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1 Základní údaje o škole 
 

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. 

 

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      IZO: 103 031 651 

 cílová kapacita 700 žáků 

 
 

2. Domov mládeže     IZO: 108 030 849 

 cílová kapacita 115 žáků 
 

3. Školní jídelna     IZO: 103 219 315 

 cílová kapacita 650 jídel 

 

 

Odloučená pracoviště školy 

 

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

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

3. 796 01  Prostějov, Svatoplukova 80 – střední škola 

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

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

6. 796 01  Prostějov, Fanderlíkova 25 – domov mládeže 

 

 

 

 

Školská rada:       

 

Předseda:                                                                                  

Ladislav Okleštěk                                                 

 

Členové:                                                               

Mgr. Jiří Pospíšil                                                   
Vojtěch Jahoda                                                          
Jindřich Šlézar                                                      
                                                 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků                       

a zletilí žáci:                                                         

Markéta Polanská  

Pavlína Foretová 
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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 nebyla 

v objektu nám. Spojenců 17 a Kollárova 12 realizována žádná investiční akce. V rámci 

podpory odborného vzdělávání získala škola finanční příspěvek od zřizovatele na nákup 

vozidla k zajištění přepravy žáků na odborné praxe.  
 

- 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 Dvůr Svatoplukova 80 - oprava povrchu parkovacího stání pro 

zaměstnance. V rámci zkvalitnění výuky stavebních oborů byla v tomto objektu opravena a 

vybavena novým nábytkem učebna pro obor Truhlář a Tesař. Vzhledem k havarijnímu 

stavu odpadů byla v období uzavření škol realizována investiční akce Oprava kanalizace a 

vody, Svatoplukova 80.  

 

- 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 letošním školním roce nebyla v objektu prováděna žádná investiční akce, vzhledem 

k přípravě projektové dokumentace na výstavbu nového areálu. 

 

 - 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 letošním školním roce byla v tomto objektu realizována investiční akce s názvem 

Oprava podlahy a podhledu na učebně OV U Spalovny 12, kterou škola zajistila 

požadavek na dělení skupin oboru Elektrikář silnoproud.  Vzhledem ke zvýšenému počtu 

žáků tohoto oboru bylo nutné vybudovat nové prostory.  

 

Škola disponuje vlastní ubytovací a stravovací kapacitou: 

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

realizována investiční akce Vybavení pokojů domova mládeže Vojáčkovo nám. 4. Za 

finanční podpory zřizovatele školy bylo vybaveno novým nábytkem 14 pokojů pro žáky, 

vychovatelna, studovna a společenská místnost. Škola realizovala z vlastních prostředků 

obnovu kuchyněk na 1. a 2. podlaží, které slouží ubytovaným žákům.  
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- na ulici Fanderlíkova 25, – domov mládeže, školní jídelna - výdejna. Vzhledem 

k probíhající rekonstrukci školní jídelny zajistila škola přesun kuchyně do objektu 

Fanderlíkova 25, nemusela přerušit provoz, a tím zajistila stravu pro žáky prostějovských 

škol, domova mládeže a zaměstnance školy po dobu 5 měsíců.  

 

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 

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

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

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

Jsme škola perspektivní v učebních i maturitních oborech. 

 
Datum zařazení do sítě škol: 
 

1. 9. 2012 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  
 

Školní 
rok 

Počet 
tříd 

Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

Počet žáků na 
učitele 

Počet všech 
pracovníků 

celkem 

Počet ped. 
pracovníků 

2018/19 20  419  20,95  7,20  82,63  58,16  
2019/20 21  445  21,19  7,58  82,36  58,66  

 
2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2019/2020 
 
 
Dle rozhodnutí KÚOK UR/47/28/2014 
 
 

Název oboru Kód oboru Forma 
studia 

Druh studia Ukončení 
studia 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Technologie potravin 29-41-M/01 denní Čtyřleté 
maturitní 

Maturitní 
zkouška 

Analýza potravin 29-42-M/02 denní Čtyřleté 
maturitní 

Maturitní 
zkouška 

Autotronik 39-41-L/01 denní Čtyřleté 
maturitní 

Maturitní 
zkouška 

Střední vzdělání s výučním listem 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Mechanik opravář motorových 
vozidel 

23-68-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Zedník 36-67-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Tesař 36-64-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Instalatér 36-52-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Montér suchých staveb 36-66-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Truhlář 33-56-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 denní Tříletý učební Výuční list 

Malíř a lakýrník 39-41-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Klempíř 23-55-H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Výrobce potravin 29-51H/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Provozní služby 69-54-E/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Zahradnické práce 41-52-E/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Opravářské práce 41-55-E/01 denní Tříletý učební Výuční list 

Střední vzdělání s výučním listem – zkrácená forma studia 

Mechanik opravář motorových 
vozidel (řidič profesionál) 

23-68-H/01 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 

Zedník 36-67-H/01 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 
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Tesař 36-64-H/01 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 

Instalatér 36-52-H/01 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 

Montér suchých staveb 36-66-H/01 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 

Truhlář 33-56-H/01 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 

Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 

Malíř a lakýrník 39-41-H/01 denní Zkrácené 
studium 

Výuční list 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou - nástavbové 

Podnikání 64-41-L/51 denní Dvouleté 
maturitní 

Maturitní 
zkouška 

Stavební provoz 36-44-L/51 denní Dvouleté 
maturitní 

Maturitní 
zkouška 

 
 

3 Přehled pedagogických pracovníků školy 2019/2020 
 
Přehled pedagogických pracovníků školy, jejich pracovní zařazení a délka jejich praxe je 
zachycena v následující tabulce. 
 
 
 

Jméno Pracovní zařazení Délka praxe 

Andrejková Alena Mgr. Uč. VVP nad 32 

Bezoušková Monika, Ing.     Uč. odb.  před. 29 

Čeřovský Vratislav Uč. OV nad 32 

Černý Milan Uč. OV           31 

Daňková Hedvika, Mgr. Uč. VVP 10 

Dedek Marcel Uč. OV 19 

Dedek Radim Uč. OV 7 

Divinová Jitka, Mgr. Uč. VVP 30 

Fajks Petr vychovatel nad 32 

Gefingová Eva, Ing. Uč.  odb. před. 15 

Grulichová Renata, Ing.  Zást.řed.-uč.odb.před. 18 

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

Harenčák Rostislav, Mgr. Uč. VVP 15 

Hemerka Oldřich Uč. OV 28 

Holoubek Libor Uč. OV 31 

Hrdlička Tomáš Uč. OV  0 

Hyková Lenka asistent pedagoga 18 

Chmelenská Tatiana, Ing. Uč. odb.před. 25 

Chytil Milan, Ing. Uč. odb.před. nad 32 

Jahoda Vojtěch Vedoucí uč. OV 17 

Jakšík Jan, Ing. Uč. odb. před.               nad 32 

Jergl Michal Uč. OV 1 
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Jetelina Zdeněk Uč. OV nad 32 

Jurmanová Lucie, Mgr. Uč. VVP 14 

Jurník Jan Uč. OV nad 32 

Karhanová Jitka, Ing. St.zást.řed.-uč.odb.př. 25 

Kasprzyk Vlastimil, Bc. Uč. OV 21 

Kobedová Gabriela, Mgr.  Uč. VVP 22 

Kopková Josefa vychovatelka nad 32 

Kratochvil Michal, Ing. Uč. odb. před.               24 

Křížová Mária, Ing. Uč. odb.  před. nad 32 

Kvapilová Alena, Mgr. Uč. VVP nad 32 

Macháčková Jana, Mgr. Uč. VVP 24 

Marek Leo Vedoucí uč. OV nad 32 

Mendlová Ilona vychovatelka nad 32 

Mikulka Zdeněk Uč. OV 14 

Michalcová Barbora, Ing. Uč. odb  před. 14 

Nováková Alena, Mgr. Uč. VVP 31 

Opavský Pavel Uč. OV 23 

Ott Pavel, Ing. Uč. odb.  před. 22 

Peška Jiří Uč. OV 9 

Plisková Jarmila, RNDr.   Uč. odb.  před. 32 

Poles Radomil, Ing. Ředitel školy 25 

Porteš Pavel Uč. OV nad 32 

Rozsíval Vojtěch Uč. OV nad 32 

Rýdl Ivan, Ing. Uč. VVP 29 

Řehulka Michal, Ing.  Uč. odb. před. 7 

Sedláček David, Mgr. Uč. VVP           13 

Sklenář Miroslav, Ing. Uč. VVP 15 

Spurná Radka, Mgr.  Uč. VVP nad 32 

Střeláková Zuzana, Mgr. vychovatelka nad 32 

Ševela Jiří, Ing. Uč. odb. před. 20 

Šlézar Jindřich Uč. OV nad 32 

Šrajbr Daniel, Mgr. Uč. odb. před. 6 

Šťáva Zdeněk, Ing. Uč. odb. před. nad 32 

Švédová Jarmila vychovatelka nad 32 

Tomešová Jaroslava vychovatelka nad 32 

Toufar Pavel Uč. odb. před 4 

Trávníček Jaroslav Učitel OV nad 32 

Valachovič Miroslav, Ing. Učitel VVP 25 

Vichtová Jana, Ing.  Uč. odb. před. 18 

Víšek František, Ing. Uč. odb. před. nad 32 
 

 

