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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 vzdělávání (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
cílová kapacita 700 žáků

IZO:

103 031 651

2.

Domov mládeže
cílová kapacita 115 žáků

IZO:

108 030 849

3.

Školní jídelna
cílová kapacita 650 jídel

IZO:

103 219 315

Odloučená pracoviště školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

796 01
796 01
796 01
796 01
796 01
796 01

Prostějov, Vojáčkovo nám. 4/2945 – školní jídelna, domov mládeže
Prostějov, Kollárova 12/2572 – střední škola
Prostějov, Svatoplukova 80 – střední škola
Prostějov, Určická 94 – dílny odborného výcviku
Prostějov, U Spalovny 12 – dílny odborného výcviku
Prostějov, Fanderlíkova 25 – domov mládeže

Školská rada do 1. 2. 2016:
Ing. Radomil Poles

Školská rada od 1. 2. 2016:
Ing. Radomil Poles

Předseda:
Ing. Pavel Sekanina

Předseda:
Ladislav Okleštěk

Členové:
Hana Tesařová-Kaštilová
Mgr. Ivana Hemerková
Ing. Jiří Ševela
Ing. Jiří Mendl
Jindřich Šlézar

Členové:
Mgr. Jiří Pospíšil
RNDr. Jarmila Plisková
Jindřich Šlézar

Zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci:

Zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci:

Hana Koudelková
Petr Dvořáček

Dana Doleželová
Vladimír Zajíc
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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. V letošním školním roce byla
v objektu nám. Spojenců 17 realizována investiční akce nazvaná Měření a regulace.
Předmětem projektu byla instalace programově řízené regulace vytápění jednotlivých
prostor objektu školy. Regulační systém se skládá z řídících jednotek, které ovládají
regulační hlavice, instalované na termostatických ventilech. IRC systém umožňuje škole
sestavení optimálního programu vytápění jednotlivých prostor objektu podle toho, jak jsou
v průběhu dne a týdne využívány. Regulací otopného systému lze dosáhnout významných
úspor nákladů na vytápění.
- 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 tomto objektu
realizována investiční akce nazvaná Měření a regulace. Předmětem projektu byla
instalace programově řízené regulace vytápění jednotlivých prostor objektu školy.
Regulační systém se skládá z řídících jednotek, které ovládají regulační hlavice,
instalované na termostatických ventilech. IRC systém umožňuje škole sestavení
optimálního programu vytápění jednotlivých prostor objektu podle toho, jak jsou v průběhu
dne a týdne využívány. Regulací otopného systému lze dosáhnout významných úspor
nákladů na vytápění.
- 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 dodržování hygienických předpisů na pracovištích žáků byla
realizována na tomto objektu investiční akce kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a
šaten žáků.
- dílny odborného výcviku na ulici U Spalovny 12, – dílny odborného výcviku se
nacházejí v průmyslové zóně města Prostějova a slouží k praktické výuce stavebních
oborů. V objektu kotelny byla provedena oprava odtahových spalin, čímž škola splnila
požadavky vyplívající z revizní zprávy.
Škola disponuje vlastní ubytovací a stravovací kapacitou a to:
- na ulici Vojáčkovo nám. 4 – školní jídelna, domov mládeže. V tomto objektu byla
realizována investiční akce modernizace a rekonstrukce kotelny, která slouží pro domov
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mládeže a školní jídelnu. Vzhledem k zastaralému a prosakujícímu odpadnímu potrubí
v prostorách kotelny, bylo nutné předem zajistit celkovou opravu odpadů spojenou
s výměnou WC zařízení. Rekonstrukcí kotelny a opravou odpadního potrubí tak škola
dosáhne úspory v celkových nákladech na vytápění objektu a zajití tak bezporuchový chod
kotelny na tomto objektu.
V objektu domova mládeže škola nakoupila nové jednolůžkové postele, které nahradily
zastaralé vybavení na pokojích ubytovaných žáků.
- na ulici Fanderlíkova 25, – domov mládeže, školní jídelna - výdejna. V tomto objektu
škola zrealizovala výměnu podlahové krytiny, čímž zajistila žákům domova mládeže
kulturní prostředí ve společných prostorách.
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
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 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
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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
2014/15
2015/16

Počet
tříd

24
22

Celkový počet
žáků

424
368

Počet žáků na
jednu třídu

Počet žáků na
učitele

17,6
16,7

7,02
6,33

Počet všech
pracovníků
celkem

85,09
81,59

Počet ped.
pracovníků

60,40
58,17

2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016
Dle rozhodnutí KÚOK UR/47/28/2014
Název oboru

Kód oboru

Forma
Druh studia
studia
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Technologie potravin
29-41-M/01
denní
Čtyřleté
maturitní
Analýza potravin
29-42-M/02
denní
Čtyřleté
maturitní
Autotronik
39-41-L/01
denní
Čtyřleté
maturitní
Střední vzdělání s výučním listem
Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
denní
Tříletý učební
Mechanik opravář motorových
23-68-H/01
denní
Tříletý učební
vozidel
Zedník
36-67-H/01
denní
Tříletý učební
Tesař
36-64-H/01
denní
Tříletý učební
Instalatér
36-52-H/01
denní
Tříletý učební
Montér suchých staveb
36-66-H/01
denní
Tříletý učební
Truhlář
33-56-H/01
denní
Tříletý učební
Elektrikář-silnoproud
26-51-H/02
denní
Tříletý učební
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
denní
Tříletý učební
Klempíř
23-55-H/01
denní
Tříletý učební
Provozní služby
69-54-E/01
denní
Tříletý učební
Zahradnické práce
41-52-E/01
denní
Tříletý učební
Opravářské práce
41-55-E/01
denní
Tříletý učební
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Ukončení
studia
Maturitní
zkouška
Maturitní
zkouška
Maturitní
zkouška
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list

Střední vzdělání s výučním listem – zkrácená forma studia
Mechanik opravář motorových
23-68-H/01
denní
Zkrácené
vozidel (řidič profesionál)
studium
Zedník
36-67-H/01
denní
Zkrácené
studium
Tesař
36-64-H/01
denní
Zkrácené
studium
Instalatér
36-52-H/01
denní
Zkrácené
studium
Montér suchých staveb
36-66-H/01
denní
Zkrácené
studium
Truhlář
33-56-H/01
denní
Zkrácené
studium
Elektrikář-silnoproud
26-51-H/02
denní
Zkrácené
studium
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
denní
Zkrácené
studium
Střední vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové
Podnikání
64-41-L/51
denní
Dvouleté
maturitní
Stavební provoz
36-44-L/51
denní
Dvouleté
maturitní

Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Výuční list
Maturitní
zkouška
Maturitní
zkouška

3 Přehled pedagogických pracovníků školy 2015/2016
Přehled pedagogických pracovníků školy, jejich pracovní zařazení a délka jejich praxe je
zachycena v následující tabulce.
Jméno

Pracovní zařazení

Andrejková Alena Mgr.
Bezoušková Monika, Ing.
Čeřovský Vratislav
Daňková Hedvika, Mgr. - MD
Dedek Marcel
Divinová Jitka, Mgr.
Fajks Petr
Gefingová Eva, Ing.
Grulichová Renata, Ing.
Hanáková Soňa, PhDr.
Harenčák Rostislav
Hemerka Oldřich
Hruda Karel
Chmelenská Tatiana, Ing.
Jahoda Vojtěch
Jakšík Jan, Ing.
Jergl Michal
Jetelina Zdeněk
Jurmanová Lucie, Mgr.

Uč. VVP
Uč. odb. před.
Uč. OV
Uč. VVP
Uč. OV
Uč. VVP
vychovatel
Uč. odb. před.
Zást.řed.-uč.odb.před.
Uč. odb. před.
Uč. VVP
Uč. OV
Uč. OV
Uč. odb.před.
Vedoucí uč. OV
Uč. odb. před.
Uč. OV
Uč. OV
Uč. VVP
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Délka praxe
32
25
nad 32
6
16
26
32
11
14
nad 32
11
25
30
21
13
31
0
nad 32
10

Jurník Jan
Karhanová Jitka, Ing.

Uč. OV
Stat.zást.ředitele-uč.
odb. před.
Uč. OV
Uč. VVP
Uč. OV
vychovatelka
Uč. odb. před.
Uč. odb. před.
Uč. VVP
Uč. VVP
Vedoucí uč. OV
Uč. odb. před.
vychovatelka
Uč. OV
Uč. VVP
Uč. odb před.
Uč. OV
Uč. odb. před.
Uč. OV
Uč. odb. před.
Ředitel školy
Uč. OV
Uč. OV
Uč. VVP
Uč. odb. před.
Uč. VVP
Uč. VVP
Uč. VVP
Uč. odb. před.
Uč. odb. před.
Uč. VVP
Asistent pedagoga
vychovatelka
Uč. odb. před.
Uč. OV
Uč. odb. před.
Uč. odb. před.
Uč. VVP
vychovatelka
vychovatelka
Uč. odb. před
Učitel VVP
Uč. OV
Uč. OV
Uč. odb. před.
Uč. odb. před.

Kasprzyk Vlastimil
Kobedová Gabriela, Mgr.
Kopecká Pavla
Kopková Josefa
Kratochvil Michal, Ing.
Křížová Mária, Ing.
Kvapilová Alena, Mgr.
Macháčková Jana, Mgr.
Marek Leo
Mendl Jiří, Ing.
Mendlová Ilona
Novák Metoděj
Nováková Alena, Mgr.
Michalcová Barbora, Ing. - MD
Opavský Pavel
Ott Pavel
Peška Jiří
Plisková Jarmila, RNDr.
Poles Radomil, Ing.
Porteš Pavel
Rozsíval Vojtěch
Rýdl Ivan, Ing.
Řehulka Michal, Ing.
Sedláček David, Mgr.
Sedláček Petr, Bc.
Sklenář Miroslav, Ing.
Složilová Jana, Ing. - MD
Slováková Eva, Ing.
Spurná Radoslava, Mgr.
Srovnalova Anna
Střeláková Zuzana, Mgr.
Ševela Jiří, Ing.
Šlézar Jindřich
Šrajbr Daniel
Šťáva Zdeněk, Ing.
Štěpaníková Marie, Mgr.
Švédová Jarmila
Tomešová Jaroslava
Toufar Pavel
Valachovič Miroslav, Ing.
Valčík Jindřich
Vaverka Josef
Vichtová Jana, Ing.
Víšek František, Ing.

9

nad 32
21
18
18
9
32
20
29
nad 32
20
31
29
32
nad 32
27
10
20
18
4
28
21
nad 32
nad 32
25
3
9
8
11
9
1
29
5
nad 32
16
31
2
31
11
30
nad 32
0
21
13
nad 32
14
nad 32
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Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017

Vzdělávací obory

Počet žáků
v 1. kole

Analýza potravin
Technologie potravin
Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
Zedník
Tesař
Truhlář
Elektrikář – silnoproud
Instalatér
Montér suchých staveb
Malíř a lakýrník
Klempíř
Zahradnické práce
Opravářské práce
Provozní služby
Podnikání
Stavební provoz
celkem

12
6
6
10
25
0
0
4
8
15
0
0
0
0
6
0
42
0
134

Počet žáků
v dalších
kolech
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Přehled žáků přijatých v přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017
Zapsaných přihlášek
248
Z toho aktivních
238
Z toho vyřazených – odebrané zápisové lístky
10

4.1 Stav žáků v jednotlivých ročnících 2015/2016
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Celkový počet

Počet studentů
104
132
97
35
368
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Celkem
k 31. 8. 2015
13
7
6
10
25
0
0
4
8
15
0
0
0
0
6
0
42
0
69

Stav žáků v jednotlivých ročnících a oborech 2015/2016
1. ročník
Analýza potravin
Technologie potravin
Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel +
zkrácená forma studia
Opravář zemědělských strojů
Zedník
Tesař
Truhlář
Elektrikář – silnoproud
Instalatér
Montér suchých staveb
Malíř a lakýrník
Klempíř
Zahradnické práce
Opravářské práce
Provozní služby
Podnikání
Stavební provoz
celkem

19
0
8
19+12 =31
17
0
0
6
6
6
0
0
0
0
0
0
11
0
104

2. ročník
Analýza potravin
Technologie potravin
Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
Zedník
Tesař
Truhlář
Elektrikář – silnoproud
Instalatér
Montér suchých staveb
Malíř a lakýrník
Klempíř
Zahradnické práce
Opravářské práce
Provozní služby
Podnikání
Stavební provoz
celkem

23
0
18
21
23
7
4
0
6
6
0
0
0
5
0
0
19
0
132
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3. ročník
Analýza potravin
Technologie potravin
Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
Zedník
Tesař
Truhlář
Elektrikář – silnoproud
Instalatér
Montér suchých staveb
Malíř a lakýrník
Klempíř
Zahradnické práce
Opravářské práce
Provozní služby
celkem

12
12
11
19
17
0
0
3
5
12
0
0
0
6
0
0
97

4. ročník
Analýza potravin
Technologie potravin
Autotronik
Celkem

11
9
15
35

4.2 Výkon státní správy 2015/2016
Rozhodnutí
Pochvala ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala učitele odborného výcviku
Podmíněné vyloučení
Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o nepřijetí
Vyloučení
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Důtka učitele odborného výcviku
Napomenutí učitele odborného výcviku
Napomenutí třídního učitele

Počet
1
30
30
3
238
0
0
24
21
5
5
29
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Počet odvolání
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěch žáků na škole
Ročník

Počet žáků

Prospěl
Prospěl
s vyznamenán.
Školní rok 2014 2015 2014
2015 2014 2015
2015 2016 2015
2016 2015 2016
1.
146 104
2
7
108
75
2.
126 132
6
4
89
104
3.
120
97
3
6
97
68
4.
32
35
2
1
28
32
Celkem
424 368
13
18
322
279

Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Ročník
Počet celkem
Z toho
Z toho z
z prospěch.
důvodů
důvodů
chování
Školní
2014 2015 2014 2015 2014 2015
rok
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1.
0
0
0
0
0
0
2.
0
0
0
0
0
0
3.
0
0
0
0
0
0
4.
0
0
0
0
0
0
Celkem

0

0

0

0

0

0

Neprospěl
2014 2015
2015 2016
34
15
31
15
19
15
2
2
86
47

Neklasifikovaní
2014
2015
0
0
0
0
0

2015
2016
0
0
0
0
0

Z jiných
důvodů

Průměrný počet
zameškaných
hodin na žáka
2014 2015 2014
2015
2015 2016 2015
2016
0
0
101,00 97,76
0
0 92,85 107,18
0
0
99,09 107,56
0
0
46,34 49,06
0

0

84,82

90,39

Výsledky maturitních zkoušek
Počet
žáků
Školní rok:
2014/2015
Školní rok:
2015/2016

Nepřistoupilo Prospěli Prospěli
k maturitě s vyznam.

