 10. 2014 navštívili žáci tříd 1. O, 2. O a 3. O s pedagogickým dozorem  

Mgr. Davidem Sedláčkem, Mgr. Oldřichem Vahalíkem a Jindřichem Valčíkem Technické 

muzeum v Brně a Gallery Zetor. Technické muzeum v Brně má bohatou historii, která  

se začala psát už v 19. století. Exkurze byla zahájena přednáškou o automobilech  

a následovala přednáška o století páry a parních strojích. Následně žáci samostatně 

absolvovali prohlídku všech jedenácti expozic. Jedná se např. o expozice: Čas nad námi  

a kolem nás, Historická vozidla, Elektronová mikroskopie, Kovolitectví, Kultura 

nevidomých, Historie letectví, Nožířství, Od tamtamů k internetu, Technickou hernu atd. 

Poté žáci navštívili Gallery Zetor, kde se jednalo především o prezentaci samotné firmy. 

Zetor Gallery je nová víceúčelová hala umístěná přímo v areálu společnosti ZETOR 

TRACTORS a. s. v Brně. V úvodu prohlídky byli žáci seznámeni s historií podniku, posléze 

s aktuální nabídkou firmy pro tuzemský a zahraniční trh a také s chodem Zetor Gallery. 

Součástí expozice jsou dotykové displeje, kde si žáci aktivně vyhledávali informace  

a sledovali projekce a efekty, které značku Zetor představují v širších kulturních, 

historických i geografických souvislostech. Významným prvkem expozice byla možnost 

detailně si prohlédnout zvolený model traktoru. 

 

Listopad 2014 

 
Dne 4. 11. 2014 se škola prezentovala na 6. přehlídce středních škol SCHOLARIS 

v Přerově. 

 

Dne 4. 11. 2014 se žáci maturitních ročníků vydali na tradiční Gaudeamus, kde  

se seznámili s možnostmi dalšího vzdělávání. 

 
Dne 5. 11. 2014 se v prostorách velkého sálu Švehlovy střední školy uskutečnila 

přednáška jazykové školy Lingua z Prostějova. Náplní této přednášky bylo zejména 

pomaturitní studium angličtiny, a proto byla přítomna maturitní třída 4. AT, pro kterou byla 

tato nabídka aktuální. Nejen, že se žáci dozvěděli o možnostech pomaturitního studia, ale 

byli taktéž seznámeni se širokou škálou jazykových certifikátů např. FCE, CAE atd. 

 

Dne 10.11.2014 se uskutečnilo na Gymnáziu Jiřího Wolkra  oblastní kolo 7. ročníku 

mistrovství škol v piškvorkách – pIšQworky 2014. Historicky největší studentské soutěže  

v ČR se v loňském roce zúčastnilo 30 000 studentů, včetně studentů naší školy. 

Pětičlenné družstvo  naši školu reprezentovalo i tento rok. Tým s názvem Švehláci tvořili: 

T. Burian, J. Šopík, R. Vychodil, R. Spáčil, J. Vysloužil a náhradník M. Krutovský. Umístili 

se na pěkném 4. místě. 

 

Dne 10.11. a 11.11.2014 se žáci maturitních oborů pod vedením Mgr. Rostislava 

Harenčáka zúčastnili 17 národního kola 7. ročníku informatické soutěže pod názvem 

Bobřík informatiky. Celkem se zúčastnilo 44083 soutěžících (vloni 34454) z 500 (vloni 373) 

škol. Naši žáci soutěžili v kategoriích Junior a Senior. 
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Kategorii Junior zastupovali žáci prvních a druhých ročníků (1.A, 2.A/TCH, 1.PA, 2.PA), 

ve které se nejlépe umístil Petr Moural (třída: 2.PA, celkové pořadí: 3649). 

Kategorii Senior zastupovali žáci třetích a čtvrtých ročníků (3.A/TCH, 4.A), ve které  

se nejlépe umístil Karel Smrček (třída: 4.A, celkové pořadí: 824). 

 
Dne 11. 11. 2014 se škola prezentovala na 6. přehlídce středních škol SCHOLARIS 
v Jeseníku. 

 
Dne 11. 11. 2014 proběhla ve škole za účasti paní Bendové a její kolegyně přednáška 

K centra. Studenti byli seznámeni s činností K centra ve Vrahovicích. Metodikovi prevence 

byly poskytnuty materiály pro žáky, rodiče i pedagogy týkající se užívání drog  

a protidrogové prevence. 

 

Dne 12.11.2014 zhlédli žáci všech ročníků  historický film Ranhojič. Film se setkal 

s velkým ohlasem. 

 

Dne 13. 11. 2014 se škola prezentovala na 6. přehlídce středních škol SCHOLARIS 

v Šumperku. 

 

Dne 19. 11. 2014 se škola prezentovala na 20. přehlídce středních škol SCHOLARIS 

v Prostějově. 

 

Ve dnech 19. 11. a 11. 12. 2014 třídy 1. AT, 2. AT, 3. AT a 4. AT podnikly exkurzi  

do Vlastivědného muzea v Olomouci při příležitosti stoletého výročí od vypuknutí první 

světové války. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina absolvovala 

devadesátiminutový výukový program. Cílem této exkurze bylo přiblížit žákům události, 

které vedly ke vzniku první světové války, ale i válku samotnou. Průvodkyně muzea naše 

studenty zábavnou formou zapojila do vědomostní soutěže. Jako pedagogický doprovod 

se účastnili Mgr. Hedvika Daňková, Mgr. Lucie Jurmanová, Mgr. Alena Kvapilová a  

Mgr. David Sedláček. 

 

U příležitosti dne otevřených dveří v rámci Dne stavitelství a architektury 2014 byla dne 

21. 11. 2014 pro žáky stavebních oborů uspořádaná přednáška o stavitelství  

a architektuře Od pravěku až po současnost, která byla spojená s prezentací firem z oboru 

stavebnictví z regionu Prostějov. V úvodu Ing. Ševela seznámil přítomné s historií vzniku 

Dne stavitelství a architektury a podal žákům informace o nové formě zkráceného studia. 

V druhé části besedy se prezentovaly samotné firmy. Na úvod vystoupili zástupci firmy  

PRODOMA s. r. o. pan Petr Spunar - vedoucí prodejny stavebnin Prostějov a Ing. Martin 

Zavadil - obchodní zástupce firmy. Představili svou společnost, rozsah působnosti  

v republice, sortiment a technické zázemí. Seznámili žáky s možností zaměstnání,  

s podmínkami přijetí a požadavky na odborné znalosti. Druhou firmu WEBER  Saint - 

Gobain Construction Products CZ a. s. představil pan Lukáš Doležel - obchodní zástupce 

divize Weber v ČR. Seznámil přítomné s historií firmy, s jejím zaměřením a organizační 

strukturou, s celosvětovou působností se zaměřením na působnost v ČR a se sortimentem 
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výrobků. Další firmou, která se této akce zúčastnila, byla firma Navrátil s. r. o. Prostějov, 

kterou představil pan Dušan Pekr - stavbyvedoucí. Také on seznámil žáky s historií firmy, 

s jejím zaměřením a s prováděnými stavbami. Žákům podal informace o možnosti 

zaměstnání a s požadavky na odborné znalosti potřebné pro praxi. Po přestávce vystoupil 

Ing. Novák s přednáškou o stavitelství a architektuře Od pravěku až po současnost. 

Přednáška byla zaměřena především na stavitelství a architekturu na území Čech  

a Moravy s ukázkou architektonicky zajímavých staveb realizovaných v Prostějově. 

 

Dne 21. 11. 2014 navštívilo 11 žáků třídy 3. AT Muzeum Prostějovska, kde si v expozici 

věnované prostějovskému básníkovi Jiřímu Wolkerovi prohlédli vystavené fotografie  

z doby jeho dětství, dospívání i dospělosti, ale také z míst, kde se léčil. Dále mohli vidět 

upomínkové předměty, které přivezl z Bašky, osobní věci i korespondenci a hlavně knihy, 

které napsal. Prohlídka rozšířila žákům vědomosti o autorovi, o němž se dozvěděli  

v hodinách českého jazyka a literatury. Pedagogickým doprovodem byla Mgr. Alena 

Kvapilová. 

 

Dne 27 - 28. 11. 2014 se škola prezentovala na 19. přehlídce středních škol SCHOLARIS 

v Olomouci. 

 

Dne 27. 11. 2014 se uskutečnila exkurze podniku Čoko Klasik v České Třebové. Exkurze 

se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku oboru Analýza potravin a Technologie 

potravin Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Celkem 45 účastníků bylo  

na začátku rozděleno do dvou skupin. První skupina se vydala na prohlídku skladovacích 

prostor a druhá do prostor samotné výroby. Jelikož se firma zabývá výrobou sojových, 

kokosových a čokoládových cukrovinek, měli žáci možnost seznámit se s technologiemi  

a surovinami nezbytnými k výrobě právě těchto sladkostí. Po prohlídce všech prostor 

výroby a skladování proběhla drobná soutěž o výrobky společnosti. Žáci měli za úkol 

odpovědět na 3 jednoduché otázky týkající se právě exkurze. 

 

Prosinec 2014 
 
Dne 1. 12. 2014 se uskutečnila exkurze na Farmu pana Osičky v Července pro žáky 

Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Exkurze se zúčastnilo 25 žáků 2. ročníku 

studijních oborů Analýza potravin a Technologie potravin. Po příjezdu na farmu byli 

účastníci rozděleni do dvou skupin. První skupina byla provedena stájemi hovězího skotu, 

kde byly k vidění kusy hovězího skotu s mléčnou užitkovostí Holštýnského plemene  

a prostory skladování krmiv. Žáci byli seznámeni s technologií chovu a s problematikou 

spojenou s chovem. Druhá skupina byla zavedena do výrobních prostor mlékárenských 

produktů farmy, kde se studenti seznámili s technologiemi a samotnými výrobky farmy. 