 

4 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 
 

Vzdělávací obory 
 

Počet žáků         
v 1. kole 

Počet žáků 
v dalších 
kolech 

Celkem  
k 31. 8. 2020 

Analýza potravin 11 4 15 
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Technologie potravin 4 5 9 

Autotronik 19 2 21 

Mechanik opravář motorových vozidel 20 4 24 

Opravář zemědělských strojů 14 2 16 

Zedník 3 1 4 

Tesař 0 0 0 

Truhlář 7 2 9 

Elektrikář – silnoproud 21 0 21 

Instalatér 11 2 13 

Montér suchých staveb 0 0 0 

Malíř a lakýrník 0 0 0 

Klempíř 0 0 0 

Zahradnické práce 0 0 0 

Opravářské práce 0 0 0 

Provozní služby 0 0 0 

Podnikání 23 7 30 

Stavební provoz 0 0 0 

Výrobce potravin 0 0 0 

celkem 133 29 162 

 
 
Přehled žáků přijatých v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 

Zapsaných přihlášek 289 

Z toho aktivních 162 

Z toho vyřazených – odebrané zápisové lístky 3 

 
 
  

5 Stav žáků v jednotlivých ročnících 2019/2020 
 

Ročník Počet studentů 

1. ročník 173 

2. ročník 146 

3. ročník 98 

4. ročník 28 

Celkový počet 445 
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Stav žáků v jednotlivých ročnících a oborech 2019/2020 
 

1. ročník 

Analýza potravin 20 

Technologie potravin 0 

Autotronik 27 

Mechanik opravář motorových vozidel  17 

Opravář zemědělských strojů 23 

Zedník 9 

Tesař 0 

Truhlář 10 

Elektrikář – silnoproud 26 

Instalatér 19 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zahradnické práce 0 

Opravářské práce 0 

Provozní služby 0 

Podnikání 22 

Stavební provoz 0 

celkem 173 

 
 
2. ročník 

Analýza potravin 9 

Technologie potravin 11 

Autotronik 16 

Mechanik opravář motorových vozidel 13 

Opravář zemědělských strojů 22 

Zedník 7 

Tesař 0 

Truhlář 15 

Elektrikář – silnoproud 15 

Instalatér 12 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zahradnické práce 0 

Opravářské práce 7 

Provozní služby 0 

Podnikání 19 

Stavební provoz 0 

celkem 146 



 

12 

3. ročník 

Analýza potravin 8 

Technologie potravin 12 

Autotronik 18 

Mechanik opravář motorových vozidel 13 

Opravář zemědělských strojů 16 

Zedník 0 

Tesař 10 

Truhlář 0 

Elektrikář – silnoproud 11 

Instalatér 10 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zahradnické práce 0 

Opravářské práce 0 

Provozní služby 0 

celkem 98 

 
4. ročník 

Analýza potravin 14 

Technologie potravin 9 

Autotronik 5 

Celkem 28 

 
 
 

6 Výkon státní správy 2019/2020 
 

Rozhodnutí Počet Počet odvolání 

Pochvala ředitele školy 1 0 

Pochvala třídního učitele 57 0 

Podmíněné vyloučení 6 0 

Rozhodnutí o přijetí 261 0 

Rozhodnutí o nepřijetí 28 0 

Vyloučení 0 0 

Důtka třídního učitele 26 0 

Důtka ředitele školy 7 0 

Napomenutí třídního učitele 48 0 
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7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Prospěch žáků na škole 
 

Ročník Počet žáků Prospěl 
s vyznamenán. 

Prospěl Neprospěl Neklasifikovaní 

Školní rok 2018
2019 

2019
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

1. 171 173 6 8 150  15  0 0 

2. 119 146 4 10 105  10  0 0 

3. 107 98 4 8 96  7  0 0 

4. 22 28 0 3 20  2  0 0 

Celkem 419 445 14 29 371  34  0 0 

 
 
Vyloučení žáci a zameškané hodiny 

Ročník Počet celkem Z toho 
z prospěch. 

důvodů 

Z toho z 
důvodů 
chování 

Z jiných 
důvodů 

Průměrný počet  
zameškaných 
hodin na žáka 

Školní 
rok  

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 65,64  

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 79,34  

3. 0 0 0 0 0 2 0 0 87,55  

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 58,29  

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 74,71  

 
 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek 
 

 Počet 
žáků 

Nepřistoupilo 
k maturitě 

Prospěli 
s vyznam. 

Prospěli 
 

Neprospěli Počet 
opakujících 

maturitní 
zkoušku 

Školní rok:  
2018/2019 

37 12 0 20 5 5 

Školní rok:  
2019/2020 

44 2 1 26 15 15 
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Výsledky závěrečných zkoušek 
 

 Počet 
žáků 

Prospěli s  
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Počet 
opakujících 

ZZ 

Školní rok 2018/2019 57 7 46 4 4 

Školní rok 2019/2020 75 (17) 6 56 8 5 

U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR. 
17 žáků oboru Autotronik v rámci pilotního testování oboru LO se účastnilo učňovských 
zkoušek. 
 
Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň chování Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

počet procento počet procento 

2 21 5,01 6 1,35 

3 7 1,67 1 0,22 

 
 
Celkový počet neomluvených hodin 
 

Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

2 067 435 

 
 
Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách  
 
V průběhu celého školního roku 2019/2020 byly v jednotlivých předmětech realizovány 
učební osnovy dle zpracovaných tematických plánů, které koordinují příslušné předmětové 
komise. 
 
 

Počet žáků s poruchami učení nám. Spojenců Svatoplukova Celkem 

1. ročník  3 11 14 

2. ročník 1 13 14 

3. ročník 1 13 14 

4. ročník 2 - 2 

Nástavbové studium 1. ročník 1 - 1 

Nástavbové studium 2. ročník 1 - 1 

Celkem  9 37 46 

  
 
Nejčastější poruchy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.  

Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z pedagogicko-

psychologické poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží  

na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP. 
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků 
 

 

Kvalifikovanost na celém zařízení  

Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

88,79 %  87,99 % 

Absolventi – do 2 let praxe  -    2,00                            

  

  

Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli  

  

  Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Nastoupili  3,00 0,79 

Odešli  Na jinou školu  

0 

Na jinou školu  

  0 

  

  

Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných  

  

  Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

Důchodový věk  2,63 0 

Nekvalifikovaní  6,45 7,05 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školní rok 
2019/2020 
 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Žák v současném inkluzivním vzdělávání, školní tělesné 

výchově  

1 

Gymnastika ve školní TV + modifikace 1 

Obecná tělesná příprava 1 

Atletika ve školní tělesné výchově + modifikace                  1 

Cílové hry a jejich využití ve školní tělesné výchově + 
modifikace 

1 

Začínám jako školní metodik prevence 1 

Absolvování doškolení kurzu První pomoci – Zdravotník 
zotavovacích akcí a škol v přírodě  

