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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.: 582 345 624
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:
Ing. Radomil Poles
Předseda:
Ladislav Okleštěk
Členové:
Mgr. Jiří Pospíšil
RNDr. Jarmila Plisková
Jindřich Šlézar

Zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci:
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
2015/16
2016/17

Počet
tříd

22
20

Celkový počet
žáků

368
383

Počet žáků na
jednu třídu

Počet žáků na
učitele

16,7
19,15

6,33
6,75

Počet všech
pracovníků
celkem

81,59
81,36

Počet ped.
pracovníků

58,17
56,76

2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2016/2017
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
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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

Zahradnické práce
41-52-E/01
denní
Tříletý učební
Opravářské práce
41-55-E/01
denní
Tříletý učební
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
Výuční list
Výuční list
Maturitní
zkouška
Maturitní
zkouška

3 Přehled pedagogických pracovníků školy 2016/2017
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
Hemerková - Slováková Eva, Ing.
Hruda Karel
Hyková Lenka
Chmelenská Tatiana, Ing.
Jahoda Vojtěch

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. odb. před.
Uč. OV
asistent pedagoga
Uč. odb.před.
Vedoucí uč. OV
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Délka praxe
32
26
nad 32
7
17
27
nad 32
12
15
nad 32
12
26
2
31
15
22
14

Jakšík Jan, Ing.
Jergl Michal
Jetelina Zdeněk
Jurmanová Lucie, Mgr.
Jurník Jan
Karhanová Jitka, Ing.
Kasprzyk Vlastimil
Kobedová Gabriela, Mgr.
Kopková Josefa
Kratochvil Michal, Ing.
Křížová Mária, Ing.
Kvapilová Alena, Mgr.
Macháčková Jana, Mgr.
Marek Leo
Mendl Jiří, Ing.
Mendlová Ilona
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
Spurná Radka, Mgr.
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.

Uč. odb. před.
Uč. OV
Uč. OV
Uč. VVP
Uč. OV
St.zást.řed.-uč.odb.př.
Uč. OV
Uč. VVP
vychovatelka
Uč. odb. před.
Uč. odb. před.
Uč. VVP
Uč. VVP
Vedoucí uč. OV
Uč. odb. před.
vychovatelka
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. VVP
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.
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32
1
nad 32
11
nad 32
22
19
19
nad 32
21
30
nad 32
21
32
30
nad 32
28
11
21
19
5
29
22
nad 32
nad 32
26
4
10
9
12
10
30
nad 32
17
31
3
32
12
32
nad 32
1
22
14
nad 32
15
nad 32

4 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018
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
Výrobce potravin
celkem

4
6
17
15
19
0
7
0
6
11
0
0
0
0
0
0
9
0
0
96

Počet žáků
v dalších
kolech
4
6
0
4
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
0
0
33

Přehled žáků přijatých v přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018
Zapsaných přihlášek
253
Z toho aktivních
129
Z toho vyřazených – odebrané zápisové lístky
6

4.1 Stav žáků v jednotlivých ročnících 2016/2017
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Celkový počet

Počet studentů
131
105
113
34
383
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Celkem
k 31. 8. 2016
8
13
17
19
21
0
8
0
6
12
0
0
0
0
0
0
25
0
0
129

Stav žáků v jednotlivých ročnících a oborech 2016/2017
1. 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

14
7
7
7
25
0
0
7
9
16
0
0
0
0
6
0
33
0
131

2. ročník
Analýza potravin
Technologie potravin
Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel +
MOMV zkrácená forma
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

20
0
7
22+10
18
0
0
6
9
5
0
0
0
0
0
0
8
0
105
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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

22
0
18
22
22
5
5
0
6
6
0
0
0
7
0
0
113

4. ročník
Analýza potravin
Technologie potravin
Autotronik
Celkem

10
12
12
34

4.2 Výkon státní správy 2016/2017
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
8
65
6
6
249
2
0
34
21
5
13
58
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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 2015 2016 2015
2016 2015 2016
2016 2017 2016
2017 2016 2017
1.
104 131
7
4
75
111
2.
132 105
4
3
104
85
3.
97
113
6
5
68
103
4.
35
34
1
2
32
30
Celkem
368 383
18
14
279
329

Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Ročník
Počet celkem
Z toho
Z toho z
z prospěch.
důvodů
důvodů
chování
Školní
2015 2016 2015 2016 2015 2016
rok
2016 2017 2016 2017 2016 2017
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
2015 2016
2016 2017
15
15
15
6
15
4
2
2
47
27

Neklasifikovaní
2015
2016
0
0
0
0
0

2016
2017
0
0
0
0
0

Z jiných
důvodů

Průměrný počet
zameškaných
hodin na žáka
2015 2016 2015
2016
2016 2017 2016
2017
0
0
97,76 83,50
0
0 107,18 86,90
0
0
107,56 78,99
0
0
49,06 65,18
0

0

90,39

78,64

Výsledky maturitních zkoušek
Počet
žáků
Školní rok:
2015/2016
Školní rok:
2016/2017

Nepřistoupilo Prospěli Prospěli
k maturitě s vyznam.

54

6

0

28

21

Počet
opakujících
maturitní
zkoušku
14

40

7

2

14

17

14

13

Neprospěli

Výsledky závěrečných zkoušek
Počet
žáků

Prospěli s
Prospěli
vyznamenáním

Neprospěli

Počet
opakujícíc
h ZZ
Školní rok 2015/2016
54
7
44
3
4
Školní rok 2016/2017
72
8
59
5
3
U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR.
Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

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

Školní rok 2016/2017
počet
procento
22
5,74
12
3,13

Celkový počet neomluvených hodin
Školní rok 2015/2016
1470

Školní rok 2016/2017
1648

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
3
4
1
0
1
0
9

Svatoplukova
18
8
15
1
0
0
42

Celkem
21
12
16
1
1
0
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

Školní rok 2015/2016

87,65 %
Absolventi – do 2 let praxe - 1,49

88,84 %

Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli

Nastoupili
Odešli

Školní rok 2014/2015
5,07
Na jinou školu
0

Školní rok 2015/2016
0,94
Na jinou školu
0

Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
Školní rok 2014/2015

Školní rok 2015/2016

Důchodový věk

3,00

2,98

Nekvalifikovaní

7,19

6,28

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školní rok
2016/2017
Počet zúčastněných
pracovníků
1

Typ kurzu
Manažerské řízení školy II.
Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO a BOZP

5

Roadshow pro školy Microsoft Partneři ve vzdělávání

2

Osvědčení – rozvíjející ekologická výchova v roce 2016

1

Supervize pro pedagogické pracovníky

1

Aktuální problémy životního prostředí

1

Konzultační seminář pro management škol

2

Osvědčení - matematika pro život - střední školy

3

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

1

Legislativa a náplň práce výchovného poradce, povinná
dokumentace

1
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Organizace školy, pedagogický proces, pedagogická
dokumentace
Školství 2017- konference

1

Kariérové poradenství - KAP

1

Přihláška je teprve začátek

2

Kritéria úspěšné školy, jak se vyhnout nedostatkům při

2

1

kontrole ze strany ČŠI, základní povinná školní dokumentace
Financování školy - rozpočet

1

Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR a jejich management

1

Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství

1

Kritické myšlení

2

Vyhláška 50/78 Sb. – novinky, norma ČSN 332000-4-41 ed.2,

1

BOZP při práci na elektrických zařízeních
Technické školení střešního systému betonpres

1

Rozvoj Sociálních a občanských kompetencí

1

Jak využívat zásad psychohygieny ve své pedagogické praxi

1

Seminář pro pracovníky svářečských škol

1

Nejnovější trendy v elektroinstalačních materiálech

1

Setkání školních metodiků prevence

1

Právní náležitosti rizikového chování dětí a dospívajících

1

Registr smluv

1

Pracovně-lékařské služby

1

Přijaté a zásadní změny zákoníku práce

1

Inventarizace majetku

1

Příprava na účetní uzávěrku

1

Kontrolní hlášení DPH

1

Majetek

1

Spisovna – jak na skartační řízení v elektronické skartační
službě
Změny ve mzdové účtárně

1

Zdravotní pojištění

1

Důchodové pojištění

1

Zdanění mezd a platů

1

Evidenční listy

1

16

1

Hygienické minimum a novinky v oblasti školního stravování

8

Aktuální otázky v oblasti školního stravování

1

Heterogenita skupiny a klima třídy – ZŠ a SŠ

21

Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se
SVP - ZŠ a SŠ

34
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy
7.1 Výchovné poradenství
Funkci výchovné poradkyně (VP) vykonává na budově Svatoplukova 80 Mgr. Alena
Nováková a Ing. Tatiana Chmelenská. Na budově nám. Spojenců 17 vykonává funkci
výchovné poradkyně Mgr. Radoslava Spurná. Každá z nich má v evidenci stanovený
počet žáků. Plnění úkolů ve školním roce 2016/2017 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 školního poradenského pracoviště, jehož součástí je nejen
výchovná poradkyně, ale nově i školní psycholog PhDr. Lucie Rozsypálková a speciální
pedagog Ing. Jana Vichtová. Výchovná poradkyně podala žákům informace 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). Dále se 13 žáků vzdělávalo v oborech skupiny E,
tudíž vyžadují zvýšenou péči nejen celého poradenského pracoviště, ale i třídních učitelů
a ostatních vyučujících. Uzpůsobené podmínky maturitní zkoušky, skupina 1 mělo
doporučeno z PPP 0 žáků, skupina 2 měla 0 žáků, navýšení času přípravy u písemné
a ústní závěrečné zkoušky mělo doporučeno 8 žáků 3. ročníků. V této oblasti VP
spolupracuje s PPP Prostějov a SPC Prostějov.
Nedílnou součástí práce VP je zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky.
Na začátku školního roku si žádost podalo 20 žáků ze všech ročníků, včetně
nástavbového studia a to z důvodů sportovních, zdravotních nebo pracovních. V oblasti
péče o nadané nebo talentované žáky spolupracovala VP s učiteli odborného výcviku,
neboť nadání žáků se projevuje především v pracovních dovednostech a výrazné
manuální zručnosti. Tito žáci se pak zúčastnili soutěží v odborných dovednostech
v oborech elektrikář, tesař, truhlář, instalatér, mechanik a opravář motorových vozidel,
opravář zemědělských strojů a zahradnické práce.
VP ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími sledovala neprospívající žáky.
Některým žákům se nedostává dostatečné motivace ke svému dalšímu vzdělávání.
Vyskytují se žáci, kteří ztrácejí chuť ke studiu i ve vyšších ročnících. V těchto případech
vedla VP pohovory s ohroženými žáky, případně i s jejich zákonnými zástupci, v některých
případech doporučila změnu oboru. Zdůrazňuje žákům v případech slabého prospěchu
význam využívání konzultací s vyučujícími a účast na doučování i v rámci projektu
„Pojďme se vzdělávat společně“. 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".
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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. Bohužel se v letošním roce objevily i případy závažného
porušení BOZP na pracovištích odborného výcviku a to kouření (2 případy) a požití
alkoholických nápojů (4 případy). Ve většině případů se jedná o žáky učebních oborů.
Pohovory s žáky a jejich zákonnými zástupci byly provedeny v 45 případech z důvodů
vysoké omluvené nebo neomluvené absence, v některých případech i opakovaně,
a z důvodů jiného porušení školního řádu (agrese mezi spolužáky, nekázeň ve vyučování,
kouření v prostorách školy, apod.). V méně závažných případech nebo při prvním
porušení školního řádu provádí pohovor pouze třídní učitel event. ve spolupráci s učitelem
odborného výcviku.
Informační činnosti
Směrem k pedagogickým pracovníkům – VP předala aktuální informace z absolvovaných
školení v rámci DVPP (Legislativa a náplň práce výchovného poradce, práce s žáky
s SPU). VP seznámila své kolegy s novým Metodickým pokynem ministryně školství
k prevenci a řešení šikany ve školách čj. MŠMT 21149/2016 a s projektem Nenech to být,
kterému poskytlo záštitu MŠMT. Jedná se o nástroj, který může pomoci ve školách
s odhalováním fenoménu zvaného šikana. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný
prostor pro nahlášení případu, kdy je někomu ubližováno. Naše škola se do systému
registrovala.
Směrem k žákům a rodičům – VP informovala o výchovných a vzdělávacích cílech naší
školy, o náplni ŠVP, o činnosti výchovného poradenství a činnosti školního poradenského
pracoviště 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 využívat ve škole „schránku důvěry“. Také byli informováni o registraci školy
do projektu Nenech to být.
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 3. ročníků učebních oborů
a 4. ročníků maturitních oborů přednášku paní Smrčkové 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, na dnech otevřených dveří na naší škole, při projektových dnech
a při náborech žáků na základních školách v Prostějově a okolních obcích.
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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.

7.2 Protidrogová prevence
Metodika prevence v letošním roce vykonávala souběžně výchovná poradkyně Mgr. Alena
Nováková
Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova
k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu,
k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání
zátěžových situací osobnosti.
Typy rizikového chování, které se objevily v tomto školním roce:










Záškoláctví – pravé záškoláctví bez vědomí rodičů a útěky ze školy (více
rozšířeno mezi žáky učebních oborů), skrytá forma záškoláctví (žák do školy
vědomě nejde, dodatečně předkládá omluvenky se zpožděním – u plnoletých
žáků)
Kouření – při přesunu do jiné budovy (do tělocvičny, mezi budovami na nám.
Spojenců a ul. Kollárova), nedovolené opuštění budovy o přestávkách, méně
frekventovaná místa v dílnách OV)
Požití alkoholického nápoje v odborném výcviku
Vandalismus – ničení školního majetku (lavice, židle, dveře)
Vulgární vyjadřování – o přestávkách i v hodinách mezi sebou navzájem,
oslovení mezi žáky
Krádeže – mobilní telefon, drobné finanční částky
Šikanování spolužáků – mírné formy psychické šikany – ignorování spolužáka
(škola vyřešila sama bez externích pracovníků na řešení šikany)

Krátkodobé cíle, které jsme si vytyčily v minimálním preventivní programu byly splněny
a žákům byly nabídnuty specifické formy prevence:
 Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků a jejich třídní učitele
 Beseda s Brig. gen. Mgr. Martinem Červíčkem na téma kriminalita v ČR, rizika
imigrace.
 Interaktivní program „Nehodou to začíná“ od společnosti Dekra, a.s. zaměřený
na prevenci nebezpečného chování mládeže v silničním provozu, zvyšování
odborných znalostí z dopravní problematiky a snižování počtu dopravních nehod
u osob 15 až 20 let.
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 Sportovní kurz v Čechách pod Kosířem zaměřený na cyklistiku pro žáky 3. ročníků
 Interaktivní program „Bylo mi 14“ zaměřený na marihuanu, extázi a pervitin
pro žáky 1. ročníků. Program realizovala společnost Podané ruce o.p.s. a byl
zaměřen hlavně na snižování rizik při užívání návykových látek.
 Beseda „Pravda o drogách“ v rámci cykloběhu pro žáky 1. a 2. ročníků.
Organizovalo občanské sdružení Řekni NE drogám-řekni ANO životu.
 Projekt „Nenech to být“ - registrace školy v internetovém systému, který je zaměřen
na efektivní způsob odhalování šikany ve školách. Je podporován MŠMT
a spolupracuje s Linkou bezpečí a PPP v Brně.
Primární prevence je realizována i na domovech mládeže. Žáci pracují ve výtvarném
kroužku, kde je systematická tvůrčí činnost vede k životnímu optimismu, aktivitě
a užitečnému naplnění volného času. Vychovatelky pro žáky uspořádaly soutěž ve stolním
tenise a dlouhodobější soutěž v šipkách. Společně navštěvují Muzeum Prostějova,
Botanickou zahradu nebo Hvězdárnu.