Obě skupiny se následně vystřídaly. V závěru exkurze zaměstnanci farmy připravili  

pro účastníky ochutnávku výrobků. Studenti tak měli možnost ochutnat jogurty, sýry a další 

mléčné výrobky vyráběné na farmě.  
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Dne 2. 12. 2014 jsme mezi nás pozvali MUDr. Evu Čehovsku, která pracuje jako vedoucí 

oddělení hygieny obecné a komunální, ÚP Olomouc. Externí metodička se v praktickém 

cvičení pokusila seznámit žáky s podmínkami zřízení vlastní provozovny. Seznámila žáky 

s náležitostmi provozního řádu a způsobem jeho schvalování hygienickou stanicí. Podle 

pokynů pak ve cvičení žáci řešili zadaný praktický úkol související se vznikem provozního 

řádu, diskutovali a odhadovali způsoby zajištění hygienických podmínek v provozovně 

péče o tělo. Na praktických příkladech s podporou obrazového materiálu informovala 

studenty jaké možné následky může mít nehygienické prostředí v provozovnách péče  

o tělo a jak se může podnikatel těchto problému vyvarovat. 

 

Dne 6. prosince 2014 se vydalo 45 zaměstnanců školy do svátečně vyzdobené Prahy, kde 

nejprve prošli centrum města s vánočním stromem a tradičními trhy. Odpoledne pak  

v divadle Hybernia odměnili potleskem účinkující v historickém muzikálu Antoinetta – 

královna Francie. 

 
Dne 10. 12. 2014 proběhl na naší škole v chemické laboratoři workshop v rámci Dne 

otevřených dveří. Úkolem bylo seznámit případné zájemce o studium potravinářských 

oborů s vybavením laboratoře, formou výuky a řadou efektních chemických pokusů. 

Zúčastnili se ho žáci dvou devátých tříd ze ZŠ Kollárova a ze ZŠ Jana Železného 

z Prostějova. Návštěvníkům učarovaly některé pokusy předváděné našimi žáky čtvrtého  

a druhého ročníku oboru Analýza potravin, např. sloní zubní pasta, blesky ve zkumavce, 

sopka na stole, střelný prach a spousta dalších. Kladné hodnocení workshopu vyznělo 

nejen od návštěvníků, žáků, ale i pedagogů z obou základních škol.  

 

Dne 10. 12. 2014 v rámci Dne otevřených dveří proběhl workshop v dílnách praktické 

výuky stavebních oborů na ulici U Spalovny 12 Prostějov. Úkolem bylo seznámit případné 

zájemce o studium stavebních oborů s moderním vybavením dílen pořízených z projektu 

„Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy 

polytechnické Prostějov“, formou výuky a řadou inovativních prvků interaktivních pomůcek 

praktické výuky. Návštěvníci a případní zájemci o studium se mohli přesvědčit, že stavební 

obory mohou být atraktivní a perspektivní obory pro jejich budoucnost. 

 
Dne 10. 12. 2014 proběhla  další kulturní akce, a to návštěva muzea v Prostějově. Žáci 

zhlédli stálou expozici J.Wolkera. Pro žáky tříd 1.A,3.A/TCH a 1.PA byla uspořádána 

beseda s pracovnicí muzea o životě a tvorbě tohoto významného básníka  

a prostějovského rodáka. 

 
Výstava s názvem Velká válka se konala v galerii Špalíček v Prostějově. Navštívili jsme ji  

s třídou 2. AT dne 12. 12. 2014. Žáci si prohlédli dobové fotografie, plakáty a plnili 

rozmanité úkoly, které zjišťovali z vystavených exponátů. Prohloubili si tak znalosti 

z historie a získali i nové informace o 1. světové válce. Jako pedagogický doprovod  

s třídou výstavu absolvovala Mgr. Alena Kvapilová. 
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Dne 17. 12. 2014 se zúčastnili studenti Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov 

exkurze v pivovaru Starobrno se sídlem v Brně. Jednalo se o studenty oborů Analýza 

potravin a Technologie potravin. Po příjezdu se účastnící exkurze rozdělili do dvou skupin. 

Každá skupina byla složena z 25 studentů. Následovala samotná prohlídka pivovaru. 

Skupiny byly provázeny s odstupem několika minut z důvodu lepšího zajištění bezpečnosti 

provozu. Nejprve byla představena historie pivovaru a současná situace jak v ekonomice 

podniku tak moderních trendů. Dále byla studentům představena jednotlivá pracoviště 

pivovaru s popisem pracovní činnosti na daném sektoru. Na konci exkurze měli studenti 

možnost ochutnat některé z nealkoholických výrobků firmy. 

 

Dne 17.12.2014 se uskutečnila exkurze areálu Univerzity Palackého v Olomouci . Exkurze 

se zúčastnilo celkem 33 žáků 1. 2. a 3. ročníku , obor - Instalatér Švehlovy střední školy 

polytechnické Prostějov a doprovod zajišťovali pedagogové odborného výcviku V. Jahoda, 

P .Opavský a V. Rozsíval.  

Po příjezdu do areálu se celé skupiny ujal zástupce dodavatelské firmy. Dále se celá 

skupina přesunula do hlavní části nové plynové kotelny, kde účastníci měli možnost 

seznámit se s celkovým přehledem systémů a částí pro chod centrální plynové kotelny. 

Poté se žáci rozdělili na dvě skupiny, kterých se ujali zkušení pracovníci montážní firmy  

a následně navštívili sekci přípravy topného média , sekci plynové regulační stanice a 

sekci distribuce vyrobeného topného média. V dalších prostorách kotelny si žáci mohli 

manuálně vyzkoušet obsluhu funkčního zařízení na výrobu teplé užitkové vody.  

 

Dne 18. 12. 2014 se uskutečnila exkurze podniku Ikers Enzyma sídlící v Brně. Exkurze  

se zúčastnilo celkem 46 studentů Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, oborů 

Analýza potravin a Technologie potravin. Po přivítání účastníků vedoucím pracovníkem 

firmy byli studenti zavedeni do kongresového sálu firmy, kde jim byla firma představena. 

Ikers Enzyma se zabývá výrobou zlepšujících přípravků pro potravinářský průmysl. 

Největší podíl pak zaujímají pekařské zlepšující výrobky. Po prezentaci firmy se studenti 

přesunuli do výrobních prostor firmy a následně do analytické laboratoře. Zde jim 

pracovníci laboratoře přiblížili náplň práce a také jednotlivé metody, které se v praxi 

využívají.  

  

Leden 2015 
 
Dne 15. 1. 2015 zhlédli žáci filmové představení Pompeje. 
 

Dne 15.1.2015 se žáci 1. ročníku učebního oboru Zedník zúčastnili s UOV Jaroslavem 

Trávníčkem prezentační akce Pojďme stavět společně, kterou zaštítila firma Ytong. Žáci 

se dozvěděli novinky z oboru jako např. komínové systémy z porobetonu, kontaktní 

zateplení z multiporu pro fasády a šikmé střechy. Akce proběhla v SOŠ a SOU Lidická 4  

v Prostějově pod vedením obchodního zástupce firmy Ytong Ing. Nešpora. 
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Dne 21. 1. 2015 v rámci projektu Škola pro praxi – praxe pro školu  proběhl workshop  

na téma MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V PRAXI. Na jeho průběhu se významně 

podílela externí metodička Mgr. Zuzana Řehulková, specialistka z oblasti multimediální 

komunikace. V průběhu workshopu byl objasněn pojem MARKETINGOVÝ MIX jako 

soubor nástrojů, které umožňují firmám dosáhnout jejich cílů na trhu a poté byly detailně 

přiblíženy nejrůznější formy marketingové komunikace jako nástroje upozorňujícího 

zákazníky na firemní produkty a ovlivňujícího jejich nákupní chování. Představeny byly 

různé formy reklamy, jejich výhody i nedostatky, způsoby podpory prodeje, osobní prodej, 

přímý marketing i public relations jako ovlivňování mínění zákazníků o firmě. Workshop 

napomohl posílit u žáků uvědomění nezbytnosti marketingu v řízení a fungování firmy. 

Akce dále přispěla k rozšíření znalostí základních manažerských dovednosti a pohled  

na problematiku reklamy a jiných forem marketingové komunikace v podnikání. 

 

Dne 27. 1. 2015 proběhla 6. a 7. vyučovací hodinu exkurze třídy 2. AT do zařízení 

souvisejících s výukou a plánem ŠVP. Exkurze byla zaměřena na výuku odborných 

předmětů, především pak diagnostiky. Žáci v počtu 11 za doprovodu Ing. Františka Víška 

a mistra odborného výcviku pana Hemerky prošli výrobní a opravářské provozy FTL 

Prostějov  a Mechaniky Prostějov. Prohlídka byla doprovázena komentářem pana 

Hemerky a Jiřího Jelínka, který je vedoucím prodeje Mechanika PV.  Byli upozorněni  

na posloupnost provádění oprav a vybavení dílen PPO a PPZ, BOZP. Na pracovišti STK 

byla provedena ukázka od prvopočátku předložení dokladů až po nalepení příslušných 

známek, uzavření evidence a dokladů k správnému provedení technické kontroly vozidla. 

S vozidlem, na kterém byla prováděna pravidelná technická kontrola, prošli žáci celou STK 

s komentářem vedoucího. Upozorněni byli také na způsoby a metody  provádění kontrol  

a vybavení jednotlivých pracovišť STK. Exkurze navazovala na probranou látku předmětu 

a vhodně ji doplnila. 

 

Dne 27. 1. 2015 se v rámci projektu  Škola pro praxi – praxe pro školu konal workshop  

na téma "Bankovnictví v praxi a podmínky pro zaměstnání v oboru".  

Na průběhu workshopu se významně podílel externí metodik: Jan Mendl - korporátní 

bankéř CITFIN. Externí metodik obeznámil žáky s charakterem práce osobního  

a firemního bankéře. Dále žáky informoval o podmínkách pro přijetí do bankovního 

sektoru. Někteří žáci využili individuálních dotazů nebo konzultace s externím metodikem 

pro získání dalších informací. 

 

Dne 27 a 28.1.2015 se zúčastnili žáci třetího ročníku učebního oboru tesař Roman Kment 

a Petr Sedlák 13.ročníku regionální soutěže „Učeň tesař 2015“ pod vedením UOV Josefa 

Vaverky. Soutěž pořádala SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu a Cech 

klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. 
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Žáci soutěžili ve dvojicích a soutěžním výrobkem byl přístřešek ve skutečné velikosti. 

První tři družstva postupovala do celostátního kola konaného v Brně v rámci stavebního 

veletrhu. Našim žákům postup do Brna unikl, ale i tak zanechali pěkný dojem ze svého 

vystoupení.  