1 

Aktualizační seminář pro pracovníky svářečských škol 1 

Rizika virtuální komunikace 1 

Specializovaný seminář  - Odevzdávání matrik, doporučení 
ŠPZ 

2 

Specializovaný seminář – Suplování a Třídní kniha 1 

Suplování, Plán akcí, Výkazy suplování 1 

Specializovaný seminář – Tvorba rozvrhu 2 

Specializovaný seminář – Tvorba úvazků 2 

Specializovaný seminář – Přijímací zkoušky 2 

Financování školy – PH max, nové výkazy a aktuality 2 

Proškolení svářečského technika, prodloužení platnosti 

pověření svářečského technika CWS ANB 

1 

Auschwitz – History and Edukation 1 

Financování ve školství, účetnictví příspěvkových organizací 1 

Daň z příjmu právnických osob 1 

DPH po novele 2 

DPH uplatnění po novele  

 
1 

DPH, změny 1 

FKSP 1 
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Bakaláři 1 

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti 1 

eNeschopenka a další změny v nemocenském  pojištění  1 

Důchodové pojištění vedení ELDP 1 

Změny ve zdanění mezd a platů, roční zúčtování záloh na 
daň 

1 

Bezpečnost práce ve školní jídelně 9 

Hygienické minimum a novinky v oblasti školního stravování 9 

Odborná konference – školství 2020 1 

Regionální konference pro ředitele ZŠ a SŠ 1 

Šablony pro SŠ a VOŠ, vyhodnocení a tvorba školních 
akčních plánů  a plánů aktivit 

1 

Tvorba KAP 2 a Školské inkluzivní koncepce kraje 1 

Transfer poznatků ze stavební praxe do škol 1 

Jak řídit tým na dálku 1 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 
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 2019/2020 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 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 46 žáků se SPU – 1. 

až 3. stupeň podpůrných opatření (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).  Dále se 7  žáků 

vzdělávalo v 2. ročníku oboru Opravářské práce 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 3 žáci, 

skupina 2 mělo doporučeno z PPP 2 žáci, skupina 3 měl doporučen z PPP 1 žák. U 

skupiny 1 je navýšení 25% času, u skupiny 2 50%, a u skupiny 3 100% času. Navýšení 

času přípravy u písemné a ústní závěrečné zkoušky 3. ročníků mělo doporučeno 10 žáků 

o 25%.  V této oblasti VP spolupracuje s PPP Prostějov a SPC Prostějov a SPC Olomouc.  

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

školním roce měl IVP 1 žák z důvodů sportovních a 2 žáci měli doporučení speciálně 

pedagogického centra. 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  

opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů.  

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. U žáků 1. ročníků bylo poradenství zaměřeno i 

na zvládnutí adaptace na systém střední školy.  

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.  
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 Pohovory s žáky a jejich zákonnými zástupci byly provedeny v celkem v 41 případech, 

většinou z důvodů vysoké omluvené nebo neomluvené absence, v některých případech i 

opakovaně, narušování výuky, používání mobilu ve vyučování a nevhodného chování 

k vyučujícím. Ve dvou případech  VP řešila podezření na šikanu mezi spolužáky v 1. 

ročnících. Jednalo se o jednotlivce agresory, jednou bylo uděleno podmíněné vyloučení a 

jednou důtka ředitele školy. V méně závažných případech nebo při prvním porušení 

školního řádu provádí pohovor pouze třídní učitel event. ve spolupráci s učitelem 

odborného výcviku. Třídní učitelé udělili celkem 48 napomenutí třídního učitele, 26 důtek 

třídního učitele, 7krát byla udělena důtka ředitele školy  a 6krát podmíněné vyloučení ze 

studia. 

 

Informační činnosti 

Směrem k pedagogickým pracovníkům – VP znovu upozornila kolegy na  projekt 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 je v systému 

registrována. VP informovala rovněž o možném školení. Na společném serveru jsou 

uloženy materiály ke zkvalitnění pedagogické práce, články z odborných časopisů 

(Prevence, Rodina a škola). 

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, z důvodů pandemie 

koronaviru se letos uskutečnily třídní schůzky pouze v podzimním termínu, školních 

webových stránek a nástěnek výchovného poradce, případně telefonickou nebo osobní 

konzultací s rodiči. Žáci mohli využívat ve škole „schránku důvěry“, letos se neobjevila 

žádná zpráva. Také byli znovu informováni o registraci školy do projektu Nenech to být. 

Od 11. 3. 2020, kdy byla nařízením vlády ČR zrušena účast žáků ve vyučování, probíhaly 

konzultace prostřednictvím telefonátů, e-mailů a hlavně přes Komens v systému Bakalář. 

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 studia dalšího 

učebního oboru. Zorganizovala pro žáky 3. ročníků učebních oborů odbornou exkurzi 

v podniku Kendrion. Zástupci Armády ČR seznámili žáky s pracovními pozicemi, náplní 

práce a mzdovými podmínkami u AČR. 

Vzhledem k mimořádným událostem pandemie koronaviru a zrušení výuky na školách se 

nemohla uskutečnit tradiční setkání s pracovníky Úřadu 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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Protidrogová prevence  

Metodika prevence ve školním roce 2019/2020 vykonával Mgr. David Sedláček. 

V letošním školním roce se  zúčastnil semináře pro začínající metodiky prevence, který se 

konal dne 11.12.2019 na pracovišti PPP a SPC Vrchlického 5 v Prostějově. Obsahem 

semináře bylo ukotvení školního metodika prevence v rámci legislativy, zaměření se na 

základní služby poskytované ve škole v rámci prevence, podrobné seznámení se s 

vedením dokumentace školního metodika prevence či systém výkaznictví a jeho užití ve 

školním prostředí.  

 

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) 

 Vandalismus – ničení školního majetku (lavice, židle, dveře) 

 Vulgární vyjadřování – o přestávkách i v hodinách mezi sebou navzájem, oslovení 

mezi žáky 

 Šikanování spolužáků – mírné formy psychické šikany – ignorování spolužáka 

(škola vyřešila sama bez externích pracovníků na řešení šikany) 

 

Krátkodobé cíle, které jsme si vytyčili v minimálním preventivním programu, byly splněny a 

žákům byly nabídnuty, i když vzhledem k pandemii koronaviru v omezeném množství,  

nespecifické formy prevence:  

 Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků a jejich třídní učitele  

 Lyžařský kurz pro žáky 2. ročníků 

 Návštěva  ze společnosti Podané ruce  -  dne 16.1.  2020  se první ročníky 
zúčastnily programu „Hra na hraně“.  Jednalo se o program primární prevence 
gamblingu a patologického hráčství a sázení přes internet.  

 

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. 
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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 podporu 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 

 

Maturitní obory – stipendia Olomouckého kraje 

 

Ve školním roce 2019/2020 podporoval Olomoucký kraj žáky vybraných  technických 

oborů zakončených maturitní zkouškou stipendii v rámci Podpory polytechnického 

vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.  

Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků o studium vybraných oborů s vysokou uplatnitelností 

na trhu práce a jejich motivace k lepším výsledkům v oblasti vzdělávání i výchovy. 

Největší novinkou pro školní rok 2019/2020 je zařazení dvou nových oborů vzdělání mezi 

podporované obory. Jedná se o maturitní obory Analýza potravin a Technologie 

potravin, které jsou vyučovány na naší škole.  

Ve školním roce 2019/2020 byli podpořeni žáci prvních, druhých a třetích ročníků.
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Učební obory – stipendia Olomouckého kraje 

 

Seznam oborů: 

 23-55-H/01 Klempíř 

 36-67-H/01 Zedník 

 36-64-H/01 Tesař 

 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

 33-56-H/01 Truhlář 

 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 

 

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

v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého 

kraje. 
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10 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 třemi 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. 
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 V měsíci říjnu 2014 jsme začali realizovat dotace s ESF v rámci projektu „Škola 

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

a modernizace praktické přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Projekt  

se soustředí na vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských 

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

získání nových partnerů pro realizaci praktického vyučování žáků a zapojení 

externích odborníků do praktického vyučování ve školách. Partneři projektu byli 

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

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

 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.  

 V roce 2019 jsme ukončili projekt v rámci OP VVV „Pojďme se vzdělávat 

společně“. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit inkluzivnost vzdělávání a integrovat 

děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. 