60

4

3

40

13

Počet
opakujících
maturitní
zkoušku
11

54

6

0

28

21

14

13

Neprospěli

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet
žáků

Prospěli s
Prospěli
vyznamenáním

Neprospěli

Počet
opakujícíc
h ZZ
Školní rok 2014/2015
69
6
55
5
15
Školní rok 2015/2016
54
7
44
3
4
U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR.
Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Školní rok 2014/2015
počet
procento
14
4,83
10
4,66

Školní rok 2015/2016
počet
procento
13
3,53
13
3,53

Celkový počet neomluvených hodin
Školní rok 2014/2015
1461

Školní rok 2015/2016
1470

Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách
V průběhu celého školního roku 2015/2016 byly v jednotlivých předmětech realizovány
učební osnovy dle zpracovaných tematických plánů, které koordinují příslušné předmětové
komise.
Počet žáků s poruchami učení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Nástavbové studium 1. ročník
Nástavbové studium 2. ročník
Celkem

nám. Spojenců
5
2
0
5
0
1
13

Svatoplukova
9
17
12
0
0
0
38

Celkem
14
19
12
5
0
1
51

Nejčastější poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.
Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z pedagogickopsychologické poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží
na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP.
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků
Kvalifikovanost na celém zařízení
Školní rok 2014/2015
80,80 %
Absolventi – do 2 let praxe - 2,61

Školní rok 2015/2016
87,65 %

Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli

Nastoupili
Odešli

Školní rok 2014/2015
1
Na jinou školu
0,6

Školní rok 2015/2016
5,07
Na jinou školu
0

Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných

Důchodový věk
Nekvalifikovaní

Školní rok 2014/2015
2,67
6,86

Školní rok 2015/2016
3,00
7,19

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školní rok
2015/2016
Typ kurzu
Problematika extremismu a anticikanismu v ČR

Počet zúčastněných
pracovníků
1

Jazykové hry v hodinách češtiny

2

Objektivita zpravodajského informování na základě srovnání
textů různých médií
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce - hodnotitel ústní
zkoušky - Čj + literatura
Doplněk k osvědčení k výkonu funkce - hodnotitel ústní
zkoušky pro žáky s PUP MZ - Čj + literatura
Doplněk k osvědčení k výkonu funkce - hodnotitel písemné
práce pro žáky s PUP MZ - Čj + literatura
Seminář k didaktickému testu z matematiky

2

I ve vyučování matematice připravujeme žáky na život ve
světě plném informací
Fondy EU a rozvoj obcí, škol a MAS pomocí investic a
plánování KAP/MAP

2
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1
1
1
1

2

Novela právních předpisů k 1.1.2016 se zaměřením na
dopady ve školství
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky
ve školách
Workshop pro učitele chemie

2

Výhody a úskalí projektové výuky z hlediska teorie a praxe

1

Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územně
samosprávnými celky – školství, účetní uzávěrka 2015,
aktuality 2016
Učitelství jako profese

1

Finanční gramotnost pro učitele

1

Bezpečné virtuální prostředí

1

Zákoník práce

2

Kázeňské problémy ve školní třídě

1

Dokumentace a metodika praktického vyučování ve středních
odborných školách
Nové trendy a technologie v oblasti TZB

2

Seminář zaměřený na použití lisovacích tvarovek

1

Československo a naše země ve 20. století, jak a co učit

1

Systém agend pro školy SAS

1

Aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících

1

Doplňkový kurz svářečského dozoru pro svařování plastů

1

Rozvíjíme matematickou gramotnost

1

Organizace, programy a projekty podpory zdraví a prevence
rizikového chování
Agrese, šikana a proces jejich řešení

1

Odborná způsobilost v elektrotechnice

1

Učitel – riziková profese aneb jak nevyhořet

2

Emoční inteligencí proti syndromu vyhoření

1

Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ
a SŠ běžného typu
Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování

1

Podstřeší – izolační vrstvy /nadkrokevní zateplení/

1

Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu v rozsahu
požadavků normy ČSN ISO 8586-1
Vzdělávací kurz pro uživatele výrobků a systémů JUB,
včetně tepelně izolačních systémů JUBIZOL
Celostátní konference pracovníků DM a internátů
Spisová služba pro začátečníky

1
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1
1

1

2

1

1

1
2
1

Změny ve mzdové účtárně
Zdravotní pojištění
Důchodové pojištění
Zdanění mezd a platů
Evidenční listy
Hygienické minimum a novinky v oblasti školního stravování
Aktuální otázky v oblasti školního stravování
Získání znalostí k provádění činností epidemiologicky
rizikových – tzv. hygienické minimum
Seminář pro kuchařky ve školních jídelnách
Základní informace k uvádění výživových údajů, nutriční
doporučení, vyhláška o školním stravování, apod.
Efektivní komunikace aneb jak jednat s druhými jako se sobě
rovnými
Registr smluv a příspěvkové organizace
Podpora spolupráce středních škol se zaměstnavateli a úřady
práce
Inventarizace majetku a závazků v ÚSC a PO
Roční účetní uzávěrka a inventarizace za rok 2015
Účetnictví PO zřízených ÚSC – školství, účetní závěrka 2015,
aktuality pro rok 2016
Informace pro plátce DPH
Kontrolní hlášení k DPH
DPH v účetnictví PO
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1
1
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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 2015/2016 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 51 žáků se
SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). 11 žáků se vzdělávalo v oborech skupiny E, tudíž
vyžadují zvýšenou péči nejen ze strany VP, ale i třídních učitelů a ostatních vyučujících.
Uzpůsobené podmínky maturitní zkoušky měla doporučena z PPP skupina SPUO - 1 4
žáci, skupina SPUO-2 2 žáci, a skupina SPUO-3 1 žák navýšení času přípravy u písemné
a ústní závěrečné zkoušky mělo doporučeno 7 žáků 3. ročníků. V této oblasti VP
spolupracuje s PPP Prostějov, SPC Prostějov a SPC Olomouc.
Nedílnou součástí práce VP je zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky.
V tomto školním roce si žádost podalo 7 žáků nástavbového studia a to ze sportovních
nebo zdravotních důvodů. V oblasti péče o nadané nebo talentované žáky spolupracovaly
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 sledovaly neprospívající žáky.
Některým žákům se nedostává dostatečné motivace k 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 43 případech z důvodů
vysoké omluvené nebo neomluvené absence, v některých případech i opakovaně, ve 25
případech šlo o pohovory z důvodů jiného porušení školního řádu (agrese mezi spolužáky,
nekázeň ve vyučování, kouření v prostorách školy, apod.).
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, ze školení „Agrese, šikana a proces jejich řešení a školení „Kázeňské
problémy ve školní třídě“). V souvislosti s případem šikany učitelky v Praze seznámila VP
své kolegy s navrhovanými opatřeními k oblasti šikany ve školním prostředí, která
zveřejnilo MŠMT.
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. Žáci mohli ve škole využívat ve škole
„schránku důvěry“.
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
paní Juráčkové z 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, v Olomouci a ve Vyškově, 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
 Přednáška Josefa Klímy „Zločin kolem nás“ o kriminalitě mládeže, která vychází ze
skutečných případů, které pan Klíma jako novinář prožil. Účastnili se všichni žáci
školy.
 Preventivně výchovný program „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ zaměřený
na podporu primární prevence v oblasti HIV/AIDS v Olomouckém kraji. Pořádala
Krajská hygienická stanice v Olomouci a zúčastnili se žáci 1. ročníků.
 Interaktivní preventivní program „Do dna“ zaměřený na problematiku alkoholu u
mladých lidí, především nezletilých. Program vedla oblastní metodička prevence
z PPP Prostějov a byl určen pro žáky 1. ročníků.
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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:
 Dne 12. 11. 2015 se studenti zúčastnili přednášky známého reportéra Josefa Klímy
s názvem Zločin kolem nás. Vyprávěním různých skutečných příběhů byli studenti
varováni před nebezpečím, které na ně číhá v běžném životě – prostituce, drogy,
vymáhání peněz, hazardní hry, automaty apod.
 Studenti 3. ročníku se zúčastnili v červnu sportovního kurzu, kde byli mimo jiné
seznámeni se základními návyky zdravého životního stylu.
 Studenti závěrečných ročníků se zúčastnili besedy s pracovníky Úřadu práce
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.
 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 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.
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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 devíti
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. 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.
 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 vznikly 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 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 zúčastnili v rámci projektu odborných
exkurzí. Exkurze povedou ke zvyšování odborných schopností žáků, zvýší orientaci
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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.
 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 byli
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 byla 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 zapojila 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.
Probíhající 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 jsme začali realizovat 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,
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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.
Nové projekty


Od září 2016 budeme realizovat projekt Erasmus+, klíčová akce 1, Vzdělávání a
mobilita jednotlivců. Cílem všech typů mobility (v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí
či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost. Mobility podporují
profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže, přispívají k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží.
Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných
kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro
evropské občanství a evropskou identitu.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci oborů Autortronik, Mechanik opravář motorových
vozidel, Technologie potravin, Analýza potravin.



V měsíci červnu nám byl schválen projekt v rámci OP VVV „Pojďme se vzdělávat
společně“. Hlavním cílem projektu je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a integrovat děti
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zlepšením
podmínek pro vzdělávání těchto žáků chceme předcházet základním problémům,
kterým většina sociálně znevýhodněných rodin čelí (zejména nezaměstnanosti,
finanční zadluženosti). Zlepšení podmínek pro vzdělávání těchto žáků povede ke
zvýšení jejich kvalifikace, lepšímu uplatnění na trhu práce a ke snížení kriminality.
Nevhodný způsob využití volného času těchto dětí a vliv závadových part se promítá
do trestné činnosti. Cílem projektu je podpořit žáky tak, aby se zabránilo riziku jejich
předčasného odchodu ze vzdělávání a snížilo se riziko kriminality. Podpora žáků bude
založena na doučování žáků v základních gramotnostech, zavedením kroužků a také
podporou žáků pomocí staršího kamaráda, který bude mít výrazný vliv na zlepšení
kvality využití volného času žáků. Podporu žáků spatřujeme také ve vybudování
školního poradenského pracoviště a v působení školního psychologa, speciálního
pedagoga a koordinátora inkluze a také v zapojení školního asistenta. Hlavním cílem
projektu je vytvořit inkluzivní školu a vytvořit tak rovný přístup ke kvalitnímu
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Partneři projektu jsou ZŠ Majakovského a ZŠ
Palackého a město Prostějov.

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 52,6 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
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 a Lešanech , dále pak v LASKI Smržice,
Wisconsinu Prostějov a Agroservisu Šálek Prostějov. Všechna pracoviště umožňují
kvalitní výuku odborného výcviku pod vedením učitelů OV a instruktorů – nejlepších
pracovníků smluvních pracovišť .
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. 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 diagnostické přístroje a výukové pomůcky a přípravky.
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.
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.
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Žáci získali řidičské oprávnění v autoškole Švehlovy střední školy, která je největší
autoškolou v regionu. Pro výuku řízení hodláme zakoupit nové nákladní vozidlo pro
praktický výcvik skupiny C.
Přehled počtu získaných oprávnění pro řízení motorových vozidel:
 Skupina B 39 žáků
 Skupina T 22 žáků,
 Skupina C 27 žáků.
Přehled počtů získaných oprávnění pro svařování:
 ZP 111
24 žáků
 ZK 135
24 žáků
 ZP 135
20 žáků
 ZP 311
44 žáků
 ZK 311
15 žáků
 ZP 11,15 P2 6 žáků
 Proškolení svářečů
64 pracovníků.

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
stipendijních příspěvků. Jsou to učební obory Elektrikář - silnoproud, Tesař, Zedník,
Klempíř, Truhlář, Malíř a lakýrník. Obory Instalatér a Montér suchých staveb stipendijní
příspěvky nedostávají. 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.
Žákům stavebních oborů je v celém areálu dílen umožněno připojení na internet přes WIFI po dobu přestávek a obědů, dále se zde nachází 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
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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.
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.
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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 2015 - 2016 byla organizována dle plánu školy
a časově byla rozvržena do dvou termínů. V prvním pololetí byla školní praxe
organizována v týdnu od 23. 11. - 27. 11. 2016 a ve druhém pololetí proběhla v týdnu od
16. 5. – do 20. 5. 2016.
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.
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.
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. Podepsaná smlouva oběma subjekty byla založena u vedoucí
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.
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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.
 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 a účastní se jí vždy dvojice
žáků. Období – I. pololetí školního roku, třída 3. A – obor Analýza potravin.
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 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. TCH –Technologie
potravin.
 KAUFLAND – prodej a výroba potravin v supermarketu. Osvojení si přípravy potravin
v podnikových supermarketech, jejich nabízení zákazníkům, prodej, marketing,
aranžování zboží, skladování apod. Praxi vykonávají žáci 4. ročníku – obor Analýza
potravin individuálně ve dvojicích po dobu 2 dnů v prvním pololetí školního roku. Před
zahájením praxe je zajištěna žákům jednodenní skupinová odborná exkurze.
 PENAM – Pekárna Prostějov – průmyslová výroba jemného pečiva a cukrářských
výrobků v průmyslové pekárně. V období I. pololetí školního roku probíhá individuální
praxe třída 4. – Analýza potravin. Praxe se žáci účastní jednotlivě po dobu 3 dnů.
 GRANETTE & STAROREŽNÁ Destilleries a.s. - Prostějov – průmyslová výroba
lihovin. Individuální forma praxe v prvním pololetí školního roku. Účastní se ji žáci 4.
ročníku oboru Analýza potravin po dobu 2 dnů. Žákům je před zahájením zajištěna
jednodenní skupinová odborná exkurze v podniku.
 CUKROVAR VRBÁTKY – průmyslová výroba řepného cukru. Individuální forma praxe
studentů 3. ročníku oboru Technologie potravin probíhá v prvním pololetí školního roku.
Žáci se praxe účastní ve dvojicích po dobu 3 dnů.
 MAKOVEC a.s. – masná výroba Držovice – průmyslová výroba masných výrobků.
Individuální forma praxe studentů 3. ročníku oboru Technologie potravin probíhá
v druhém pololetí školního roku. Žáci se praxe účastní ve dvojicích po dobu 5 dnů.
 LAHŮDKY GRAND – výroba lahůdek a přidruženého sortimentu studené kuchyně.
Individuální forma praxe studentů 3. ročníku oboru Analýza potravin probíhá v druhém
pololetí školního roku. Žáci se praxe účastní ve dvojicích po dobu 2 dnů.
 DÍLENSKÁ CVIČENÍ VE ŠKOLNÍ LABORATOŘI TECHNOLOGIE POTRAVIN –
ve druhém pololetí probíhá praxe 3. a 4. ročníků oborů Analýza i Technologie potravin
v nově zrekonstruované Technologické učebně na Kollárově ulici. Práce jsou vedeny
vyučujícími praxe.
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10 Akce školy a úspěchy žáků
Září 2015
Dne 9. 9. 2015 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili
předváděcí akce Demobus ESAB TOUR 2015 v prostorách společnosti Moravský QUICKSERVIS, spol. s.r.o. v Prostějově. Předváděcí vůz ESAB jako každoročně navštívil Českou
republiku ve dnech 7. - 11. 9. 2015 se zastávkami v Kolíně, Ostravě, Kunčičkách,
Prostějově, Příbrami a Hořovicích.
Společnost ESAB je přední světový výrobce svařovacích a řezacích zařízení a přídavných
svařovacích materiálů. Má zastoupení téměř ve všech zemích světa s výrobními závody
na 4 kontinentech. Nabízí sortiment produktů a služeb prakticky pro všechny svařovací a
řezací procesy a aplikace. Žáci byli seznámeni s aktuální nabídkou společnosti ESAB pro
tuzemský a evropský trh. Individuální prohlídkou zhlédli nejnovější svařovací invertorové
zdroje pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře plynu. Technici
společnosti ESAB předvedli žákům práci s těmito zdroji a odpověděli na jejich dotazy.
Součástí výstavy byly nejnovější ochranné pomůcky svářeče, tzn. speciální svařovací
helmy, oděvy, roušky, apod. a také nové druhy přídavných materiálů. Na závěr si někteří
mohli vyzkoušet svařování moderním svařovacím agregátem na připraveném vzorku. Na
této akci žáci získali nové znalosti v oblasti svařování elektrickým obloukem a informace o
nejmodernějších postupech při svařování.
Dne 11. září 2015 se 11 žáků naší školy zhostilo organizace Hanácké výstavy drobného
zvířectva v Prostějově. Žáci z 1. až 4. ročníku spolu s Ing. Janem Jakšíkem pomáhali
posuzovatelům při bodovém hodnocení plemenných králíků, holubů a drůbeže, aby mohla
být výstava následující dva dny připravena pro veřejnost. Protože je nedostatek mladých
chovatelů a tím i pomocníků při organizování takových akcí, byla pomoc našich žáků i
jejich vystupování a reprezentace školy velmi kladně hodnocena.
Dne 23. 9. 2015 zhlédli žáci filmové představení Samba.
Dne 23. 9. 2015 proběhlo předání 3 ks notebooků a plakety v rámci projektu Partnerství se
školami. Předávání se účastnili ředitel školy Ing. Radomil Poles, zástupce ředitele Ing.
Renata Grulichová a za společnost Kaufland vedoucí obchodního domu Prostějov 2 pan
David Říha a vedoucí oblasti prodeje pan Josef Miklík.
Projekt zahrnuje exkurze žáků do partnerských prodejen Kaufland, do logistických center v
Modleticích a Olomouci a také do vlastního masozávodu společnosti v Modleticích. Cílem
těchto exkurzí je přiblížit žákům a studentům fungování obchodu a obchodního řetězce,
nahlédnout do zákulisí prodejny, do procesů logistiky v distribučních centrech společnosti
a
seznámit
je
s
produkcí
masa
a
fungováním
masozávodu.
Dále spolupráce zahrnuje odborné přednášky zaměstnanců Kaufland přímo ve výuce,
například na téma Logistika nebo Ovoce a zelenina, a besedy, nyní například na téma
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Zdravá snídaně, jejímž cílem je naučit děti sestavit si snídani, která je pestrá, z kvalitních
čerstvých surovin, nutričně vyvážená, vhodná k jejich věku a pohybové aktivitě.
V neposlední řadě Kaufland v rámci spolupráce zajišťuje školám občerstvení při jejich
sportovních a kulturních akcích nebo věnuje vánoční balíčky apod.