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.
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
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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. 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. 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
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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.
V roce 2015 jsme realizovali projekt s ESF v rámci projektu „Výzva 56“ –
Čtenářské dílny a zahraniční jazykové pobyty.
V roce 2015 jsme realizovali projekt s OPVK „Výzva 57“- Komunikace
v angličtině formou blended learningu.
Realizované projekty
Od září 2016 jsme realizovali 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 zdokonalili znalosti cizích jazyků, zvýšili si povědomí o jiných
kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získali smysl
pro evropské občanství a evropskou identitu.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci oborů Autortronik, Mechanik opravář
motorových vozidel, Technologie potravin, Analýza potravin.
V termínu od 26. 3. 2017 do 17. 4. 2017 se zúčastnili vybraní žáci automobilních
oborů programu Evropské unie Erasmus Plus v italském Miláně. Program
Erasmus Plus je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež
a sport na období 2014–2020.
Naši studenti pracovali a získávali nové cenné zkušenosti v oblasti opravy
motorových vozidel. Studenti byli již předem rozděleni do pěti různých
automobilních servisů, kde pracovali pod odborným dohledem zkušených
mechaniků. Pracovní doba v Itálii má určitá specifika a je mnohdy odlišná od té,
kterou známe z České republiky. Ráno se začíná pracovat 9:00, potom následuje
delší přestávka na oběd a pracovní doba končí v 17:00 hodin odpoledne. Studenti
museli i přes některé obtíže dodržovat předem stanovenou pracovní dobu. Velmi
rychle se naučili pohybovat po Miláně městskou hromadnou dopravou. Po třech
týdnech praxe v servisech bylo výstupem celého projektu získání certifikátu
YOUTHPASS. Kromě získaných zkušeností a nových poznatků v oboru si studenti
přivezli i zážitky z víkendových výletů. První volnou neděli studenti navštívili
Museum Naturale v Miláně. Na druhou neděli byla naplánována návštěva zámku
rodu Sforza v Miláně a poslední volnou sobotu strávili v Muzeu automobilky ALFA
ROMEO. Kromě kulturního vyžití o víkendech se dobrovolníci zúčastnili výletů
k severoitalským jezerům, konkrétně k jezeru Lago di Como, kde se mohli kochat
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neopakovatelnými pohledy na italské Dolomity a jezera. Studenti zvládli vše bez
úhony a byli nadmíru spokojeni.
Vybraní žáci potravinářských oborů naší školy se v prvních třech dubnových
týdnech zúčastnili pracovní stáže ve vybraných vídeňských firmách. Stáž probíhala
pod záštitou projektu Erasmus+ ve spolupráci s firmou Austraining.
Žáci pracovali v potravinářském odvětví od přejímky a transportu zboží, přes
zpracování potravin ve firmě Gourmet, až po laboratorní analýzu kvality potravin
v laboratoři Eurofins. Hlavním posláním stáže bylo procvičení komunikace v cizím
jazyce, žáci se naučili orientovat se a být samostatní v novém prostředí a získali
praxi v oboru. Ve všech těchto aspektech byla většina žáků úspěšná a spokojená.
Žáci ovšem netrávili čas pouze prací, ale i volnočasovými aktivitami a poznáváním
rakouské metropole. V programu proto byla zahrnuta prohlídka historického centra
Vídně, návštěva zámku Schönbrunne a jeho přilehlých zahrad, návštěva zoologické
zahrady, přírodovědeckého muzea nebo výstava umění v Albertině.
Od 1. září 2017 realizujeme 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.

Nové projekty
 Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky - Projekt
se zaměřuje na zkvalitnění výuky funkčních gramotností žáků oborů bez maturitní
zkoušky. Absolventi těchto oborů jen velmi těžce získávají zaměstnání a často se
stávají terčem zneužívání zaměstnavatelů, jelikož nedokáží objektivně vyhodnotit
reálnou situaci v životě jak pracovním, tak osobním. Cílem projektu je vytvořit
vhodné metody, které napomohou k výuce čtenářské, matematické a finanční
gramotnosti v uvedených oborech. Žáci tak díky tomu budou schopni lépe
porozumět čtenému textu, dokáží si vyhodnotit finanční situaci osobní i pracovní
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a dokáží se orientovat třeba ve finančních produktech a vhodně je využívat. Tyto
metody se na závěr projektu zapracují do učebnic, které budou využívány ve všech
školách v ČR. Druhou část projektu tvoří tzv. občanské a sociální kompetence. Zde
je nutné vědět, že většina žáků oborů bez maturity pochází ze sociálně málo
podnětného rodinného prostředí, které je zpravidla málo motivující ke vzdělání
a málo příkladné pro život těchto dětí. Prostřednictvím celoročních interaktivních
programů „Vím, co chci?“ a „Vím, co potřebuji?“ budou pedagogové společně
s žáky pracovat na upevnění jejich sebevědomí, orientaci ve společnosti, hledání
lepších alternativ pro spokojený život.
 Kariérové poradenství - Projekt podpoří ve škole zavedení dvou pracovních pozic
a to koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového
poradce. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol
při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření,
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem
ze vzdělávání. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako
prostředník
mezi
školou
a
zaměstnavateli.
Účinně
pomůže
škole
a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které
škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového
zaměření. Další cílem projektu jsou stáže učitelů odborných učitelů
u zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy
identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti.
Na základě toho vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy a tu
osloví se žádostí o spolupráci. Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude
zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.
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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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 43 žáků,
 Skupina C 22 žáků.
Přehled počtů získaných oprávnění pro svařování:
 ZK 135 1.1
18 žáků
 ZP 135 1.1
17 žáků
 ZP 311 1.1
34 žáků
 ZK 311 1.1
10 žáků
 ZP 311- 2.1.1……18 žáků
 ZP 912 …………..4 žáci
 ZP 15 P2, P3…….4 žáci
 Celkem oprávněných svářečů: 105
 Periodické proškolení svářečů z BOZP: 97

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.
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Žáci prvního ročníku absolvují praktický výcvik v prostorách dílen školy, kde se nejdříve
seznámí s bezpečností práce, požární ochranou, poskytováním první pomoci a se školním
provozním řádem. V prvním pololetí se žáci seznamují jak s nářadím a materiálem daného
oboru tak i s předpisy a pracovními postupy. Postupně tak získávají vetší znalosti a jistotu
ve svém zvoleném oboru. V následném druhém pololetí již vyrábějí a montují jednoduché
konstrukce a výrobky na dílnách daného oboru pod vedením učitele odborného výcviku.
Praktickým výcvikem se tak prohlubují znalosti a dovednost v daném oboru.
Ve druhém ročníku žáci navazují na znalosti a dovednosti z ročníku prvního. Žáci jsou
seznamováni s obsluhou stacionárních strojů a většího ručního elektrického nářadí.
Následně žáci stavebních oborů vykonávají výuku jak v areálu dílen tak u smluvních
partnerů stavebního odvětví, kde se podílejí na výrobě produktů i na realizaci stavebních
zakázek ve všech stavebních oborech naší školy. Žáci oboru Instalatér absolvuji
svářečský kurz s možností získání svářečského průkazu metodou svařování plamenem,
polyfůzní svařování plastů a pájení mědi.
Třetí ročník je zaměřen na prohloubení odborné znalosti a zručnosti budoucích
řemeslníků, současně se projevuje vlastní kreativita žáků pod vedením učitelů odborného
výcviku. Výuka probíhá v prostorách dílen stavebních oborů i na sjednaných 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 2016 - 2017 byla organizována dle plánu školy
a časově byla rozvržena do dvou termínů. V prvním pololetí byla školní praxe
organizována v týdnu od 21. 11. - 25. 11. 2016 a ve druhém pololetí proběhla v týdnu
od 22. 5. – do 26. 5. 2017.
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 vedeni jako třída tedy celek nebo 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 jednotlivce, dvojice nebo
trojice podle možností a dohody s příslušným pracovištěm. V době školního vyučování
jsou tito žáci vysíláni na dohodnutá pracoviště mimo školu, kde pracují a plní úkoly
podle stanoveného plánu praxe (dílenského cvičení). Žáci mají na předmět praxe
a dílenské 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
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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.
 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.
 LAHŮDKY Z HANÉ – ANTONÍN JELÍNEK – prodej a distribuce potravin. Maloobchod
s potravinářským zbožím, zaměřený na prodej lahůdek, pečiva, uzenin, marmelád,
medu, aj. především z prostředí malovýrob. Individuální forma praxe po jednotlivců
probíhá v druhém pololetí pro 1. ročníky oboru Technologie potravin v rozsahu 5 dní.
 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 2016
Dne 9. 9. 2016 se 11 žáků naší školy zúčastnilo organizace Hanácké výstavy drobného
zvířectva v Prostějově.
Byli to žáci ze třídy 3. A Adam Jura, Aneta Kubová, Dominika Neherová, Aneta Petrželová,
Tereza Vychodilová a třídy 4. A Štěpánka Pastorková, Kateřina Doubravová, Lucie
Lobodasová, Tereza Michalcová, Alena Mlčochová a Daniela Řehulková. Pedagogický
dozor vykonával Ing. Jan Jakšík. Žáci pomáhali posuzovatelům při bodovém hodnocení
plemenných králíků, holubů a drůbeže, aby mohla být výstava následující dva dny
připravena pro veřejnost. Protože je v současné době 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 14. 9. 2016 se žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru Opravář zemědělských
strojů zúčastnili polní ukázky strojů dodávaných firmou P& L Hrubčice.
Žáci si mohli prohlédnout veškerou techniku, tj. traktory a mechanizační prostředky
k přípravě půdy, hnojení, ochranu rostlin, manipulaci s materiálem aj. Na ukázce byla
při práci předvedena technika firem Deutz-Fahr, Kockerling, Kinze, Bergman, Agrio, New
Holland, Wienhoff, Wielton, Bredal, Tatra Agro, Vredo, Kemper, vlastní výrobky firmy P& L
a další. Samozřejmostí byl odborný výklad ke každému stroji.
Současně probíhal v areálu firmy P& L Hrubčice Den otevřených dveří. Zde žáci prošli
zázemím firmy a prohlédli si další stroje, které firma dodává, zejména traktory Kioti
a příslušenství pro zahradní a komunální práce.
Pro žáky byla celá akce jistě velkým přínosem, zejména proto, že zhlédli stroje
ve skutečném provozu i s odborným výkladem.

Dne 19. 9. 2016 v rámci spolupráce s firmou Kaufland proběhla 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 čtvrtého ročníku oborů Analýza potravin a Technologie
potravin. S žáky diskutoval vedoucí prodejny Kaufland Prostějov - pan David Říha.
Formou her prošel s žáky vhodné složení zdravé snídaně, její skladbu a upozornil 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.
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Pod společným heslem „Hledejte práci tam, kde skutečně je!“ proběhne 20. 9. 2016
v Olomouci a 22. září 2016 v Prostějově Burza práce a vzdělání. Prezentovat se na nich
budou nejvýznamnější zaměstnavatelé, střední a vysoké školy našeho regionu.
Na burzách se představí perspektivní zaměstnavatelé z našeho regionu, kteří už teď
mohou nabídnout stovky volných pracovních míst ve strojírenství, elektrotechnice, optice,
potravinářství, textilnictví, stavebnictví, v dopravě, obchodu nebo zdravotnictví. Své
vzdělávací programy představí vybrané střední a vysoké školy, o jejichž absolventy mají
zaměstnavatelé největší zájem.
Burza práce a vzdělání v Olomouci proběhne na Výstavišti Flora, Pavilon A, v Prostějově
ve Společenském domě, Komenského 6, od 9 do 17 hodin. Vstup a veškeré poradenské
služby budou pro veřejnost ZDARMA.
Burza je určena nejen nezaměstnaným, ale i těm, kteří chtějí změnit práci, ale také
čerstvým absolventům škol a stávajícím studentům. Všichni, kdo hledají práci, dostanou
jedinečnou šanci kontaktovat na jednom místě a během jediného dne více
zaměstnavatelů, případně si domluvit další jednání s těmi, se kterými najdou společnou
řeč.
Další cílovou skupinou jsou žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče, kteří
se mohou seznámit s nabídkou perspektivních studijních oborů a se zaměstnavateli
prodiskutovat budoucí pracovní uplatnění.
Na organizaci burzy se spolupodílí Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora
Olomouckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Dne 20. 9. 2016 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili
předváděcí akce společnosti Lincoln Electric v prostorách společnosti Moravský QUICKSERVIS, spol. s.r.o. v Prostějově.
Společnost Lincoln Electric byla založena v roce 1895 a sídlí v Clevelandu ve státě Ohio.
Je předním světovým výrobcem svařovacích zařízení a přídavných svařovacích materiálů.
Tato americká společnost má více jak 40 výrobních závodů, včetně společných podniků
v 20 zemích s celosvětovou sítí distributorů a prodejních míst. Výrobky společnosti Lincoln
Electric jsou prodávány ve více než 160 zemích světa. Sortiment produktů a služeb
zahrnuje prakticky všechny svařovací a řezací procesy a aplikace. Již v roce 1917
společnost Lincoln Electric založila Welding School, která vyškolila za dobu své existence
více než 100.000 svářečských pracovníků.
Žáci naší školy byli seznámeni s aktuální nabídkou společnosti Lincoln Electric
pro tuzemský a evropský trh. Individuální prohlídkou zhlédli nejnovější svařovací
invertorové zdroje pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře plynu.
Technici společnosti Lincoln Electric předvedli žákům práci s těmito zdroji a odpověděli
na jejich dotazy. Součástí výstavy byly nejnovější ochranné pomůcky svářeče - především
speciální svařovací helmy a také nové druhy přídavných materiálů. Žáci naší svářecí
školy, budoucí svářeči, si vyzkoušeli práci s elektronickým svařovacím trenažérem, který
vyhodnotil jejich dovednosti a upozornil na chyby při svařování. Na závěr pracovníci
společnosti předvedli 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.
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Dne 22. 9. 2016 se žáci 4. ročníku oborů Analýza a Technologie potravin spolu s Mgr.
Radoslavou Spurnou zúčastnili v rámci Burzy práce a vzdělávání v Prostějově
simulovaného konkurzu na pozici manažera firmy Nestlé.
Konkurz se skládal ze dvou částí. V první části bylo 12 žáků rozděleno do tří skupin. Měli
dokázat, jak dovedou spolupracovat jak na individuálních tak na společných problémech.
Ukázalo se, kdo je vůdčím typem, kdo tmelícím prvkem a kdo je spíše submisivní.
Ve druhé části obdržel každý žák list, kde bylo uvedeno 5 modelových situací a žáci měli
seřadit aktivity podle pořadí, ve kterém se jim budou věnovat. Bylo zajímavé poslouchat
jednotlivé obhajoby žáků, kteří si dovedli stát za svými názory. Celá akce byla velmi
zajímavá i díky skvělé organizaci ze strany projektového managera firmy Nestlé pana
Imricha Szásze. A letošní maturanti si uvědomili, že získat vysněnou práci nebude tak
snadné.