Zlepšením podmínek pro vzdělávání těchto žáků předcházíme 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 bylo podpořit žáky 

tak, aby se zabránilo riziku jejich předčasného odchodu ze vzdělávání a snížilo se 

riziko kriminality. Podpora žáků byla založena na doučování žáků v základních 

gramotnostech, zavedení kroužků a také podporou žáků pomocí staršího 

kamaráda, který měl výrazný vliv na zlepšení kvality využití volného času žáků. Žáci 

byli také podpořeni vybudováním školního poradenského pracoviště  

a pomocí školního psychologa, speciálního pedagoga a koordinátora inkluze,  

Hlavním cílem projektu bylo 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. 

   Byl ukončen významný investiční projekt „Vybudování odborné učebny   včetně 

vnitřního zařízení a materiálového vybavení ve středisku praktického 

vyučování oboru instalatér a elektrikář a pořízení nákladního vozidla pro 

výuku řidičského oprávnění skupiny C a C + E“ Švehlovy střední školy 

polytechnické v Prostějově. Tato investice významně zvýšila kvalitu vzdělávání a 

budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Součástí projektu byl nákup nového 

nákladního automobilu, díky němuž se snížily náklady na provoz autoškoly a 

zefektivnila se výuka řízení. V rámci projektu škola taktéž rozšíří konektivitu a 

připojení k internetu ve všech pěti budovách školy, a to na ulici U Spalovny 12, 

Určická 94, nám. Spojenců 17, Kollárova 12 a Svatoplukova 80. 
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 Ukončen byl také investiční projekt Nákup CNC dřevoobráběcího centra, který 

řeší nedostatečné vybavení Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov 

moderními dřevoobráběcími technologiemi pro potřeby odborného výcviku. Díky 

této investici byla zajištěna kvalitní a moderní výuka 2 učebních oborů ve vazbě na 

klíčové kompetence a následná vyšší uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. 

Díky dotaci z Evropské unie, Olomouckého kraje a státu získala škola vybavení  

téměř za 10 milionů. Ve škole byla vybudována interaktivní učebna pro obor 

Instalatér a Elektrikář silnoproud. Na 14-ti výukových modulech - pracovištích se 

žáci seznamují s požadavky technického zařízení budov. Na jednotlivých plně 

funkčních panelech je možné předvádět provoz např. teplovodní plynové kotelny, 

různé typy ohřívání teplé vody, funkci solární soustavy, provoz tepelného čerpadla a 

řadu dalších aplikací. Cílem školy je přispět vším, co se žáci naučili ve škole i na 

praxi k přípravě nových úspěšných pracovníků technických řemesel. Modernizace a 

inovace výuky žáků oborů Truhlář a Tesař bylo hlavní zadání vedení školy při 

zvýšení zájmu o dřevozpracující obory. S výrobou nábytku nebo moderního 

interiéru začínají žáci v předmětu CAD systémy na počítači a končí na CNC 

dřevoobráběcím centru. Sofistikované technologie zajišťují propojení technické 

přípravy výroby s CNC strojem a generují programy tak, aby byly okamžitě k 

dispozici pro výrobu. Moderní softwarová řešení poskytují podporu pro design, 

konstrukci i výrobu, tedy celý řetězec činností od návrhu, konstrukce až k výrobě 

každého kusu. Pořízení CNC dřevoobráběcího centra bylo posledním krokem k 

zajištění komplexní přípravy žáků na požadavky průmyslu 4.0.  

 Ukončen byl i projekt Kariérové poradenství, který podpořil ve škole zavedení 

dvou pracovních pozic, a to koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, 

školního kariérového poradce. Školní kariérový poradce působil jako podpora žáků 

středních škol při vstupu na trh práce, Koordinátor spolupráce školy a 

zaměstnavatele působil jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně 

pomohl škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů 

vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi 

daného oborového zaměření. V rámci projektu proběhly také stáže učitelů 

odborných předmětů u zaměstnavatelů.  

 

 

 

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, 
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zvýšili si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojili se do sítě mezinárodních 

kontaktů a získali smysl pro evropské občanství a evropskou identitu. 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci oborů Autotronik, Mechanik opravář 

motorových vozidel, Technologie potravin, Analýza potravin. Vybraní žáci naší školy 

se podobně jako v předchozích letech vydali na přelomu ledna a února na 14ti 

denní pracovní stáž do rakouského hlavního města. Pobyt ve Vídni byl částečně 

pracovní stáží, částečně jazykovým pobytem a v neposlední řadě také pobytem, 

který měl rozšířit kulturní rozhled zúčastněných žáků. Žáci v rámci pracovní stáže 

pracovali ve skladech a prodejnách potravin. Během pobytu navštívili centrum 

města a viděli nejznámější památky jako např. Vídeňskou operu, ulice Graben a 

Kohlmarkt nebo hrad Hofburg či zámek Schönbrunn. Z pobytu se vraceli plní 

zážitků a dojmů a mnoho z nich by se rádo podobného projektu zúčastnilo i v 

budoucnu. 

 Od 1. října 2019 realizujeme projekt Šablony II – ICT ve výuce. Cílem projektu je 

podpořit Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov a její ubytovací zařízení 

(domov mládeže). 

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně 

profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora 

extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 

žáků a studentů, spolupráce s veřejností. 

 Projekt se zaměřuje na tyto aktivity:  

o Školní asistent – personální podpora SŠ  

o Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ 

o Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) - cílem je podpořit pedagogy 

středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a 

výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů 

o Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – cílem aktivity je rozvoj kompetencí 

pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím 

informačních a komunikačních technologií (ICT).  

o Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem aktivity je podpořit 

žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 

Doučování může být také využito pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět 

samostatnou odpolední přípravu.  

o Projektový den ve škole -  cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických 

pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji 

osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti 

podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. 

o Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - cílem je prohloubit spolupráci 

pedagogických pracovníků středních škol. Podmínkou je vytvoření minitýmu ve 

spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě 

jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, 
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realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity za účelem rozvoje klíčových 

kompetencí.  

o Školní speciální pedagog – personální podpora DM -  

cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního 

speciálního pedagoga domovům mládeže, které začleňují do kolektivu minimálně 

tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci 

s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory budou v DM identifikováni 

po celou dobu realizace aktivity. Speciální pedagog bude diagnostikovat speciální 

vzdělávací potřeby žáků a pomáhat vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou 

integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

 Od 1. října 2016 realizujeme projekt Zvyšování kompetencí žáků středních škol 

bez maturitní zkoušky. Tento 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 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. 

 Projekt IKAP - „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost 

na trhu práce“ 

Termín realizace od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020. 

Naše škola je zapojena do projektu Olomouckého kraje, který ve spolupráci s 

generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého 

kraje realizuje projekt implementace Krajského akčního plánu s názvem 

„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu 

práce“ 

Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické 

vzdělávání v Olomouckém kraji. Předmětem projektu je podpora intervencí 

naplánovaných v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a 
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zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících 

aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. 

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z Krajského 

akčního plánu  (KAP č.  1) vytvořením 14 Krajských Center kolegiální podpory, 

jejichž součástí jsou krajské metodické kabinety, které realizují činnost v těchto 

oblastech: 

 Podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a  

snadnou adaptaci na měnící se sociální, ekonomické a environmentální  

podmínky. 

 Snižování nerovností ve vzdělávání. 

 Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů v  

kraji. 

 Podpora polytechnického vzdělávání (dále PVT) v rámci neformálního  

vzdělávání. 

 Podpora kariérového poradenství směrem k PVT. 

 Podpora budování partnerství v PVT, spolupráce školy a zaměstnavatelů v  

oblasti PVT. 

 Podpora modernizace vybavení škol pro PVT a s tím související IT podporou. 

 Podpora matematické gramotnosti na školách s polytechnickým zaměřením. 

 Alespoň 35 % škol v kraji bude realizovat nějakou formu spolupráce se  

 zaměstnavateli na minimálně základní úrovni. 

 Podpora rozvoje kariérového poradenství směrem k odbornému vzdělávání  

ve spolupráci se zaměstnavateli. 

 Podpora modernizace vybavení odborných škol a s tím související IT  

podporou. 

 Rozšíření ICT vybavení škol a školských zařízení a konektivity v oblasti  

strukturované kabeláže i bezdrátových sítí. 