Říjen 2015
Dne 1. 10. 2015 navštívili naši žáci v městském divadle program "VÝCHODNÍ AFRIKA
KOLÉBKA LIDSTVA", pořádaným v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000.
Planeta Země 3000 je populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s
přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních
škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou
formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí,
doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a
reportéra za pomoci několika dataprojektorů a unikátního projekčního systému.
Dne 7. 10. 2015 se uskutečnilo pasování žáků 1. ročníku maturitních oborů Analýza
potravin a Autotronik. Tato akce, ve které si žáci 2. ročníku připravili zajímavý program pro
neostřílené prváky, se stala na naší škole již tradicí. Ani tento rok tomu nebylo jinak.
Připraveno bylo hned několik soutěží, ve kterých si žáci vyzkoušeli své chuťové buňky při
zjišťování příchutí želé, hledání medvídků v mouce, pojídaní věnečků upevněných na
provázku, lovení limetek z vody atd. Pro autotroniky si žáci připravili úkol spojený s jejich
oborem, a to spojení a rozpojení stavebnice Merkur. Poté přišel zlatý hřeb dne, pasování
žáků. Žáci museli pokleknout a podstoupit pasovací rituál. Obor Analýza potravin byl
pasován laboratorním chladičem a obor Autotronik plochým klíčem. Třída převzala
maskota a zástupce třídy a třídní učitelka Mgr. Radoslava Spurná pasovací šerpu. Každý
žák obdržel pasovací dekret, který dokládá, že teď už patří mezi nás.
Dne 14. 10. 2015 se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku v kategorii Junior soutěže Přírodovědný
klokan. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědná a Pedagogická
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží
vyhlašovaných MŠMT. V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který
obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených
možností.
Na
řešení
mají
40
minut
čistého
času.
Nejúspěšnějšími řešiteli na Švehlově střední škole polytechnické byli:
Třída1.A/AT: Nikol Škantárová, Růžena Váňová
Třída 2.A: Lukáš Němec, Kateřina Pelcová
Dne 14. 10. 2015 se konalo základní kolo turnaje v kopané o Pohár Josefa Masopusta.
Tohoto klání se každoročně účastní i žáci naší školy. A jak už tradičně, tak i letos jsme ze
základní skupiny postoupili do dalších bojů.
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Ty se konaly další týden. A i za nepříznivého počasí se hrál pěkný fotbal. Šestice týmů
rozdělená do dvou skupin se utkala v šesti utkáních a naši fotbalisté svoji skupinu vyhráli,
ačkoliv proti soupeřům z Gymnázia Jiřího Wolkera a Reálného gymnázia Prostějov to
neměli vůbec jednoduché. Ve finále nás čekal velmi zdatný soupeř ze Střední odborné
školy podnikání a obchodu. V penaltovém rozstřelu byl šťastnější soupeř, museli jsme se
spokojit s druhou příčkou v tomto prestižním turnaji. Za výborný výkon a obětavost našim
reprezentantům děkujeme.
Dne 21. 10. 2015 proběhlo na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově setkání
výchovných poradců ZŠ s ředitelkou Úřadu práce Ing. Věrou Crhanovou a ředitelkou
Okresní hospodářské komory Helenou Chalánkovou.
Ředitelka úřadu práce informovala o potřebách trhu práce a nedostatku absolventů
technických oborů. Paní Chalánková vyzdvihla spolupráci odborných škol se
zaměstnavateli v našem regionu. Během setkání ředitel školy Ing. Radomil Poles seznámil
výchovné poradce se všemi formami studia na ŠSŠP. Zajímavou tečkou bylo vystoupení
zástupců firmy HOPI, s.r.o., kteří upozornili na nedostatek řidičů na trhu práce. Součástí
společného setkání byla i ochutnávka výrobků žáků potravinářských oborů ŠSŠP.

Listopad 2015
Dne 3. 11. 2015 se Švehlova střední škola polytechnická Prostějov zúčastnila konference
škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu pod názvem: "XI. ROČNÍK
KRAJSKÉ KONFERENCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A
OSVĚTY OLOMOUCKÉHO KRAJE".
Naše škola se zúčastnila semináře s názvem "Poznáváme svět“ pod vedením Mgr. Petry
Gajové. Cílem semináře bylo představit pedagogům SŠ publikace, které přináší do SŠ
téma udržitelného cestovního ruchu a problematiku aktivního občanství. Během semináře
pedagogové získali náhled do globálního rozvojového vzdělávání, seznámili se s
publikacemi GRV a vyzkoušeli si aktivity z učebních textů. Na konci semináře účastníci
obdrželi jednu z publikací.

Dne 4. 11. 2015 se škola prezentovala na 7. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Šumperku.

Dne 4. 11. 2015 se škola prezentovala na Veletrhu vzdělávání ve Vyškově.

Dne 4. 11. 2015 se žáci maturitních ročníků vydali na tradiční Gaudeamus, kde
se seznámili s možnostmi dalšího vzdělávání.
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Dne 9. 11. 2015 se škola prezentovala na 7. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Jeseníku.
Dne 9. 11. 2015 se už tradičně žáci naší školy zúčastnili celostátní
soutěže PIŠQWORKY pořádané ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Pravidla jsou jednoduchá: Vyhrát může každý, kdo poskládá pět koleček či pět křížků do
jedné řady dřív, než se to podaří soupeři! Oblastní kolo se konalo na Gymnáziu Jiřího
Wolkera v Prostějově, kde naši školu zastupovala dvě pětičlenná družstva. Souboj křížků
a koleček zvládli se ctí, úspěšnější z družstev bylo nejlepší ve své skupině a celkově
obsadilo čtvrté místo. Děkujeme našim žákům za účast a reprezentaci školy.
Uhádnout autora, přiřadit správné jméno literární postavy, nebo poznat citovaný úryvek z
knihy. To vše měli za úkol v dne 11. 11. 2016 dopoledne studenti středních škol, pro které
připravila Městská knihovna v Prostějově literární soutěž.
Záměrem celé akce bylo ukázat cestu k literatuře, která nemusí být jen nudnou záležitostí
a může zaujmout i žáky technických oborů.
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov sestavila dvě družstva z řad žáků 2.
ročníku. Jmenovitě - Jan Skalník, Kamil Jaha, Marek Smolka, Roman Prucek, Jaroslav
Pospíšil a Jan Zatloukal, Pavel Weiser, Daniel Daněček, Filip Hlavizna se mezi silnou
konkurencí neumístili na prvních místech, ale za vzornou reprezentaci školy jim patří naše
poděkování.
Dne 11. 11. 2015 se škola prezentovala na 7. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Přerově.

Dne 12. 11. 2015 se žáci Švehlovy školy polytechnické zúčastnili v kině Metro pořadu
„Zločin kolem nás“, kterou zprostředkovala Agentura JL. Jednalo se o přednášku spojenou
s besedou o kriminalitě mládeže, která vycházela ze skutečných případů, které Josef
Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad byl zaměřen na mezní
situace, v nichž se žáci mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi
trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat i chlapců, najímání mladistvých k
převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).
Po ukončení besedy si žáci i učitelé mohli zakoupit knihy pana Klímy. Přednáška žáky
zaujala, pan Klíma je svým vyprávěním zaujal a určitě nasměřoval k zodpovědnému
přístupu k jejich životům.
V prvním listopadovém týdnu se žáci a učitelé Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov vydali na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt do Londýna. Tato cesta se
uskutečnila v rámci projektu Čtenářské dílny a zahraniční jazykové pobyty, zúčastnilo se jí
čtyřicet žáků a čtyři učitelé naší školy.
V Londýně jsme strávili pět dní a postupně jsme navštívili většinu známých památek a
symbolů tohoto velkoměsta. V rámci pobytu proběhla také výuka v jazykové škole Twin,
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kde si naši žáci s rodilými mluvčími rozšířili a procvičili své znalosti z angličtiny. Ubytování
a stravu nám zajišťovali „náhradní rodiče“, kteří se o nás svědomitě starali. Po celý pobyt
panovala mezi všemi příjemná atmosféra plná dobré nálady a pohody. Většina z nás při
nastoupení na zpáteční trajekt zamáčkla slzičku dojetí z toho, jak rychle to uteklo.
Snad bude zase nějaké příště.
Vzhledem k tomu, že naši absolventi míří nejen do zaměstnání, ale také na vysoké školy,
zorganizoval Mgr. Daniel Šrajbr 11. 11. 2015 exkurzi do Olomouce na vědecké pracoviště
Centra strukturní a funkční genomiky rostlin ústavu experimentální botaniky AV ČR.
Žáci 3.A/TCH mohli sledovat průběh běžné práce na tomto pracovišti, pracovní postupy a
přístroje, které se zde používají a jejichž hodnota se pohybuje v řádu několika milionů
korun. Vysvětlen byl princip např. průtokové cytometrie, izolace některých úseků DNA
rostlin, jejich množení a využití při vzniku geneticky modifikovaných druhů rostlin. Rovněž
navštívili skleník s největší kolekcí banánovníků ve střední Evropě, na nichž probíhá
výzkum a šlechtění nových druhů. Účelem exkurze bylo seznámit žáky s vědeckým
pracovištěm a vzbudit zájem o vysokoškolské studium. Doufejme, že cíl exkurze se
alespoň u některých žáků podařilo splnit a v budoucnu se tak setkáme s absolventy naší
školy i na prestižních vědeckých pracovištích.
Dne 19. 11. 2015 se škola prezentovala na 21. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Prostějově.
Dne 20. 11. 2015 zhlédli žáci filmové představení Kobry a užovky.
Dne 25 - 26. 11. 2015 se škola prezentovala na 20. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Olomouci.

Prosinec 2015
V pátek 4. 12. 2015 se za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
školství Ing. Zdeňka Švece, vedoucího OŠMT Olomouckého kraje Mgr. Miroslava
Gajdůška MBA a poslance PČR pana Ladislava Oklešťka, uskutečnil akt slavnostního
předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov,
odloučeného pracoviště Svatoplukova 80.
Pozvání dále přijali významní představitelé města Prostějova, náměstkyně primátorky Mgr.
Ivana Hemerková a náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil, sociální partneři školy,
ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Prostějov Ing. Věra Crhanová a ředitelka
Hospodářské komory ČR paní Helena Chalánková, ředitelky a ředitelé ZŠ našeho regionu
a zástupci spolupracujících firem. Všechny přítomné přivítal ředitel školy Ing. Radomil
Poles, který v úvodu seznámil hosty s historií školy, která v letech 2006 a 2012 prošla v
rámci optimalizace odborného školství Olomouckého kraje dvěma základními změnami. V
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roce 2006 došlo ke sloučení Švehlovy střední odborné školy a SOU zemědělského a v
roce 2012 se tyto subjekty sloučily se SOU stavebním. K tomuto datu došlo ke změně
názvu školy na Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Škola je největší odbornou
školou prostějovského regionu a nabízí vzdělání v potravinářských, automobilních a
stavebních oborech, včetně vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola
má 6 odloučených pracovišť a nabízí zájemcům o studium veškeré služby spojené s
vlastním
domovem
mládeže,
školní
jídelnou
a
moderní
tělocvičnou.
Ředitel školy připomněl, že slavnostní setkání se koná u příležitosti dokončení rozsáhlé
rekonstrukce odloučeného pracoviště školy a u příležitosti zhodnocení přínosu
ukončeného dotačního období v letech 2007-2013. Projekt Realizace úsporných opatření
na střední škole Švehlova Prostějov spočíval v zateplení obvodových stěn, výměně výplní
a zateplení podlahových, stropních a střešních konstrukcí, byl spolufinancován EU Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Z rozpočtu Olomouckého kraje byla v letošním roce
financována investiční akce rekonstrukce elektroinstalace odloučeného pracoviště
Svatoplukova 80. Samotná škola se zapojila do celé řady dotačních titulů MŠMT v rámci
OPVK. Realizací těchto projektů jsme mohli vybavit odborné učebny moderní výpočetní
technikou, zřídit střediska praxe potravinářských, automobilních a stavebních oborů s
kompletním vybavením těchto pracovišť. Evropské peníze jsou pro školu velkým
přínosem, bez kterých by se nám nepodařilo zrealizovat naše záměry. Společné setkání
ukončili přítomní hosté prohlídkou školy.
Dne 18. 12. 2015 proběhlo v rámci partnerství s firmou Kaufland předání vánočních
balíčků vybraným žákům školy. Tito žáci byli oceněni za výborný prospěch, účast v
soutěžích, za práci pro školu a třídní kolektiv. Předání se zúčastnil vedoucí obchodního
domu Kaufland Prostějov 2 pan David Říha, ředitel školy Ing. Radomil Poles a zástupkyně
ředitele. Akce navodila atmosféru blížících se Vánoc. Všem oceněným vedení školy
děkuje za práci a prezentaci školy.