 

Dne 29. 1. 2015 proběhla na naší škole přednáška o poskytování první pomoci. Účastnili 

se jí všichni žáci. Zkušený záchranář proškolil všechny třídy i vyučující například 

v přivolání RZS, poskytnutí neodkladné KPR (kardiopulmonální resuscitace), nebo s tím 

jak postupovat při epileptickém záchvatu, diabetickém záchvatu a mnohých dalších 

situacích. Přednáška nebyla jen teoretická, žáci si mohli vyzkoušet umělé dýchání  

a nepřímou srdeční masáž. Všichni odcházeli s velmi užitečnými informacemi, které 

mohou zachránit život někomu blízkému, nebo pomoci úplně cizímu člověku. 

 

Únor 2015 
 
Beseda Setkání s rysem, která se uskutečnila dne 4. 2. 2015 v sále na Svatoplukově ulici, 

seznámila žáky s problematikou návratu velkých šelem do naší krajiny. Jedná se o návrat 

rysů, medvědů a vlků do českých lesů a s tím spojených problémů. Jiří Marek zástupce 

Zoo parku Zájezd seznámil žáky podrobně se životem rysů. Působivá prezentace i  

s filmem naše žáky zaujala. S přítomnými zástupci Zoo parku vedli živou diskuzi. Velkou 

atrakcí byla přítomnost rysa Blonďáka, který se mezi žáky volně pohyboval. Na závěr si jej 

mohli studenti pohladit a vyfotografovat. Besedy se zúčastnili žáci tříd – 2. Z, 3. O/Z, 1. O, 

1. MO, 1. STZ. 

 

Dne 16. 2. 2014 se žáci zúčastnili filmového představení ze sportovního prostředí Fair 
play. 
 
Dne 18. 2. 2015 v rámci projektu Škola pro praxi – praxe pro školu  proběhl workshop  

na téma ROLE KOMUNIKACE V PRÁCI MANAŽERA. Na jeho průběhu se významně 

podíleli externí metodici z konzultační a poradenské firmy Studio CTC s.r.o. Prostějov 

PhDr. Maria Řičánková a Mgr. Jaroslav Řičánek. Těžiště workshopu spočívalo v názorné 

prezentaci vlivu připravenosti a okolností komunikace na její výsledek formou zajímavé hry 

s názvem „Diktát obrázku“, do které byli postupně různými formami zapojeni všichni žáci. 

Kromě objasnění základních pravidel komunikace workshop umožnil věnovat prostor  

i výkladu a příkladům z oblasti nonverbální komunikace („řeči těla“). 

 

Dne 19. 2. 2015 jsme pro pro lepší pochopení procesu zásobování a hmotných toků 

v podniku požádali v rámci projektu Škola pro praxi – praxi pro školu o spolupráci 

vedoucího nákupu logistického centra Kaufland ČR pána Ing. Juraje Bendíka – externího 

metodika praxe, který na příkladech z praxe konkrétního logistického centra Kauflandu 

v Olomouci vysvětlil informační toky procesu zásobování, skladování a expedice zásob. 
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Dne 20. 2. 2015 se žáci 3. ročníku oboru Instalatér zúčastnili exkurze Čistírny odpadních 

vod v Kralickém Háji. Jako doprovod byl přítomen Ing. Miroslav Valachovič, učitel 

odborných předmětů. Žáci byli provedeni jednotlivými úseky celé čistírny odpadních vod, 

byl jim pověřeným pracovníkem podán odborný výklad o fungování jednotlivých úseků  

a byly jim odborně zodpovězeny jejich dotazy. Největší pozornost žáků vzbudil úsek 

výroby a využití bioplynu, dále pak velín s ovládáním jednotlivých úseků čistírny pomocí 

osobních počítačů. 

 

Březen 2015 
 
V březnu 2015 se žáci 2. a 3. ročníku oborů Technologie potravin a Analýza potravin 

zapojili do celostátní soutěže Europasecura. Jedná se o soutěž týkající se bezpečnosti, 

historie a principů Evropské unie, Severoatlantické aliance a jejich zapojení do systému 

světové bezpečnosti. Tři tříčlenná družstva se zúčastnila okresního kola 26.3.2015. 

Prostřednictvím internetu v omezeném čase vyplnila dané otázky z pěti okruhů znalostí. 

Dvě ze tří družstev postoupila do krajského kola této soutěže. Zde bylo jejich úkolem 

zpracovat práce o bezpečnostní situaci na Ukrajině a na Blízkém Východě. Bohužel, jejich 

práce nebyly vybrány do dalšího kola. 

 

Ve dnech 5. a 9. 3. 2015 proběhla exkurze třídy 3. A/TCH v Palírně Sedláček v Držovicích. 

Cílem bylo ověřit v praxi poznatky ze dvou předmětů a to technologie potravin  

a z předmětu biologie a mikrobiologie. Majitel provedl výklad o technologii výroby lihu  

s prezentací a následné mikroskopování odebraných vzorků kvasinek ve školní laboratoři.  

 

Divadelní představení RUR dramatika Karla Čapka navštívili žáci tříd 4. AT a 3. AT  

v Městském divadle v Prostějově dne 10. 3. 2015. Tuto již klasickou hru nově adaptovali 

herci z olomouckého divadla Tramtárie. Žáci si rozšířili vědomosti o divadelní hře  

s možností využití u maturitní zkoušky. Jako pedagogický doprovod byly přítomny Mgr. 

Alena Kvapilová a Mgr. Hedvika Daňková. 

 

Dne 12 .3. 2015 se konalo krajské kolo již 18. ročníku soutěže odborných dovedností 
Učeň Instalatér 2015 na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov za podpory Cechu 
topenářů a instalatérů ČR, firmy Ptáček a dalších partnerů.  
Z Olomouckého kraje se soutěže zúčastnily střední školy z Prostějova, Olomouce, 
Přerova, Šumperku a Hranic. Každá z uvedených škol vyslala do soutěže jedno 
dvoučlenné družstvo. 
Soutěž byla organizována podle nových pravidel. Všechna krajská kola soutěže probíhají 

na jednotných panelech, které zajistil Cech topenářů a instalatérů ČR se spolupracujícími 

firmami. Tyto cvičné panely jsou převáženy na jednotlivá krajská kola a soutěž tak probíhá 

za zcela stejných podmínek ve všech krajích ČR. Odborné dovednosti soutěžících jsou 

prověřovány v rámci šesti praktických témat. Soutěžící pracovali na zadáních samostatně 

a byli i individuálně hodnoceni. Podle umístění jednotlivců bylo na závěr sestaveno pořadí 

školních družstev. V rámci maximální objektivity soutěže byli žáci hodnoceni nezávislou 

porotou odborníků z Cechu topenářů a instalatérů ČR. Mladí řemeslníci svařovali plasty, 
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svařovali a ohýbali ocelové trubky, tvarovali a pájeli měděné trubky a vše montovali  

do konečných výrobků podle předložené dokumentace. Soutěžní úkoly pokračovaly 

montáží vodovodní baterie a kompletací závěsného WC. Posledním úkolem každého 

soutěžícího bylo zvládnout test z teoretických otázek. Pouze dvěma žákům se podařilo 

sestavit a úspěšně odtlakovat svařenec, což rozhodlo o celkovém vítězství. Úkol splnili 

Lubomír Jergl a Pavel Všetička, žáci 3. ročníku oboru Instalatér Švehlovy střední školy 

polytechnické Prostějov. 

 
Dne 18. 3. 2015 v rámci projektu Škola pro praxi – praxe pro školu  proběhl workshop  

na téma TÝMOVÁ PRÁCE. Na jeho průběhu se významně podíleli externí metodici 

z konzultační a poradenské firmy Studio CTC s.r.o. Prostějov PhDr. Maria Řičánková  

a Mgr. Jaroslav Řičánek. Hlavní část workshopu byla věnována manažerské hře s názvem 

„Stavba mostu“. Hra velmi dobře modeluje proces vytváření týmu a jeho fungování  

ve všech etapách (vznik týmu, vyjasňování pozic, dohoda o spolupráci, organizace týmy 

atd.). Účastníci byli navíc rozděleni náhodně do dvou týmů. To velmi dobře modelovalo 

různé situace v realitě, kdy se ukázalo, že tým je tvořen různými osobnostmi, které potom 

více nebo méně ovlivňují fungování týmu. 

 

Dne 20. 3. 2015 proběhla celostátní soutěž s názvem Matematický klokan.  Soutěže  

se zúčastnili hlavně žáci studijních oborů. Soutěžili ve dvou kategoriích – Junior (1. AT, 2. 

AT, 1. MO) a Student (3. AT, 4. AT, 3. MO). Nejlepším řešitelem kategorie Junior se stal 

student 2. AT Martin Singr a nejlepším řešitelem kategorie Student se stal Lukáš 

Lichnovský ze 4. AT. 

 

Dne 24. 3. 2015 žáci nástavbového studia oboru Podnikání mají ve druhém pololetí 

školního roku ve vyučovacím předmětu chod podniku odevzdat vlastní podnikatelský 

záměr. Součástí podnikatelského záměru je i zjištění možné podpory podnikatelského 

subjektu ze strany EU. Do výuky byl proto pozván externí metodik Ing. Marek Zatloukal, 

který pracuje jako manažer veřejných zakázek Centra evropského projektování. 

Externí metodik nejdříve žákům vysvětlil smysl a význam podpory ziskových i neziskových 

organizací ze strany EU.  Dále informoval žáky o programech pro nadcházející období 

2014-2020, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESIF).  

Ing. Marek Zatloukal vysvětlil žákům proces podání žádosti, to, za jakých předpokladů, 

pravidel a náležitostí bude dotace na projekt poskytnuta. Žáci se dozvěděli, jak vypadá 

výzva pro podávání žádostí, co tato výzva obsahuje a jak tyto údaje co nejlépe využít pro 

zpracování kvalitního a úspěšného projektu. 

 

Dne 24. 3. 2015 se žáci stavebních a automobilních oborů naší školy zúčastnili prezentace 

firmy Sezako pobočka Prostějov, která se zabývá čištěním a monitoringem kanalizačních 

soustav. Žáci měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet moderní technologie a vybavení 

pro ekologické služby a v neposlední řadě rozsáhlý vozový park. Na  závěr ředitel firmy 
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Sezako p. Ivo Zatloukal předložil žákům možnost uzavřít pracovní smlouvu , kterou někteří 

žáci přijali .  