 Podpora rozvoje digitální gramotnosti žáků a studentů. 

 Podpora modernizace vybavení škol výpočetní technikou. 

 Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitální  

gramotnosti. 

 Podpora činnosti Centra celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK). 

 Podpora výuky matematiky ve vazbě na přípravu pro profesní i občanský  

život. 

 Podporovat další vzdělávání pedagogů ve vazbě na výuku k rozvoji  

matematické a finanční gramotnosti. 

 Podpora výuky čtenářské gramotnosti jako nutné podmínky pro úspěšnou  
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práci s odbornými texty. 

 

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 73 mil. na vybavení a mzdy pracovníků školy. 
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11 Odborný výcvik a odborná praxe 
 

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 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 a měřící techniky a do výuky je zařazeno svařování 

v ochranné atmosféře CO2 a plamenem ve vlastní svářečské 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, NAVOS, a.s. Prostějov, ZD Myslejovice 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 Prostějov, Automechanika Prostějov, FTL 

Prostějov, Sezako Prostějov, Mercedes–Benz Olomouc, BOSCH servis Fedor, AUTO 

Hlaváček, AUTO Haná a dalších autoservisech. Tato pracoviště jsou vybavena kvalitní 

diagnostickou technikou a umožňují žákům získat široké znalosti a dovednosti 

v provozních podmínkách.  

Pro žáky studijního oboru Autotronik byly vybaveny školní dílny OV novými diagnostickými 

přístroji v rámci projektu pro zlepšení výuky automobilních oborů, např. stanicí pro měření 

emisí pro vznětové a zážehové motory, válcovou zkušebnou brzd, zařízením pro servis 

klimatizací, diagnostikami Bosch KTS 340, KTS 540, Bosch FSA 740, SuperVAG a mnoha 

dalšími měřícími přístroji, výukovými pomůckami 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 ZZ. 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 OV 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.  

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 polytechnické Prostějov, 

která je největší autoškolou v regionu. Pro výuku řízení bylo zakoupeno nové nákladní 

vozidlo DAF pro praktický výcvik skupiny C. 

 

Přehled počtu získaných oprávnění pro řízení motorových  vozidel: 

-skupina B……………10 žáků 

-skupina T……………12 žáků 

-skupina C……………  9 žáků 

  

V průběhu výcviku odučeno celkem 1799 hodin výuky a výcviku. 

U třídy 3.AT byl výcvik zastaven z důvodu COVID 19. 

Úspěšnost u zkoušek byla ovlivněna termíny opravných zkoušek(termín- první polovina 
září 2020). 

  

Přehled počtu získaných oprávnění pro svařování za šk.rok 2019/2020 

-ZK 135 1.1……………….18 žáků 

-ZK 311 1.1……………….12 žáků 

-ZP 135 1.1……………….10 žáků 

-ZP 111 1.1……………….18 žáků 

-ZP 311 1.1……………….28 žáků 

-ZP 912-1.31……………..přerušeno z důvodu COVID19 

-ZP 912-8.31……………..přerušeno z důvodu COVID19 

-ZP 15 P2,P3………………přerušeno z důvodu COVID19 

  

Celkem oprávněných svářečů: 86 

Periodické proškolení svářečů z BOZP:28 

 

 

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, 
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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 WI-

FI po dobu přestávek a obědů.  

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 absolvují 

svářečský kurz s možností získání svářečského průkazu metodou svařování plamenem, 

poly 

fúzní 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.  
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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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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 2019 – 2020 byla organizována dle plánu školy             

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

organizována v týdnu od 16. 12. 2019 do 20. 12. 2019 a ve druhém pololetí z důvodu 

Covid 19 školní odborná praxe neproběhla.  

 

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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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 

odpadních a pitných vod. Praxe probíhá individuální formou a účastní se jí vždy dvojice 
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žáků. Období – I. pololetí školního roku, třída 3. A – obor Analýza potravin. Délka 2 

dny. 

 MOT – Mlékárna Otinoves – zde žáci absolvují praxi individuální formou v oboru 

laboratorních prací při zpracování mléka a výrobě tvarohu a sýrů. Práce probíhá 

individuální formou v I. pololetí školního roku, třída 4. A – Analýza potravin. Délka 5 

dnů. 

  

 „ZLATÁ FARMA“ – farma Štětovice – výroba mléčných výrobků z vlastního mléka. 

Výrobky mají lokální význam. Produkce je v menším rozsahu, dle vlastních receptur. V 

období I. pololetí školního roku probíhá skupinová praxe třída 2.TCH . – Technologie 

potravin. Praxe se žáci účastní skupinově po dobu 5 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 Technologie potravin po dobu 5 dnů.  

 

 PENAM – Pekárna Prostějov – průmyslová výroba jemného pečiva a cukrářských 

výrobků v průmyslové pekárně. V období I. pololetí školního roku probíhá skupinová 

praxe třída 3.TCH . – Technologie potravin. Praxe se žáci účastní skupinově po dobu 5 

dnů. 

 

 

 DÍLENSKÁ CVIČENÍ VE ŠKOLNÍ LABORATOŘI TECHNOLOGIE POTRAVIN –  

v průběhu školního roku probíhá blokově dílenské cvičení 4. ročníku oboru Technologie 

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

vedeny vyučujícími praxe. Práce je vedena skupinově v celkové délce 5 dnů v rámci 

přípravy k praktické části maturitní zkoušky. 
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12 Akce školy a úspěchy žáků  
 
Září 2019 

 

Žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov oboru Truhlář se dne 24. 9. 2019 
zúčastnili akce Den s dodavateli Festool, Blum a FRANKE. Tato akce se konala v areálu 
firmy Dřevo trust a.s. a zástupci jednotlivých firem zde prezentovali své novinky 
sortimentu, včetně praktických ukázek použití jednotlivých produktů. Firma Festool 
představila nový rozebíratelný spoj pro systém domino, komunikaci bluetooth s vysavačem 
a akumulátorové nářadí. Blum prostřednictvím svého zástupce představil novinky v 
sortimentu kování, praktická ukázka pak byla spojena s výběrem, zpracováním a montáží 
systému AVENTOSHS. S předváděcím vozem přijel zástupce firmy FRANKE, ve kterém 
prezentovali široké spektrum své produkce. Žákům představil kuchyňské dřezy nerezové, 
fragranitové,  tektonitové, kuchyňské baterie, košové systémy a kuchyňské drtiče. Žáci 
během prezentací projevili zájem o informace o skladbě strojů i jejich použití při výrobě a 
montáži. Tyto poznatky mohou využít jak při skládání závěrečné zkoušky, tak i ve svém 
profesním životě.   

 
Ve středu 25. 9. 2019 se žáci 3. ročníku obor Opravář zemědělských strojů, Švehlovy 
střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili třetího ročníku soutěže ,,Jezdím 
bezpečně.“ Soutěž vyhlásilo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Krajský 
koordinátor BESIP. Soutěž byla organizována pro tříčlenná družstva žáků třetích ročníků 
technických odborných škol Olomouckého kraje. Žáci rovněž museli splnit podmínku 
zařazení do výuky k získání řidičského oprávnění ve školním roce 2019/2020. Naši školu v 
soutěži reprezentovali žáci - Miroslav Hynšt, Jan Perdoch a Nicolas Trčka. Soutěžící 
doprovázel učitel odborného výcviku p. Milan Černý. Po příjezdu na místo konání soutěže, 
která probíhala v areálu VOŠ a SŠA Zábřeh jsme byli přivítáni hlavními organizátory 
soutěže. Následně jsme byli seznámeni s organizací a průběhem soutěže včetně 
časového harmonogramu. Soutěž vypukla o půl deváté prvním soutěžním úkolem - 
odborným testem. Zatímco soutěžící usilovali o první body, pedagogický 
dozor byl rozdělen k jednotlivým soutěžním disciplínám ve funkci druhých rozhodčích. 
Žáci se v průběhu soutěže utkali s překážkami na sedmi pracovištích. Na prvním stanovišti 
odpovídali na dvacet otázek souvisejících s předpisy o provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Následně je čekalo přezkoušení ze zdravovědy. Zde museli prokázat jak 
teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti v podobě resuscitace postiženého. Na tomto 
pracovišti si nejlépe z naší skupiny vedl žák Jan Perdoch. Jeho rozvaha doplněná 
znalostmi byla velmi kladně hodnocena i profesionálním záchranářem, který byl přítomen v 
roli hlavního rozhodčího této části soutěže. Je dobré poznamenat, že žáci naší školy 
absolvovali tuto nejvíce obávanou část soutěže jako první skupina a podařilo se jim 
přesvědčit rozhodčí, že jsou schopni učinit vše potřebné pro záchranu jiného člověka. Na 
třetím stanovišti museli prokázat dovednosti v nasazování sněhových řetězů. Následně se 
setkali se stanovištěm pod názvem elektrokolo. Tady prokázali své dovednosti při jízdě 
zručnosti. Následovaly další úkoly v pořadí - výměna kola na osobním automobilu, použití 
hasicích přístrojů, přeprava dítěte v zádržném systému. Soutěže se zúčastnilo celkem 21 
soutěžících, kteří reprezentovali sedm škol Olomouckého kraje. Žáci naší školy se umístili 
jako skupina se ziskem 325 bodů na krásném třetím místě. Závěrem lze konstatovat, že 
soutěž byla přínosem v získání nových poznatků spolu se schopností konkurovat svými 
dovednostmi a vědomostmi žákům jiných odborných škol Olomouckého kraje. A pro 
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pedagogické pracovníky byla místem navázání kontaktů potřebných pro výměnu a 
sledování informací v daném oboru. 