Dne 3. 12. 2015 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 devátých tříd ze ZŠ Kollárova. 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 3. 12. 2015 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, formou výuky a řadou
inovativních prvků interaktivních pomůcek praktické výuky. Návštěvníci a případní zájemci
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o studium se mohli přesvědčit, že stavební obory mohou být atraktivní a perspektivní
obory pro jejich budoucnost.
Dne 21. 12. 2015 žáci 4. ročníku maturitních oborů Analýza potravin a Technologie
potravin připravili pro žáky a učitele školy tradiční předvánoční prodej svých
potravinářských výrobků. Vedle tradičního guláše, řízečků, sekané, medovníků jsme mohli
ochutnat i nealkoholické Mojito. O úspěchu akce svědčí hlavně to, že z připravených
výrobků nic nezůstalo.

Dne 21. 12. 2015 jsme na Švehlově střední škole polytechnické vyslechli přednášku
ředitele Hvězdárny Prostějov Ing. Karla Trutnovského. Šlo o průřezový pořad „Minimum
znalostí astronomie pro středoškoláky“.
Zúčastnili se žáci 1.- 3. ročníků potravinářských studijních oborů. Zábavnou a poutavou
formou jim byly prezentovány nové informace z oborů astronomie, kosmonautiky, fyziky a
klimatologie. Výklad doplnila řada obrazových materiálů i zajímavých pokusů. Žáci si
rozšířili svoje informace o Slunci, planetách i jejich měsících, trpasličích planetách a
planetkách obíhajících v naší sluneční soustavě. Ing. Trutnovský rovněž odpovídal na řadu
dotazů a pozval účastníky k návštěvě Hvězdárny Prostějov na pravidelná pozorování.

Leden 2016
Dne 5. 1. 2016 se žáci automobilních oborů Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov zúčastnili exkurze do výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o., který má sídlo v průmyslové zóně v Nošovicích u Frýdku – Místku.
Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. byla založena 7. 7. 2006. Výstavba
výrobního závodu se stala historicky největší zahraniční investici v České republice.
Jedná se o první výrobní závod Hyundai v Evropě, který odborná veřejnost právem
označuje za jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě. Všechny modely Hyundai i30,
Hyundai ix20, Hyundai ix35 a Hyundai Tucson, vyráběné v závodě byly vyvinuty speciálně
pro evropský trh v Technickém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu. V roce 2012
se výrobní závod dostal na svou plnou výrobní kapacitu a vyrobil 303.035 aut. V
následujícím roce 303.460, a v roce 2014 to bylo 307.450 aut. Kromě výroby automobilů
se v závodě nachází také hala na výrobu převodovek, která vyrábí nejen pro potřeby
Hyundaie, ale také sesterského závodu Kia v Žilině na Slovensku a Hyundai Motor
Manufacturing Rus v Petrohradě. Výrobní závod v Nošovicích zaměstnává cca. 3400
zaměstnanců především občany České republiky, kteří představují 96 % všech
zaměstnanců. U subdodavatelů, kteří automobilku Hyundai následovali do
Moravskoslezského
kraje,
pracuje
dalších
zhruba
7
000
lidí.
Před zahájením exkurze byli žáci seznámeni s aktuální nabídkou modelů vyráběných
automobilů. Exkurze byla zahájena prezentačním filmem společnosti a následovala
prohlídka výrobních hal v návštěvnických vláčcích. Žáci oborů autotronik a mechanik
opravář motorových vozidel prohlídkou zhlédli jednotlivá pracoviště výrobního závodu
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zahrnující lisovnu, svařovnu, finální montáž a převodovkárnu. Na závěr žákům průvodkyně
odpověděla na dotazy týkající se výrobního závodu a jejich zaměstnanců. Na této akci
žáci získali nové znalosti v oblasti výroby nejmodernějších osobních automobilů a
informace o zaměstnání u zahraniční nadnárodní společnosti.
V rámci spolupráce s firmou Kaufland proběhla dne 6. 1. 2016 odborná přednáška na
téma Zdravá snídaně, jejímž cílem je naučit žáky sestavit si snídani, která je pestrá,
sestavená z kvalitních čerstvých surovin, nutričně vyvážená, vhodná k jejich věku a
pohybové aktivitě.
Přednášky se zúčastnili žáci třetího ročníku oborů Analýza potravin a Technologie
potravin, kteří měli možnost alespoň na hodinku zapomenout na starosti spojené s blížícím
se pololetním vysvědčením. Čekala je totiž interaktivní přednáška o zdravém stravování. S
žáky diskutoval vedoucí prodejny Kaufland Prostějov - pan David Říha spolu se
specialistkou na výživu paní Helenou Takačovou Šnajdrovou. Paní Helena Takačová
Šnajdrová absolvovala kurz Poradce pro výživu na Mendelově zemědělské a lesnické
univerzitě v Brně a ke skupinovým kurzům přidala ještě individuální nutriční poradenství.
Paní Helena spolupracuje na akcích pořádaných společností STOP (např. organizace Dne
zdraví, příprava edukačních materiálů a pomůcek).
Snídaňový stůl z potravin a surovin z Kauflandu vypadal opravdu lákavě. Formou her se
soutěžilo o balíčky se zdravou snídaní a přitom se debatovalo. A vyhodnocovalo se nejen
správné složení snídaně vytvořené na místě ze zdravých surovin, ale „body“ bylo možné
získat i za estetický dojem.
V sobotu 9. 1. 2016 proběhl v prostorách Národního domu již 59. Reprezentační ples
Nadace Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov.
Jako tradičně byl ples zahájen proslovem pana ředitele Ing. Radomila Polesa a pokračoval
stužkováním tříd 4. A/TCH (obory Analýza potravin a Technologie potravin) a 4. AT (obor
Autotronik) a 2. PA (obor Podnikání). Po slavnostním pasování studentů do řad maturantů
ples pokračoval v Národním domě. Hudba, tanec a dobrá zábava pak provázely přítomné
až do pozdních nočních hodin. Vážení studenti, rodiče, prarodiče a další přátelé školy,
děkujeme, že jste nás v hojném počtu poctili svou přítomností na našem maturitním plese.
Doufáme, že na něj budete mít stejně tak příjemnou vzpomínku jako my. Těšíme se na
příští jubilejní 60. Reprezentační ples.
V úterý 12. 1. 2016 pořádala Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Den
otevřených dveří. Návštěvníci a zájemci o studium měli, jako již tradičně, možnost
prohlédnout si celou školu a její vybavení včetně specializovaných učeben informatiky,
laboratoří pro výuku chemie nebo biologie, odborné učebny a dílny odborného výcviku.
Na pracovišti na nám. Spojenců 17, kde se vyučují potravinářské obory, čekal návštěvníky
nejatraktivnější program v laboratoři chemie, kde měli možnost potenciální studenti
zhlédnout vybrané chemické experimenty, vyzkoušet si některé laboratorní činnosti a
dozvědět se občas i něco nového z chemického světa. Mezi oblíbené experimenty patřily
sloní zubní pasta, hasicí přístroj, bengálské ohně, refraktometrie nebo výroba střelného
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prachu. V laboratoři biologie mohli případní zájemci pozorovat perloočka ze školního
jezírka a naučit se základní mikroskopické techniky. Dále bylo pro žáky připraveno pět
stanovišť např. poznávání laboratorního skla, zjišťování příchutí želé, určování obsahu
sacharidů, tuků a bílkovin v potravinách atd. Za splnění úkolů byli odměněni nálepkou
Chemíka a sladkou odměnou. Jako tradičně se workshopu účastnili žáci ze základních
škol,
tentokrát
ze
ZŠ
Melantrichova,
ZŠ
Bedihošť
a
ZŠ
Kojetín.
Na pracovišti Svatoplukova 80 byla připravena prezentace automobilních a stavebních
oborů. Pro žáky byly připraveny zajímavé úkoly, poznávání různého nářadí, tajenky apod.
Zájemci si mohli zkusit zapojit elektrický obvod, zaměřit určitý bod v prostoru nebo si
prohlédnout specifické modely motorů. Vyučující byli připraveni zodpovědět všechny
dotazy. Velký zájem vzbudil trenažer jízd, kde si většina budoucích řidičů vyzkoušela
řízení vozidla. Po prohlídce školy se jednotliví zájemci o studium dle svého zájmu
přemístili
na
odborná
pracoviště
dílen
odborného
výcviku.
Den otevřených dveří měl úspěch, studenti odcházeli s novými poznatky a se zajímavými
informacemi.
Dne 15. 1. 2016 se uskutečnila exkurze v areálu prostějovské nemocnice patřící akciové
společnosti AGEL. Exkurze se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru Instalatér Švehlovy
střední školy polytechnické Prostějov.
Prohlídka začala výkladem vedoucího tepelného a energetického hospodářství nemocnice
Prostějov v nově zrekonstruované plynové kotelně, kde se žáci seznámili s provozem
celého zařízení. Dále exkurze pokračovala prohlídkou zařízení na úpravu vody a na
doplňování topného systému upravenou vodou. Žáci se seznámili se zařízením na využití
tepla k výrobě elektrické energie pro potřeby nemocnice. Poté následovala prohlídka
výměníkové a podtlakové stanice v suterénu hlavní budovy. Poslední částí exkurze byla
rozlehlá stanice teplovzdušného a klimatizačního zařízení, kde byli žáci seznámeni s
ovládáním a regulací celého zařízení. Prohlédli si umístění a připojení topných prvků v
klimatizačním systému, použité armatury a jejich funkci. Celá exkurze byla zakončena v
řídícím středisku, kde žáci dostali prostor na dotazy.
Dne 21. 1. 2016 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili veletrhu
Střechy Praha 2016. Akce se konala ve veletržním areálu PVA EXPO Praha v Praze
Letňanech. Spolu s doprovodem ji navštívili žáci druhého ročníku oboru Tesař a 3. ročníku
oboru Truhlář.
Součástí veletrhu byly tyto výstavy:
STŘECHY PRAHA – 18. ročník veletrhu střešních krytin, materiálů, doplňků, řemesla a
služeb pro stavbu a renovaci střech.
SOLAR PRAHA – 12. ročník veletrhu úspor energií a obnovitelných zdrojů energie.
ŘEMESLO PRAHA - 4. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce
řemeslníků
projekt CESTY DŘEVA – 1. ročník, cesta dřeva z lesa až po finální produkty, s důrazem
na prezentaci dřevostaveb
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Tyto pražské veletrhy jsou největší a jedinečnou akcí v oboru střech v České republice a
ve střední Evropě s tradiční účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů.
Žáci se na veletrhu seznámili s nabídkou střešních krytin, nosných konstrukčních systémů,
izolací, střešních oken, doplňků, okapových systémů, výrobků pro půdní vestavby,
obvodových plášťů, s nářadím a nástroji pro výstavbu, s montážní technikou i osobním
pracovním vybavením. Realizační firmy zde nabízely pokrývačské, klempířské a tesařské
práce. Žáci se podrobně seznámili s prací jednotlivých firem i s požadavky firem na jejich
profesní kvalifikaci se zaměřením zejména na získané dovednosti jak teoretické tak
praktické. Z vyjádření firem byl cítit nedostatek po zkušených řemeslníků. Firmy taktéž
projevily zájem o žáky v oboru Tesař, kteří na trhu práce výrazně chybějí. Součástí akce
bylo i zhlédnutí ukázek řemesel, které uspořádal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a
jednotlivé tesařské firmy. Žáci naší školy prokázali svoji zručnost v zatloukání hřebíku
kladivem délky 10 cm na tři údery. Podařilo se jim získat několik pěkných cen, i když s
tesařskou sekerou, kterou používají v odborném výcviku by prý hřebík zatloukli na dva
údery.
Dne 27. 1. 2016 se v sále školy na Svatoplukově ulici 80 uskutečnila prezentace firmy
TRUCK TRADE, spol. s r. o., která se specializuje na prodej, servis a pronájem nových a
použitých vozidel DAF, návěsů, přívěsů a náprav. Za svoji činnost obdržela společnost titul
EXCELLENT DEALER DAF.
Této akce se zúčastnili žáci a učitelé automobilních oborů – Autotronik, Mechanik opravář
motorových
vozidel,
Řidič
profesionál
a
Opravář
zemědělských
strojů.
Cílem této prezentace bylo seznámit žáky s programem firmy a nabídnout jim do
budoucna
pracovní
místa,
související
s
jejich
profesí.
Přednáška byla podána zajímavým způsobem. Přítomní mohli zhlédnout nejnovější
modely vozidel, konstrukční provedení jejich částí a jejich přednosti proti starším
modelům. Žáci i učitelé projevili zájem o tuto problematiku a na jejich dotazy bylo
reagováno s ochotou. Někteří žáci budou vykonávat na pracovišti v Olomouci odbornou
praxi.