Říjen 2016
Dne 4. 10. se žáci 1. ročníku 1A/TCH/AT Švehlovy střední školy polytechnické pod
vedením Mgr. Radoslavy Spurné zúčastnili lekce informační výchovy se zaměřením na
fungování Městské knihovny v Prostějově.
V rámci této příležitosti se tak studenti mimo jiné seznámili se službami knihovny,
informacemi o tom co knihovna nabízí, jak funguje, co v ní hledat či jak pracovat s jejím
elektronickým katalogem. Následovala prohlídka prostor knihovny. Zúčastnivší si tak
kromě půjčovny pro dospělé prohlédli rovněž hudební oddělení, čítárnu, studovnu či galerii
na půdě, která je dějištěm mnoha zajímavých kulturních akcí. Akce se konala v rámci
jubilejního 20. ročníku celostátního projektu Týden knihoven, jehož hlavním cílem je
změnit vztah žáků k literatuře a nebrat ji pouze jako nutné zlo.
Dne 12. 10. 2016 se zúčastnili žáci 1.A/TCH/AT a 2.A/AT v kategorii Junior soutěže
Přírodovědný klokan.
Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných
MŠMT.
Soutěžícím je zadán jednorázový test 24 úloh z oblastí chemie, biologie, fyziky
a matematiky, z nichž pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.
Na řešení mají soutěžící 40 minut čistého času.
Nejúspěšnějšími řešiteli na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov byli Lenka
Šumpichová, Růžena Váňová a Tomáš Fildán ze třídy 2.A/AT.
Dne 20. 10. 2016 se vybraní žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru instalatér
zúčastnili prezentace firmy HAWLE ARMATURY spol. s r. o., konané v pavilonu Y
brněnského výstaviště.
Společnost Hawle Armatury patří v současné době mezi nejvýznamnější dodavatele
vodovodních, kanalizačních a plynárenských armatur v ČR. Zaměřuje se na dodávky
armatur s vysokou technickou úrovní, špičkovou kvalitou zpracování a povrchovou
úpravou pro těžkou antikorozní ochranu (GSK).
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Pracovníci firmy se našim budoucím instalatérům věnovali osobně, zodpovídali na jejich
odborné dotazy a předávali jim své bohaté zkušenosti z praxe. Žáci byli přítomni tlakové
zkoušce, kterou potom osobně zopakovali. Spolupracovali u zkoušek odolnosti
a přilnavosti povrchu armatur. Dále zhlédli sadu odborných videí. Získané poznatky využijí
při závěrečné zkoušce.
Dne 20. 10. 2016 nás navštívil v rámci své cesty po Olomouckém kraji Brig. gen. Mgr.
Martin Červíček. Již v loňském roce jsme přijali nabídku Mladých konzervativců
v Prostějově zprostředkovat besedu s významnou osobností politického spektra ČR.
Nejinak tomu bylo i letos. M. Červíček je český policista, v letech 2012 až 2014 zastával
funkci policejního prezidenta. V roce 2016 se stal zastupitelem Královehradeckého kraje
za ODS. Besedy se zúčastnili žáci tříd 1. PA, 3. A, 4.A/TCH společně s organizátorkou
akce Mgr. R. Spurnou. M. Červíček žáky nejdříve seznámil se svou profesní kariérou a i
s tím, čemu se věnuje v současné době. S žáky besedoval o současné kriminalitě v ČR,
uvedl některé závažné případy, na kterých se podílel při vyšetřování. Snažil se žákům
přiblížit problémy, se kterými se potýká mnoho řadových policistů. Nejvíce dotazů se
týkalo přístupu EU k uprchlíkům. M. Červíček upozornil na časté podceňování rizika
spjatého s imigrací. Na závěr zdůraznil svůj záměr věnovat se především práci za ODS
v Královehradeckém kraji a popřál žákům mnoho úspěchů nejen ve studiu, ale i v osobním
životě.
Dne 21. 10. 2016 proběhlo pasování prvních ročníků do řad studentstva, což je letitou
tradicí na Švehlově střední škole polytechnické na nám. Spojenců 17. Žáci třídy 2. A/AT
si připravili mnoho zajímavých soutěží. Ty spočívaly např. v poznávání různých druhů
koření, pomazánek a jejich ingrediencí. Žáci soutěžili v tom, kdo dříve sní různé pokrmy
navázané na niti, navleče na tyč více matic atd. Bylo příjemné pozorovat, s jakým zápalem
se do soutěže zapojili nejen prváci, ale i organizátoři akce. Po ukončení soutěží,
do kterých se zapojili všichni žáci třídy 1.A/TCH/AT, nastalo samotné pasování. Žáci
obdrželi pasovací listiny, třídního maskota a šerpu. Na závěr celé akce byla pasována
za třídní učitelku této třídy RNDr. J. Plisková.
Dne 21. 10. 2016 se žáci oboru Zahradnické práce zúčastnili 21. celonárodní výstavy
ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků Flóra Olomouc.
Vzhledem k tomu, že podzim je období sklizně, bylo motto výstavy Plné sklepy a spíže.
Hlavní expozice v pavilonu A byla zaplněna ovocnářskými a zelinářskými výpěstky
nejvyšší kvality. Celý prostor byl rozdělen na jednotlivé „spíže,“ kde se prezentovali nejen
pěstitelé z Čech a Moravy, ale také z okolních států. K vidění zde bylo velké množství
různých odrůd jablek, švestek, kořenové i košťálové zeleniny, tykví a samozřejmě
podzimních druhů květin. Součástí doprovodného programu byla expozice Českého
zahrádkářského svazu v pavilonu, B, festival gastronomie a nápojů Olima, jehož součástí
byl 13. ročník Grand Prix ovocných destilátů Flóra košt s 270 soutěžními vzorky. Velice
zajímavá a poučná byla prezentace Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Olomouci,
která se věnovala problematice cíleného pěstování hub. Současně zde fungovala
i mykologická poradna. Venkovní prostory tradičně patřily zahradnickým trhům, kde
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si návštěvníci mohli zakoupit různé výpěstky, semena, zahrádkářské pomůcky či hobby
potřeby. Samozřejmostí byly různé atrakce pro děti a velké množství stánků s různými
pokrmy a nápoji. V rámci výstavy navštívili žáci volně přístupné skleníky.
Dne 25. 10. 2016 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.
Oblastní kolo se konalo na GJW v Prostějově, kde naši školu zastupovala dvě pětičlenná
družstva. Souboj křížků a koleček zvládli se ctí, byli vyřazeni silným soupeřem, který
postupuje do dalšího kola.

Listopad 2016
Dne 2. 11. 2016 pořádala Švehlova střední škola polytechnická Prostějov první Projektový
den pro žáky základních škol.
Návštěvníci a zájemci o studium měli možnost prohlédnout si celou školu a její vybavení
včetně specializovaných učeben laboratoří pro výuku chemie nebo biologie, odborné
učebny a dílny odborného výcviku. Na pracovišti nám. Spojenců, kde se vyučují
potravinářské obory, čekal návštěvníky zajímavý program. V laboratoři chemie byly
tématem kouzla a ukázky efektních pokusů např. sloní zubní pasta, barevný vodotrysk,
bengálské ohně. V laboratoři biologie si mohli návštěvníci připravit mikroskopický preparát
a pozorovat ho mikroskopem. Dále bylo pro žáky připraveno putování po škole
s Chemíkem, kde plnili úkoly na pěti stanovištích např. poznávání laboratorních pomůcek,
zařazování potravin do skupin sacharidů, bílkovin a tuků, poznávání obilovin, luštěnin,
koření a vůní. Za splnění úkolů byli žáci odměněni nálepkou Chemíka a sladkou odměnou.
Workshopu se zúčastnili žáci ze základních škol, tentokrát ze ZŠ Určice a ZŠ Hlubočky.
Na pracovišti Svatoplukova 80 proběhla prezentace automobilních a stavebních oborů.
Téma měla Mladý auto technik a Zábavně i poučně o stavebních oborech. Žáci ze ZŠ
Hlubočky a Kollárova Prostějov si mohli vyzkoušet automobilový trenažér, o který byl
největší zájem, dále také svářečský trenažér pro svařování v ochranné atmosféře CO.
Žáci se seznámili na modelech, jak funguje převodovka, diferenciál, spojka. Prohlédnout
si papírové a plastové modely aut našeho žáka Václava Všetičky. Nechyběly poznávací
soutěže – dopravní značky, provozní kapaliny, znaky aut. Velký zájem byl o ježdění
kamionem s přívěsem a traktorem na dálkové ovládání po vytvořené dráze. Účastníci
sestavovali také konkrétní modely ze stavebnice Merkur. Zájemci o stavební obory
si mohli vyzkoušet zapojení světelných zdrojů, měření proudu a napětí s měřicími přístroji i
stavebnicové modely pro elektronická zapojení. Zájem byl i o obor Truhlář, kde si žáci
mohli obrousit rámeček na fotku, který si pak mohli odnést domů. Rozpoznávali druhy
našich dřevin, skládali hlavolamy. Byli seznámeni s nářadím pro opracovávání dřeva,
s ukázkou práce s hoblíkem a horní frézkou. Jako dárek dostali stojánek na mobil. V rámci
učebního oboru Instalatér proběhly ukázky tvarování a ohýbání trubek, polyfúzní
svařování, lisování plastového a měděného potrubí. Zajímavá byla ukázka nové
technologie rozvodu vody v domácnosti. Žáci si mohli vyzkoušet měření výšek
na nivelačním přístroji, měření délek laserovým metrem, řízenou demolici sloupů pomoci
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stavebnicové hry. Projektový den měl úspěch, žáci odcházeli s novými poznatky a
se zajímavými informacemi.
Dne 3. 11. 2016 se škola prezentovala na 8. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Šumperku.
Dne 4. 11. 2016 se žáci maturitních ročníků vydali na tradiční Gaudeamus, kde
se seznámili s možnostmi dalšího vzdělávání.
Dne 9. 11. 2016 se škola prezentovala na 8. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Jeseníku.
Dne 14. 11. 2016 se škola prezentovala na 8. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Přerově.
Dne 16. 11. 2016 se Švehlova střední škola Prostějov opět prezentovala na přehlídce
středních škol – Scholaris Prostějov, která proběhla v KaSCentru v Prostějově. V letošním
roce jsme měli mnohem větší prostor předvést naše obory.
Zástupci potravinářských oborů předvedli zajímavé pokusy z chemie, seznámili veřejnost
s moderním mikroskopem. Žáci druhého a třetího ročníku ukázali jak si najít „štěňátko
ve zkumavce“, vyrobit bublifuk nebo jak zapálit pěnu. Velmi atraktivní bylo vzplanutí ohně
na dlani žáků bez újmy na zdraví.
Lákadlem automobilních oborů bylo určitě předvedení nejluxusnějšího elektromobil Tesla
za 4 mil. Kč, který prezentovala naše škola ve spolupráci se společností E.ON. Žáci
základních škol si také mohli vyzkoušet automobilový nebo svářecí trenažér.
Zájemci o stavební obory si mohli zapojit světelné zdroje, rozpoznávali druhy našich
dřevin, skládali hlavolamy, tvarovali a ohýbali trubky. Žáci si mohli také vyzkoušet měření
výšek na nivelačním přístroji a měření délek laserovým metrem.

Dne 20. 11. 2016 se škola prezentovala na Veletrhu vzdělávání ve Vyškově.

Dne 24. 11. 2016 se 44 našich žáků ze tříd 2.PA, 3.AT, 3.OT a 3.Z zúčastnilo divadelního
představení s názvem Like Shakespeare.
Představení poutavým a atraktivním způsobem přiblížilo mladé generaci tvorbu
a dvacetileté působení vynikajícího anglického dramatika Williama Shakespeara v divadle
Globe. Hercům se podařilo zachytit divadelní atmosféru 16. a 17. století v Londýně, kdy
muži tehdy hráli i ženské role. Scénky z her Zkrocení zlé ženy, Richarda III., Večera
tříkrálového, Romea a Julie, Hamleta, Othella a Macbetha se střídaly s vyprávěním
samotného dramatika o životě v době renesanční Anglie, o pozadí vzniku jeho divadelních
her i o jeho soukromém životě. Žákům učebních oborů se představení líbilo, maturanti
se však shodli na tom, že celé zhlédnutí některé Shakespearovy hry by bylo mnohem
lepší.
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Jak se již stalo tradicí, ke konci roku rozdává nošovická společnost Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC) technickým školám automobily z předsériové výroby, které
poslouží zejména k výuce budoucích automechaniků, techniků a inženýrů.
Za Olomoucký kraj si převzali symbolický klíč k osobnímu automobilu Hyundai i30
zástupci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov z rukou Jiřího Havlína, vedoucího
Oddělení lidských zdrojů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nošovice.
Darované, respektive prodané vozidlo za symboliclou jednu korunu je kompletní, plně
funkční a dokonale vybavené. Nemůže však být homologováno k užívání na veřejných
komunikacích, protože bylo vyrobena před oficiálním datem zahájení sériové výroby. Nový
Hyundai i30 bude sloužit žákům učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel
a žákům maturitního oboru Autotronik jako výuková pomůcka. Budoucí automechanici
a autotronici tak budou mít možnost seznámit se s funkcemi motoru, převodovky,
elektrických a elektronických systémů a budou mít možnost vyzkoušet si praktické
dovednosti
v
oblasti
opravárenských
úkonů
a
diagnostických
měření.
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov realizuje i další formy spolupráce s
nošovickou automobilkou. Žáci automobilních oborů pravidelně navštěvují výrobní závod a
seznamují se tak s technologickým procesem výroby jednotlivých pracovišť lisovny,
svařovny,
převodovkárny
až
po
finální
montáž
nových
vozidel.
Probíhající spolupráce mezi Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov a Hyundai
Nošovice, výrobcem osobních automobilů, přispívá ke zkvalitnění přípravy budoucích
odborníků v autoopravárenství.