 

 

Říjen 2019 

 

V rámci výuky předmětů Analytická chemie a Technologie potravin byla v pátek 4. 10. 
uskutečněna exkurze do ČOV v Olomouci. Žáci 3. a 4. ročníku oborů Analýza potravin a 
Technologie potravin se zde mohli prakticky seznámit s chodem a jednotlivými fázemi 
čištění odpadních vod. Hlavní oblastí exkurze byl venkovní areál a postup čištění vody od 
vody odpadní až po vodu téměř čistou odcházející do řeky Moravy. Probírána byla také 
témata požadavků na vlastnosti vyčištěných odpadních vod a lehce i budoucí možné 
změny v legislativě týkající se tohoto tématu. Pro žáky 3. A to byl navíc první kontakt s 
areálem, kde bude v následujícím měsíci probíhat v místních laboratořích část jejich 
praxe. 

 

Dne 11.10. navštívili žáci 3.A/TCH  ČOV v Prostějově. Pro žáky oboru Analýza potravin to 
bylo první seznámení s pracovištěm, kde bude probíhat jejich nejbližší praxe. Pro celou 
třídu potom seznámení s chodem a provozem ČOV jiného typu ve srovnání s Olomoucí. 
Žáci mohli porovnat oba typy ČOV, zjistili, které základní úkony probíhají v obou čistírnách 
shodně a kterými úkony se obě čistírny liší. Zároveň si také mohli prohlédnout 
mikroskopem mikroorganismy používané pro čištění odpadní vody. Tyto informace budou 
přínosem pro výuku předmětů Analytická chemie a Technologie. 

 

Dne 15. 10. 2019 proběhla v Národním sportovním centru v Prostějově Burza práce a 
vzdělání. Na burze se prezentovali nejvýznamnější zaměstnavatelé, střední a vysoké 
školy našeho regionu. Představili se zde 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 představily vybrané střední a vysoké školy, o 
jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem. V rámci této akce se prezentovala i 
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. 

 

Dne 18. 10. 2019 se 7 žáků naší školy zúčastnilo organizace Hanácké výstavy drobného 
zvířectva v Prostějově. Žáci třetího ročníku  oboru Analýza potravin Marek Černý, 
Veronika Benešová, Kateřina Foretová, Tereza Holíková, Roman Kočí, Pavla Miková, 
Markéta Suchánková, spolu s pedagogickým doprovodem Ing. Janem Jakšíkem, pomáhali 
posuzovatelům při bodovém hodnocení plemenných králíků, holubů a drůbeže, aby mohla 
být výstava následující dva dny připravena pro veřejnost. Protože je nedostatek mladých 
chovatelů a tím i pomocníků při organizování takových akcí, byla pomoc našich žáků i 
jejich vystupování a reprezentace školy velmi kladně hodnocena. 
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V sobotu 19. 10. 2019 proběhla každoroční akce „ Ocenění nejlepších absolventů“. Tato 
slavnostní akce je pořádána Hospodářskou komorou ČR, která oceňuje absolventy 
maturitních a učebních oborů odborných škol, kteří složili závěrečnou nebo maturitní 
zkoušku s vyznamenáním. Letošní ročník proběhl v krásných prostorách 
Lichtenštejnského paláce v Praze na Malé Straně. Slavnostního předávání těchto ocenění 
se zúčastnili zástupci Hospodářské komory České republiky a další významní hosté, 
absolventi škol z celé České republiky, jejich rodiče, partneři a pedagogové oceněných 
škol. Z naší školy byli oceněni absolventi učebního oboru Opravář zemědělských strojů – 
Michal Ambrož a Aleš Vrba, absolvent učebního oboru Mechanik opravář motorových 
vozidel – Michal Krajíček a absolventi učebního oboru Truhlář – Simona Vykopalová a 
Josef Vysloužil. Současně Hospodářská komora České republiky ocenila Švehlovu střední 
školu polytechnickou Prostějov za vysokou úroveň praktické přípravy. 

 

Dne 25. 10. 2019 se uskutečnilo pasování žáků 1. ročníku maturitního oboru Analýza 
potravin. Tato akce, ve které si žáci 2. ročníku připravili zajímavý program pro žáky 
prvního ročníku, je na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov již tradicí. 
Připraveno bylo několik soutěží, ve kterých si žáci vyzkoušeli své chuťové buňky při 
zjišťování příchutí želé, otestovali si své zrakové schopnosti při seřazování barev v 
barevných škálách a také svou zručnost při krájení cibule plastovým nožíkem. Po splnění 
všech soutěžních úkolů následovalo vlastní pasování žáků. Žáci poklekli a byli pasováni 
laboratorním chladičem. Po pasování převzala třída maskota a všichni žáci včetně třídní 
učitelky Ing. Barbory Michalcové také obdrželi pasovací dekret. 

 

 

Listopad 2019 

 

Dne 8.11.2019 se žáci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov zúčastnili 
stavebního a technického veletrhu Stavotech v Olomouci na výstavišti Flora. Spolu s 
doprovodem veletrh navštívili žáci třetího ročníku oboru Tesař. Žáci se na veletrhu 
seznámili s nabídkou střešních krytin, nosných konstrukčních systémů, izolací, střešních 
oken, doplňků, okapových systémů, výrobků pro půdní vestavby, obvodových plášťů, s 
nářadím a nástroji pro výstavbu, s montážní technikou i osobním pracovním vybavením. 
Na veletrhu se taktéž prezentovali výrobci stavebně truhlářských výrobků, oken, dveří, 
schodů, výrobci dřevostaveb, jako například firma MARK HOUSE, s.r.o., se kterou 
spolupracuje Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. 

 

V pátek a sobotu 8. 11. a 9.11. 2019 proběhly letošní první Dny otevřených dveří spojené 
s Projektovým dnem. Byla představena nabídka studijních a učebních oborů na naší škole 
a přijímací řízení pro školní rok 2020/2021. 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. Naši žáci 
předvedli zájemcům o studium, co už se ve škole naučili. Projektového dne se zúčastnili 
žáci ze základních škol, tentokrát ze ZŠ Jana Železného Prostějov.  
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Na prostějovském náměstí se stalo tradicí v čase adventním zprovoznění ledového 
kluziště. V dopoledních hodinách je kluziště vyhrazeno pro základní a střední školy. I letos 
se žáci naší školy zúčastnili společného bruslení, a to 11. 11. 2019. Na ledové ploše 
panovala veselá předvánoční nálada. 