Únor 2016
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov uspořádala dne 4. 2. 2016 krajské kolo
soutěže pro žáky čtvrtého ročníku oboru vzdělání Autotronik.
Soutěže se zúčastnili žáci naší školy Lukáš Angelovič, Pavel Grepl, Václav Všetička a žáci
z VOŠ a SŠ Zábřeh. Soutěžící museli prokázat odborné znalosti v teoretické části –
testem a v praktické části měli za úkol poznat jednotlivé součásti motoru a za pomoci
diagnostických přístrojů odstranit závady na vozidlech. Vítězem této soutěže se stal Viktor
Navrátil z VOŠ a SŠ Zábřeh, který postupuje do celorepublikového kola ve Škoda Service
Training Center Kosmono, Mladá Boleslav.
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Dne 4. 2. 2016 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili
odborného semináře skupiny JUB, který byl určen pro odbornou veřejnost a školská
zařízení.
Skupina JUB je mezinárodně působící firma s tradicí v oblasti výroby barev a omítek. Její
vznik je datován rokem 1875. Dnes zahrnuje třináct dceřiných firem a obchoduje na více
než 30 trzích v Evropě i mimo ni. Akce se konala v pronajatých prostorách na Olomoucké
ulici v Prostějově. Spolu s učitelem odborných předmětů Ing. Miroslavem Valachovičem a
učitelem odborného výcviku Josefem Vaverkou ji absolvovali žáci druhého ročníku oboru
Zedník.
Tématem semináře byl výrobní program skupiny JUB. V úvodu školitel pan Milan Waiser
seznámil zájemce s novými produkty a jejich aplikací. Ve své přednášce se zaměřili na
problematické povrchy. Žáci se též zajímali o možnosti nátěrů a kotvení různých prvků do
fasády. Jejich dotazy jim byly profesionálně zodpovězeny. Žáci dostali mnoho zajímavých
typů pro své studium i praktické využití a mohli si odnést celou řadu prospektů a katalogů.
Je nutné poděkovat skupině JUB za to, že naši školu na odborný seminář pozval a tím
bylo navázáno na již probíhající spolupráci mezi skupinou JUB a Švehlovou střední školou
polytechnickou Prostějov.
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 proběhlo na Střední škole technické v Přerově krajské kolo odborné
soutěže Autoopravář junior 2016, kategorie Mechanik opravář 2016.
Soutěže se zúčastnilo jedenáct soutěžících ze ŠSŠP Prostějov, VOŠ a SŠ Zábřeh,
Střední školy automobilní Prostějov, Střední školy technické Přerov, SŠP Olomouc a SOŠ
lesnická a strojírenská Šternberk. Soutěž se skládala ze tří částí. V teoretické části
soutěžící prokázali své znalosti testem, v poznávací části měli za úkol poznat součásti
motoru a příslušenství a v praktické části soutěže předvedli znalost diagnostických
přístrojů a schopnost odstranit nasimulované závady na vozidlech. Všichni soutěžící byli
oceněni podle umístění hodnotnými cenami. Švehlovu školu reprezentoval žák třetího
ročníku Ladislav Dvorský a umístil se na devátém místě.
Dne 15. 2. 2016 se uskutečnilo v areálu dílen odborného výcviku stavebních oborů
Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov školení a certifikace montáže suché
výstavby na stavební systém Rigips.
Vzájemná spolupráce mezi naší školou a společností Rigips byla zahájena již před 10
roky, kdy škola otevřela nový učební obor Montér suchých staveb. Vzhledem k úspěšné
spolupráci bylo škole nabídnuto zřízení akreditovaného školícího střediska pro oblast
Morava, které slouží montážním firmám tohoto regionu k získání certifikační zkoušky na
montáž konstrukcí Rigips, včetně konstrukcí protipožárních. Společnost Rigips patří do
mezinárodní skupiny Saint-Gobain Construction Products, která je největším evropským
prodejcem stavebních materiálů. Spolupráce naší školy se společností Rigips má
významný přínos při získávání znalostí v oblasti suché výstavby, nejen pro žáky a
pedagogy, ale i pro odbornou veřejnost našeho regionu.
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V pátek 19. 2. 2016 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické zúčastnili
potravinářského veletrhu Salima. Veletrh se konal v prostorách brněnského veletržního
výstaviště v pavilonech V, G a A. Exkurze se účastnilo celkem 39 žáků prvního a druhého
ročníku studijního oboru Analýza potravin.
Mezinárodní veletrhy SALIMA, MBK, INTECO, VINEX, EMBAX a PRINTexpo 2016 se
konaly ve dnech od 17. 2. do 20. 2. 2016. Veletrhy se konají vždy ve dvouletých cyklech.
Studenti měli možnost zhlédnout ukázky vystavovatelů z nejrůznějších odvětví
potravinářského oboru jako výroba pečiva, masa a uzenin, nealkoholických a
alkoholických nápojů, cukrovinek apod. Veliký zájem vzbudily stroje používané k
jednotlivým výrobám a balení potravin. Zpestřením celého programu byly ochutnávky
různých výrobků, z nichž k nejzajímavějším patřily exotické příchutě zmrzliny, netradiční
cukrovinky a tradiční výrobky asijské kuchyně, které se na českém trhu neprodávají.
Při příležitosti konání veletrhu Salima se uskutečnila 13. Konference o zdravotní
nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu, které se zúčastnili i
zástupci Švehlovy střední školy polytechnické a to zástupkyně ředitele školy Ing. Renata
Grulichová v doprovodu Ing. Michala Řehulky. Pořadatelské role se ujala Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno. Partnery konference byly Ústřední veterinární správa Státní
veterinární správy ČR, Ministerstvo zemědělství ČR – Úřad pro potraviny, Štátna
veterinárna a potravinová správa SR a Regionální agrární komora Jihomoravského kraje.
Mezi aktuální témata patřily problémy spojené s užíváním antibiotik v chovech
hospodářských zvířat a rezistencí mikroorganismů na tato antibiotika. Celá problematika
se úzce dotýká také zdravotní bezpečnosti potravin živočišného původu, tedy i zdraví
osob. V rámci konference se svými referáty vystoupili přední odborníci na zvolené téma
nejen z ČR, ale také ze Slovenska.
Krajské kolo již 19. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň Instalatér 2016 se konalo
na Střední škole polytechnické Olomouc dne 24. 2. 2016 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, Jeseníku 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. Mladí řemeslníci svařovali plasty, 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 teorie.
Pouze čtyřem žákům se podařilo sestavit a úspěšně odtlakovat svařenec, což rozhodlo o
celkovém vítězství. Vyhodnoceni byli jak jednotlivci, tak družstva. V jednotlivcích obsadili
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první a druhé místo žáci naší školy Vojtěch Pospíšil a Michal Grulich a z prvenství se
radovali i v kategorii družstev. Tímto umístěním potvrdili, že příprava žáků oboru Instalatér
má na naší škole vysokou úroveň a obhájili prvenství z roku 2015.
Poděkování si zaslouží vedoucí učitel odborného výcviku Vojtěch Jahoda a učitel
odborného výcviku Vojtěch Rozsíval za přípravu žáků na soutěže a za odpovědnou práci
při
výchově
nové
generace
řemeslníků
v
našem
regionu.
Popřejme oběma žákům hodně štěstí v celostátním finále soutěže, které se koná ve dnech
20 - 22. 4. 2016 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně.
Dne 24. 2. 2016 navštívili Švehlovu střední školu polytechnickou v Prostějově zástupci
Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně a to děkan doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D.,
proděkan pro vnější vztahy Ing. Daniel Falta, Ph.D., odborný asistent Ústavu techniky a
automobilové dopravy Ing. et Ing. Petr Dostál, PhD. a studentka 5. ročníku oboru
Technologie potravin.
V rámci tohoto setkání si zástupci univerzity prohlédli prostory školy a děkan Agronomické
fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. a ředitel Švehlovy střední školy polytechnické v
Prostějově Ing. Radomil Poles podepsali Memorandum o spolupráci. Stanovuje základní
rámec pro další konkrétní spolupráci a to v oblasti metodické podpory tvorby vybraných
vzdělávacích programů střední školy, prohlubování kvalifikace středoškolských pedagogů,
poskytování prostoru k odborným praxím a stážím studentů střední školy, spolupráci při
pořádání mimoškolních aktivit, spolupráci při podávání a realizaci projektů apod.
Následovalo představení Agronomické fakulty – zaměření studijních oborů, účast v
národních a mezinárodních projektech, příklady spolupráce s firmami a možnosti využití
nových technologií a infrastruktury ke spolupráci s výrobní sférou. Zástupci Mendlovy
univerzity představili žákům 4. ročníků hlavně obory Technologie potravin a Provoz
techniky. Oba tyto obory jsou příbuzné maturitním oborům vyučovaným na naší škole.
U oboru technologie potravin žáky interaktivně provedli novým pavilonem, kde se nachází
minipivovar, pekárna, prostor pro kompletní zpracování masa a výrobu sýrů, dále akvária
a 6 nových skleníků. A u oboru Provoz techniky bylo předvedeno vybavení pracoviště
moderní technikou a opravy a úpravy automobilů a motocyklů.

Březen 2016
Po třech kolech byla ve středu 9. 3. 2016 čtvrtým kolem uzavřena nová soutěž naší školy
určená základním školám Prostějovska. Na rozdíl od předchozích internetových částí
soutěže se čtvrté kolo konalo přímo v budově na nám. Spojenců 17, kde se učí
potravinářské obory. Mezi nejlepších devět účastníků se probojovali žáci z celkem pěti
základních škol. Soutěžní klání se skládalo ze tří částí. V první části žáci poznávali
laboratorní pomůcky, ve druhé skládali jednu z vylosovaných chemických aparatur a ve
třetí části absolvovali test týkající se periodické tabulky prvků. Ať už se soutěžícím dařilo
méně nebo více, odcházeli spokojení a s drobnými dárky, které si plně zasloužili. Na první
tři čekaly hodnotnější ceny. Nejúspěšnější byla v letošním ročníku Lucie Tomášková ze ZŠ
Dr. Horáka v Prostějově a dělené druhé místo obsadili Veronika Radičová (ZŠ Dr. Horáka,
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Prostějov) a Radim Weiser (ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14). V příštím roce se
uskuteční druhý ročník soutěže Chemík 2017, kterého se budou opět moci zúčastnit žáci
ze základních škol Prostějovska. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a těšíme se
na hojnou účast i v příštím roce.
Ve čtvrtek 10. 3. 2016 navštívili žáci potravinářských, automobilních a stavebních oborů
firmu HOPI s. r. o. v Kralickém Háji. V rámci prezentačního dne pracovníci firmy HOPI s.
r. o. žákům společnost představili a současně jim nabídli pracovní místa vhodné pro naše
absolventy.
Zájemci o pozici skladový dělník a řidič profesionál pak absolvovali prohlídku firmy a
prohlédli si nejmodernější vozový park kamionové dopravy. Někteří žáci využili možnost
se svézt v kamionu. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci s touto firmou, která nabízí
pracovní příležitosti našim absolventům.
V pátek 11. 3. 2015 naši školu navštívili zástupci společnosti Kaufland, kteří studentům
prvních, druhých a třetích ročníků představili činnost masozávodu Kaufland v Modleticích.
Jedná se o jediné a tudíž centrální místo, ve kterém se zpracovává čerstvé maso a masné
polotovary pro celou obchodní síť této společnosti. Studentům byly přiblíženy technologie
a pracovní náplň na tomto pracovišti. Pracovníci využili akci i k tomu, aby nabídli žákům
možnost pozdějšího zaměstnání. Akce byla důsledkem dlouhodobé spolupráce školy s
Kauflandem. Navazuje tak na tzv. „Zdravé snídaně“, které na naší škole v pravidelných
intervalech stále probíhají. Předpokládáme, že se i v budoucnu budou podobně laděné
akce opakovat.
V rámci spolupráce s firmou Kaufland proběhla v úterý 15. 3. 2016 již třetí přednáška na
téma Zdravá snídaně. Přednáška byla zaměřena na zdravé stravovací návyky, sestavení
zdravé a ideálně vyvážené snídaně.
Přednáška byla tentokrát určena žákům třídy 2. A a byla vedena panem Davidem Říhou
(vedoucí prodejny Kaufland Prostějov 2). Formou her prošel s žáky vhodné složení zdravé
snídaně, její skladbu a naopak upozornila na méně vhodné nebo zcela nevhodné
potraviny, které se k snídani nehodí. Nejlepší skupina žáků získala odměnu a všichni
studenti mohli zdravě posnídat přímo z připraveného stolu s potravinami a s sebou si
odnést i předem připravený balíček.
Dne 17. 3. 2016 se žáci prvního a třetího ročníku oboru Truhlář zúčastnili exkurze ve firmě
TON a.s. v Bystřici pod Hostýnem.
V úvodu exkurze byli seznámeni s výrobním programem firmy. Technolog firmy TON žáky
seznámil se všemi důležitými technologickými procesy od sušení nábytkových hranolků,
přes ohýbání dílců, strojní opracování až po konečnou povrchovou úpravu, včetně balení
výsledného produktu. Žáky nejvíce zaujalo strojní a zejména ruční ohýbání dílců v
několika rovinách. Uvědomili si náročnost kvalitního řemeslného zpracování všech
produktů vyráběných ve firmě. Po prohlídce výrobního závodu navštívili podnikovou
prodejnu, kde zhlédli produkci minulou i současnou. Získané informace z této exkurze naši
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žáci
využijí
zcela
jistě
u
červnových
závěrečných
zkoušek.
Firma nabídla našim žákům l možnost zaměstnání. Těšíme se na další spolupráci s firmou
TON a. s.
Ve dnech 14. 3, 15. 3 a 22. 3. 2016 budoucí absolventi naši školy již po několikáté mezi
sebou přivítali poradce pro uchazeče o zaměstnání z ÚP Ing. Gabrielu Juráčkovou.
Paní Juráčkova seznámila naše absolventy s možnostmi dalšího studia, s podporou
uchazečů o zaměstnání ze strany ÚP, ale i s možnou podporou budoucích podnikatelů ze
strany státu. Nejvíce dotazů ze strany žáků se týkalo práce v zahraničí prostřednictvím
projektu EURES, ale také se zajímali o uplatnění v podnicích v Prostějově a okolí. Žáci si
rovněž zopakovali vědomosti z ekonomiky o vzniku pracovního poměru, náležitostech
pracovní smlouvy a životopisu. Cenné byly i informace o prioritních požadavcích
zaměstnavatelů na zaměstnance z řad absolventů. Atmosféra besedy byla přátelská, a tak
se na paní Juráčkovou budeme těšit i příští rok.

V březnu 2016 se žáci a studenti z různých škol zúčastnili celostátní soutěže Matematický
klokan. Stejně jako v minulých letech se do soutěže zapojili i studenti Švehlovy střední
školy polytechnické. Úkolem bylo vyřešit 24 zadaných příkladů, které byly často logickými
hádankami.
Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 41 žáků prvních a druhých ročníků v kategorii
Junior a 12 žáků třetích a čtvrtých ročníků v kategorii Student. Nejlepším řešitelem školy
se stal v kategorii Junior David Ciml z 2. MO, v kategorii Student Petr Slavík z 3. A/TCH. V
kategorii Student naši žáci uspěli i v okresním kole. Petr Slavík (3. A/TCH) obsadil 2.
místo, Nicole Táborská (3. A/TCH) 7. místo, Jaroslav Hála (3. AT) 9. místo a Patrik Cvrk
(4. AT) 10. místo. Všichni čtyři postupují do krajského kola.