Dne 23 a 24. 11. 2016 se škola prezentovala na 21. přehlídce středních škol SCHOLARIS
v Olomouci.

Prosinec 2016
Dne 13. 12. 2016 se v areálu praktické výuky stavebních oborů konala prezentace firmy
KOPOS KOLÍN a.s., která vyrábí elektroinstalační úložný materiál z plastů i kovu.
Zástupce firmy představil žákům oboru ELETŘIKÁŘ SINOPROUD firmu KOPOS KOLÍN
a.s., seznámil žáky se sortimentem firmy a také s jejím vznikem a postavením na dnešním
trhu. Prezentace byla doplněna o nejrůznější vzorky – podomítkové krabice, podlahové
krabice, podparapetní žlaby, instalační lišty, elektroinstalační trubky. Žáci si mohli
prohlédnout i další sortiment výrobků této firmy a vcítit se do pozice montéra. Žákům byla
také předvedena videoukázka montáží nejrůznějších prvků a to proto, aby se vyvarovali
nejčastějším chybám, které vznikají při neodborné montáži. Na základě těchto zjištění
firma KOPOS natočila videa, na kterých můžeme spatřit profesionální a odbornou montáž
jejich produktů. Tato videa jsou přístupná na webových stránkách firmy a žáci byli
seznámeni s tím, kde se nacházejí. Prezentace byla zajímavá a žáci si odnesli znalosti,
které ve své praxi v budoucnu jistě využijí.
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V rámci spolupráce s firmou Kaufland proběhla v úterý 15. 12. 2016 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). Formou her prošel s žáky vhodné složení zdravé
snídaně, její skladbu a naopak 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 20. 12. 2016 se uskutečnila v areálu prostějovské nemocnice patřící akciové
společnosti AGEL exkurze žáků druhého a třetího ročníku oboru Instalatér Švehlovy
střední školy polytechnické Prostějov.
Žáci si nejdříve poslechli výklad vedoucího tepelného a energetického hospodářství
nemocnice Prostějov v nově zrekonstruované plynové kotelně, kde se také seznámili
s provozem celého zařízení. Exkurze dále 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 a exkurze rozlehlé
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. V závěru exkurze si žáci prohlédli strojovnu
nově vybudovaného relaxačního bazénu a byli zde seznámeni s procesem úpravy
a čištění použité vody. Na závěr celé akce dostali žáci v řídícím středisku prostor na
dotazy.
Dne 20. 12. 2016 přichystali žáci maturitní třídy 4.A/TCH pro ostatní spolužáky
i zaměstnance školy Vánoční prodej.
Svou třídu vyzdobili a přestavěli na bufet. V něm nabízeli doma i ve škole vyrobené
pochoutky slané i sladké – guláš, těstovinový salát, chlebíčky i chuťovky, dorty, cukroví,
vařili kávu i čaj. Zájem o jejich skvělé výrobky byl jako každý rok veliký, za svou snahu
slyšeli mnoho chvály.
Dne 21. 12. 2016 žáci naší školy zhlédli v Městském divadle představení nazvané 1984
od George Orwella. Tento psychologický thriller ukazuje postupný rozklad člověka
(Winstona Smithe), jeho psychiky, vůle a osobnosti pod tlakem totalitního režimu.
Klade si otázky, kam až sahají hranice lidské svobody, zda je možné za každé situace
zachovat svobodnou vůli, nebo mohou-li se z lidí stát stroje, které lze přeprogramovat.
Winstonovy vzpomínky prolínají hudební a rytmizované výstupy chóru, charakterizující
Orwellovskou společnost Velkého Bratra, kde už není žádné myšlení, žádný odpor, žádný
zločin, kde už existuje jen zotročená masa ovládaná kolektivním vědomím, jehož silou
je moc.
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Dne 21. 12. 2016 v rámci předvánočního programu třídy 1.A/TCH/AT šikovný papoušek
Kakadu z olomoucké ZOO zatančil před žáky Švehlovy střední školy polytechnické
v Prostějově.
Kromě papoušků se po třídě proháněly dvě malé surikaty a nad hlavami poletovala
hrdlička. Surikaty jsou africké šelmy, které každého rychle zaujmou exotickým vzhledem i
chováním. K typickým projevům patří nehybný postoj na zadních nohách. Z hravých tvorů
se
v
mžiku
proměňují
v
sochy
a
připomínají
zahradní
trpaslíky.
Děkujeme paní Vysloužilové ze ZOO Olomouc za návštěvu ve škole.
Dne 21. 12. 2016 proběhlo v rámci partnerství s firmou Kaufland předání vánočních
balíčků vybraným žákům školy.
32 žáků školy bylo oceněno 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, zástupkyně ředitele Ing. Renata Grulichová a Ing. Jitka Karhanová. Akce
navodila atmosféru blížících se Vánoc. Všem oceněným vedení školy děkuje za práci
a prezentaci školy. Společnosti Kaufland děkujeme za spolupráci.

Leden 2017
Dne 10. 1. 2017 pořádala Švehlova střední škola polytechnická Prostějov třetí Projektový
den pro žáky základních škol.
Již podruhé město Šternberk ve spolupráci s MAS Šternbersko, o. p. s. uspořádalo v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk workshop na téma
„KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?", který se konal v prostorách velkého sálu Kulturního domu
ve Šternberku dne 25. 1.2017.
Naše škola zde prezentovala studijní i učební obory. Děkujeme našim studentům za
aktivní přístup při prezentaci školy.
Ve dnech 25. a 26. ledna 2017 proběhla na Střední škole stavební a dřevozpracující
v Ostravě soutěž odborných dovedností žáků třetích ročníků učebního oboru Tesař
s názvem „Učeň tesař 2017".
Vyhlašovatelem již 15. ročníku soutěže byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České
republiky. Soutěžního klání se zúčastnilo osm dvojčlenných družstev z celé Moravy. Cílem
bylo získat co největší počet bodů ze zadaných soutěžních úkolů, které byly rozdělené do
části teoretické a praktické. V teoretické části museli žáci správně zodpovědět 40
odborných otázek a v praktické části měli za úkol vyhotovit podle zadané výkresové
dokumentace krov pergoly s vrcholovou vaznicí v časovém limitu 9,5 hod.
Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov reprezentovali žáci Michal Majerhöfer
a Jan Matuška pod vedením učitele odborného výcviku Josefa Vaverky. Žáci mohli získat
nejen hodnotné ceny od sponzorů soutěže, ale také postup do finále soutěže, která
se bude konat v dubnu tohoto roku v Brně. Našim žákům postup do finále v Brně unikl, ale
i tak zanechali pěkný dojem ze svého vystoupení.
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Únor 2017
Dne 7. 2. 2017 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.Všichni účastníci se shodli na
tom, že tato certifikace je velice přínosná pro jejich činnost a zvyšuje
konkurenceschopnost pracovníků na trhu práce.
Dne 8. 2. 2017 pořádala Švehlova střední škola polytechnická Prostějov čtvrtý Projektový
den pro žáky základních škol.
Tentokrát se Projektového dne zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků ze základních škol, tentokrát
ze ZŠ Olomouc Holice a ZŠ Bedihošť. Žáci měli možnost prohlédnout si celou školu a její
vybavení včetně specializovaných učeben laboratoří pro výuku chemie a biologie, kde na
ně čekal zajímavý program, který pro ně připravili učitelé odborných předmětů a žáci 2. a
3. ročníku oboru Analýza potravin. Dále žáci plnili úkoly na stanovištích v budově školy
např. poznávání laboratorních pomůcek, obilovin, luštěnin, koření a vůní. Za splnění úkolů
byli žáci odměněni sladkou odměnou od společnosti Kaufland.
Dne 9. 2. 2017 se uskutečnil na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov seminář
firmy GIAGOMINI, který je určen pro odbornou veřejnost a školská zařízení. Semináře se
zúčastnili žáci oboru Instalatér a učitelé odborných předmětů.
Firmu GIACOMINI S.p.A. založil v roce 1951 pan Alberto Giacomini. Během několika
desetiletí firma vykázala pozoruhodný růst a stala se největším zpracovatelem mosazi v
Evropě. Původní malá továrna v San Maurizio d´Opaglio na západním břehu jezera Orta
se rozrůstala a měnila svoji podobu. Dnes má vedoucímu postavení v oboru mosazných
armatur pro topení, vodu a plyn a rozvodů teplovodního topení. Firma GIACOMINI S.p.A je
jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem
všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti topení anebo v oblasti
chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího procenta lidí, kteří se
nacházejí v prostorách. Může se jednat o prostory obytné, kancelářské, případně i
prostory terciární sféry. Firma GIACOMINI CZECH s.r.o. nabízí ucelené systémy
podlahového vytápění od trubek, systémových izolačních desek, lišt pro vytvoření
trubkového registru, přes rozdělovače a regulaci, až po chemické přísady do betonových
směsí. Firma je výrobcem jednotlivých komponentů, a je proto schopna zajistit nejvyšší
kvalitu a zaručenou kompatibilitu všech prvků.
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Cílem semináře bylo seznámit se s novými produkty a výrobním programem Giacomini.
Ve své přednášce se školitel pan Petr Žemlička zaměřil na profesionální aplikaci výrobků a
problematické technologické postupy. Žáci a učitelé projevili o tuto problematiku zájem a
jejich dotazy byly profesionálně zodpovězeny. Účastníci získali mnoho zajímavých typů
pro své studium i praktické využití. Je nutné poděkovat obchodnímu zástupci za realizaci
odborného semináře na naší škole, který navazuje na již probíhající spolupráci firmy
Giacomini a Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov.
Dne 9. 2. 2017 se žáci svářecí školy při Švehlově střední škole polytechnické Prostějov
zúčastnili předváděcí akce společnosti EWM Hightec Welding Sales s.r.o.
Semináře se zúčastnili žáci oboru Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář
motorových vozidel, Autotronik a učitelé odborných předmětů.
Společnost EWM Hightec Welding Sales s.r.o. je obchodním zastoupením německé firmy
EWM AG se sídlem v Mündersbachu. Tato společnost byla založena v roce 1957
Edmundem Szczesnym jako výrobce elektronických součástek a dodavatel svařovacích
přístrojů. V roce 1988 firma EWM, jako první na světě, uvádí na trh invertor pro svařovací
přístroje s wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG) s technologií AC/DC. Dnes má
společnost obchodní zastoupení po celém světě s mnoha výrobními závody např. závodu
v Kunshanu v Číně, zastoupení v Dubaji, Velké Británii i České republice. EWM se již déle
než 50 let se zabývá otázkou, jak můžeme dosáhnout pro své zákazníky maximální
kvality, hospodárnosti a užitné hodnoty v oblasti obloukového svařování. EWM nabízí
kompletní, vzájemně sladěný systém, sestávající z technologicky vyspělých i kvalitativně
prvotřídních jednotlivých komponent. Svařovací přístroje i všechny další výrobky jsou
důsledně zaměřeny na docílení co nejlepších výsledků v příslušném svařovacím procesu,
na efektivní ochranu zdrojů a v neposlední řadě i na co nejnižší náklady.
Na semináři byli žáci seznámeni s aktuální nabídkou modelů vyráběných svařovacích
agregátů včetně příslušenství pro tuzemský a evropský trh. Žáci naší svářecí školy,
budoucí svářeči, si vyzkoušeli práci s elektronickým svařovacím trenažérem, který
vyhodnotil jejich dovednosti a upozornil na chyby při svařování. Na této akci žáci získali
nové znalosti v oblasti svařování elektrickým obloukem a informace o nejmodernějších
postupech při svařování.
Dne 17. 2. 2017 žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov navštívili firmu
ROOFS CZ Group a.s. v Olomouci, která se zabývá prodejem nářadí Mafell.
Název tohoto nářadí je pojmem v dřevozpracujícím průmyslu. Akci navštívili žáci 3.
ročníku oboru Tesař a 2. ročník oboru Truhlář společně s učiteli odborných předmětů.
Výrobce nářadí značky Mafell je známý svou tzv. německou kvalitou, která vzniká přímo
v srdci silné průmyslové oblasti v Německu kolem Stuttgartu. Výroba nářadí MAFELL
je umístěna pouze v Oberndorf am Neckar - přímo v srdci silné průmyslové oblasti. Zde,
kromě známých globálních hráčů, se nachází četné menší firmy, které mají vedoucí úlohu
na světovém trhu . V tomto prostředí je produkováno nářadí MAFELL "Kvalita Made in
Germany" s podílem vlastní výroby komponentů až 85%, firma disponuje vlastní
nástrojárnou. Kvality nařadí MAFELL není dosaženo díky velké sériové výrobě - ale
v high-tech maloseriové výrobě v Oberndorfu, která umožnuje krátké reakční doby. Stroje
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jsou výsledkem jedinečného výrobního procesu, v kterém vzniká slavná kvalita nářadí
MAFELL pro generace. Toto je základ nezaměnitelnosti výrobků Mafell : silné motory,
extrémě robustní konstrukce, neobyčejně dlouhá životnost. Od profesionálů
pro profesionály. Žáci si během návštěvy prodejny prohlédli celou řadu nářadí včetně
novinek. Z celé řady výrobků nutno vyzvednout akumulátorovou kapovací pilu, ponornou
kotoučovou pilu a řadu dalších. Žáci však nezůstali jen u prohlídky, ale nářadí si i pořádně
vyzkoušeli v akci konané v rámci dodržování bezpečnosti práce. Získané dovednosti naši
žáci určitě zhodnotí ve svém profesním životě i v blížících se závěrečných zkouškách
v červnu 2017, ale ze všeho nejdříve v březnové soutěži SUSO (soutěžní přehlídka
stavebních řemesel) v Hradci Králové pro obor Truhlář. Z průběhu soutěže truhlářů
pozorným čtenářům aktualit Švehlovy střední školy polytechnické podáme zde náležité
informace. V závěru děkujeme za pozvání Martinu Kuchaříkovi z firmy ROOFS, za to,
že umožnil našim žákům si prohlédnout a hlavně osahat, vyzkoušet si nářadí značky
Mafell.
Dne 14. 2. 2017 se žáci maturitních oborů Švehlovy střední školy polytechnické
na nám.Spojenců17 společně se svými učiteli zúčastnili výchovného koncertu hudební
skupiny The Backwards.
Tato košická skupina vznikla v roce 1995 a snaží se připomenout hudbu legendárních The
Beatles.Je to v současné době nejlepší revivalová skupina tohoto žánru. Kapela absolvuje
ročně mnoho koncertů, a proto jsme s radostí přijali nabídku navštívit tuto akci. Všichni
jsme byli nadšeni jejich projevem, žáci spontánně reagovali a vyslovili přání navštívit
podobnou akci v brzké době.