 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov se opět prezentovala na přehlídce 
středních škol – Scholaris Prostějov, která proběhla 13. 11. 2019 ve Společenském domě 
v Komenského ulici v Prostějově. I v letošním roce se naše škola jako největší odborná 
škola v Prostějově představila s nabídkou oborů vzdělávání v potravinářském, 
automobilním a stavebním směru. Zástupci potravinářských oborů zde předvedli zajímavé 
chemické pokusy, z nichž divácky nejatraktivnější bylo vzplanutí ohně na dlani. Zájemci o 
automobilní obory si mohli vyzkoušet práci s trenažérem. U stavebních oborů mohli vidět 
ukázky instalatérských prací a práci se dřevem. Během akce spojené s náborem žáků se 
naše škola zajímavě prezentovala mnohým zájemcům o studium z řad žáků základních 
škol, jejich rodičů i výchovných pedagogů. 

 

Dne 20. 11. 2019 se Švehlova střední škola polytechnická Prostějov prezentovala na 
přehlídce středních škol Scholaris, která se uskutečnila v prostorách Gymnázia Jana 
Blahoslava a SPgŠ v Přerově. Prezentace jednotlivých oborů vzdělávání středních škol 
Olomouckého kraje poskytují žákům a jejich rodičům orientaci v nabídce škol v regionu. 
Kromě užitečných informací a rad získali žáci osmých a devátých ročníků základní 
informace o naší škole a jednotlivých učebních i studijních oborech. Prezentační výstava 
Scholaris v Přerově se letos těšila velkému zájmu žáků i jejich rodičů. 

 

Dne 22. 11. 2019 proběhla exkurze v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, kde žáci 
Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov navštívili výstavbu nového 
nízkoenergetického pavilonu hematologie. Za doprovodu a výkladu vedoucího investic si 
prohlédli celý komplex. Exkurze byla zaměřena na stavební obor Instalatér. Žáci mohli 
vidět montážní postupy rozsáhlých rozvodů technického zabezpečení budov, požární 
rozvod vody a lékařských plynů z oceli, mědi a plastů. Dále viděli montáž a uchycení 
rozvodů vody a kanalizace v sádrokartonových příčkách, což je nedílná součást moderní 
výstavby. Další část prohlídky zahrnovala strojovnu rekuperace, kde se budoucí instalatéři 
dozvěděli podstatu a funkci tohoto systému vytápění a chlazení moderních budov. K 
tomuto tématu proběhla živá diskuze. Nakonec bylo žákům umožněno navštívit centrálu 
potrubní pošty, která propojuje jednotlivá oddělení celého areálu nemocnice. S délkou 
rozvodů 13 kilometrů je v současnosti největší a nejmodernější ve střední Evropě. 

 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov se opět prezentovala na přehlídce 
středních škol – Scholaris Olomouc, která proběhla 27. 11. a 28. 11. 2019 na SŠ 
polytechnické Olomouc. I v letošním roce se naše škola jako největší odborná škola v 
Prostějově představila s nabídkou oborů vzdělávání v potravinářském, automobilním a 
stavebním směru. Během akce spojené s náborem žáků se naše škola zajímavě 
prezentovala mnohým zájemcům o studium z řad žáků základních škol, jejich rodičů i 
výchovných pedagogů. 
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Prosinec 2019 

 

Nošovická společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) opět rozdávala 
technickým školám automobily z předsériové výroby. Ta poslouží k výuce budoucích 
automechaniků, autotroniků a techniků. Dne 5. 12. 2019 se uskutečnil slavnostní 
ceremoniál předávání symbolických klíčů, kterého se zúčastnili i zástupci naši školy. 
Automobil Hyundai i30 je plně funkční a dokonale vybavený, avšak nemůže být používán 
na veřejných komunikacích, protože není homologován (byl vyroben před oficiálním datem 
zahájení sériové výroby). Nový Hyundai i30 bude sloužit žákům oboru Mechanik opravář 
motorových vozidel a Autotronik jako výuková pomůcka. Žáci tak budou mít možnost 
seznámit se s funkcemi jednotlivých částí automobilu, možnost vyzkoušet si praktické 
dovednosti v oblasti opravárenství a diagnostiky. Švehlova střední škola polytechnická 
realizuje i další formy spolupráce s nošovickou automobilkou. Žáci automobilních oborů 
pravidelně navštěvují výrobní závod a seznamují se s procesem výroby. Vzájemná 
spolupráce přispívá ke zkvalitnění přípravy budoucích odborníků v autoopravárenství. 

 

V úterý 10. 12. 2019 proběhl letošní druhý Den otevřených dveří spojený s Projektovým 
dnem. Byla představena nabídka studijních a učebních oborů na naší škole a přijímací 
řízení pro školní rok 2020/2021. 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. Naši žáci 
předvedli zájemcům o studium, co už se ve škole naučili. Projektového dne se zúčastnili 
žáci ze základních škol, tentokrát ze ZŠ Určice, ZŠ Bedihošť a ZŠ Brodek u Prostějova.  

 

Dne 17. 12. 2019 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. 
John Guest je mezinárodní společnost s historií trvající více než padesát let. Je jedním z 
hlavních dodavatelů pro mezinárodní výrobní a obchodní společnosti. Základní 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. 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. 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 
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obchodnímu zástupci za realizaci odborného semináře na naší škole. Seminář navazuje 
na již dlouhodobou spolupráci společnosti John Guest se stavebním oborem Instalatér. 

 

 

Leden 2020 

 

Ve středu 8. 1. 2020 navštívil Olomoucký kraj předseda vlády Andrej Babiš. V doprovodu 
hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka zavítal i na Švehlovu střední školu 
polytechnickou Prostějov. Ta si v letošním roce připomíná 130. výročí svého založení. 
Premiér Andrej Babiš si prohlédl školu, odborné učebny a na společném setkání promluvil 
k žákům a pedagogům školy. 

 

Ve středu 15. 1. 2020 proběhl letošní třetí Den otevřených dveří spojený s Projektovým 
dnem. Byla představena nabídka studijních a učebních oborů včetně ukázky na naší škole 
a přijímací řízení pro školní rok 2020/2021. 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. Naši žáci 
předvedli zájemcům o studium, co už se ve škole naučili. Projektového dne se zúčastnili 
žáci ze základních škol, tentokrát ze ZŠ Majakovského. 

 

Krajské kolo 23. ročníku celostátní soutěže odborných dovedností Učeň Instalatér 2020 
proběhlo dne 29. 1. 2020. na SŠŽTS Šumperk, a to za podpory Cechů topenářů a 
instalatérů ČR, firmy Ptáček a dalších obchodních partnerů. Soutěže se zúčastnili žáci 
středních škol z Olomouce, Prostějova, Přerova, Šumperku, Jeseníku 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, 
lisovali a ohýbali ocelové trubky, a poté vše spojili do finálních výrobků, které vytvářeli 
podle předložené dokumentace. Soutěžní úkoly dále pokračovaly montáží sanitárních 
předmětů 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. V jednotlivcích vybojoval krásné 3. místo 
Marek Jurík a Miroslav Melichárek obsadil 10. místo. Žákům i učitelům oboru Instalatér 
gratulujeme. 

 

Žáci třetího ročníku oboru Tesař Jaroslav Šmakal a Lukáš Malina ze Švehlovy střední 
školy polytechnické Prostějov se zúčastnili 18. ročníku regionální učňovské odborné 
soutěže „Učeň Tesař 2020“ dne 28. a 29. 1.2020. Soutěž pořádal Cech KPT (klempířů, 
pokrývačů a tesařů) ve spolupráci se Střední školou stavební a dřevozpracující v Ostravě. 
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Soutěž byla vyhlášena pro žáky 3. ročníku oboru Tesař. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev 
z Moravy a Čech. Žáci prověřili své znalosti v teoretickém testu. Následně v praktické části 
zhotovili krovy dle výkresové dokumentace. Žákům se podařilo úspěšně krov dokončit a 
obsadili krásné 5. místo. Tímto děkujeme Jardovi Šmakalovi a Lukáši Malinovi za vzornou 
reprezentaci naší školy. 
 

 

Únor 2020 

 

Vybraní žáci naší školy se podobně jako v předchozích letech vydali na přelomu ledna a 
února na 14-ti denní pracovní stáž do Rakouského hlavního města. Pobyt ve Vídni byl 
částečně pracovní stáží, částečně jazykovým pobytem a v neposlední řadě také pobytem, 
který měl rozšířit kulturní rozhled zúčastněných žáků. Žáci v rámci pracovní stáže 
pracovali ve skladech a prodejnách potravin. Během pobytu navštívili centrum města a 
viděli nejznámější památky jako např. Vídeňskou operu, ulice Graben a Kohlmarkt nebo 
hrad Hofburg či zámek Schönbrunn. Z pobytu se vraceli plní zážitků a dojmů a mnoho z 
nich by se rádo podobného projektu zúčastnilo i v budoucnu. 