Duben 2016
Žáci třetího ročníku Švehlovy střední školy polytechnické oboru Truhlář se 1. 4. 2016
zúčastnili předváděcí akce firmy Jiří Mynář – strojírenská výroba, výrobce profesionálních
olepovaček hran MINIPROF.
Na začátku předváděcí akce se žáci seznámili s historií firmy, kdy zakladatel Jiří Mynář
přešel od truhlářské výroby k výrobě olepovaček hran, jež byly postaveny na základě
truhlářských zkušeností. Technolog firmy seznámil žáky s konstrukcí jednotlivých strojů, s
poskládáním jednotlivých agregátů a s jejich jednoduchým a přesným nastavením.
Po úvodním seznámení s činností firmy se přistoupilo k praktickým ukázkám a k použití
jednotlivých strojů. Nejdříve byla představena ruční přenosná olepovačka RAMBO, která
se využívá na montážích, nebo při olepování dílců nejrůznějších tvarů a rozměrů. Tato
olepovačka v kombinaci s multifunkčním pracovním stolem MINIPROF KOMBI je
plnohodnotným mechanickým strojem pro olepení hran až pod úhlem 45 o.
Pro začištění hran firma vyrábí ruční frézku pro oboustranné frézování (bez potřeby otáčet
materiál) u rovných i tvarových dílců. Během akce byly předvedeny olepovačky MINIPROF
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AUTOMATIC MA 5, MA 6 a MA 7, které se od sebe liší především počtem a druhem
agregátu na opracování dílce a olepované hrany. Žáci během předvádění olepovacích
strojů projevili zájem o informace o skladbě strojů i o jejich použití ve výrobě. Tyto
informace mohou využít jak při skládání závěrečné zkoušky, tak i ve svém profesním
životě při výběru olepovačky do své dílny.
Žáci Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově se dne 6. 4. 2016 zúčastnili
veletrhu TECHAGRO na výstavišti v Brně. Veletrhu se zúčastnilo 38 žáků prvního,
druhého a třetího ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů.
Prohlídkou expozic jednotlivých vystavovatelů studenti získali informace o nejnovějších
trendech v zemědělské mechanizaci a zemědělských technologiích. Na veletrhu se
prezentovala většina prodejců zemědělské techniky z České republiky, ale i zahraničních
výrobců této techniky. Studenti měli možnost prohlédnout si většinu vystavovaných strojů
a se zástupci firem prodiskutovat detaily jednotlivých strojů. Souběžně s veletrhem
TECGAGRO probíhal veterinární veletrh ANIML VETEX, lesnický a myslivecký veletrh
SILVA REGINA a veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví
BIOMASA. Zde se žáci seznámili s oblastmi, které souvisí se zemědělskou mechanizací.
Žáci získali nové znalosti v oblasti konstrukce zemědělských strojů a způsobech jejich
použití. Kladně hodnotili možnost detailní prohlídky místa pro řidiče a obsluhu traktorů,
sklízecích mlátiček i dalších strojů.
Dne 18. 4. 2016 se žákyně Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnily
společné akce v Centru sociálních služeb v Prostějově.
Setkání se staršími spoluobčany proběhlo v rámci tvořivých dílen pod názvem Generační
tvoření – aranžování. Akce se konala pod záštitou Základní školy Prostějov, ul.
Majakovského. Za naši školu se této akce zúčastnily tři žákyně učebního oboru
Zahradnické práce pod vedením učitelky odborného výcviku Bc. Pavly Kopecké.
V rámci spolupráce s firmou Kaufland proběhlo dne 22. 4. 2016 předání balíčků se
zdravou snídaní třídě 2. A.
Tato akce navazuje na přednášku Zdravá snídaně, která proběhla dne 15. 3. 2016, jejímž
cílem bylo naučit žáky sestavit si snídani, která je pestrá, sestavená z kvalitních čerstvých
surovin, nutričně vyvážená, vhodná k jejich věku a pohybové aktivitě.
Za firmu Kaufland balíčky předal pan David Říha (vedoucí prodejny Kaufland Prostějov).
Dne 22. 4. 2016 se žáci oboru Zahradnické práce zúčastnili 37. ročníku jarní etapy
mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc 2016.
Ústřední expozice pavilonu A byla věnována oblíbenému vladaři českých dějin Karlu IV.
Celý prostor byl vyzdoben velkým množství řezaných květin, především tulipánů a narcisů
všech barev, velikostí a tvarů květů. Expozice doplnily přehlídky Českého zahrádkářského
svazu a Svazu květinářů a floristů. Pavilon E patřil expozici Posezení v zahradě, kde byly
představeny různé slohy a styly zahradnické architektury. Volné plochy výstaviště byly
vyhrazeny prodejcům, kde si žáci mohli zakoupit různý rostlinný materiál. Součástí výstavy
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byl veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní zahradnické trhy. Širokou
nabídku občerstvení doplnily také potraviny oceněné značkami kvality Klasa a Regionální
potravina. Novinkou byla možnost večerní prohlídky slavnostně nasvíceného pavilonu A. V
rámci výstavy si žáci prohlédli i volně přístupné sbírkové skleníky.
Ve dnech 19. - 20. dubna 2016 proběhla na SOŠ ve Frýdku Místku soutěž žáků středních
škol ve svařování Zlatý pohár Linde.
Letošního 20. ročníku se zúčastnilo 118 soutěžících z České republiky, Slovenska,
Ukrajiny a Číny. Soutěž se konala pod záštitou generálního partnera Linde Gas a.s.,
největšího dodavatele technických plynů v ČR.
Soutěž byla vyhlášena ve čtyřech disciplínách:
Metoda 111 – svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
Metoda 135 – svařování elektrický obloukem tavící se elektrodou
Metoda 141 – svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou
Metoda 311 – svařování plamenem
Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov reprezentovali žáci Jaromír Věrný ze třídy
2 O, který studuje učební obor Opravář zemědělských strojů a Ladislav Hrobár ze třídy 3
EITr, který studuje učební obor Instalatér. Ve svařování plamenem se umístil Ladislav
Hrobár na 8. místě v teoretické části a na 12. místě v praktické části, čímž potvrdil velice
dobrou úroveň naší svářecí školy. Velmi pěkného umístění ve svařování elektrickým
obloukem tavící se elektrodou dosáhl i Jaromír Věrný, který se umístil v teoretické části na
19. místě a v praktické části na 30. místě. Vedení školy děkuje oběma žákům za
reprezentaci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Poděkování si zaslouží i
učitel odborného výcviku Jindřich Valčík, který připravoval žáky na soutěž.
Letošní ročník Stavebního veletrhu v Brně probíhal ve dnech od 20. 4. 2016 do 23. 4.
2016. Naše škola byla oslovena ředitelstvím výstaviště, jež nám nabídlo volný vstup
během „studentského“ dne, který připadl na čtvrtek 21. 4. 2016.
Studentského dne na veletrhu se účastnili žáci všech stavebních oborů z jednotlivých
ročníků. Pedagogický doprovod byl složen ze čtyř mistrů odborného výcviku a čtyř učitelů
teoretické výuky. Žáci měli možnost navštívit hlavní tři pavilóny P, F a V. V pavilónu P byly
STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2016 a DSB. Tento pavilón měl nejvyšší návštěvnost, a to
především z důvodů rozmanitosti stavebních oborů a zástupců firem, které nabízely různá
technologická řešení jednotlivých stavebních etap (počínaje hrubou stavbou, přes veškeré
rozvody, konče dokončovacími pracemi). V boční části tohoto pavilónu probíhala již
tradiční soutěž určená pro obor Instalatér. Této akce se zúčastnili naši žáci třetího ročníku
oboru Instalatér (Michal Grulich a Vojtěch Pospíšil) s odborným doprovodem (Vojtěch
Rozsíval).
Při přechodu z pavilónu P do F se některé firmy prezentovaly i na volných prostranstvích,
a to z praktických důvodů – ukázky stavebních strojů při práci. Jednou z prezentujících
byla firma Narex, která žáky upoutala zajímavými soutěžemi. Například v odhadování
čerpání vody o objemu 3,5 litru. Této výzvy se zhostili dva žáci druhého ročníku oboru
Zedník, z nichž jeden zvítězil. Oba naši žáci (Jakub Krejčí – vítěz a Dominik Ježek) byli
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obdarováni cenami v podobě hodnotných publikací, které se zaměřují na přístroje a
nástroje používané ve stavebnictví.
Pavilón F byl určen pro veletrh MOBITEX. Tento veletrh byl zaměřen na truhlářství a
nábytkářství. Stal se velkou inspirací jak pro naše žáky, tak i pro dozor. Největší ohlas
měly zavěšené houpací sítě a podobné odpočinkové doplňky určené jak pro interiér, tak i
exteriér. Dále velký zájem získaly odpočinkové vyřezávané lavice z jednoho kusu dřeva.
Na závěr děkujeme ředitelství Stavebního veletrhu Brno za pozvání na studentský den v
rámci volného vstupu pro školy.
Ve dnech 19. - 22. 4. 2016 se uskutečnilo celostátní finále 19. ročníku soutěže odborných
dovedností Učen Instalatér, které se koná v rámci doprovodného programu
mezinárodního stavebního veletrhu IBF Brno.
Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a
pořadatelem Cech topenářů a instalatérů ČR. Letošní ročník soutěže je zařazen do
Přehlídky České ručičky 2016.
Olomoucký kraj reprezentovali žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov,
Vojtěch Pospíšil a Michal Grulich.
Soutěž byla rozdělena do několika částí. V první části měli soutěžící za úkol zhotovení
ucelené sestavy svařenců ze tří materiálů: oceli, mědi a plastu. V další části soutěžící
osazovali umyvadlo se stojánkovou baterií, závěsné WC a otopný radiátor. Poslední úkol
se skládal z teoretické části, kdy soutěžící řešili formou testu odborné otázky.
V konkurenci 28 účastníků – vítězů krajských kol ČR se na 1. místě v teoretické části
umístil Vojtěch Pospíšil, který v této disciplíně získal plný počet bodů. Další praktické
dovednosti: svařování, ohýbání plamenem, pájení a lisování mědi, kompletaci sanitárních
předmětů, zvládali naši žáci velmi dobře a v celkovém pořadí družstev se umístili na velmi
pěkném 4. místě.
Poděkování za příkladnou reprezentaci školy a Olomouckého kraje patří nejen žákům
Vojtěchu Pospíšilovi a Michalu Grulichovi, ale i učiteli odborného výcviku Vojtěchu
Rozsívalovi, který žáky připravoval na celostátní finále soutěže Učeň Instalatér 2016.
Dne 31. 3. 2016 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili
stavebního a technického veletrhu Stavotech v Olomouci na výstavišti Flora. Spolu s
doprovodem veletrh navštívili žáci druhého ročníku oboru Tesař.
Žáci se na veletrhu seznámili s nabídkou střešních krytin, nosných konstrukčních systémů,
izolací, střešních oken, doplňků, okapových systémů, výrobků pro půdní vestavby,
obvodových plášťů, s nářadím a nástroji pro výstavbu, s montážní technikou i osobním
pracovním vybavením. Na veletrhu se taktéž prezentovali výrobci stavebně truhlářských
výrobků, oken, dveří, schodů a výrobci dřevostaveb. Z nabídky ručního mechanizovaného
nářadí žáky zaujala expozice firmy Mafell. Obchodní zástupce firmy pozval naše žáky do
nově otevřené prodejny v Olomouci, kde si budou moci nářadí i prakticky vyzkoušet. Je
nutné poděkovat pořadateli, kterým byl Omnis Olomouc, za poskytnutí volných vstupenek
na Stavotech Olomouc.
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Květen 2016
V úterý 3. 5. 2016 se studenti prvního a druhého ročníku Švehlovy střední školy
polytechnické Prostějov oboru Analýza potravin zúčastnili exkurze zemědělského
obchodního družstva v Němčicích nad Hanou.
Studenti byli provázeni předsedou družstva pana Zdráhala v doprovodu zootechničky.
Hned v úvodu exkurze zaměstnanci družstva studentům přiblížili samotnou činnost
družstva a hlavní cíle jejich podnikání. Následně se žáci přesunuli do prostoru chovu skotu
a k dojírně. Zde měli možnost vidět ustájení jednotlivých kusů podle účelu použití, věku
apod.
Následovala prohlídka chovu drůbeže. Zde byly k vidění technologie chovu domácího
kuru, krůt, hus a kachen. Zde je celá produkce směřována k výkrmu, nikoliv k produkci
vajec.
Závěrečnou částí byla prohlídka mechanizačního sektoru družstva, kde se žáci měli
možnost seznámit s jednotlivými stroji a přístroji, které se využívají v zemědělství. Jsou to
jak stroje na úpravu půdy, tak na zpracování plodin.
Dne 6. 5. 2016 se již tradičně konal prostějovský Majáles a žáci naši školy byli opět u
toho.Téma, které zvolili naši žáci tentokráte znělo „Lupiči a Policisté“. Našim kandidátem
na krále Majálesu byl zvolen žák třetího ročníku Petr Slavík, který reprezentoval policisty.
Průvod našich masek žáci doplnili transparenty s kresbami policejních čepic, obušků, pytlů
s penězi, pout, pistolí a dalších motivů s tím spojených. Mezi obrovským davem masek se
naše skupina žáků rozhodně neztratila a jako tradičně se ctí reprezentovala ŠVEHLOVU
STŘEDNÍ ŠKOLU POLYTECHNICKOU PROSTĚJOV. Příští rok přebírají pomyslnou
štafetu žáci druhých ročníků a věříme, že se úkolu zhostí minimálně tak dobře, jako letošní
třeťáci.
Dne 11. 5. 2016 zhlédli žáci filmové představení Podivuhodný experiment.
Dne 12. 5. 2016 se žáci 1. ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili
interaktivního preventivního programu s názvem Do dna, který je zacílen na problematiku
alkoholu. Program vedla oblastní metodička prevence z PPP Prostějov Mgr. Vlasta
Recová.
Alkohol patří mezi návykové látky stejně jako kouření nebo drogy. Stále narůstá počet lidí,
kteří jsou na něm závislí. Zvyšuje se i počet alkoholiků mladších osmnácti let, za
posledních 15 let jejich počet narostl z 2,1 na 2,5 procenta. Z průzkumu společnosti
SANEP až 83% rodičů dětí ve věku od 15 let přiznává, že jejich dítě pilo či pije alkohol.
Velmi alarmující je zjištění, že v 15 letech pije pravidelně 33% českých dívek a téměř
polovina chlapců. Přitom účinky na dospívající organismus jsou nebezpečné – alkohol
ovlivňuje rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování a snižuje práh bolesti.
Všichni se shodují v jednom - Nejdůležitější je prevence. A proč pijí nezletilí? 60 - 80%
uvádí, že nechtějí být odlišní v rámci generační skupiny, 70 – 90% uvádí, že se chtějí
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chovat jako dospělí a 70 – 100% se chtějí cítit uvolnění v rámci zábavy a společenského
života. Žáci třídy 1. O v rámci programu vyplňovali anonymně krátký dotazník zacílený na
jejich pohled na alkohol a opilého člověka a na to, jak vidí sebe ve spojení s alkoholem.
Formou hry vyjadřovali své postoje k pití alkoholu. Podívali se na ukázky tří krátkých filmů,
ve kterých hráli hlavní roli mladiství a alkohol a žáci pak příběh dohráli.

Jako každý rok i letos se naši žáci pod vedením Mgr. Spurné účastnili nejstarší sbírkové
akce v ČR Český den proti rakovině.
Letos se uskutečnil již 20. ročník a naši školu zastupovalo 6 žáků třídy 3.A/TCH. Akce
probíhala 11. května 2016 a žáci nejen prodávali žlutý kvítek měsíčku lékařského, ale
snažili se i šířit zásady prevence rakoviny. Děkujeme Martinovi Koudelkovi, Kateřině
Koudelkové, Lucii Lobodassové, Aleně Mlčochové, Daniele Řehulkové a Martině
Langrové.

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se žáci prvních a druhých ročníků oboru Autotronik a Mechanik
opravář motorových vozidel zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tatra Kopřivnice a
Technickém muzeu Tatra.
Ve výrobním závodu Tatra jim byla představena historie značky od založení společnosti až
po současnost. Byli provedeni celým výrobním areálem, kde se montují nejslavnější
české nákladní automobily. TATRA vyrábí vozidla od roku 1850, od roku 1898 vyrábí
nákladní auta. Tatrováckou koncepci podvozku vylepšují téměř devadesát let. Dodnes ji
nikdo nenapodobil. Žáci si prošli všechna montážní stanoviště. V hale byly právě
montovány speciální vozy určeny pro vývoz do Brazílie a Austrálie. Vše bylo doplněno
poutavým komentářem od Mgr. Jiřího Linarta, ve kterém jim byly vysvětleny a názorně
předvedeny technické zajímavosti a odlišnosti od ostatních nákladních automobilů. Na
závěr si projeli zkušební polygon, na kterém byly testovány všechny automobily, které zde
byly vyráběny. Druhá část exkurze se uskutečnila v Technickém muzeu Tatra. V muzeu je
vystaveno na šedesát osobních a nákladních automobilů, ze všech etap výroby, k vidění
jsou také podvozky, motory, modely, designérské height increase shoes návrhy, trofeje ze
sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity.