Dne 17. 2. 2017 se žáci čtvrtého ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov
oboru Analýza potravin a Technologie potravin zúčastnili exkurze v Palírně U Zeleného
stromu a.s.
Jde o přímého nástupce českých likérek GRANETTE a Starorežná Prostějov. Navazuje
na téměř 500 let dlouhou a bohatou tradici obou předních českých tradičních výrobců
lihovin. Objemem výroby 120 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů ročně je druhým
největším výrobcem lihovin v České republice. Zároveň je největším ryze českým
výrobcem lihovin na českém trhu.
Po příchodu do lihovaru byli žáci seznámeni s návštěvním řádem a bezpečností provozu.
Následně si jich ujal p. Hampl, který jim sdělil několik informací o historii a současném
stavu provozu. Následovala prohlídka provozu a seznámení s technologií výroby. Palírna
líh nevyrábí, ale kupuje ho od lihovaru a skladuje jej v kamenných nádobách. Do něj sype
byliny a poté extrahuje a destiluje. Pálenka odtud míří do sklepů, kde zraje. Ke zrání se
používají hlavně dubové sudy. Pak následuje plnění do lahví a finální balení. Výrobní linka
je schopna naplnit až čtyři láhve za sekundu.
Ke konci prohlídky byli žáci seznámeni s výrobním portfoliem firmy, kam patří více než
stovka produktů. Specialitou je Režná a Starorežná. Postup výroby je podobný, obě
kořalky se liší směsí použitých bylin a dobou zrání. Starorežná obsahuje 40 %, obsahuje
11 bylin a zraje 3 roky a Režná obsahuje 35 % alkoholu a 7 bylin a zraje pouze 3 měsíce.
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Mezi nejznámější značky patří dále Stará myslivecká, Blend 42 vodka či Hanácká vodka.
Své značky firma také úspěšně vyváží. S produkty pocházejícími z výrobních linek firmy
Palírna U Zeleného stromu a.s. se zákazníci mohou setkat v dalších patnácti zemích pěti
světových kontinentů.
Dne 23. 2. 2017 proběhlo regionální kolo odborné soutěže Autoopravář junior 2017 kategorie Autotronik na VOŠ Zábřeh.
Soutěže se zúčastnilo šest soutěžících ze ŠSŠP Prostějov a VOŠ a SŠ Zábřeh. Ve třech
částech soutěže, a to 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.
Soutěž probíhala v duchu „olympijských tradic“ - to znamená, že není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se.
Neuvěřitelný triumf se podařil Instalatérům z naší školy. Již potřetí za sebou dokázali
porazit veškerou konkurenci v Olomouckém kraji a jasně tím ukázali, jak vysokou úroveň
má výuka tohoto oboru na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov.
Krajské kolo jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže odborných dovedností Učeň
Instalatér 2017 proběhlo dne 23. 2. 2017. Konalo se na SŠZTS Šumperk, a to za podpory
Cechů topenářů a instalatérů ČR, firmy Ptáček a dalších partnerů. Soutěže se zúčastnili
žáci středních škol z Olomouce, Prostějova, Přerova, Šumperku a Hranic. Každou školu
reprezentovalo jedno dvojčlenné družstvo.
Soutěž krajského kola probíhá na jednotných panelech, které zajistil Cech topenářů
a instalatérů ČR se spolupracujícími firmami. Tyto panely jsou převáženy na jednotlivá
krajská kola soutěže, a tím jsou zajištěny všem účastníkům stejné podmínky. Odborné
dovednosti žáků byly prověřovány v rámci šesti praktických témat. Soutěžící svařovali
plasty, tvarovali a pájeli měděné trubky, svařovali a ohýbali ocelové trubky, a poté vše
spojili do finálních výrobků, které vytvářeli podle předložené dokumentace. Soutěžní úkoly
dále pokračovaly montáží vodovodní baterie a kompletací závěsného WC. Posledním
úkolem všech soutěžících bylo absolvování testu, který prověřil jejich teoretické znalosti.
Žáci pracovali na jednotlivém zadání samostatně a byli hodnoceni individuálně. Podle
tohoto hodnocení jednotlivců bylo na závěr sestaveno pořadí školních družstev. Aby byla
zajištěna maximální objektivita, byli žáci hodnoceni nezávislou porotou odborníků.
Vyhodnoceni byli jak jednotlivci, tak družstva. V jednotlivcích obsadili první a druhé místo
žáci naší školy Jakub Kroupa a Lukáš Vrba a z prvenství se radovali i v kategorii družstev.
Tímto prvenstvím naši žáci navázali na vynikající výsledky z minulých ročníků a potvrdili,
že dosahování nejvyšších umístění naší školy v soutěži není náhodné. Velký obdiv
a pochvalu si však nezaslouží pouze žáci, ale i učitelé, kteří je na soutěž pečlivě připravili.
Konkrétně se jedná o vedoucího učitele odborného výcviku Vojtěcha Jahodu a učitele
odborného výcviku Vojtěcha Rozsívala, kteří dokázali žáky zodpovědně připravit a dovést
je k vítězství již potřetí v řadě! Naši žáci si svým skvělým umístěním zajistili účast
v celostátním finále soutěže, které se koná ve dnech 25. – 28. 4. 2017 v rámci
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Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Žákům i učitelům k jejich mimořádným
úspěchům gratulujeme a do dalších bojů přejeme hodně štěstí!

Březen 2017
Dne 15. 3. 2017 proběhlo na Střední škole polytechnické v Olomouci krajské kolo
odborné soutěže Autoopravář junior 2017 - kategorie Automechanik.
Soutěže se zúčastnilo pět středních škol Olomouckého kraje. Za Švehlovu střední školu
polytechnickou Prostějov se zúčastnili žáci třetího ročníku učebního oboru Mechanik
opravář motorových vozidel Zdeněk Fritz, který se umístil na sedmém místě a David Ciml,
který byl osmý. Soutěžilo se ve třech oblastech, a to v teoretické části, poznávací části a
plnění praktických úkolů.
Dne 15. 3. 2017 navštívili žáci 1. ročníku oboru Analýza potravin Masozávod Modletice
společnosti Kaufland pod vedením Ing. Evy Gefingové.
Tato exkurze byla zajištěna firmou Kaufland v rámci projektu Partnerství se školami.
Spolupráce Švehlovy střední školy polytechnické v Prostějově se společností Kaufland
začala již v loňském školním roce 2015/2016. Společnost Kaufland je na trhu práce
stabilním zaměstnavatelem a snaží se odborným školám a učilištím nabídnout výhodnou
spolupráci. Modletice jsou jediným masozávodem v ČR, který dodává maso pro řetězec
Kaufland, denně zpracuje až 100 tun vepřového a hovězího masa. V úvodu exkurze byli
žáci seznámeni krátkou prezentací s hygienickými předpisy a ochrannými pomůckami
při prohlídce masozávodu. Poté prošli jednotlivé části masozávodu např. příjem masa,
sklad na uchování masa, bourárnu, oddělení mletých mas a uzení, baličku. Na
jednotlivých úsecích poznali nejdůležitější technologické procesy výroby. Na závěr
exkurze byli žáci odměněni ochutnávkou jednotlivých produktů masozávodu a aktivně se
zapojili
do diskuze.
Žáci druhého ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov oboru Truhlář se dne
15. 3. 2017 zúčastnili prezentační akce společnosti Hranipex Czech Republik k. s.
V úvodu prezentace se žáci seznámili s historií společnosti, která je významným výrobcem
nábytkových hran. Portfolio produktů společnosti zahrnuje disperzní, montážní
a konstrukční lepidla. Dále tato společnost nabízí čisticí prostředky, které efektivně
pomáhají při olepování nábytkových dílců.
Po úvodním seznámení s činností společnosti následovaly praktické ukázky použití
jednotlivých produktů z oblasti lepicí chemie. Nejdříve byla představena tavná lepidla typu
EVA a PUR, která se používají v olepovacích strojích, dále konstrukční lepidla Hranicoll
a Hranipur a kontaktní lepidla Hranifix a Jowat.
Pro dokonalý výrobek je zapotřebí přebytečné lepidlo odstranit, a proto nám byla ukázána
řada čisticích prostředků Hranipex pro snadné a šetrné očistění lepidel z povrchu
nábytkových dílců.
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Během akce se žáci rovněž seznámili s montážními lepidly, která jsou vhodná
k připevnění dekoračních zrcadel na různé povrchy, k lepení všech stavebních materiálů
a pro univerzální použití. Tato lepidla jsou vyráběna na bázi silikonu a hybridního
polymeru.Žáci během prezentace společnosti projevili zájem o informace týkající se lepicí
a čistící chemie i o jejich použití při výrobě a montáži. Tyto informace mohou využít jak při
skládání závěrečné zkoušky, tak i ve svém profesním životě při výběru lepící a čistící
chemie do své dílny.
Dne 16. 3. 2017se opět na naší škole konalo závěrečné kolo soutěže pro základní školy,
Chemík 2017. Do posledního kola soutěže se probojovalo 14 soutěžících z celkem 4
základních škol okresů Prostějov a Olomouc a byly před nimi tři soutěžní úkoly.
První body získávali soutěžící při poznávání laboratorního vybavení. Ve druhé části na ně
čekala periodická tabulka a rozšířené anorganické názvosloví (oproti učivu ZŠ), které
podle dosažených výsledků dalo většině soutěžících pořádně zabrat. Poslední část
finálového kola byla zaměřena na praktickou laboratorní práci. V laboratoři tak probíhalo
skutečné bádání, při kterém žáci základních škol zjišťovali, které ionty kovů pro ně byly
rozpuštěny v neznámých vzorcích. Podobné postupy se běžně používají při práci
analytických
chemiků
a
soutěžící
byly
v
této
části
velmi
úspěšní.
Vyhrát může ale jen jeden a proto i v této soutěži byly vyhlášeni tři nejlepší. Na prvním
místě se umístila Lucie Blechtová ze ZŠ Dr. Horáka v Prostějově a po zásluze se mohla
radovat z tabletu, který byl první cenou. Na druhém místě se umístila Adéla Lavrenčíková
ze ZŠ Senice na Hané a na třetím místě Eliška Hladká, která stejně jako
vítězka navštěvuje ZŠ Dr. Horáka v Prostějově.
Všem zúčastněným soutěžícím děkuji a příští rok se opět potkáme s dalšími mladými
chemiky u soutěže Chemík. A vzhledem k tomu, že první dva ročníky ovládli žáci ze ZŠ
Dr. Horáka, nabízí se otázka: "Najde se příští rok někdo, kdo je trumfne?"