15. 3. 2015 - 24. 3. 2015 se žáci naší školy se zúčastnili na jaře testování Klika, které 
pořádala společnost SCIO.  Testování proběhlo ve 3. ročnících všech učebních oborů – 
třídy 3. EI, 3. MO, 3. O a 3. TMZ. Naše škola si vybrala v rámci projektu Klika testování 
pracovních kompetencí žáků. Test byl zaměřen na zjištění základních dovedností  
a znalostí v oblasti Zákoníku práce, orientaci v pracovním prostředí (mzda, pracovní doba, 
smlouva, živnost), profesní uplatnění, rozdíl mezi podnikáním a zaměstnaneckým 
poměrem.  
Čistá úspěšnost naších žáků dosáhla v průměru 30%. 

 
Duben 2015 
 
Pro žáky 1. a 2. ročníku učebních oborů uspořádali učitelé matematiky školní 

matematickou soutěž O dobrého počtáře. Uskutečnila se ve dnech 9. a 16. dubna 2015  

a zúčastnilo se 14 žáků z 1. ročníku a 9 žáků z 2. ročníku. Nejlepším počtářem 1. ročníku 

se stal Petr Chromec a nejlepším počtářem 2. ročníku byl Tomáš Vystavěl. 

 

Dne 13. 4. 2015 se studenti prvního a druhého ročníku Švehlovy střední školy 

polytechnické Prostějov oborů Analýza potravin a Technologie potravin zúčastnili exkurze 

části podniku Úsovsko food a.s., která se zabývá výrobou müsli tyčinek FIT. Odjezd  

na exkurzi proběhl podle plánu v 7:45 od hlavní budovy školy. Po příjezdu na místo v 9:00 

se celé skupiny ujala Ing. Judita Milková, která pracuje v podniku jako hlavní quality 

manager. Ing. Milková seznámila studenty s historií firmy a se současnou situací. 

Představila jim některé z hlavních výrobků, které jsou v současné době nejprodávanější  

a nastínila budoucí předpokládaný vývoj firmy. Následně byli studenti rozděleni do dvou 

skupin. Jedna skupina se vydala na prohlídku výrobních prostor a druhá skupina  

na prohlídku skladů.  Ve výrobních prostorách bylo možné vidět kompletní technologický 

postup při výrobě tyčinek od přípravy surovin až po balení a expedici. Na závěr exkurze 

podnik daroval účastníkům 2 balení tyčinek jako pozornost. Pedagogický dozor prováděla 

Ing. Eva Gefingová a Ing. Michal Řehulka. 

 

Dne 13. dubna 2015 se žáci třetího ročníku oboru Instalatér zúčastnili exkurze Úpravny 

vody Černovír v Olomouci. Jako pedagogický doprovod byl přítomen Ing. Miroslav 

Valachovič učitel odborných předmětů. Žáci byli provedeni jednotlivými úseky celé úpravny 

vody, byl jim pověřeným pracovníkem podán odborný výklad o fungování jednotlivých 

úseků, byly jim odborně zodpovězeny jejich dotazy. Největší pozornost žáků vzbudil velín 

s ovládáním jednotlivých úseků čistírny pomocí osobních počítačů. 

 

Dne 15. 4. 2015 se třída 1. EI zúčastnila exkurze firmy Výtahy Holánek – elektromobil. 

Náplní exkurze byla prohlídka automobilu na elektrický pohon doprovázená přednáškou. 

Žáci se poučili o možnostech využití elektrického pohonu automobilu, viděli způsob 

provedení, konstrukci a technické detaily elektromobilu. Byli seznámeni se základními 

parametry (např. kapacita akumulátorů, dojezd, dobíjení) a výhodami elektromobilu. 
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Pedagogickým dozorem byl Ing. František Chmelenský. 

 

Dne 21. 4. 2015 Jsme mezi nás v rámci projektu Škola pro praxi – praxe pro školu pozvali 

paní inženýrku Juráčkovou z ÚP, která se žáky maturitních ročníků diskutovala nad 

otázkami hledání si prvního vhodného zaměstnání, zařazení do databáze uchazečů  

o zaměstnání, nad otázkami spolupráce s ÚP, možnostmi dalšího vzdělávání a  

i možnostmi práce v zahraničí. 

 

Dne 22. 4 -24. 4. 2015 se uskutečnilo celostátní finále 18. ročníku soutěže odborných 

dovedností „Učen Instalatér  2015 „ , která se konala v rámci stavebního veletrhu IBF 

Brno. Soutěž je pořádaná Cechem topenářů a instalatérů ČR a Ministerstvem školství , 

mládeže a tělovýchovy ČR. Do celostátního kola se kvalifikovali žáci 3. Ročníku oboru 

instalatér Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov Lubomír Jergl a Pavel Všetička.  

 

Dne 23. dubna 2015 se žáci druhého a třetího ročníků stavebních oborů  Švehlovy školy 

polytechnické Prostějov zúčastnili odborné exkurze na stavební veletrh v Brně. Se 40 žáky 

na exkurzi jako pedagogický dozor jeli Ing. Miroslav Novák, Ing. Jiří Ševela, Ing. Miroslav 

Valachovič, Mgr. Alena Nováková, Jaroslav Trávníček a Josef Vaverka. Stavební veletrh 

byl jako každoročně pořádán na výstavišti v Brně. Žáci si prohlédli expozice vystavujících 

firem, od zajímavých exponátů si vzali propagační materiály, hlavně ty, které měly přínos 

pro jejich další studium. Povzbudili soutěžící učně oboru instalatér z naší školy, kteří zde 

soutěžili v republikovém kole dovednostní soutěže Učeň instalatér 2015, pořádanou 

cechem topenářů a instalatérů. 

 

Dne 23. 4. 2015 se třídy 1. AT, 2. AT, 4. AT a 1. MO zúčastnily  exkurze do podniku 

Kendrion v Prostějově. Exkurze proběhla v rámci projektu Podpora technického  

a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Firmu nám představil pan Ing. Tomáš 

Soldán výrobní ředitel podniku. Žáci byli nejprve teoreticky seznámeni se širokým 

sortimentem vyráběných prvků a následně si prošli celý závod. Také byli seznámeni  

s požadavky potencionálního zaměstnavatele na své zaměstnance. 

 

Dne 23. 4. 2015 se 14 žáků oboru Zahradnické práce (1. Z, 2. Z, 3. O/Z) zúčastnilo 

mezinárodního květinového a  zahradnického veletrhu Flóra Olomouc – jarní etapa. Hlavní 

expozice se odehrávala v pavilónu A. Celý prostor pavilónu byl vyzdoben velkým 

množstvím řezaných květin (lilie, kosatce, hyacinty, narcisy, tulipány, frézie). Součástí byl 

uměle vytvořený květinový tunel, který představoval exotickou krajinu Mexika. V ostatních 

pavilónech byla představena Zahrada bonsají i s ukázkou japonské čajovny, 

samozřejmostí byl pavilon Českého zahrádkářského svazu, kde mimo jiné fungovala 

odborná poradna. Volné plochy výstaviště ve Smetanových sadech byly osazeny novými 

výsadbami cibulovin a letniček. Zde probíhal v rámci veletrhu Hortifarm prodej 

zahradnických pomůcek, mechanizace a dalších potřeb pro zahrádkáře. Dále si zde 

návštěvníci mohli vybrat z pestré nabídky květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin  

a školkařských výpěstků. Žáci si mohli zakoupit různý rostlinný materiál a pomůcky, 
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prohlédli si volně přístupné skleníky. Jako pedagogický doprovod byly přítomny Mgr. Jana 

Vichtová a Pavlína Kopecká. 

 
Dne 24. 4. 2015 v rámci projektu Škola pro praxi – praxe pro školu  proběhl workshop 

s cílovou skupinou na téma PRACOVNÍ PRÁVO pod vedením externí metodičky 

z advokátní praxe JUDr. Ivany Horákové. Workshop přispěl k podstatnému rozšíření 

znalostí a přiblížení problematiky pracovního práva nejen pro manažerskou práci, ale i  

pro běžné pracovníky, v rozsahu, který se v rámci odborných předmětů v takovéto míře 

nepřednáší. 

 

Dne 29.4.2015 se žákyně učebního oboru Zahradnické práce zúčastnily aranžerské 

soutěže ve vazbě květin v Odborném učilišti Cvrčovice a to soutěž s názvem Cvrčovická 

kopretina. Tématy třetího ročníku bylo vypichované srdce k Svátku matek, obrázek 

s kopretinami a přízdoba pokojové kytky ke Dni dětí. Soutěžila žákyně Žaneta Fantová  

a Nikola Wallová a obsadily 6. místo. Obě soutěžící odborně připravila a na soutěži 

doprovázela učitelka odborného výcviku Bc. Pavla Kopecká. 

 

Květen 2015 
 

Dne 4 .5. 2015 Český zahrádkářský svaz vyhlásil na rok 2015 4. ročník floristické soutěže, 

která proběhla ve třech kolech a ve třech kategoriích. Základní kolo proběhlo v budově ÚS 

ČZS Prostějov, Daliborka 3, pro tyto kategorie:  

1. žáci – 6. – 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií 

2. junioři – studenti středních škol 

3. dospělí 

V kategorii  juniorů reprezentovalo školu družstvo žáků učebního oboru Zahradnické práce 

ve složení Oldřich Martiš, Miroslav Adamec a Daniela Hubáčková.  Umístili se na čtvrtém 

místě z devíti soutěžících. Na jejich krásném umístění má nemalou zásluhu učitelka 

odborného výcviku Bc. Pavla Kopecká, která je na soutěž dobře připravila. 

 

Dne 5. 5. 2015 se žáci zúčastnili filmového představení Stoletý stařík, který vylezl z okna a 
zmizel. 
 
Dne 7. 5. 2015 byl dnem konání svátku všech studentů - Májáles. I letos do ulic a  

do prostor Prostějovského zámku vyšla početná skupina našich žáků. Ti zvolili dočasnou 

změnu identity na hippies. Jejich dlouhodobá příprava byla ohodnocena nominací hippies 

autobusu na nejlepší masku majálesu. 