Dne 25. 5. 2016 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili Dne
otevřených dveří DTexpo 2016 společnosti DŘEVO TRUST v Olomouci. Spolu s
doprovodem akci navštívili žáci třetího ročníku oboru Truhlář.
V areálu prodejny se žáci seznámili s více jak 30ti dodavateli firmy DŘEVO TRUST a jejich
sortimentem. Firmy zde představily novinky ve svém sortimentu, včetně praktických
ukázek jejich využití. Součástí akcí byly expozice předních světových výrobců
nábytkového kování, lepidel, opravných vosků, palubek a elektrického ručního nářadí. Žáci
během akce projevili zájem o informace týkající se možnosti prodeje zboží a systému
objednávání jednotlivého sortimentu.
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Tyto informace žáci využijí nejen při skládání závěrečné zkoušky ve svém oboru, ale
následně ve svém profesním životě.
Je nutné poděkovat firmě DŘEVO TRUST v Olomouci a její pobočce v Prostějově za
pozvání na Den otevřených dveří DTexpo 2016.

Červen 2016
Dne 15. 6. 2016 se uskutečnil Den dovedností, při kterém se představili studenti
3. ročníku oborů Analýzy potravin a Technologie potravin. Jako posluchači byli k této akci
pozváni žáci 2. ročníku oboru Analýza potravin. Den dovedností probíhal v době od 9:30
do 12:30 hodin v multimediální učebně v budově na náměstí Spojenců 17.
Celá akce se uskutečnila za přítomnosti zástupkyně ředitele Ing. Grulichové, třídní učitelky
studentů 3. ročníku Mgr. Divinové a učitelů odborných předmětů Ing. Gefingové, Mgr.
Šrajbra a Ing. Řehulky. Cílem tohoto dne bylo představení dlouhodobých projektů studentů
3. ročníku. Ti zpracovávali projekty na zvolené téma ve dvojicích. Každá práce obsahovala
technologickou část, ve které se řešila problematika jednotlivých technologií výroby
konkrétní suroviny či potraviny. Ve druhé části, pod vedením Mgr. Šrajbra, se studenti
věnovali analytickému rozboru v případě analytiků potravin. Technologové se zabývali
ekonomií pod vedením Ing. Řehulky. Analyzované parametry si určovali studenti za
pomoci Mgr. Šrajbra. Veškerou svoji dlouhodobou práci studenti zúročili právě ve dni
dovedností, kdy mohli své projekty pomocí prezentace PPT představit svým vyučujícím a
mladším spolužákům.
Žáci zpracovávali témata jako např. Víno, Pečivo, Mléko, Cukr, Kandyty apod. Na konci
dne měli mladší spolužáci možnost vyjádřit své sympatie k jednotlivým žákům. K jejich
názoru se přihlíželo také při celkovém hodnocení a určování pořadí. Na stupních vítězů
stanuli v oboru Technologie potravin v pořadí od nejúspěšnějších Kateřina Koudelková a
Martin Koudelka s prací na téma Čokoládovna u Kouďáků, Karel Makowski s tématem
Šmeken s.r.o. a Lukáš Vaněk s Dominikem Tempírem CNS s.r.o. Ve skupině analytiků
potravin se nejlépe prezentovala dvojice Martin Zrotál a Daniela Řehulková s prací na
téma Pečivo. Na druhém místě se pak umístila dvojice Lucie Lobodassová a Alena
Mlčochová s tématem Cukr a ovocné sirupy. Třetí příčku obsadila dvojice Štěpánka
Pastorková a Kateřina Doubravová a práce na téma Víno. Úspěšní tvořitelé byli odměněni
diplomem a finanční částkou dle umístění. Porota složená z vyučujících se rozhodla udělit
speciální cenu Karolíně Pacalové (téma Kandyty), jejíž práce byla více než povedená, ale
v obrovské konkurenci se neumístila na stupních vítězů.

Dne 17. 6. se v prostorách olomoucké Pevnosti poznání a budově Přírodovědecké fakulty
UP konal Veletrh vědy a výzkumu. Z naší školy se ho zúčastnily třídy 2.A a 3.A/TCH pod
vedením třídních učitelek Ing. Evy Gefingové a Mgr. Jitky Divinové. Veletrh vědy a
výzkumu neodmyslitelně patří mezi významné akce pro popularizaci vědy, která na
Přírodovědecké fakultě probíhá na špičkové úrovni. Cílem akce je zábavnou a poučnou
formou přiblížit všem návštěvníkům veletrhu všechny oblasti vědy netradičními pokusy a

51

prezentacemi. Naši žáci tak měli možnost zhlédnout třaskavé chemické pokusy, fascinující
optické a fyzikální efekty, seznámit se s budoucností robotiky. Mohli si vyzkoušet práci
s termokamerou, projít laserovým bludištěm, změnit si hlas k nepoznání, vyrobit organické
zlato nebo třeba objevit zajímavé online geohry. Interaktivní muzeum vědy Pevnost
poznání vybízelo k návštěvě svých 5 ústředních expozic, které byly doplněny zbrusu
novým exponátem v podobě 3D tiskárny, dále zaujalo komentovaným pozorováním
hvězdné oblohy ve svém digitálním planetáriu. Veletrh vědy a výzkumu zaznamenal velký
úspěch nejen u žáků, ale i u široké veřejnosti a příští rok se ho jistě také zúčastníme.
Akce se uskutečnila v rámci podpory technického a přírodovědného vzdělávání dětí
Olomouckého kraje pod názvem Den řemesel aneb řemeslo má zlaté dno dne 15. června
2016 v areálu zámecké zahrady ve Vřesovicích u Prostějova.
Neziskový projekt měl za úkol zprostředkovat dětem možnost, aby si vyzkoušely různé
řemeslné činnosti, s nimiž se nikdy třeba ani nesetkaly. Na pět desítek dětí z místní
mateřské školky strávilo dopoledne s žáky a učiteli odborného výcviku Švehlovy střední
školy polytechnické Prostějov. Děti absolvovaly úkoly na připravených stanovištích, kde si
vyzkoušely určitou manuální činnost za asistence studentů naší školy, kteří nejen činnost
předvedli, ale také jim byli pomocníky. Děti vyráběly šperky, malovaly na stěnu, zatloukaly
hřebíky, řezaly dřevo, vytvářely vazby z kytiček a zkoušely mnoho dalších činností.
Vlastnoruční výrobky si odnesly domů. Na závěr každé dítě získalo vysvědčení o
absolvování Dne řemesel. Během akce děti nahlédly do kabin přistavené stavební
techniky, podívaly se na ukázky přesné práce obsluhy bagru nebo zahradního traktoru.
Z tváří dětí vyzařovalo nadšení, radost z vlastnoručně vyrobených výtvorů a bylo patrné,
že chvíle zde strávené si velmi užily. Doufejme, že pro některé z dětí bude tato zkušenost
podnětem k zamyšlení a v budoucnu i motivací pro volbu svého povolání.
Dne 23. 6. 2016 navštívili žáci školy přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, která patří
skupině ČEZ. V rámci exkurze žáci zhlédli film mapující historii elektrárny od její výstavby
až po současnost.
Následně navštívili výrobní provoz, kde se seznámili s principem výroby energie.
Elektrárna má výkon 480 MW a je vybavena čtyřmi turbínami typu Francis. Se stavbou
vodního díla na řece Jihlavě bylo započato v roce 1971, do provozu byla uvedena v roce
1978. Elektrárna byla vybudována v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany,
součástí vodního díla je vodní nádrž v Dalešicích (objem 127 mil. m3), vyrovnávací nádrž
Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno. Hlavní
hráz nádrže Dalešice je nejvyšší přehradní hrází v České republice, výška od základové
spáry je 100 m, délka hráze přes údolí přesahuje 300 m a v základech dosahuje šířky 100
m. Hráz je výjimečná i tím, že je sypaná a její těsnění je provedeno vrstvou spraše (jílu).
Mimo plnění klasické funkce akumulátoru energie, tj. výroby elektřiny ve špičkách a
odběru energie v době jejího přebytku, má svým výkonem a rychlostí najetí 60 sekund na
plný výkon nezastupitelnou úlohu při regulaci výkonu celostátního energetického systému i
jako okamžitá poruchová rezerva. Elektrárna je plně automatizována a dálkově je
ovládána z centrálního dispečinku v Praze. Součástí exkurze byla také návštěva pivovaru
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Dalešice, který je známý také tím, že se tam natáčel film Postřižiny. Žáci si prohlédli
výstavu historického vybavení pivovaru, varnu a v informačním centru si mohli zakoupit
různé upomínkové předměty vztahující se k problematice výroby piva. Exkurze proběhla v
naprosté pohodě, k čemuž přispělo i nádherné letní počasí.
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Sportovní akce
Ve školním roce 2015/2016 jsme se tradičně účastnili sportovních klání v rámci AŠSK
MŠMT. Žáci reprezentovali školu například v atletice, kopané a stolním tenise.. I
v ostatních odvětvích byli žáci naši školy důstojnými soupeři.
Seznamovací kurz proběhl 9 -11. 9. 2015. Je vždy příjemným zpestřením začátku školního
roku pro žáky prvních ročníků maturitních oborů Autotronik, Analýza potravin a
Technologie potravin. Náplní třídenního kurzu jsou seznamovací aktivity, sportovní a
netradiční hry a zábavný večerní program. Letos, jako již tradičně, nás hostil penzion
Mánes v Čechách pod Kosířem. Kromě seznamovacích her žáci vyzkoušeli například
střelbu z luku, duatlon, štafetové hry a další méně známé a netradiční hry a celý program
byl doplněn koupáním a grilováním. Účelem těchto aktivit bylo seznámení se s novými
spolužáky, ale i s třídním učitelem a nastavením základních pravidel do čtyřletého studia.
Žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu na Švehlově střední škole
polytechnické Prostějov.
Ve dnech od 6. 6. – 10. 6. 2016 se uskutečnil tradiční cykloturistický kurz určený pro
třetí ročníky oboru Autotronik, Analýza potravin a Technologie potravin. Letos poprvé
nebyli žáci ubytováni na stabilním místě a za sportovními aktivitami vyjížděli na kole od
budovy školy. Naše první etapa začala v pondělí a jejím cílem byly Čechy pod Kosířem –
pension Mánes, kde jsme uspořádali miniturnaj v tenise a petangu. Druhá etapa byla
pouze cyklistická a zavedla nás do nádherného okolí lázní Skalka. Třetí den jsme se vydali
do sportovního areálu Pod Hrází v Mostkovicích, kde se uskutečnil turnaj v minigolfu a
beach volejbale. Čtvrtek se nesl ve znamení koupání, duatlonu a společného grilování
v pensionu Mánes v Čechách pod Kosířem. Poslední den v pátek se žáci zúčastnili
sportovního klání v softbalu a vyzkoušeli si netradiční sportovní hry. Letošní cyklokurz
provázelo velmi příznivé počasí, minimální počet defektů a nebyly zaznamenány žádné
šrámy.
Posledním sportovním počinem tohoto školního roku byl Sportovní den, který se
uskutečnil na hřišti TJ Sokol II a v tělocvičně školy dne 24. 6. 2016. Žáci jednotlivých tříd
poměřili své síly v mnoha sportovních kláních, zejména pak ve fotbale, přehazované a
nohejbale.
Pozornost všech se upírala k turnaji v kopané, kterého se zúčastnilo 8 týmů. Týmy byly
rozděleny do dvou skupin, jedna skupina odehrála zápasy ve skupině v tělocvičně a druhá
na hřišti TJ Sokol II. Do finále postoupily z první skupiny třída 3. A/TCH a z druhé skupiny
třída 2. O. Finálový zápas byl napínavý a zvítězila třída 3.A/TCH. Vítězné mužstvo mělo
jednu raritu a tou byla jediná dívka v mužstvu. K vidění byla celá řada krásných
fotbalových momentů a také plno gólů.
Děvčata z 1. a 2. ročníku oboru Analýza potravin soutěžila v přehazované. Vytvořila 3
družstva, která se utkala navzájem mezi sebou. Na 1. místě se umístilo družstvo „Řízci“
složené z dívek 1. ročníku. Dívky z 2. ročníku vytvořily dvě družstva. První s názvem
„Docenti“ se umístilo na 2. místě a družstvo pojmenované „Doktoři“ skončilo na 3. místě.
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Sportovní den nám zpestřila firma Kaufland, která si pro naše žáky připravila v rámci
projektu Partnerství se školami grilování. V nabídce byly výtečné bavorské klobásy, ovoce
a nechyběly ani chlazené nealkoholické nápoje. Děkujeme společnosti Kaufland a těšíme
na další spolupráci v příštím školním roce. Mezi všemi zúčastněnými panovala dobrá
nálada, ke které přispělo i pěkné letní počasí.
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Společenské aktivity
Ples
V roce 2016 se Švehlova SŠ zúčastnila řady kulturních a společenských akcí. Hlavní
událostí byl již 59. reprezentační ples Nadace Švehlovy střední školy polytechnické
v Prostějově spojený se stužkováním žáků maturitních ročníků. Akce proběhla 9. 1. 2016
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.
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11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve dnech 11. a 14. 9. 2015 proběhla kontrola České školní inspekce zaměřená na
dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání, zaměřená na kontrolu organizace a průběhu maturitní zkoušky, zejména na
dodržování § 80 odst. 5 písm. a), b) a c) a vybraných ustanovení § 80a školského zákona.
Ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
Ve dnech 2 – 4. 5. a 30. 5. 2016 proběhla kontrola České školní inspekce zaměřená na
dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání, zaměřená na kontrolu organizace a průběhu maturitní zkoušky, zejména na
dodržování § 80 odst. 5 písm. a), b) a c) a vybraných ustanovení § 80a školského zákona.
Ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
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12 Základní údaje o hospodaření školy
Výnosy
údaje v tis. Kč
53.431
4.831
1
160
1.801
60.224

1. Výnosy z transférů
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z prodeje majetku
4. Ostatní výnosy
5. Výnosy z hospodářské činnosti
6. Výnosy celkem
Náklady
1. Investiční náklady celkem
2. Neinvestiční náklady celkem – hlavní činnost
z toho:
a) náklady na platy pracovníků školy
b) ostatní osobní náklady
c) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, zák.poj.odpovědnosti
d) výdaje na učebnice, učeb.texty a učeb.pomůcky
e) školení pedagogických pracovníků
f) stipendia
g) ostatní provozní náklady
3. Neinvestiční náklady celkem – doplňková činnost

údaje v tis. Kč
0
58.611
24.055
414
8.334
239
15
117
25.437
1.433
údaje v tis. Kč
58.423
58.611
-188
1.801
1.433
368

Výnosy hlavní činnosti
Náklady hlavní činnosti
Hospodářský výsledek – ztráta
Výnosy hospodářské činnosti
Náklady hospodářské činnosti
Hospodářský výsledek – zisk

Celkově škola hospodařila se ziskem ve výši 180 tis. Kč, po odečtení transférového podílu
ve výši 109 tis. Kč, skončila organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 71
tis. Kč, který byl na základě schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu.
Investiční fond v roce 2015 nebyl čerpán.
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Výroční zpráva Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17,
za školní rok 2015/2016 je zpracována dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.