Dne 20. 3. 2017 se v rámci celorepublikové chemické soutěže konalo i u nás školní kolo
Chemické olympiády, tentokrát o kategorii C.
Odvahu na školní kolo sbíralo hned několik žáků prvních a druhých ročníků, nakonec se
však zúčastnili jen tři. Jaromír Deneš (2.A), Lucie Plachá (1.A) a Veronika Dočkalová (1.A)
bojovali se zadanými úkoly nejen na papíře, ale také přímo v laboratoři. Jejich výsledky
se v konkurenci žáků jiných škol jistě neztratí a uvidíme, zda budou stačit na postup
do krajského kola.
Dne 21. 3. 2017 se uskutečnil na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov seminář
firmy JG John Guest, který je určen pro odbornou veřejnost a školská zařízení. Semináře
se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku oboru Instalatér a učitelé odborných předmětů.
Nástrčné spojky a plastové trubky pro sanitární a vytápěcí systémy John Guest – řešení
pro světový trh.
John Guest je mezinárodní společnost s historií trvající více než padesát let. Je jedním
z hlavních dodavatelů pro mezinárodní výrobní a obchodní společnosti. Základní
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produktová řada společnosti John Guest pokrývá nástrčné spojky, trubky a hadice pro trhy
v Evropě, Americe i na Dálném východě.
Zatímco celý nástrčný systém John Guest Speedfit pro sanitární techniku a vytápění byl
vyvinut a je vyráběn ve Velké Británii, nápad a realizace výrobku trubka v trubce pochází
od české dceřiné společnosti John Guest Czech s.r.o. Řešení poskytuje uživateli zajímavé
výhody v podobě vysokého uživatelského komfortu, úspory vody a energie a v neposlední
řadě i úspory investic. Poprvé jsme se mohli seznámit s tímto unikátním systémem
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2008. Hned následující rok získala
společnost John Guest Czech s.r.o. za spojovací prvky pro trubkové systémy s názvem
trubka v trubce jednu z hlavních cen v prestižní celostátní soutěži Výrobek roku. Systém
John Guest bývá označován jako systém otevřený, neboť umožňuje také používání trubek
a hadic jiných výrobců. Trubky musí samozřejmě splňovat nároky na přesnost a kvalitu
povrchu pro použití se spojkami John Guest. Sortiment firmy John Guest zahrnuje
systémy pro sanitární techniku a vytápění včetně připojení do okruhu s tepelným
čerpadlem. Novinkou v sortimentu společnosti John Guest Czech s.r.o. je RTL ventil
s osvědčenou nástrčnou technologií (bez použití nářadí), který je vhodný pro dodatečnou
instalaci podlahového vytápění.
Cílem semináře bylo seznámit se s novými produkty a výrobním programem společnosti
John Guest. Ve své přednášce se zástupce společnosti pan Červinka zaměřil
na profesionální aplikaci výrobků a problematické technologické postupy. Žáci a učitelé
projevili o tuto problematiku zájem a jejich dotazy byly profesionálně zodpovězeny.
Účastníci získali mnoho zajímavých typů pro své studium i praktické využití. Je nutné
poděkovat obchodnímu zástupci za realizaci odborného semináře na naší škole. Seminář
navazuje na již dlouhodobou spolupráci společnosti John Guest se stavebním oborem
instalatér.
Ovoce a zelenina jsou bezesporu nedílnou součástí zdravé stravy. Jsou zdrojem
důležitých živin, zejména pak vitamínů, minerálních látek a vlákniny.
Lidé často na jejich důležitou úlohu ve stravě zapomínají. Proto o ovoci a zelenině, jejich
důležitosti, způsobu nakupování, exportu i importu přijel 21. 3. 2017 pro naše žáky
přednášet zástupce společnosti Kaufland pan Tomáš Prášil (vedoucí oblasti nákupu
ovoce/zelenina). Žáci se tak měli možnost seznámit s praktikami obchodování s těmito
důležitými komoditami na potravinovém trhu. Přednáška se týkala především postavení
banánů na našem trhu, které se do ČR dovážejí z exotických zemí, přesto patří
k nejprodávanějšímu ovoci u nás. Z přednášky si žáci odnesli mnoho cenných a
zajímavých informací.
Ve dnech 22. 3. – 24. 3. 2017 se konal 22. ročník Ekologické olympiády. Jedná se
o tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřenou na oblast ekologie, ochranu přírody
a péči o životní prostředí.
Pořadatelem olympiády je Český svaz ochránců přírody. Soutěže se zúčastnilo deset
týmů, ze šesti středních škol Olomouckého kraje. Naše škola vyslala dvě tříčlenná
družstva. První družstvo tvořili žáci třetího ročníku oboru Autotronik – Michal
Bodinek, Daniel Bošek, Tomáš Otáhal, druhé družstvo bylo sestaveno z žáků druhého
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ročníku oboru Analýza potravin - Jaromír Deneš, Adéla Štěrbová a Andrea Vlková. Každý
ročník olympiády je věnován určitému tématu, pro letošní školní rok to byly Biokoridory
a biobariéry. Konkrétně se jednalo o problematiku výstavby silničního obchvatu obce
Bludov. Soutěž byla třídenní a zahrnovala odbornou terénní exkurzi, část teoretickou
(testy, poznávání přírodnin) a část praktickou, která prověřila dovednosti žáků přímo
v terénu při řešení praktických úkolů. Soutěžní testy, plnění a prezentaci zadaných úkolů
hodnotila tříčlenná odborná porota. Celá akce proběhla v krásném areálu Střediska
ekologické výchovy Švagrov, které se nachází v podhůří Jeseníků.
Dne 23. 3. 2017 v kině Metro zhlédli žáci z tříd 2.O, 2. EITr, 3.MO a 3.EIZ
nejlepší dokumentární film nazvaný „Nicholas Winton – síla lidskosti“.
Je to příběh sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 před vypuknutím 2. světové války
zachránil z Československa 669 dětí převážně židovského původu. K záchraně dětí
přistoupil s typicky britskou samozřejmostí, jako by to byla nejobyčejnější věc na světě.
„Děti byly v ohrožení, tak jsem jim pomohl.“ - vzpomíná Winton. Zorganizoval osm
transportů dětí do Británie. Devátý transport s 250 dětmi už bohužel neodjel, vypukla
válka.
Wintonovo odhodlání přesvědčilo stovky britských rodin, aby otevřely dveře svých domovů
a nabídly lásku neznámým dětem, a to bez jakékoli podpory státu nebo jiné oficiální
organizace. Přitom sami byli často v těžké ekonomické situaci. Příběhy jejich lidskosti nás
dodnes inspirují.
Nicholas Winton 50 let o své záchranné akci mlčel. Až zásluhou jeho manželky Gréty se
svět o jeho činu dozvěděl. Britskou královnou byl pasován na rytíře. Čtyřikrát byl
nominován
na
Nobelovu
cenu
míru,
avšak
nebyla
mu
udělena.
Wintonova záchranná mise nemá ve světové historii obdoby. Díky němu a jeho
spolupracovníkům dnes v rodinách zachráněných dětí žije více než 6000 lidí na světě.
Mnoho zachráněných dětí dosáhlo velkých úspěchů ve svých profesích, stali se z nich
významní
umělci,
lékaři,
vědci,
politici,
podnikatelé
i
reportéři.
Všichni, kteří jsme tento dokument zhlédli, jsme si odnášeli silný emoční zážitek. Je to
příběh, který vás inspiruje konat dobré skutky.
Ve dnech 24. 3. - 25. 3. 2017 se žáci druhého ročníku Švehlovy střední školy
polytechnické Prostějov Nicholas Maritz a Tomáš Pokorný zúčastnili soutěže SUSO
(soutěžní přehlídka stavebních řemesel) pro obor Truhlář, která se konala v rámci výstavy
Stavba a zahrada v Hradci Králové.
Žáci naší školy se v široké konkurenci 13-ti zúčastněných družstev z celé České republiky
neztratili a obsadili krásné 7. místo.
Naše dvojčlenné družstvo oboru Truhlář prokázalo svoji technickou a řemeslnou kvalitu
při výrobě zadaného výrobku „Dřevěný stojan pro květináč“. Tento výrobek byl zadán
výkresovou dokumentací, kterou naši žáci bez problémů přečetli a dokázali výrobek podle
výkresu přesně zhotovit. Kromě ručního řemeslného zpracování se žáci během soutěže
museli vypořádat s technickým zařízením sponzorujících firem. Egalizovali dílce
na širokopásové brusce firmy Houfek, pracovali s ručním elektrickým nářadím firmy Mafell
a Dewalt. Žáci pracovali na moderní truhlářské hoblici Ramia. Součástí soutěžního klání
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byly i otázky z učiva I. a II. ročníku oboru Truhlář. Další otázky poté přidali i sponzoři.
Motivací k účasti v soutěži SUSO pro naše žáky je možnost pracovat s materiály
a technologickými postupy spolupracujících firem, předat si navzájem zkušenosti a
porovnat dovednosti v oboru Truhlář mezi jednotlivými školami i žáky z jiných škol.
„Organizátoři návštěvníkům nabídli možnost sledovat šikovné mladé řemeslníky při práci,
a také tím upozornili na toto zajímavé a zaměstnavateli žádané povolání,“ vysvětluje
poslání soutěže manažer SUSO David Surmaj.
Závěrem je nutné poděkovat učiteli odborného výcviku Marcelu Dedkovi, který žáky na
soutěž doprovázel a kvalitně je připravil po praktické stránce, a rovněž učiteli odborných
předmětů Ing. Jiřímu Ševelovi, který žáky na soutěž SUSO připravil po teoretické stránce.
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné
soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku
1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i
na další kontinenty.
V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v
ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP
a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
V březnu 2017 se žáci z různých škol naší republiky zúčastnili mezinárodní soutěže
Matematický klokan. Stejně jako v minulých letech se do soutěže zapojili i studenti
Švehlovy střední školy polytechnické. Úkolem bylo řešit 24 zadaných příkladů, které byly
často logickými hádankami.
Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 35 žáků prvních a druhých ročníků v kategorii
Junior
a
23
žáků
třetích
a
čtvrtých
ročníků
v
kategorii
Student.
Nejlepším řešitelem školy se stal v kategorii Junior Jaromír Deneš z 2.A/AT, na
druhém místě byla Andrea Vlková z 2.A/AT, na třetím Lukáš Kment z 1.MOE.
V kategorii Student zvítězil Jaroslav Hála ze 4. AT, druhý byl René Ondruška ze 4.
AT, třetí Martin Zrotál ze 4.A/TCH.
Nejlepší řešitelé postoupili do okresního a krajského kola. V kategorii Student se Jaroslav
Hála umístil na 9. místě v okrese Prostějov.
Žáci třetího ročníku oboru Instalatér dosahují vynikajících výsledků v krajských kolech 20.
ročníku celostátní soutěže Učeň Instalatér 2017. Každou školu v krajích reprezentovalo
jedno dvojčlenné družstvo, za naši školu to byli žáci Jakub Kroupa a Lukáš Vrba.
Ti dosáhli vynikajících výsledků - v jednotlivcích obsadili první a druhé místo
a z prvenství se radovali i v kategorii družstev! Naši žáci si svým skvělým umístěním
zajistili účast v celostátním finále soutěže, které se koná ve dnech 25 – 28. 4. 2017 v rámci
Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Po ukončení všech krajských kol
se dokonce žák Jakub Kroupa stal celkovým vítězem a je tak velkým favoritem
na celostátním finále! Rovněž Lukáš Vrba se celkově umístil na velmi pěkném místě a i on
má tak velké ambice v celostátním kole. Žákům k jejich vynikajícím úspěchům
gratulujeme, děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy a do dalších bojů přejeme
hodně štěstí!
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Duben 2017
Vybraní žáci naší školy se v prvních třech dubnových týdnech zúčastnili pracovní stáže
ve vybraných vídeňských firmách. Stáž probíhala pod záštitou projektu Erasmus+
ve spolupráci s firmou Austraining.
Žáci pracovali v potravinářském odvětví od přejímky a transportu zboží, přes zpracování
potravin ve firmě Gourmet, až po laboratorní analýzu kvality potravin v laboratoři Eurofins.
Hlavním posláním stáže byla komunikace v cizím jazyce, orientace a samostatnost
v novém pracovním prostředí a praxe v oboru. Ve všech těchto ohledech byla většina žáků
úspěšná a spokojená. Žáci ovšem netrávili čas pouze prací, ale i volnočasovými aktivitami
a poznáváním rakouské metropole. V programu proto byla zahrnuta prohlídka historického
centra Vídně, návštěva zámku Schönbrunne a jeho přilehlých zahrad, návštěva zoologické
zahrady,
přírodovědeckého
muzea
nebo
výstava
umění
v
Albertině.
Naši žáci si takvyzkoušeli nejen to, co obnáší skutečné zaměstnání, ale dozvěděli se i
něco o jednom z hlavních měst Evropy, kultuře sousedního státu a jeho tradicích. Podle
reakcí se praxe žákům líbila a odjížděli spokojení a plní nejen pracovních zážitků.
Dne 11. 4. 2017 se žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru Opravář zemědělských
strojů a prvního ročníku oboru Opravářské práce zúčastnili Dne otevřených dveří firmy
STROM Praha spojené s ukázkou strojů.
Veškerou techniku si mohli žáci prohlédnout na venkovních plochách i v krytých halách.
K vidění byly stroje z širokého portfolia firmy STROM Praha, zejména traktory
a mechanizační prostředky firmy John Deer, stroje pro přípravu půdy firmy Bednar,
dopravní techniku firmy Pronar a manipulační techniku firmy Kramer. Ve velké hale
probíhala
projekce
instruktážních
filmů
a
výklad
ke
každému
stroji.
Současně si žáci prošli zázemí firmy a seznámili se s provozem celého střediska. Pro žáky
byla celá akce jistě velkým přínosem zejména proto, že si osahali stroje, se kterými se
mohou setkat ve skutečném provozu.
Dne 11. 4. 2017 proběhlo krajské kolo soutěže Elektrikář - silnoproud, které se konalo
na Střední škole technické a obchodní, Kosinova 4 v Olomouci. Tato soutěž je určena
pro žáky oboru Elektrikář-silnoproud z Olomouckého kraje. Krajské kolo této soutěže se
konalo poprvé a soutěž se skládala jak z teoretické, tak i z praktické části.
Vítězem celé soutěže se stal žák naší školy Adam Koudelka, kterému k jeho velkému
úspěchu gratulujeme! Jeho vítězství potvrdilo, že dlouhodobé dosahování nejvyšších
umístění žáků stavebních oborů naší školy v dovednostních a odborných soutěžích není
náhodné. Rovněž další dva naši žáci David Demek a Martin Kvíčala se v nabyté
konkurenci neztratili. Velkou pochvalu si však nezaslouží pouze naši žáci, ale i jejich
učitelé, kteří je na soutěž kvalitně připravili. Konkrétně se jedná o učitele odborných
předmětů Ing. Pavla Otta, který žáky na soutěž připravoval v teoretické části a také učitele
odborného výcviku Vlastimila Kasprzyka, který žáky zodpovědně připravil po praktické
stránce.
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Dne 12. 4. 2017 žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, pracoviště
Svatoplukova, zhlédli v kině Metro film Masaryk. Děj filmu se odehrával v letech 1937 –
1948. Hlavní postavou byl Jan Masaryk, syn našeho prvního československého
prezidenta.
Dozvěděli jsme se, že miloval hudbu a chtěl se stát klavíristou. Svůj životní sen si však
nesplnil. Na přání otce se věnoval politice. Před druhou světovou válkou působil jako
velvyslanec naší republiky v Londýně. Ve Vinelandu se léčil v sanatoriu pro duševně
choré. Úzce spolupracoval s prezidentem dr. Edvardem Benešem. O osudu ČSR
se rozhodovalo především v zahraničí. Masaryk jednal s Henleinem o autonomii
pro sudetské Němce, vyjednával i s lordem Halifaxem, ministrem zahraničí Velké Británie.
Zásluhou Masaryka vyhlásil Beneš 23. 9. 1938 všeobecnou mobilizaci. Po mnichovské
dohodě Beneš odstoupil z funkce a odletěl do Anglie. Masaryk svou vlast miloval, a když
si v novinách přečetl, že Němci obsadili Československo, pokusil se o sebevraždu. Po
válce se vrátil do vlasti a stal se ministrem zahraničí. Zemřel v březnu 1948. Byl nalezen
mrtev
pod
oknem
koupelny
svého
bytu
v
Černínském
paláci.
Přínos filmu spočívá nejen v tom, že ukázal mladé generaci, jakou záslužnou roli Jan
Masaryk v naší historii sehrál, ale také osvětlil události, které vedly k zániku první i druhé
republiky.
Dne 12. 4. 2017 se uskutečnilo setkání se zástupci partnerské firmy GEMO OLOMOUC
s.r.o. v areálu dílen odborné výuky stavebních oborů Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov. Této akce se zúčastnili žáci a učitelé stavebních oborů - Zedník, Instalatér
a Elektrikář.
Cílem této prezentace bylo seznámit žáky s výrobním programem a celkovou strategií
firmy GEMO s.r.o. a nabídnout žákům stavebních oborů pracovní místa, související s jejich
profesí. Přednáška byla podána zajímavým způsobem. Přítomní mohli shlédnout
nejnovější digitální dokumentaci z realizovaných zakázek s odborným výkladem. Dále
zástupci firmy žákům nabídli velmi zajímavé platové ohodnocení a další benefity, které
nabízí firma GEMO OLOMOUC s.r.o.
Firma GEMO OLOMOUC s. r.o. byla založena v prosinci 1990. Sídlo společnosti je
v
Olomouci, metropoli střední Moravy, její působnost však zahrnuje území celé České
republiky a také Slovenska. V současné době firma disponuje cca 500 stálými
zaměstnanci.
Stavební firma GEMO OLOMOUC s. r.o. realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru
pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět její činnosti
tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění
infrastruktury. Dále se zaměřuje také na projektovou a inženýrskou činnost. Cílem vedení
firmy je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé společnosti.
Samozřejmostí je zavedení a respektování norem jakosti kompatibilní s předpisy EU.
Závěrem celého setkání dostali žáci a učitelé prostor na konkrétní dotazy, které byly
ochotně a profesionálně zodpovězeny. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci
s partnerskou firmou, která nabízí pracovní příležitosti našim mladým stavebním
řemeslníkům .
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Dne 20. 4. 2017 se konala celostátní odborná soutěž žáků oboru vzdělávání Opravář
zemědělských strojů. Vyhlašovatelem soutěže jsou České ručičky ve spolupráci MŠMT
a Ministerstvem zemědělství ČR.
Organizátorem byla VOŠ A SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Soutěžilo se v osmi dílčích
disciplínách jako poznávací test, test z pravidel silničního provozu a technologie oprav
motorových vozidel a zemědělských strojů, strojního obrábění a dalších praktických
činností. Jednotlivé soutěžní úkoly byly hodnoceny bodově a výsledné pořadí bylo určeno
počtem získaných bodů.
Soutěže se zúčastnily zástupci jednatřiceti středních škol ze všech koutů ČR. Za každou
školu soutěžil pouze jeden soutěžící. Švehlova střední škola se zúčastnila této celostátní
soutěže poprvé a v těžké konkurenci se náš reprezentant Jan Zatloukal umístil na dvacáté
páté příčce. Přece jenom se projevila nervozita z účasti v tak prestižní soutěži. Všichni
soutěžící obdrželi upomínkové předměty od zástupců města Bystřice nad Pernštejnem,
ministerstva zemědělství, Zetoru Brno a dalších sponzorů. Vítězem se stal Stanislav Malý
ze Střední průmyslové školy v Třebíči, která se tak stala pořadatelem příštího ročníku
soutěže.
Dne 21. 4. 2017 se žáci oboru Zahradnické práce a Opravář zemědělských
strojů zúčastnili mezinárodního květinového a zahradnického veletrhu Flóra Olomouc –
jarní etapa.
Hlavní expozice se odehrávala v pavilonu A, moto celé akce bylo „Tajemná tvář světa“.
Ústřední expozice nabízela úchvatný průlet světem, jehož spojovacím bodem byly masky
všech možných podob – fantastická Afrika, karnevalové Benátky, tradiční český masopust.
Celý prostor pavilonu A byl vyzdoben velkým množstvím řezaných květin. V ostatních
pavilonech byla představena krásná přehlídka bonsají s ukázkou japonské čajovny,
samozřejmostí byla expozice Českého zahrádkářského svazu, kde mimo jiné fungovala
odborná poradna. Novinkou letošního veletrhu byla výstava Hanácká včela a Farmářské
trhy Flora v Rudolfově aleji. K nákupu různých zahrádkářských potřeb a zeleného
sortimentu sloužil Jarní zahradnický trh a veletrh Hortifarm, který již tradičně zabíral volné
plochy výstaviště ve Smetanových sadech. Celá akce proběhla bez problémů, žáci
si mohli zakoupit různý rostlinný materiál a zahradnické potřeby, v rámci veletrhu si také
prohlédli volně přístupné sbírkové skleníky.
Žáci 4. ročníku oboru Autotronik – Jaroslav Hála, Petr Hanák, Tomáš Hrdlička, Martin
Singr a Dominik Spurný reprezentovali 27. 4. 2017 naši školu na Literární soutěži.
Pořádala ji Městská knihovna v Prostějově pro žáky středních škol.
Soutěžící pracovali v týmu a řešili nejrůznější úkoly, např. podle audioknih měli poznat
dílo, podle kladených otázek oživlého autora, nebo podle úryvku sdělit název díla.
V konkurenci prostějovských škol si nevedli nejhůř. V soutěži využili vědomosti z české
i světové literatury, které získali v hodinách českého jazyka a literatury a z četby knih,
které si vybrali k maturitní zkoušce.
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Již po několikáté proběhlo na naší škole úvodní kolo ChO v několika kategoriích. Letos
se zúčastnili zájemci z prvního a druhého ročníku v kategorii C a jeden zájemce z třetího
ročníku v kategorii B. Ze soutěžících se nejlépe dařilo Jaromíru Denešovi (2.A), který
v kategorii C postoupil do krajského kola. Bohužel se z důvodu dalších školních aktivit
nemohl krajského kola zúčastnit. Stejně úspěšný byl v krajském srovnání výsledků
i František Mikulka (3.A) v kategorii B a posbíral zkušenosti i v krajském kole, kterého
se zúčastnil ve čtvrtek 27.4. jako jediný zástupce odborné školy negymnaziálního typu.
Doufám, že i v příštím roce se najdou zájemci o tuto soutěž a minimálně naváží na výkony
z letošního roku.
Již poněkolikáté se žáci učebního oboru Instalatér účastní vědomostní olympiády v rámci
svého oboru. Tuto soutěž pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky.
Vítězové letošního školního kola vědomostní olympiády se zúčastnili ve čtvrtek 30. 3. 2017
krajského kola, tato olympiáda probíhá elektronicky přes počítač. Naši žáci uspěli s tímto
výsledkem:
Pavel Doležel z 2.EITr získal 41 bodů z 60
Lukáš Vrba z 3.EIZ získal 40 bodů
Jakub Kroupa z 3.EIZ byl přítomen jako náhradník
Žáci tříd 3.MO, 3.EIZ, 3.OT, 4. AT a 2.PA se zúčastnili prezentace Úřadu práce. Jedná
se o třídy, které v letošním školním roce ukončí své studium na naší škole.
Informace o službách ÚP jim poskytla poradkyně paní Smrčková. Vysvětlila žákům, jak
se mají připravit na pracovní pohovor, jaké jsou předpoklady úspěchu u pohovoru, kde
mají hledat práci, co jsou agentury práce, jaké požadavky mají zaměstnavatelé
na absolventy a jak se mají evidovat na ÚP.
Informovala je o aktuální nabídce volných pracovních míst na portálu ÚP a na stránkách
EURES i o výši mezd v jednotlivých profesích. Přednáška byla ukončena dotazy žáků
a živou diskusí.