 
Dne 7. 5. 2015 v dílnách praktické výuky stavebních oborů ulice U Spalovny 12 Prostějov 

proběhla prezentace firmy ELEKTROBOCK CZ s.r.o. Kuřim zastoupená panem  

V. Ráčkem ,která se zabývá regulací vytápění , bezdrátového ovládaní , pohybových čidel 

a časovými spínači. Prezentace byla zaměřena na obor Elektrikář – silnoproud , které  

se zúčastnily všechny ročníky žáků tohoto oboru. Velice poučné byly pro žáky vystavené 

funkční vzorky, u kterých zkoušeli funkčnost, vizualizaci či virtuální prezentaci. Žáci 
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z prezentace odnesli mnoho zkušeností a zajímavých poznatků, zejména z ukázek 

moderních technologií prezentovaných výrobků. 

 
Dne 12. 5. 2015 proběhla přednáška finanční gramotnosti a hospodaření se svými příjmy. 

Pozvali jsme externího metodika pana Jaromíra Kubeše, od kterého se žáci dozvěděli 

možné následky zadlužování, podrobně jim byla vysvětlena exekuce a to, jak ze strany 

povinného – dlužníka, tak ze strany oprávněného – věřitele. Metodik praxe, pan Kubeš, 

který se problematikou řešení exekuce zabývá několik let, vysvětlil žákům, jak k exekuci 

na majetek dlužníka dochází, co tomu předchází a jaké možnosti má dlužník – povinný 

ještě před schválením exekuce a také, jaké má možnosti po vyhlášení exekuce na jeho 

majetek.  

 

Dne 13. 5. 2015 proběhlo krajské kolo SOČ. Studentka 4. ročníku oboru Analýza potravin 

Iveta Hloušková obhájila svou práci na téma Víno po postupu z okresního kola i v rámci 

krajského kola soutěže SOČ na Pedagogické fakultě v Olomouci. V konkurenci dalších 

prací obsadila 4. místo, které další postup v soutěži neumožnilo, ale se svou prací i tak 

úspěšně reprezentovala Švehlovu školu i svůj studijní obor 

 

Ve dnech 14. a 15. dubna 2015 ve Frýdku – Místku pod záštitou generálního partnera 

Linde Gas a.s., největšího dodavatele technických plynů v ČR, proběhl 19.ročník soutěže 

Zlatý pohár Linde. Soutěž byla vyhlášena ve čtyřech kategoriích: 

111 elektrický oblouk obalenou elektrodou, 311 plamen, 135 elektrický oblouk v ochranné 

atmosféře CO2, 141 elektrický oblouk metodou TIG. 

Švehlovu střední školu polytechnickou v Prostějově ve svařování elektrickým obloukem 

školu reprezentoval Ondřej Staněk ze třídy 3O, který studuje učební obor Opravář 

zemědělských strojů. V soutěži si vůbec nevedl špatně. V jeho kategorii se pokoušelo  

o úspěch 30 soutěžících a Ondřej se umístil ve své kategorii na krásném osmém místě. 

Druhým želízkem v ohni byl Jiří Božek ze třídy 3EI, který studuje obor Instalatér. Soutěžil 

ve svařování plamenem a z jednatřiceti soutěžících Jiří vybojoval pěknou 14. příčku. Oba 

soutěžící odborně připravil a na soutěži doprovázel učitel odborného výcviku Jindřich 

Valčík. 

 

Dne 18. 5. 2015 se žáci prvního a třetího ročníku učebního oboru Zedník a Tesař 

zúčastnili s UOV Jaroslavem Trávníčkem a Ing. Miroslavem Valachovičem prezentační 

akce Fermacell – Lepší sádroš. Žáci se dozvěděli novinky z oboru jako jsou nové možnosti 

suché výstavby s ohledem porovnání oproti klasické výstavbě ze sádrokartonu. Akce 

proběhla v areálu stavebnin PRODOMA Držovice pod vedením technika firmy Fermacell. 

 

Dne 19. 5. 2015 se žáci 3.A/TCH oboru Analýza potravin pod vedením Ing. Evy Gefingové 

zúčastnili praktických cvičení, která probíhala na katedře analytické chemie UP 

v Olomouci v laboratoři elektroanalytických metod. Cvičení organizoval postgraduální 

student Mgr. Daniel Riman. Žáci prováděli experimenty na zařízeních, která nejsou  

na středních školách běžně dostupná. K dispozici dostali návody do cvičení, podle nichž 
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připravili příslušné vzorky zkoumaných látek. Žáci stanovovali obsah methanolu ve vzorku 

destilátu plynovou chromatografií a zkoumali obsah kofeinu v kávě a v čaji metodou 

kapalinové chromatografie. Při těchto úlohách si žáci zdokonalili dovednosti 

s automatickými pipetami, seznámili se s novými přístroji, které jsou důležité pro analytický 

rozbor látek. Cvičení byla velmi zajímavá a přínosná nejen pro žáky a v budoucnu  

se podobných akcí opět rádi zúčastníme. 

 
Dne 20. 5. 2015 v rámci projektu Škola pro praxi – praxe pro školu  proběhl workshop  

na téma NOVINKY V ZÁKONECH UPRAVUJÍCÍCH PODNIKÁNÍ V ČR pod vedením 

externí metodičky z advokátní praxe JUDr. Ivany Horákové.  

 

Těžiště workshopu spočívalo v přiblížení změn, které po 1. lednu 2014 přinesly nové 

zákony do oblasti podnikání, tj. zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník – nový (NOZ)  

a zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích (ZOK). Workshop byl doplněn 

také o informace o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon - č. 455/1991 Sb.). 

Účastníci kromě pracovních listů obdrželi i přehledně zpracované materiály využitelné 

v jejich dalším pracovním životě. 

 
Dne 21. 5. 2015 se v rámci projektu výzvy č. 44 uskutečnilo setkání žáků třídy 1. AT  

s reprezentanty následujících firem – Hanácké železárny a pérovny, Toray Textiles, 

Pozemstav, Mubea-hzp. Setkání se uskutečnilo v 10:00 v hotelu Tennis Club v Prostějově. 

Cílem této akce bylo představit firmy žákům jakožto budoucím potencionálním 

zaměstnancům. 

 

Dne 27.5.2015 se uskutečnila prohlídka pobočky firmy IMMERGAS v Olomouci spojená 

s prezentací výrobků tepelné techniky a komínových systémů .Prezentace se zúčastnili 

žáci 3. ročníku oboru Instalatér Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Žáci byli 

v doprovodu pedagogů odborného výcviku- V. Jahody a Ing. J. Ševely. 

Po příjezdu do areálu se celé skupiny ujal zástupce firmy IMMERGAS pan J. Jirout, 

seznámil účastníky s podmínkami prezentace a její náplní. Dále se celá skupina přesunula 

do hlavní části školícího centra, kde se účastníci měli možnost seznámit se celkovým 

přehledem systémů a částí pro chod plynových vytápěcích systémů. Poté se účastníci 

exkurze rozdělili na dvě skupiny,  kterých se ujali zkušení pracovníci montážní firmy  

a následně navštívili sekci zdroje plynových agregátů a  sekci komínové systémy. Celá 

prezentace byla zakončena opět v hlavní části školícího centra, kde žáci dostali prostor  

na dotazy. Na závěr připravila pořádající firma pro žáky bohaté občerstvení a zástupce 

firmy IMMERGAS pan J. Jirout předal žákům dárek v podobě absolventských triček pro 

 třídu oboru Instalatér dle jejich návrhu a další reklamní předměty. Firma IMMERGAS 

nabídla naší škole dlouhodobou spolupráci ve formě prezentací výrobku tepelné techniky 

a pomůcek praktické výuky pro žáky oboru Instalatér. 

 

Dne 29. 5. 2015 se žáci 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů s třídní učitelkou 

Mgr. Gabrielou Kobedovou zúčastnili Dne otevřených dveří 102. průzkumného praporu 

generála Karla Palečka v Prostějově. Na programu byly statické ukázky výzbroje, výstroje 
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a bojové techniky příslušníků průzkumného praporu. Zhlédli jsme ukázky bojového umění 

Musado, nízký přelet Mi 17, seskok a slanění výsadkářů a ukázku letového umění pilotů 

vrtulníků Mi 17. 

 

Dne 29. 5. 2015 se žáci třídy 3. EI zúčastnili exkurze na Hlavním nádraží v Prostějově. 

Náplní exkurze byla montáž a konstrukce trolejového vedení. Také byli poučeni o napájení 

trolejového vedení, jeho jištění a transformaci vedení. Jako pedagogický doprovod byl 

přítomen Ing. František Chmelenský. 

 
Červen 2015 
 
Dne 4. 6. 2015 uspořádal klub Mladých konzervativců v Prostějově pod záštitou Davida 

Vančíka setkání studentů Švehlovy střední školy polytechnické s europoslancem  

a předsedou Strany svobodných občanů Ing. Petrem Machem. Petr Mach v roce 2009 

založil Stranu svobodných občanů a v roce 2014 se stal poslancem Evropského 

parlamentu, ve kterém, jak sám uvádí, hájí svobodu občanů proti evropské byrokracii. 

Jeho přednáška se skládala ze dvou částí. V té první seznámil studenty s fungováním 

Evropské komise a Evropského parlamentu, jehož je členem, patří ke skupině Evropa 

svobody a přímé demokracie a v druhé části se poté věnoval dotazům studentů. 

Europoslanec zdůraznil, že k zásadním věcem, které prosazuje, patří, aby přijetí eura bylo 

pro všechny členské země dobrovolné, a proto je potřebná revize primárního práva 

Evropské unie. Dále upozornil na tzv. Euronesmysly, které se na nás z EU zvláště 

v poslední době přímo valí. Nejčastější dotazy z řad studentů se týkaly kvót na uprchlíky, 

otázky směřovaly k problematice biopaliv, registračních pokladen, přijetí eura, činnosti 

našich eurokomisařů v EU. Diskuse si všímala i dluhu Řecka vůči EU, neustálého 

cestování poslanců mezi Bruselem a Štrasburkem, situace kolem  Liberlandu a zahrnovala 

ještě mnoho dalších dotazů. Beseda se vydařila a všichni zúčastnění byli s akcí spokojeni. 