S podklady pro Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 byli seznámeni všichni pracovníci
Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17, na provozních
poradách:
- ředitelství, nám. Spojenců 17, PV – dne 26. 9. 2016
- odloučené pracoviště Svatoplukova – dne 5. 10. 2016
- pracoviště pro odborný výcvik Určická ul. – dne 30. 9. 2016
- pracoviště pro odborný výcvik U Spalovny – dne 19. 9. 2016
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou 10. října 2016.
Ladislav Okleštěk, v.r.
předseda školské rady

Ing. Radomil Poles, v.r.
ředitel školy
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Přílohy
Organizační schéma – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

platné od 1. 9. 2015
60

platné od 4. 1. 2016
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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

Všeobecně vzdělávací
předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Odborné předměty
Ekonomika
Chemie
Analytická chemie
Biologie a mikrobiologie
Fyzikální chemie
Technologie potravin
Stroje a zařízení
Technická příprava
Základy administrativy
Psychologie
Účetnictví
Právo
Dílenské cvičení
Praxe
CELKEM

3
3
1
2
3
3
2
2

3
4
1
0
3
2
2
2

3
4
1
0
3
0
2
1

3
3
1
0
3
0
2
1

12
14
4
2
12
5
8
6

0
4 (1)
0
3 (1)
0
2
3 (1)
0
0
0
0
0
2
0
33

0
3
3 (2)
3 (1)
0
2
2
0
0
1
0
0
2
0
33

2
0
2 (1)
3 (2)
2 (1)
3
2
2
1
0
0
0
0
2
33

2
0
3 (1)
2 (1)
2 (1)
4 (1)
2
0
0
0
2
1
0
2
33

4
7 (1)
8 (4)
11 (5)
4 (2)
11 (1)
9 (1)
2
1
1
2
1
4
4
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

Všeobecně vzdělávací
předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Informační a komunikační.
technologie
Odborné předměty
Ekonomika
Chemie
Analytická chemie
Biologie a mikrobiologie
Chemie potravin a biochemie
Technologie potravin
Základy techniky
Psychologie
Právo
Praxe
CELKEM

3
3
1
2
3
3
2
2

3
4
1
0
3
2
2
2

3
4
1
0
3
0
2
1

3
3
1
0
3
0
2
1

12
14
4
2
12
5
8
6

0
4
3 (2)
4 (2)
0
2
1
0
0
0
33

0
3
5 (3)
3 (2)
2
2
0
1
0
0
33

2
3 (2)
4 (3)
5 (2)
2
2
0
0
0
1
33

3
4 (3)
5 (4)
4 (2)
2
0
0
0
1
1
33

5
14 (5)
17 (12)
16 (8)
6
6
1
1
1
2
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.

3
3
2
0
2
2
2
2
2
1

3
4
0
1
2
2
0
1
0
1

3
4
0
1
2
3
0
0
2
0

3
3
0
2
2
3
0
0
0
0

12
14
2
4
8
10
2
3
4
2

2
2
2
0
0
2
0
0
0
6
0

1
2
2
0
2
2
2
0
0
6
2

0
0
2
2
1
2
1
0
2
6
2

0
0
0
1
0
3
1
2
0
12
0

3
4
6
3
3
9
4
2
2
30
4

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

0
0
0
33

0
0
0
33

0
0
0
33

1
1
1
34

1
1
1
133

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Základy společenských věd
Tělesná výchova
Matematika
Chemie
Fyzika
Práce s počítačem
Biologie a ekologie
Odborné předměty
Technická mechanika
Technická dokumentace
Strojírenská technologie
Ekonomika
Části strojů
Motorová vozidla
Elektrotechnika
Organizace provozu a oprav
Řízení motorových vozidel
Odborný výcvik
Diagnostika
Volitelné vyučovací předměty
Strojírenská cvičení
Elektronika a diagnostika
Nepovinné vyučovací předměty
Konverzace z cizího jazyka
Maturitní seminář z ČJ
Matematická cvičení
CELKEM

64

CELKEM

Učební plán
Podnikání 64-41-L/51
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Ekonomika podniku
Chod podniku
Management a marketing
Matematika
Písemná a elektronická komunikace
Práce s počítačem
Psychologie
Právo
Tělesná výchova
Účetnictví
Účetní praxe
Základy přírodních věd
Základy společenských věd
CELKEM

65

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník

2. ročník

CELKEM

3
4
0
3
0
3
3
2
2
1
1
2
4
1
3
1
33

4
4
2
3
2
3
3
2
1
1
1
2
4
1
0
2
35

7
8
2
6
2
6
6
4
3
2
2
4
8
2
3
3
68

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

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy přírodních věd
Tělesná výchova
Práce s počítačem

2
2
1
2
2
1
1
1

2
2
1
2
1
1
1

1,5
2
1
1
1
1

5,5
6
3
5
3
1
3
3

Odborné předměty
Ekonomika
Části strojů
Strojírenská technologie
Technická dokumentace
Zemědělské technologie
Mechanizační prostředky
Technologie oprav
Motorová vozidla
Řízení motorových vozidel
Odborný výcvik
CELKEM

1
2
1
2
15
33

0,5

2
0,5

2,5
3
2

2,5
2
3
17
34,5

2
1
2
2
2
5
5
2
3
49
102,5

66

17
35

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

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy přírodních věd
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
Odborné předměty
Technická dokumentace
Části strojů
Strojírenská technologie
Elektrotechnika
Technologie
Automobily
Motorová vozidla
Odborný výcvik
CELKEM

67

CELKEM

2
2
1
2
2
1
1
1
-

2
2
1
2
1
1
1
-

1,5
2
1
1
1
1
2

5,5
6
3
5
3
1
3
3
2

1,5
2
2
2
12
31,5

1
2
2
2,5
17,5
35

0,5
1
2
2
2
17,5
34,5

3
2
2
3
6
4,5
2
47
101

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

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Matematika
Tělesná výchova
Stroje a zařízení
Základy botaniky
Základy zahradnické výroby
Ekologie
Zelinářství
Ovocnictví
Květinářství
Sadovnictví
Odborný výcvik
- výběrové
Rodinná výchova
CELKEM

1
1
1
2
2
2
3
2
18
32

68

1
1
1
2
1,5
1,5
1,5
1
21
0,5
32

1
1
1
1
2
2
1
1
21
31

CELKEM
3
3
3
5
2
2
3
2
3,5
3,5
2,5
2
60
0,5
95

Učební plán
Opravářské práce 41-55-E/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Odborné kreslení
Základy strojírenství
Zemědělské technologie
Zemědělské prostředky
Motorová vozidla
Technologie oprav
Odborný výcvik
CELKEM

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník

2. ročník

3. ročník

CELKEM

1
1
1
2
2
2
1
2
2
18
32

1
1
1
2
0,5
2
3
1,5
21
33

1
1
1
2
0,5
3
3 ,5
21
33

3
3
3
6
3
2
1
4
3
3
7
60
98
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Učební plán
Provozní služby 69-54-E/01
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Občanská výchova
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Estetika
Odborné předměty
Etika
Úklidové práce
Praní a žehlení
Příprava pokrmů
Šití a opravy
Odborný výcvik
CELKEM

70

Počet týdenních vyučovacích hodin
1.ročník
6
1
1
1
1
1
1

2.ročník
5
1
1
1
1
1
-

CELKEM
11
2
2
2
2
2
1

11
1
1
1
4
4
15
32

6
1
1
2
2
21
32

17
1
2
2
6
6
36
64

Učební plán
Elektrikář- silnoproud 26 - 51 - H/02
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika

1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
1,5
1
1
-

3.ročník
10
1,5
2
1
1,5
1
1
2

CELKEM
31
5
6
3
2
2
5
3
3
2

8,5
4
2
2,5
12,5
33

8
1
2
2
3
17,5
34,5

6,5
3
1
2,5
17,5
34

23
5
5
2
4
2
2,5
2,5
47,5
101,5

Odborné předměty
Elektrotechnika
Elektrotechnická měření
Elektronika
Elektrické stroje a přístroje
Technická dokumentace
Technologie
Rozvodná zařízení
Odborný výcvik
CELKEM

71

Učební plán
Instalatér 36 - 52 - H/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika

1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
1,5
1
1
-

3.ročník
10
1,5
2
1
1,5
1
1
2

CELKEM
31
5
6
3
2
2
5
3
3
2

11
2
2,5
1
3
2,5
12
35

8,5
2
1,5
2
2
1
17,5
35

7,5
1
1,5
2
2
1
17,5
35

27
5
3
2,5
1
7
6,5
2
47
105

Odborné předměty
Technické kreslení
Odborná cvičení
Materiály
Stavební konstrukce
Instalace vody a kanalizace
Vytápění
Plynárenství
Odborný výcvik
CELKEM

72

Učební plán
Zedník 36 - 67 - H/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika

1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
1,5
1
1
-

5,5
1,5
2
2
15
32,5

8,5
2
2
4,5
17,5
35

Odborné předměty
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Stavební úpravy
Odborný výcvik
CELKEM

73

3.ročník CELKEM
10
31
1,5
5
2
6
1
3
2
2
1,5
5
1
3
1
3
2
2
6,5
1,5
3
2
17,5
34

20,5
5
4
9,5
2
50
101,5

Učební plán
Malíř a lakýrník 39 - 41 - H/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika

1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
.
1,5
1
1
-

3.ročník
10
1,5
2
1
.
1,5
1
1
2

CELKEM
31
5
6
3
2
2
5
3
3
2

5,5
2
1,5
2
15
32,5

8,5
1,5
2,5
2,5
2
17,5
35

6,5
1,5
2
3
17,5
34

20,5
5
6
7,5
2
50
101,5

Odborné předměty
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Stavební konstrukce
Odborný výcvik
CELKEM

74

Učební plán
Tesař 36 - 64 - H/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
Odborné předměty
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Stavební konstrukce
Odborný výcvik
Celkem

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
1,5
1
1
-

3.ročník
10
1,5
2
1
1,5
1
1
2

5,5
1,5
1,5
2,5
15
32,5

8,5
2
1,5
4
1
17,5
35

6,5
2
1
3,5
17,5
34

75

CELKEM
31
5
6
3
2
2
5
3
3
2
20,5
5,5
4
10
1
50
101,5

Učební plán
Truhlář 33 - 56 - H/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
1,5
1
1
-

6
1
2
2
1
15
33

8
2,5
1,5
2
2
17,5
34,5

Odborné předměty
Odborné kreslení
CAD systémy
Materiály
Technologie
Výrobní zařízení
Odborný výcvik
CELKEM

76

3.ročník CELKEM
10
31
1,5
5
2
6
1
3
2
2
1,5
5
1
3
1
3
2
2
6
2
1
3
17,5
33,5

20
5,5
1
3,5
7
3
50
101

Učební plán
Montér suchých staveb 36 - 66 - H/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika

1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
.
1,5
1
1
-

3.ročník
10
1,5
2
1
.
1,5
1
1
2

CELKEM
31
5
6
3
2
2
5
3
3
2

6
2
1
3
15
33

8
2
0
3
3
17,5
34,5

6,5
2
0
3
17,5
34

20,5
6
1
9
3
50
101,5

Odborné předměty
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Stavební konstrukce
Odborný výcvik
CELKEM

77

Učební plán
Klempíř 23 - 55 - H/01
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Životní prostředí
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
Odborné předměty
Odborné kreslení
Stavební materiály
Technologie
Stavební konstrukce
Odborný výcvik
CELKEM

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.ročník
12
2
2
1
1
2
2
1
1
-

2.ročník
9
1,5
2
1
1
1,5
1
1
-

3.ročník
10
1,5
2
1
1,5
1
1
2

CELKEM
31
5
6
3
2
2
5
3
3
2

5,5
2
1
2,5
15
32,5

8
3
1
3
1
17,5
34,5

6,5
2,5
1
3
17,5
34

20
7,5
3
8,5
1
50
101
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Učební plán
Stavební provoz 36 - 44 - L/51
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Fyzika
Chemie
Matematika
Tělesná výchova
Odborné předměty
Ekonomika
Stavební provoz
Stavební materiály a zkoušení
Technologie
Stavební úpravy
Stavebnictví a životní prostředí
Vybrané stati
Konstrukční cvičení
Základy stavební mechaniky
Geodézie
Práce se SW
Odborná praxe
CELKEM:

79

Počet týdenních vyučovacích hodin
1.ročník
15
3
4
4
1
1
1
3
2

2.ročník
16
4
4
4
2
1
3
2

CELKEM
31
7
8
8
3
1
1
1
6
4

20
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2 týdny
35

19
1
3
3
1
1
2
3
2
1
2
35

39
2
5
2
6
3
1
2
6
5
3
4
2 týdny
70

Učební plán
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 – zkrácená forma studia
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
1.ročník 2.ročník CELKEM

Všeobecně vzdělávací předměty
Cizí jazyk
Tělesná výchova

2
1

2
1

4
2

Odborné předměty
Organizace provozu a oprav
Informační technologie
Řízení motorových vozidel
Ekonomika a právo
Automobily
Elektrotechnika
Odborný výcvik
Opravárenství a diagnostika
CELKEM

2
1
2
2
4
2
16
2
34

2
1
2
2
4
2
16
2
34

4
2
4
4
8
4
32
4
68

80

Přílohy
Autisté jsou lidé, kteří mají jiné vnímání okolí, ale žijí s námi a v naší společnosti.
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov je školou, která se již čtyři roky podílí na
výchově a vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra. Vzhledem k této zkušenosti
jsme se rozhodli podpořit spolek FOR HELP a jeho činnost.
Důležitou součástí efektivního vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra je
asistent pedagoga, který pomáhá při komunikaci se spolužáky a pedagogy, přizpůsobuje
a upravuje učební plány a úzce spolupracuje se zákonnými zástupci. Ve školním roce
2016/2017 přivítáme na naší škole dalšího žáka s poruchou autistického spektra, kterého
budeme připravovat na budoucí povolání. V dnešní době přibývá stále více dětí s
autismem a se speciálními vzdělávacími potřebami. Dobrou zprávou pro rodiče těchto
dětí je, že pokračují ve vzdělávání a naše škola je názorným příkladem existence
společného vzdělávání. V rámci inkluzivního vzdělávání si škola podala individuální
projekt „Pojďme se vzdělávat společně“, který je zaměřen i na podporu těchto žáků.
Spolek FOR HELP (pro pomoc), který jsme se rozhodli podpořit pomáhá dětem a lidem
s autismem. Jeho snaha je zaměřena na osvětu o autismu, vede projekt Mazlení s
koníkem, který navštěvují rodiny s autistickými dětmi. Dalším cílem spolku je vybudovat
komunitní centrum – farmu v Ostravě pro autistické rodiny, kde by rádi nabízeli prostory
pro Mazlení s koníkem, terapie, přednášky a volné aktivity zaměřené na vývoj (rozvoj)
autistů.

Fotodokumentace
81

Seznamovací kurz

82

Cyklistický kurz 2016

83

Pasování žáků 1. ročníků

84

Podzimní cesta za poznáváním Londýna

85

Ples 2016 Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov

86

Slavnostní předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov

87

Den otevřených dveří

88

89

Zdravé snídaně od firmy Kaufland

90

Exkurze - potravinářské obory

91

Exkurze - automobilní obory

92

Exkurze - stavební obory

93

Podpis „Memoranda o spolupráci“ s Agronomickou fakultou Mendlovy univerzity
v Brně

94

Autoopravář junior 2016 – kategorie Mechanik opravář

95

Krajské kolo 19. ročníku soutěže Učeň Instalatér 2016

96

Celostátním finále soutěže Učeň Instalatér 2016

97

Autoopravář junior 2016 - kategorie Autotronik

98

Soutěž ve svařování – pohár Linde

99

Veletrh vědy a výzkumu

100

Věda v ulicích

101

Dny dovedností - potravinářské obory

102

Majáles 2015

103

Sportovní den

104