Květen 2017
V pátek 5. 5. se žáci naší školy v čele se 3.A zúčastnili průvodu v rámci studentské
slavnosti příchodu jara Majáles.
Jedná se o znovuobnovenou tradici, která se v prostějovských školách ujala a podobně
jako v jiných městech probíhá už několik let. Žáci 3.A tentokrát zvolili jako téma tradičních
kostýmů westernovou tematiku. Škola se tak hemžila zejména kovboji, ale sem tam
se objevila i nějaká „rudá tvář“. Průvod byl zakončen na Prostějovském náměstí, kde
následovaly scénky připravené některými školami, soutěže a volba krále Majálesu. Za naši
školu byl zástupcem zvolen Filip Nadýmáček, který však v celoměstské volbě krále
úspěšný nebyl.
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Dne 5. 5. 2017 proběhl 6. ročník floristické soutěže, kterou organizuje Český zahrádkářský
svaz Prostějov.
Soutěžního klání se zúčastnily žákyně 3. ročníku oboru Zahradnické práce – Žaneta
Fanturová, Daniela Hubáčková a Nikol Wallová. Téma letošního ročníku bylo zhotovit
vypichovanou misku k výzdobě stolu pro slavnostní příležitost a kytičku pro oslavence
v časovém limitu dvou hodin. Všichni soutěžící pracovali se stejným rostlinným
materiálem. Základ tvořily tři růže, květy gerber a chryzantém různých barev, doplňkovou
zeleň a další pomocný materiál si každý zvolil sám. Žákyně Žaneta Fanturová v soutěži
obsadila krásné 3. místo.
V Sušici proběhl ve dnech 3. až 5. května 2017 již 9. ročníku národního kola soutěže
odborných dovedností žáků učebního oboru Elektrikář - silnoproud / Instalatér,
ale i studentů MIEZ o putovní pohár generálního sponzora SYSTHERM s.r.o.
Soutěže se zúčastnilo za každou školu dvoučlenné družstvo složené z jednoho žáka
oboru Instalatér a jednoho z oboru Elektrikář- silnoproud. Švehlovu střední školu
polytechnickou Prostějov reprezentovali žáci Instalatér Daniel Zbořil a Elektrikář Adam
Koudelka. Soutěžní disciplíny vychází z učebních osnov výše zmíněných oborů jak v
teoretické části, tak v montáži instalace rozvodů. I když se naši žáci zúčastnili této soutěže
poprvé drželi krok s družstvy z Hradce Králové, Kolína, Plzně, Brna, Pardubic, Liberce,
Chebu, Sokolova, Prahy a domácí Sušice. Drobné bodové odstupy mezi družstvy nás
letos zařadily na krásné 8. místo. Našim žákům patří dík za odvedení kompletní a dobré
práce. Dle slov odborné poroty se ani jedno družstvo nemuselo stydět za provedenou
montáž technických rozvodů a kompletaci zařizovacích předmětů. O umístění rozhodovaly
v součtech bodů drobné chyby a znalosti jak v oblasti teorie, praxe i BOZP na pracovišti.
Žákům k jejich úspěchu gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy.
Dne 10. 5. 2017 se uskutečnilo setkání se zástupci firmy SYSTHERM s.r.o. a HILTI ČR
s.r.o. v areálu dílen odborné výuky stavebních oborů Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov. Této akce se zúčastnili žáci a učitelé stavebních oborů Instalatér a Elektrikář.
Společnost SYSTHERM s.r.o. nabízí komplexní řešení systémů zásobování teplem.
Je výrobcem technologií předávání tepla pod obchodním názvem SYMPATIK. Podnikání
v oblasti energetiky vyžaduje odpovědný přístup při návrhu systémů předávání tepla.
Jednou ze základních podmínek návrhu úspěšného projektu je analýza investiční
náročnosti,
životnosti
a
ekonomie
provozu
navrhovaných
zařízení.
Projekty komplexních dodávek jsou navrhovány tak, aby si obchodní partneři mohli zvolit
z nabídky poskytovaných služeb od rozsahu vlastní realizace zakázky až po kompletní
realizaci. Máme zkušenosti s realizací systémů netradičních zdrojů tepla, především se
solárními systémy a zdroji tepla na biomasu. Klademe velký důraz na technickou úroveň
projektů a výrobků. Produktové řešení zahrnuje výrobu technologií SYMPATIK. Pro tyto
kompaktní systémy předávání tepla jsme vyvinuli a využíváme vlastní firemní návrhový
a kalkulační program.
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V HILTI vyrábí a navrhují špičkové výrobky, software a služby, které podporují
profesionální stavebnictví. Působí po celém světě a sídlí ve více než 120 zemích s více
než 23 000 zaměstnanci. Technologie HILTI denně podporují obdivuhodné stavební
ambice po celém světě – od známého rychlovlaku bullet train v Japonsku až po tunely
metra pod největšími městy na zemi. Nabízí komplexní služby pro stavbu – od softwaru
pro návrh, produkty a nářadí pro práci na stavbě až po školení, opravy, testy
a poradenství.
Cílem semináře, který proběhl v učebně odborného výcviku a dílnách stavebních oborů,
bylo seznámit se s produkty a výrobním programem firmy SYSTHERM s.r.o. a HILTI ČR
s.r.o. Ve své přednášce se školitelé zaměřili na profesionální aplikaci výrobků
a problematické technologické postupy. Žáci a učitelé projevili o tuto problematiku zájem.
Jejich dotazy byly profesionálně zodpovězeny a žáci si rovněž mohli veškerou technologii
vyzkoušet v praxi. Za svoji šikovnost byli oceněni dárky společností SYSTHERM a HILTI.
Účastníci získali mnoho zajímavých typů pro své studium i praktické využití. Je nutné
poděkovat obchodnímu zástupci za realizaci odborného semináře na naší škole a budoucí
spolupráci firmy SYSTHERM s.r.o. se Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov.
Dne 11. 5. 2017 se žáci tříd 1.ITr,1. MOE a 2. MO zúčastnili vzdělávacího a preventivního
programu s názvem „Nehodou to začíná“. Program se uskutečnil v Kulturním
a společenském centru v Prostějově a pořádala ho společnost DEKRA, a.s.
Cílem projektu je prevence nebezpečného chování mládeže v silničním provozu,
zvyšování odborných znalostí z dopravní problematiky a snižování počtu závažných
dopravních nehod především u osob ve věku 15 až 20 let. Projekt zahrnuje analýzy
nejčastějších typů dopravních nehod s důrazem na příčiny vzniku a návrhy možných
opatření jak těmto nehodám předcházet. To souvisí se záměrem zvyšování úrovně
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích i s naplňováním cílů národní strategie
bezpečnosti silničního provozu. Řidiči motorových vozidel s praxí do 5 let způsobí 1/5
všech dopravních nehod a 1/4 dopravních nehod s tragickými následky. Proto má smysl
působit
přímo
na
tuto
skupinu
nových
či
začínajících
řidičů.
Obsahová část byla zaměřena na konkrétní předpoklady pro bezpečnou jízdu. Žáci se
seznámili s výpočty brzdných drah vozidel i rozbory reakčních dob řidičů. PhDr. Ivan
Douda, vedoucí psycholog společnosti Drop in, hovořil otevřeně o riziku a účincích
jednotlivých druhů návykových látek na psychiku člověka, hlavně v roli řidiče. Záchranář
z pražské záchranky připomenul důležitá fakta vedoucí k záchraně lidského života. Právní
i morální odpovědnost za špatné jednání je dobře vyjádřena reálnými životními příběhy.
Kromě zajímavých informací nechyběla interaktivita, zapojení našich studentů do dění
na pódiu, střídání vážných i vtipných pasáží. Žáci tak měli možnost odnést si spoustu
cenných informací, ke kterým se běžně v životě, ve školách, v zaměstnání, nebo
v autoškolách nedostanou. Snad se díky tomuto projektu budou chovat v silničním
provozu trochu obezřetněji!
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Červen 2017
Dne 7. 6. 2017 proběhla, jako každý rok, na naší škole akce s názvem Den dovedností.
V rámci této události žáci třetích ročníků oboru Analýza potravin prezentovali
před publikem složeného z pedagogů a žáků 2. ročníku výsledky ročníkových projektů.
Z prezentovaných prací byly vybrány 3 nejlepší. Na prvním místě se umístila Kateřina
Pelcová a Tereza Vychodilová s prací na téma Ovocné sirupy – malina. Druhé místo pak
obsadila dvojice Aneta Petrželová a Dominika Neherová, které své bádání zaměřily na
víno. Třetí příčku ozdobila práce na téma Ovocné pomazánky, marmelády Ondřeje
Kočího a Josefa Krikela. Umístění žáci byli odměněni finančními poukazy na nákup
sportovního zboží a literatury.
Dne 8. 6. 2017 se žáci potravinářských oborů naší školy zúčastnili akce s názvem Polní
den MendelAgro 2017, kterou pořádala partnerská Mendelova univerzita v Brně.
Akce se konala na pozemcích Polní pokusné stanice MENDELU v Žabčicích, nedaleko
Brna. Žáci tak měli jedinečnou příležitost se blíže seznámit s desítky zemědělských
pokusů s různým zaměřením na mnoha plodinách. Byl zde prezentován také unikátní
soubor ovocných, méně známých odrůd, jak stromů, tak i keřů. O mnoha z těchto
netradičních odrůd bezpochyby v budoucnu ještě uslyšíme. Polního dne MendelAgro
se zúčastnili také zástupci zemědělsky zaměřených podniků, kteří poskytovali odborné
poradenství v nejrůznějších oblastech zemědělské výroby, jako například hnojení, ochrana
rostlin apod.Žáci měli v průběhu exkurze zajištěné občerstvení ze strany pořadatele
v podobě koláčů, klobás, kávy, čaje a nealko nápojů. Většina občerstvení vznikla
v prostorách technologického pavilonu MENDELU, kde probíhá výuka oboru Technologie
potravin a kde za podpory fondů EU vznikly potravinářské poloprovozy.
Dne 8. 6. 2017 se žáci tříd 1. MOE a 2. MO zúčastnili Dne otevřených dveří ve firmě
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o., kde byla pro návštěvníky připravena akční nabídka svařovací
techniky, ukázky aplikací Linde Gas, prezentace dodavatelských firem ESAB, MEVA,
MALINA SAFETY, GCE, JISTR, SPEKTRA, KOVOKUBÁT, ALFA IN, FEIN a možnost
řízení RC modelů aut.
Žáci zhlédli ukázky použití plynů v praxi, vyzkoušeli si svařovací techniku i řízení RC
modelů aut.
Dne 14. 6. 2017 se žáci prvního a druhého ročníku oboru Truhlář a další zájemci z řad
žáků stavebních oborů zúčastnili exkurze ve firmách AGROP NOVA, a.s. a Pila Javořice,
a.s. v Ptenském Dvorku.
Ve firmě AGROP NOVA průvodce p. Mynář zúčastněné seznámil s výrobou biodesek, žáci
zhlédli celou výrobní linku od rozmítání řeziva přes lepení desky až po broušení
a formátování hotových desek. Poté si prohlédli výrobu dřevostaveb z těchto desek.
Zajímavostí byly CNC stroje pro přesné opracování stěnových panelů.
V Pile Javořice se žáci seznámili s přejímkou kulatiny či výřezů do výrobního závodu
na manipulační lince, kde zároveň proběhlo i odkornění. Stěžejní částí byl provoz pilnice
agregátním pořezem, kde žáci měli možnost zhlédnout vstupující výřez do pilnice
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a následně jeho rozřezání a zpracování jako je kapování, impregnování a uložení do
hraní. V komorové sušárně si prohlédli technologii sušení. Přínosem obou exkurzí je, že
žáci si prohlédli pilařskou i stavebně truhlářskou výrobu. V obou firmách žákům nabídli
možnost prázdninové brigády a pracují v nich naši absolventi.
Švehlova střední škola polytechnická se dne 20. 6. 2017 zapojila jako jedna z několika
škol do prostějovského projektu „Věda v ulicích“.
Skupina studentů 2.A a 3.A v čele s učiteli Ing. Gefingovou a Mgr. Šrajbrem připravili pro
zájemce chemické pokusy a jednoduché přístrojové metody na prostějovském náměstí.
Návštěvníci z řad základních škol, ale i kolemjdoucích, se mohli seznámit s pokusy jako
jsou „Bengálské ohně“ nebo z loňského roku oblíbené „Thorovo kladivo“. Bylo možné
změřit obsah sacharidů v ovoci, sladkých vodách a výrobcích. Avšak největší úspěch v
letošním ročníku měla „Příprava domácího barevného slizu“. Stánek ŠSŠP byl díky
pestrosti nabídky hojně navštěvován a ač to zní prapodivně, na sliz se stály fronty.
Dne 22. 6. 2017 navštívili žáci 1. ročníku obor Mechanik opravář motorových vozidel
Muzeum Prostějova.
Prohlídka začala v expozici o pravěkých dějinách Prostějovska, ve které návštěvníci
mohou vstřebávat informace zrakem, hmatem i vlastní aktivní činností. Následovala
expozice Prostějovsko za časů poddanství od poloviny 14. do poloviny 19. století. Zde
žáky zaujalo pět částečně mechanických „jevišťátek,“ nabízí nahlédnutí do prostředí raně
novověkých řemeslnických dílen a kupeckého krámu. Zajímavá byla i expozice
historických hodin a hodinek ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově, prezentuje
chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky
od 15. do počátku 20. století. Prohlídku jsme zakončili v expozici Velký malý svět. Ta
představuje to nejlepší ze slavné historie i současnosti Kovozávodů Prostějov, Hanáckého
klubu plastikových modelářů i odkaz známé prostějovské firmy Hrbata - Smékal, jednoho z
hlavních tvůrců československého pohraničního opevnění.
Dne 23. 6. 2017 se žáci prvního ročníku oboru Analýza i Technologie potravin Švehlovy
střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili exkurze do zemědělského družstva v
Němčicích nad Hanou.
Žáci byli provázeni předsedou družstva panem Zdráhalem. Hned v úvodu exkurze pan
Zdráhal přiblížil žákům samotnou činnost družstva a hlavní cíle jejich podnikání. Následně
se žáci přesunuli do prostoru chovu hovězího skotu a dojírny. Zde měli možnost vidět
ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat podle účelu jejich použití, věku apod.
Následovala prohlídka chovu a porážky drůbeže. Zde byly k vidění technologie chovu
domácího kuru, perliček, hus a kachen. Celá produkce je směřována k výkrmu, nikoliv k
produkci vajec. Na závěr se uskutečnila prohlídka mechanizačního sektoru družstva, kde
měli žáci možnost se seznámit s jednotlivými stroji a přístroji, které se využívají v
zemědělství. Jsou to jak stroje na úpravu půdy, tak na zpracování plodin.
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Dne 28. 6. 2017 44 žáků naší školy oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových
vozidel a Opravář zemědělských strojů zavítalo 28. 6. 2017 do výrobních prostor
společnosti Continental Barum v Otrokovicích.
Společnost vyrábí pneumatiky pro osobní a nákladní automobily. Ročně jich vyrobí 21
miliónů kusů a zaměstnává 5 tisíc zaměstnanců. Po úvodních informacích o historii
společnosti, jsme se rozdělili na 3 skupiny a žáci byli seznámeni v tzv. malé výrobní hale s
celým výrobním procesem. Prohlídka začala u míchací linky zabývající se mícháním
kaučukových směsí, pokračovala seznámením se zařízením vytlačovacím, lisovacím,
konfekčním, kontrolním. Pracovníci společnosti byli velmi vstřícní, jejich výklad byl
profesně odborný a zajímavý. Žáci získali konkrétní představu o výrobě pneumatik. Barum
je jednou z nejúspěšnějších značek pneumatik. Společnost vyrábí pláště těchto značek.
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Sportovní akce
Ve školním roce 2016/2017 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 je příjemným zpestřením začátku školního roku pro žáky prvních
ročníků maturitních oborů Autotronik, Analýza potravin a Technologie potravin.
Proběhl od 5. 9. – 7. 9. 2016. I letos, jako již tradičně, nás hostil penzion Mánes v Čechách
pod Kosířem. Náplní třídenního kurzu jsou seznamovací aktivity a hry, které mají sloužit k
vzájemnému poznávání žáků. První den žáky čekal výstup na vrchol Kosíře. Odpolední
program byl pro nepřízeň počasí přesunut do vnitřních prostor, kde proběhly hry „Kufr“ či
„Poznej hlášky z filmů“. Druhý den dopoledne žáci navštívili zámek Čechy pod Kosířem a
věnovali se dalším seznamovacím hrám a aktivitám na kooperaci. Odpoledne si žáci
vyzkoušeli i střelbu ze vzduchové pušky na 10m. K závěrečnému večeru bylo připraveno
opékání špekáčků. Žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu na Švehlově
střední škole polytechnické Prostějov.
Dne 16. 9. 2016 se naši žáci zúčastnili Corny atletických závodů. Ve velmi silné
konkurenci naši reprezentanti vybojovali 6. místo.
V disciplínách 100m, 400m, 1500m běh, skok vysoký, skok daleký a vrh koulí jsme
dokázali udržet krok s většinou soupeřících škol. V závěrečné štafetě předvedli pověstné,
když nemůžeš, tak přidej a doběhli na pokraji svých sil. Naši žáci předvedli bojovné výkony
a za vzornou reprezentaci jim patří velký dík.
Dne 17. 10. 2016 se konala v rámci soutěže středních škol kopaná O pohár Josefa
Masopusta, které se již tradičně účastnili i žáci naši školy.
Los nám přisoudil velmi těžké soupeře a to žáky dvou gymnázií v Prostějově. Hned v
prvním zápase jsme se utkali se soupeři z gymnázia Jiřího Wolkera a ve velmi
vyrovnaném souboji se dostali fotbalisté naši školy do vedení. Bohužel náskok jsme
nedokázali udržet a utkání jsme prohráli 1:2. Ve druhém zápase byl nad naše síly tým z
Trivisu, který nás deklasoval 3:0. Ve značně obměněné sestavě jsme ve třetím utkání
porazili velmi zdatného soupeře v podobě žáků Reálného gymnázia Prostějov. Jelikož
jsme již nemohli postoupit do dalších bojů, probíhal náš poslední zápas ve velmi „volném „
duchu a s oslabeným soupeřem z obchodní akademie jsme remizovali 0:0. I tak zaslouží
všichni naši fotbalisti velké díky za vzornou reprezentaci naši školy. Zvláště pak brankář
David Klimeš, který působil v našem výběru celé čtyři roky a vždy byl velkou oporou. Letos
se loučil se školní reprezentací a my mu přejeme mnoho úspěchů v osobním i sportovním
životě.
Dne 29. 11. 2016 se uskutečnilo okresní finále ve volejbale chlapců. Do této soutěže se
přihlásilo 7 týmů středních škol z Prostějovska.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Naši chlapci byli nalosováni do skupiny spolu s
žáky Cyrilometodějského gymnázia Prostějov, Gymnázia Konice a s žáky Střední odborné
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školy podnikání a obchodu Prostějov. Ve skupině se utkaly systémem každý s každým.
Naši hoši v nabité konkurenci zvítězili nad týmem sportovců z Cyrilometodějského
gymnázia a ve skupině tak obsadili celkově třetí místo. Za předvedený výkon jim patří
velké díky.
Ve čtvrtek 16. 2. 2017 se žáci 3. ročníku oboru Autotronik zúčastnili jednodenního
lyžařského zájezdu do skirareálu HRUBÁ VODA. Za velmi příznivých sněhových
podmínek a prosluněného dne se žáci příjemně odreagovali od školních povinností a užili
si zimních radovánek. Vše proběhlo v pořádku a bez zranění.
Tradiční cykloturistický kurz pro žáky třetího ročníku oboru Autotronik a Analýza potravin
se letos uskutečnil ve dnech 29. 5. 2017 – 2. 6. 2017. Zájem žáků byl letos větší, tak jsme
byli celý týden ubytováni v penzionu Mánes v Čechách pod Kosířem. První etapa začala
v pondělí a jejím cílem bylo ubytovací zařízení – penzion Mánes. V odpoledních hodinách
čekal žáky náročný výjezd přes vrchol Kosíře, kde jsme si opekli špekáčky. V podvečer
účastníci naskákali do bazénu, kde svlažili svá rozpálená těla. Druhá etapa vedla přes
obec Laškov Terezským údolím do městyse Náměšť na Hané. Třetí den byl odpočinkový.
V dopoledních hodinách si žáci vyzkoušeli po vzoru biatlonu duatlon (běh a střelba ze
vzduchové pušky). V odpoledních hodinách jsme se vydali na krátký cyklovýlet do
Ptenského Dvorku a zpět. Večer proběhla zábavná soutěž Kufr. U některých
pantomimických výstupů svých spolužáků se žáci velmi pobavili a nasmáli. Poslední čtvrtá
etapa vedla kolem vrcholu Kosíře. Odpolední program se nesl ve volnějším duchu. Někteří
žáci hráli tenis, stříleli do terčů ze vzduchové pušky, jiní se osvěžovali v bazénu a chystali
se na společné večerní grilování. Letošní cyklokurz provázelo příznivé letní počasí,
minimální počet defektů a nebyly zaznamenány žádné vážnější šrámy.
Posledním sportovním počinem tohoto školního roku byl Sportovní den, který se měl
uskutečnit na hřišti TJ Sokol II a v tělocvičně školy dne 16. 6. 2017. Bohužel kvůli nepřízni
počasí byl sportovní den zrušen.
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Společenské aktivity
Ples
V roce 2016 se Švehlova SŠ zúčastnila řady kulturních a společenských akcí. Hlavní
událostí byl již 60. reprezentační ples Nadace Švehlovy střední školy polytechnické
v Prostějově. Proběhl v sobotu 7. 1. 2017 v prostorách Národního domu. Jako tradičně byl
ples zahájen proslovem pana ředitele Ing. Radomila Polese 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.
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 61. Reprezentační ples.
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11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 20116/2017 neproběhly žádné kontroly.
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12 Základní údaje o hospodaření školy
Výnosy
údaje v tis. Kč
41.199
5.255
0
631
1.842
48.927