Doufáme, že někdy příště navštíví naši školu další významná osobnost z řad české 

politické scény a přiblíží mladým lidem oblast, o kterou se dnešní mladá generace příliš 

nezajímá.  

 

Dne 9. 6. 2015 jsme mezi nás opět pozvali externího metodika pana Jaromíra Kubeše,  

se kterým jsme tentokrát diskutovali nad smyslem pojištění občana a podnikatele 

v běžném životě.Cílem výuky bylo nejenom seznámit žáky se smyslem 

pojištění, nabídkami jednotlivých druhů pojištění na trhu s pojišťovacími produkty, ale vést 

je k tomu, aby si uměli vybrat nejvhodnější pojistný produkt s ohledem na své současné  

i budoucí potřeby. 

 
Dne 10. 6. 2015 proběhla, jako každý rok, na naší škole akce s názvem Den dovedností. 

V rámci této události se studenti třetího ročníku oborů Analýza potravin a Technologie 

potravin prezentovali především před publikem složeného ze zástupců pedagogů a žáků 

2. ročníku s výsledky ročníkových projektů.  
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Z prezentovaných prací byly vybrány 3 nejlepší. Umístění bylo následující.  Analýza 

potravin: 1. místo – Nádvorníková, Pospíšilová (Mléko), 2. místo – Šopík, Jančík (Pivo),  

3. místo – Čelovská (Sirupy) 

Technologie potravin:  1. místo – Kilhofová (Moravské pochutiny a.s.), 2. místo – Vychodil 

(Placindo s. r. o., 3. místo – Sedláčková, Skupinová (Pálenice Držovice) 

 

Dne 16.6.201 v rámci projektu  Škola pro praxi – praxe pro školu se konal workshop  

na téma "Pojišťovnictví a možnost zaměstnání v pojišťovnictví". Na průběhu workshopu  

se významně podílel externí metodik: Ing. Jan Kocourek - regionální pojišťovací manager 

Kooperativa. Externí metodik obeznámil žáky s charakterem práce pojišťovacího poradce. 

Dále žáky informoval o podmínkách pro přijetí do pojišťovacího sektoru. Někteří žáci 

využili individuálních dotazů nebo konzultace s externím metodikem pro získání dalších 

informací. 

 

16. 6. 2015 2014 a 19. 6. 2015 navštívily třídy 1. Z a 2. MO Muzeum Prostějovska, kde si  

v expozici věnované prostějovskému básníkovi Jiřímu Wolkerovi prohlédli vystavené 

fotografie z doby jeho dětství, dospívání i dospělosti, ale také z míst, kde se léčil. Dále 

mohli vidět upomínkové předměty, které přivezl z Bašky, osobní věci i korespondenci  

a hlavně knihy, které napsal. Prohlídka rozšířila žákům vědomosti o autorovi, o kterém  

se učili v hodinách českého jazyka a literatury. Pedagogickým doprovodem byla  

Mgr. Alena Kvapilová 

 

Dne 23.6.2015 se Švehlova střední škola polytechnická zapojila jako jedna z několika 

málo škol do prostějovského projektu „Věda v ulicích“. Skupina studentů 2.A v čele 

s učiteli Ing. Gefingovou a Mgr. Šrajbrem připravili pro zájemce některé zajímavé 

chemické pokusy a jednoduché přístrojové metody na prostějovském náměstí. Oproti 

předchozímu roku byla navíc zajištěna i tvorba obřích i malých bublin, která byla určena 

zejména nejmenším návštěvníkům a vzbudila velký ohlas. 

Návštěvníci z řad základních škol, ale i kolemjdoucích se tak měli možnost seznámit se  

ze základními principy pyrotechniky v rámci pokusů Peklo ve zkumavce nebo Bengálské 

ohně, zjistili, jak lze vyrobit malou barevnou fontánu v chemické baňce nebo jak vypadají 

takové chemické hodiny. Bylo také možné změřit obsah sacharidů v ovoci, sladkých 

vodách a výrobcích. Stánek ŠSŠP byl díky pestrosti nabídky hojně navštěvován a sklidil 

úspěch. 

 
Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se 42 žáků prvního a druhého ročníku učebního oboru Opravář 

zemědělských strojů zúčastnilo Národní výstavy zemědělské techniky, hospodářských 

zvířat a myslivosti na Výstavišti v Brně. Žáci zhlédli výstavu novinek v zemědělské 

technice, přehlídku hospodářských zvířat a potřeb pro výkon myslivosti. Na výstavě žáci 

získali informace o posledních novinkách, které se týkaly zemědělských strojů, prohlédli  

si vystavované stroje a hospodářská zvířata a tím si rozšířili své vědomosti získané  

v teoretickém i praktickém vyučování. Na souběžné výstavě o myslivosti si také mohli 

zakoupit různé pomůcky pro výkon myslivosti, ochranné pomůcky a pracovní oděvy. 

Pedagogický dozor: Ing. Zdeněk Šťáva, Vratislav Čeřovský a Metoděj Novák. 
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Sportovní akce 
 

Ve školním roce 2014/2015 jsme se tradičně účastnili sportovních klání v rámci AŠSK 

MŠMT. Žáci reprezentovali školu například v atletice, kopané, stolním tenise a volejbale. 

Za zmínku stojí postup do krajského finále v odbíjené hochů do Olomouce. I v ostatních 

odvětvích byli žáci naši školy důstojnými soupeři.  

 

Seznamovací kurz se konal druhý zářijový týden, tentokrát v kempu Žralok v Plumlově. 

Ve dnech od 10. do 12. září žáci absolvovali několik seznamovacích aktivit, jejichž úkolem 

bylo seznámení se s kolektivem nových spolužáků, ale i s třídním učitelem. Většina těchto 

her splnila svůj úkol a žáci odjížděli obohaceni o nové zážitky v nové třídě. Mimo 

seznamovacích aktivit proběhlo i několik sportovních her, večerních programů a konalo  

se i oblíbené grilování. To vše i přes nepřízeň počasí. Žáci se s touto nepřízní vypořádali 

na výbornou i přesto, že část programu absolvovali i za mírného deště. I toto přispělo  

ke stmelení kolektivu. Jak třída Autotroniků, tak Analýza potravin odstartovali tímto kurzem 

čtyřleté společné působení na ŠVEHLOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE POLYTECHNICÉ 

PROSTĚJOV. 

 

Lyžařského kurzu pořádaného každoročně Švehlovou střední školou polytechnickou  

v Prostějově se letos účastnilo 24 studentů. Již počtvrté nás hostil penzion Cherry 

v krásném prostředí Horní Bečvy, kde se nachází i lyžařský areál Rališka. V týdnu od  

16. 2. do 20.2.2015 absolvovala čtyřiadvacítka studentů dvoufázové lyžování či 

snowboarding pod dohledem zkušených instruktorů. Zdokonalovali se jak úplní začátečníci 

tak  

i zkušenější lyžaři či snowboardisté. Sjezdový výcvik doplňovaly večerní přednášky  

a zábavní programy. Ideální sněhová pokrývka a velmi příznivé klimatické podmínky nám 

velmi zpříjemnily pobyt na sjezdovce. Dalším zpestřením bylo středeční večerní lyžování. 

Atmosféra osvětlených zasněžených svahů byla neuvěřitelná. „Třešničkou na dortu“ potom 

byla návštěva sauny a solné jeskyně, jež nám dodaly sil do dalších výkonů.  

 

 

V květnu se konal cykloturistický kurz, kterého se účastní žáci třetích ročníků.I letos 

jsme našli týdenní azyl v penzionu Mánes v Čechách pod Kosířem. Kurz probíhající od  

18. 5. do 22. 5. 2015 byl naplněn sportovními a netradičními hrami, ale i spoustou jiných 

zážitků. 

V pondělí žáci zápolili v softbalu, nohejbalu, tenise a badmintonu. Úterek patřil výletu  

na zámek v Náměšti na Hané. Středa se nesla ve znamení koupání a duatlonu. Ani běh  

a střelba nedělaly žákům problémy a proherci pak zchladili horké hlavy v bazénu.  

Ve čtvrtek proběhl výlet do nedalekého Kostelce na Hané a zde žáci nahlédli do golfového 

prostředí. Odpaly a putování velmi zpestřily čtvrteční odpoledne. Večery pak doplňovaly 

přednášky a společné programy jako například grilování, společenské hry a další.  

 



 

54 

Posledním sportovním počinem tohoto školního roku je sportovní den. Ten se konal  

22. 6. 2015 a účastnili se žáci celé školy. Žáci poměřili svoje síly po třídách v mnoha 

kláních. Hlavními byly turnaj v kopané a ve volejbalu. A i přes nepřízeň počasí se opět tato 

akce vydařila a přispěla k pohodovému zakončení školního roku. 
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Společenské aktivity 
 
Ples  
 
V roce 2015 se Švehlova SŠ zúčastnila řady kulturních a společenských akcí. Hlavní 

událostí byl již 58. reprezentační ples Nadace Švehlovy střední školy polytechnické  

v Prostějově spojený se stužkováním žáků maturitních ročníků. Akce proběhla 10. 1. 2015 

v nově zrekonstruovaných prostorách Národního domu, o. p. s. Prostějov. Ředitelství školy 

počítá i v následujících letech s pořádáním obdobných akcí v těchto reprezentačních 

prostorách. 

 

Pedagog Olomouckého kraje 
 
Dne 31. 3. 2015 proběhlo v hotelu Jana v Přerově slavnostní oceňování Pedagoga 

Olomouckého kraje. Za Švehlovu střední školu polytechnickou v Prostějově byl navržen 

učitel Ing. Jan Jakšík. Celkem patnáctka oceněných, z původně pěti desítek 

nominovaných, obdržela v Přerově pamětní medaili spolu s pamětním listem. Výběrová 

komise, vedená předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Olomouckého kraje Karlem Crhonkem, při svém výběru zohledňovala především 

dlouhodobou nadstandardní práci, výrazný inovativní a kreativní přístup k výuce, 

mimořádnou odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také zapojení  

do specializovaných projektů.  