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
254
47.192
23.270
341
8.009
257
12
92
15.211
1.380
údaje v tis. Kč
47.099
47.192
-93
1.842
1.380
488

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 395 tis. Kč, po odečtení transférového podílu
ve výši 109 tis. Kč, skončila organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 286
tis. Kč, který byl na základě schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu.
Investiční fond v roce 2016 byl čerpán ve výši 254 tis. Kč
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Výroční zpráva Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17,
za školní rok 2016/2017 je zpracována dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.

S podklady pro Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 byli seznámeni všichni pracovníci
Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17, na provozních
poradách:
- ředitelství, nám. Spojenců 17, PV – dne 21. 9. 2017
- odloučené pracoviště Svatoplukova – dne 19. 9. 2017
- pracoviště pro odborný výcvik Určická ul. – dne 18. 9. 2017
- pracoviště pro odborný výcvik U Spalovny – dne 11. 9. 2017
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou 26. září 2017.
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. 2016
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platné od 24. 5. 2017
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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

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

4
14 (5)
17 (12)
16 (8)
6
6
1
1
1
3
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

70

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

71

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

72

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

73

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

74

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

75

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

76

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

77

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

78

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

79

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

80

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

81

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

82

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

83

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

84

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:

85

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

86

Fotodokumentace
Seznamovací kurz

87

Cyklistický kurz 2016

88

Pasování žáků 1. ročníků

89

Erasmus + (Vídeň – potravinářské obory)

90

Erasmus + (Miláno – automobilní obory)

91

Ples 2016 Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov

92

Den otevřených dveří a projektové dny – potravinářské obory

93

Den otevřených dveří a projektové dny – automobilní obory

94

Den otevřených dveří a projektové dny – stavební obory

95

Zdravé snídaně od firmy Kaufland

96

Exkurze - potravinářské obory

97

Exkurze - automobilní obory

98

Exkurze - stavební obory

99

Chemík 2017

100

Autoopravář junior 2017 – kategorie Mechanik opravář

101

Krajské kolo 20. ročníku soutěže Učeň Instalatér 2017

102

Celostátním finále soutěže Učeň Instalatér 2017

103

Krajské kolo soutěže Elektrikář - silnoproud 2017

104

Autoopravář junior 2017 - kategorie Autotronik

105

Soutěž ve svařování – pohár Linde

106

Věda v ulicích

107

Dny dovedností - potravinářské obory

108

Majáles 2017

109

Obnova nábytku a podlah na Domově mládeže

110