Pan Ing. Jan Jakšík je kmenovým pracovníkem naší školy již 30 let. Ke své práci vždy 

přistupoval a přistupuje velmi zodpovědně a s láskou. Jeho zaujetí pro předměty, které 

vyučuje, je patrné již při prohlídce budovy naší školy. Jako vyučující biologie dokázal 

přiblížit studentům předmět tím, že ve škole vybudoval terárium, ve kterém chová plazy. 

Velmi pečlivě se také stará o laboratoř mikrobiologie. Jeho zodpovědný přístup k výuce lze 

vyčíst i z pracovního nasazení, v jehož rámci se zapojil do realizace několika projektů 

financovaných Evropskou unií. Jednalo se o projekty: „Zkvalitnění středoškolské výuky  

v oblasti potravinářských norem“, „Zkvalitnění výuky technických oborů za pomoci 

multimediálního e-learningového systému a „Kvalitní potraviny-kvalitní život“. Ing. Jan 

Jakšík se také podílel na projektu „Peníze středním školám“. To, že mu leží na srdci 

kvalitní a moderní výuka našich studentů, je patrné i z jeho publikační činnosti. Vytvořil 

učebnici Biologie a mikrobiologie pro potravináře a řadu dalších výukových materiálů  

do předmětů Biologie a mikrobiologie (například výuková videa, powerpointové 

prezentace, pracovní listy atd.) Z výše uvedené činnosti vyplývá jeho snaha udržet krok  

s moderní výukou, tím podpořit prestiž školy a hlavně pozitivně ovlivnit studijní proces 

studentů a zvýšit jejich zájem o studium. Mezi studenty je Ing. Jakšík velmi oblíben, jedná 

s nimi otevřeně, s humorem, dokáže ocenit snahu a píli, snaží se přiblížit probíranou látku 

studentům tak, aby je zaujala a motivovala je k učení.  
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Zapojení žáků do Studentské rady Olomouckého kraje  
 
Žák naší školy Josef Koudelka působí ve Studentské radě Olomouckého kraje  
a Zastupitelstvu studentů v Prostějově. 
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11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 
Ve dnech 5.-10. 2. a 24 - 26. 2. 2015 proběhla kontrola České školní inspekce zaměřená 

na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve střední škole ,  

a to podle vzdělávacích programů oborů vzdělání 36-52-H/01 Instalatér, 39-41-H/01 Malíř 

a lakýrník, 39-41-L/01 Autotronik a 64-41-L/51 Podnikání, se zaměřením na posouzení 

účinnosti podpory rozvoje osobnosti žáků a úrovně poskytovaných školských služeb. 

Inspekční činnost podle § 174 ods. 2, písm. b) a c) d) zákona číslo 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád). 

Inspekční zpráva:  http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=13390 

 

Ve dnech 3.-5. 5. a 15. a 18. 5.  2015 proběhla kontrola České školní inspekce zaměřená  

na ukončování vzdělávání (závěrečné učňovské zkoušky), dodržování právních předpisů 

podle § 174 ods. 2, písm. d) zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právního předpisu.  
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12  Základní údaje o hospodaření školy 
 

 
Výnosy 

údaje v tis. Kč 

1. Výnosy z transférů 54.824 

2. Výnosy z prodeje služeb  4.512 

3. Výnosy z prodeje majetku 1 

4. Ostatní výnosy 46 

5. Výnosy z hospodářské činnosti 2.169 

6.  Výnosy celkem 61.552 

 
 

Náklady 
údaje v tis. Kč 

1. Investiční náklady celkem 1.006 

2. Neinvestiční náklady celkem – hlavní činnost 
    z toho: 

59.503 

   a) náklady na platy pracovníků školy 25.276 

   b) ostatní osobní náklady 4.559 

   c) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 9.200 

   d) výdaje na učebnice, učeb.texty a učeb.pomůcky 234 

   e) školení pedagogických pracovníků 20 

   f) stipendia 282 

   g) ostatní provozní náklady 19.932 

3. Neinvestiční náklady celkem – doplňková činnost 1.804 

 
             údaje v tis. Kč  

Výnosy hlavní činnosti 59.383 

Náklady hlavní činnosti 59.503 

Hospodářský výsledek – ztráta -120 

Výnosy hospodářské činnosti 2.169 

Náklady hospodářské činnosti 1.804 

Hospodářský výsledek – zisk 365 
 
 
 

Celkově škola hospodařila se ziskem ve výši 245 tis. Kč, po odečtení transférového podílu 
ve výši 95 tis. Kč, skončila organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 150 
tis. Kč, který byl na základě schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu ve výši 
135 tis. Kč a fondu odměn ve výši 15 tis. Kč. 
 
Z investičního fondu byl pořízen konvektomat do ŠJ ve výši 284 tis. Kč, 2x trenažér 
v celkové hodnotě 593 tis. Kč, kopírka ve výši 44 tis. Kč a software do ŠJ v hodnotě 85 tis. 
Kč. 
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Výroční zpráva Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17,  
za školní rok 2014/2015 je zpracována dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 
 
 
 
 
S podklady pro  Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 byli seznámeni všichni pracovníci 
Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17, na provozních 
poradách: 

- ředitelství, nám. Spojenců 17, PV –  dne 7. 10. 2015 
- odloučené pracoviště Svatoplukova – dne 12. 10. 2015 
- pracoviště pro odborný výcvik Určická ul. – dne 7. 10. 2015 
- pracoviště pro odborný výcvik U Spalovny – dne 7. 10. 2015  

  
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v říjnu 2015. 
 
 
Ing. Radomil Poles, v.r.                                               Ing. Pavel Sekanina, v.r. 
ředitel školy                                                                  předseda školské rady      
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Přílohy 
Organizační schéma – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 
 

 
 
 
 
platné od 1.9. 2014 
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Učební plán 

 
Technologie potravin 29-41-M/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 3 4 4 3 14 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Matematika 3 3 3 3 12 

Fyzika 3 2 0 0 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 
technologie 

2 2 1 1 6 

      

Ekonomika 0 0 2 2 4 

Chemie 4 (1) 3 0 0 7 (1) 

Analytická chemie 0 3 (2) 2 (1) 3 (1) 8 (4) 

Biologie a mikrobiologie 3 (1) 3 (1) 3 (2) 2 (1) 11 (5) 

Fyzikální chemie 0 0 2 (1) 2 (1) 4 (2) 

Technologie potravin 2 2 3 4 (1) 11 (1) 

Stroje a zařízení 3 (1) 2 2 2 9 (1) 

Technická příprava 0 0 2 0 2 

Základy administrativy 0 0 1 0 1 

Psychologie 0 1 0 0 1 

Účetnictví 0 0 0 2 2 

Právo 0 0 0 1 1 

Dílenské cvičení 2 2 0 0 4 

Praxe 0 0 2 2 4 

CELKEM 33 33 33 33 132 
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Učební plán 

 
Analýza potravin 29-42-M/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů  Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2.ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 3 4 4 3 14 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Matematika 3 3 3 3 12 

Fyzika 3 2 0 0 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační.  
technologie 

2 2 1 1 6 

      

Ekonomika 0 0 2 3 5 

Chemie 4 3 3 (2) 4 (3) 14 (5) 

Analytická chemie 3 (2) 5 (3) 4 (3) 5 (4) 17 (12) 

Biologie a mikrobiologie 4 (2) 3 (2) 5 (2) 4 (2) 16 (8) 

Chemie potravin a biochemie 0 2 2 2 6 

Technologie potravin 2 2 2 0 6 

Základy techniky 1 0 0 0 1 

Psychologie 0 1 0 0 1 

Právo 0 0 0 1 1 

Praxe 0 0 1 1 2 

CELKEM 33 33 33 33 132 
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Učební plán 
 
Autotronik 39-41-L/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů  
 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  

1. 2. 3. 4. CELKEM 

Povinné vyučovací předměty           

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 3 4 4 3 14 

Dějepis 2       2 

Základy společenských věd   1 1 2 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Matematika 2 2 3 3 10 

Chemie 2       2 

Fyzika 2 1     3 

Práce s počítačem 2   2   4 

Biologie a ekologie 1 1     2 

Technická mechanika 2 1     3 

Technická dokumentace 2 2     4 

Strojírenská technologie 2 2 2   6 

Ekonomika     2 1 3 

Části strojů   2 1   3 

Motorová vozidla 2 2 2 3 9 

Elektrotechnika   2 1 1 4 

Organizace provozu a oprav       2 2 

Řízení motorových vozidel     2   2 

Odborný výcvik 6 6 6 12 30 

Diagnostika   2 2   4 

Volitelné vyučovací předměty           

Strojírenská cvičení        2 2 

Elektronika a diagnostika       2 2 

Nepovinné vyučovací předměty           

Konverzace z cizího jazyka       1 1 

Maturitní seminář z ČJ       1 1 

Matematická cvičení       1 1 

CELKEM 33 33 33 34 133 
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Učební plán 
 
Podnikání 64-41-L/51 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník CELKEM 

Povinné vyučovací předměty    

Český jazyk a literatura 3 4 7 

Cizí jazyk 4 4 8 

Dějepis 0 2 2 

Ekonomika podniku 3 3 6 

Chod podniku 0 2 2 

Management a marketing 3 3 6 

Matematika 3 3 6 

Písemná a elektronická komunikace 2 2 4 

Práce s počítačem 2 1 3 

Psychologie 1 1 2 

Právo 1 1 2 

Tělesná výchova 2 2 4 

Účetnictví 4 4 8 

Účetní praxe 1 1 2 

Základy přírodních věd 3 0 3 

Základy společenských věd 1 2 3 

Volitelné vyučovací předměty    

Nepovinné vyučovací předměty    

CELKEM 33 35 68 
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Učební plán 
 
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Povinné vyučovací předměty         

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 2 2 1 5 

Fyzika 2 1   3 

Základy přírodních věd 1     1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika      2 2 

Části strojů 1     1 

Strojírenská technologie 2     2 

Technická dokumentace 1 0,5 0,5 2 

Zemědělské technologie 2     2 

Mechanizační prostředky   2,5 2,5 5 

Technologie oprav   3 2 5 

Motorová vozidla   2   2 

Řízení motorových vozidel     3 3 

Odborný výcvik 15 17 17 49 

CELKEM 33 35 34,5 102,5 
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Učební plán 
 
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

 Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 2 2 1 5 

Fyzika 2 1   3 

Základy přírodních věd 1     1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika     2 2 

Technická dokumentace 1,5 1 0,5 3 

Části strojů 2     2 

Strojírenská technologie 2     2 

Elektrotechnika   2 1 3 

Technologie 2 2 2 6 

Automobily   2,5 2 4,5 

Motorová vozidla     2 2 

Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47 

CELKEM 31,5 35 34,5 101 
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Učební plán 
 
Provoz služeb 69-53-H/003 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty     

Český jazyk a literatura 2 2 2 6 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Demokratická a humanitní výchova 2     2 

Estetická výchova 2     2 

Matematika 1 1 2 4 

Přírodověda 3     3 

Tělesná výchova 2 2 2 6 

     

Odborné předměty         

Zdravotní a rodinná výchova 1 1   2 

Účetnictví     2 2 

Ekonomika   2   2 

Práce s počítačem   2 2 4 

Výživa 2 2 2 6 

Odívání 2 2 2 6 

Odborný výcvik 12 14 14 40 

Volitelné předměty          

 Textilní techniky   1 2 3 

 Technika administrativy   1 2 3 

CELKEM 32 33 35 100 
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Učební plán 
 
Zahradnické práce 41-52-E/0 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty         

Český jazyk a literatura 1 1 1 3 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 1 5 

Stroje a zařízení 2     2 

Základy botaniky 2     2 

Základy zahradnické výroby 3     3 

Ekologie 2     2 

Zelinářství   1,5 2 3,5 

Ovocnictví   1,5 2 3,5 

Květinářství   1,5 1 2,5 

Sadovnictví   1 1 2 

Odborný výcvik 18 21 21 60 

 - výběrové         

Rodinná výchova   0,5   0,5 

CELKEM 32 32 31 95 
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Učební plán 
 

Opravářské práce 41-55-E/01 

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  

předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty     

Český jazyk a literatura 1 1  1 3 

Občanská nauka 1  1  1  3  

Matematika 1 1  1  3  

Tělesná výchova 2  2  2  6  

Práce s počítačem 2  0,5  0,5  3  

Odborné kreslení 2  -  -  2  

Základy strojírenství 1 -  -  1  

Zemědělské technologie 2  2  -  4  

Zemědělské prostředky -  3  -  3 

Motorová vozidla -  - 3 3  

Technologie oprav 2 1,5 3 ,5 7 

Odborný výcvik 18  21  21  60 

CELKEM 32 33 33 98 
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Učební plán 

 
Zednické práce 36-67-E/01 
 
Kategorie a názvy vyučovacích  

předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura 1 1 1 3 
Matematika 1 1 1 3 
Občanská výchova 1 1 1 3 
Tělesná výchova 2 2 2 6 
Práce s počítačem 2 0,5 0,5 3 
     
Odborné předměty     
Technologie 3 3 3 9 
Materiály 2 1 1 4 
Strojní zařízení 0 1 0 1 
Odborné kreslení 2 1,5 1,5 5 
Přestavby budov 0 0 2 2 
Praktické předměty      
Odborný výcvik 18 21 21 60 
CELKEM 32 33 34 99 
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Učební plán 
 
Provozní služby 69-54-E/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1.ročník 2.ročník CELKEM 

Český jazyk a literatura 1 1 2 

Občanská výchova 1 1 2 

Matematika 1 1 2 

Tělesná výchova  1 1 2 

Informační a komunikační technologie 1 1 2 

Estetika 1   1 

Etika 1   1 

Úklidové práce 1 1 2 

Praní a žehlení 1 1 2 

Příprava pokrmů 4 2 6 

Šití a opravy 4 2 6 

Odborný výcvik 15 21 36 

CELKEM 32 32 64 
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Učební plán 

 
Elektrikář - silnoproud 26 - 51 - H/02 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku   

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 - 2 

Životní prostředí 2 - - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 8,5 8 6,5 23 

Elektrotechnika 4 1 - 5 

Elektrotechnická měření - 2 3 5 

Elektronika - 2 - 2 

Elektrické stroje a přístroje - 3 1 4 

Technická dokumentace 2 - - 2 

Technologie 2,5 - - 2,5 

Rozvodná zařízení - - 2,5 2,5 

Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5 

CELKEM 33 34,5 34 101,5 
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Učební plán 

 
Instalatér 36 -52 - H/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku   

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 - 2 

Životní prostředí 2 - - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 11 8,5 7,5 27 

Technické kreslení 2 2 1 5 

Odborná cvičení - 1,5 1,5 3 

Materiály  2,5 - - 2,5 

Stavební konstrukce  1 - - 1 

Instalace vody a kanalizace 3 2 2 7 

Vytápění 2,5 2 2 6,5 

Plynárenství - 1 1 2 

Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47 

CELKEM 35 35 35 105 
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Učební plán 

 
Zedník 36 - 67 - H/01 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 - 2 

Životní prostředí 2 - - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 5,5 8,5 6,5 20,5 

Odborné kreslení 1,5 2 1,5 5 

Materiály 2 2 - 4 

Technologie 2 4,5 3 9,5 

Stavební úpravy - - 2 2 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 32,5 35 34 101,5 
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Učební plán 

 
Malíř a lakýrník 39 -41 - H/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 . 2 

Životní prostředí 2 . - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 5,5 8,5 6,5 20,5 

Odborné kreslení 2 1,5 1,5 5 

Materiály 1,5 2,5 2 6 

Technologie 2 2,5 3 7,5 

Stavební konstrukce - 2 - 2 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 32,5 35 34 101,5 
 



 

76 

Učební plán 

 
Tesař 36 - 64 - H/01 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 - 2 

Životní prostředí 2 - - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 5,5 8,5 6,5 20,5 

Odborné kreslení 1,5 2 2 5,5 

Materiály 1,5 1,5 1 4 

Technologie 2,5 4 3,5 10 

Stavební konstrukce  - 1 - 1 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem 32,5 35 34 101,5 



 

77 

Učební plán 

 
Truhlář 33 - 56 - H/01 
 

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 - 2 

Životní prostředí 2 - - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 6 8 6 20 

Odborné kreslení 1 2,5 2 5,5 

CAD systémy  - - 1 1 

Materiály 2 1,5 - 3,5 

Technologie 2 2 3 7 

Výrobní zařízení  1 2 - 3 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 33 34,5 33,5 101 



 

78 

Učební plán 

 
Montér suchých staveb 36 - 66 - H/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 . 2 

Životní prostředí 2 . - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 6 8 6,5 20,5 

Odborné kreslení 2 2 2 6 

Materiály 1 0 0 1 

Technologie 3 3 3 9 

Stavební konstrukce - 3 - 3 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 33 34,5 34 101,5 

 



 

79 

Učební plán 

 
Klempíř 23 - 55 - H/01 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1.ročník 2.ročník 3.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9 10 31 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 - 2 

Životní prostředí 2 - - 2 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 5,5 8 6,5 20 

Odborné kreslení 2 3 2,5 7,5 

Stavební materiály 1 1 1 3 

Technologie 2,5 3 3 8,5 

Stavební konstrukce - 1 - 1 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 32,5 34,5 34 101 



 

80 

Učební plán 

 
Stavební provoz  36 - 44 - L/51 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1.ročník 2.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 15  16  31 

Český jazyk a literatura 3 4 7  

Anglický jazyk  4 4 8  

Německý jazyk  4 4 8 

Základy společenských věd  1 2 3  

Dějepis - 1 1 

Fyzika 1 - 1  

Chemie 1 - 1  

Matematika 3 3 6  

Tělesná výchova 2 2 4 

    

 Odborné předměty 20 19 39 

Ekonomika 1 1 2 

Stavební provoz 2  3 5 

Stavební materiály a zkoušení 2 - 2 

Technologie 3 3 6 

Stavební úpravy 2 1 3 

Stavebnictví a životní prostředí - 1 1 

Vybrané stati - 2 2 

Konstrukční cvičení 3 3 6 

Základy stavební mechaniky 3 2 5 

Geodézie 2 1 3 

Práce se SW 2 2 4 

Odborná praxe  2 týdny - 2 týdny 

 CELKEM: 35 35 70 

 



 

81 

Fotodokumentace 
 
Seznamovací kurz 
 

 
 

 



 

82 

 
Lyžařský kurz 2015 Horní Bečva 
 

 
 

 



 

83 

Ples 2015 Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov 
 

 
 

 
 



 

84 

Cyklistický kurz 2015 Čechy pod Kosířem 
 

 
 

 
 



 

85 

Workshop „Chemie kolem nás“ 
 

 
 

 
 



 

86 

Laboratorní cvičení na Přírodovědecké fakultě UP 
 

 
 

 
 



 

87 

Exkurze - potravinářské obory 
 

 
 

 
 



 

88 

Exkurze - automobilní obory 
 

 
 

 

  



 

89 

Exkurze - stavební obory 
 

 
 

 
 



 

90 

Regionální soutěž Atomechanik v Prostějově 
 

 
 

 



 

91 

Soutěž Autotronik Junior 2015  
  

 
 

 
 



 

92 

Soutěž Cvrčovická kopretina - zahradnické práce 
 

 

 
 

 



 

93 

Soutěž „Učeň instalatér 2015„ Prostějov  
 

 
 

 



 

94 

Soutěž „Učeň instalatér 2015„ Brno 
 

 
 

 



 

95 

Soutěž „Učeň tesař 2015„ Ostrava 
 

 
 

 
 
 



 

96 

Soutěž ve svařování – pohár Linde 
 

 
 

 
 



 

97 

Věda v ulicích 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 

 
Dny dovedností - potravinářské obory 
 

 
 

 



 

99 

Majáles 2015 
 

 
 

 



 

100 

Setkání s europoslancem Machem 
 

 
 

 



 

101 

Maturitní zkoušky 
 

 
 

 



 

102 

Závěrečné učňovské zkoušky  
 

 
 

 



 

103 

Práce žáků stavebních oborů na zakázkách 
 

 
 

 



 

104 

Dílenslá cvičení a praxe žáko oboru Technologie potravin a Analýza potravin  

 

 
 

 

 



 

105 

Středoškolská odborná činnost 
 
 
 
 



 

106 

Modernizace školy 
 
Nová učebna ICT - budova Svatoplukova 
 

 
 

 



 

107 

Nová učebna technologie pro potravinářské obory – budova Kollárova 
 

 
 

 
 