 

Dne 24. 2. 2020 se žáci 2. a 3. ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, 
obor Zedník a Tesař, zúčastnili prohlídky radniční věže v Prostějově. V roce 2011 se 
konala její rekonstrukce, na které se podílel ing. Chytil, který naše žáky seznámil s touto 
rekonstrukcí. Součástí byla i renovace oken, vitráží, balkónů, úprava stropních 
železobetonových konstrukcí a odvodňovacích žlabů. Žáci si prohlédli nové kovové 
schodiště, které umožňuje bezpečný přístup na věž. Žáky oboru Zedník zaujaly omítky, 
které musely být v souladu s vysokými požadavky památkářů. Žáky oboru Tesař upoutala 
původní kopule věže, která je umístěna v předsálí věže. Odměnou po náročném výstupu 
na radniční věž byl nádherný výhled na panorama města Prostějova a blízkého i 
vzdáleného okolí. 

 

Dne 26. 2. 2020 proběhlo regionální kolo soutěže Autotronik Junior. Letošní ročník 
probíhal v areálu VOŠ a SŠ automobilní v Zábřehu na Moravě. Naše barvy zde 
reprezentovali žáci Jakub Rec, Petr Vysloužil a Ondřej Tomeček. Soutěž byla rozdělena 
na dvě části – praktickou a poznávací. Po sečtení všech bodů z jednotlivých úkolů a částí 
se žák Petr Vysloužil umístil na krásném čtvrtém místě. V celkovém pořadí soutěžících 
škol jsme obsadili druhé místo. Všem třem soutěžícím patří poděkování za svědomitou 
přípravu a vzornou reprezentaci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. 

Dne 26.2.2020 proběhlo první okrskové kolo ve florbalu středních škol. Jako již tradičně 
toto setkání hostila hala sportcentra DDM Prostějov. Prvního kola soutěže se zúčastnilo 6 
družstev. Kromě našich borců ještě studenti GJW, Střední školy automobilní, Trivisu, 
Obchodní akademie Prostějov a žáci SOŠ Prostějov. Z tohoto klání postoupila první 3 
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družstva do okresního finále, které se uskuteční v pátek 6.3.2020. Naši borci v okresním 
finále nebudou chybět. Držíme palce a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. 

 

 

 

Březen 2020 

 

Dne 4. 3. 2020 se konal již 26. ročník odborné soutěže Autoopravář Junior, regionální kolo 
Olomouckého kraje. Pořadatelem byla v tomto roce Vyšší odborná škola a Střední škola 
automobilní, Zábřeh na Moravě. V kategorii Automechanik naši školu reprezentovali žáci 
Michal Havlíček a Patrik Matal. Dle celostátních pravidel byla soutěž rozdělena na tři části 
– praktickou, poznávací a odbornou přednášku zakončenou vědomostním testem. Po 
sečtení všech bodů z jednotlivých úkolů a částí soutěže se žák Michal Havlíček umístil na 
desátém místě, žák Patrik Matal obsadil osmé místo. Oběma borcům patří poděkování za 
vzornou reprezentaci Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Poděkování patří 
všem organizátorům a sponzorům, kteří se na přípravě žáků a samotné soutěži podíleli. 
Všichni soutěžící si odnesli hodnotné ceny, věnované do soutěže ŠSŠP Prostějov, SŠT 
Přerov, VOŠ a SŠA Zábřeh, Mercedes – Benz Moravia, FTL Prostějov a dalšími partnery z 
oblasti automobilového opravárenství. 

 

Od 11. 3. 2020, kdy byla nařízením vlády ČR zrušena účast žáků ve vyučování, 
neprobíhaly žádné další akce školy. 
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Sportovní akce 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se tradičně účastnili sportovních klání v rámci AŠSK 
MŠMT, i když vzhledem k pandemii koronaviru proběhly akce v omezeném množství. Žáci 
reprezentovali školu například v atletice, kopané a florbale.       
 
Adaptační kurz určený pro první ročníky maturitních oborů Autotronik a Analýza potravin je 
příjemným zpestřením začátku školního roku. Náplní třídenního kurzu jsou seznamovací 
aktivity a hry na prolomení ostychu mezi žáky. V letošním roce jsme opět zamířili do 
lužních lesů Pomoraví, a to konkrétně na Loveckou chatu do Horky nad Moravou (3. 9.-5. 
9. 2019). První den žáky čekala procházka na Hynkov, kde proběhly první hry na 
prolomení ostychu. Večerní program byl zakončen kolektivní hrou „Kufr“ či „Poznej hudbu 
k filmu nebo interpreta“. Náplní druhého dne dopoledne byly aktivity na kooperaci mezi 
žáky, na to, jak jsou schopni spolupracovat a domluvit se vzájemně mezi sebou. 
Pedagogové pro ně nachystali 6 úkolů, které žáci měli řešit za pomocí vlastního důvtipu a 
spolupráce. V odpoledních hodinách proběhla fyzicky náročnější hra „Duatlon“, po vzoru 
dnes velmi populárního sportu biatlon (běh a střelba ze vzduchové pušky). Večerní 
program se nesl v duchu táborového ohně, společného opékání špekáčků a slavnostního 
vyhlášení všech společných aktivit. Účelem adaptačního kurzu bylo seznámení se s 
novými spolužáky, ale i s třídním učitelem a nastavení základních pravidel do čtyřletého 
studia. Žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu na Švehlově střední škole 
polytechnické Prostějov. 
 
Ve středu dne 18.9.2019 proběhlo okresní kolo atletického poháru středních škol (SAP). 
Jako již tradičně toto setkání hostil atletický stadion při ZŠ a RG města Prostějova. 
Soutěže se zúčastnilo 6 týmů chlapců a 5 týmy dívek. Oproti loňskému roku se maličko 
obměnily některé atletické disciplíny. Soutěžilo se v bězích na 60m (chlapci i dívky), 200m 
(dívky) 400m (chlapci), 800m (dívky) 1500m (chlapci), skoku dalekém, skoku vysokém, ve 
vrhu koulí a štafetě na 4 x 200m (chlapci i dívky). Naši chlapci dosáhli výborných 
individuálních výsledků v jednotlivých disciplínách a to zejména ve skoku vysokém 
(Dominik Mareš skončil na 1.místě výkonem 178cm a skoku dalekém výkonem 544cm 
taktéž na prvním místě) a v běhu na 800m (Kristýna Zvěřová skončila na 2.místě). Naši 
žáci si nevedli špatně ani ve štafetě. Bohužel zatím na lepší než páté a šesté místo to sice 
nestačilo, ale je to velký příslib do budoucna. Našim borcům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. 
 
Ve dnech 2. 10. 2019 a 3. 10. 2019 proběhla dvě okrsková kola ve fotbale o „Pohár Josefa 
Masopusta“,  kterých  se již tradičně účastnili i žáci naši školy. Z každé skupiny 
postupovaly první dva týmy do dalších bojů.  Los nám přisoudil velmi těžké soupeře, a to 
žáky Gymnázia Jiřího Wolkera a žáky SOŠ průmyslová a SOU strojírenské. Hned v 
prvním zápase jsme se utkali se soupeři ze SPŠ a SOU strojírenské.  Ve velmi 
vyrovnaném a na pohled i pěkném souboji naši fotbalisté podlehli 1:4. V dalším utkání 
proti žákům gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov si naši borci opět nevedli špatně, leč 
prohráli 0:7. I tak zaslouží všichni naši fotbalisti velké díky za vzornou reprezentaci naši 
školy. V celkovém součtu se umístili na třetím místě. 
 
V pondělí 18. 11. 2019 proběhlo okresní kolo středních škol v basketbalu. Tradičně toto 
sportovní klání hostila sportovní hala sportcentra DDM v Prostějově. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 7 družstev. V základní části byly vylosovány dvě skupiny, v nichž se střetla 
družstva systémem každý s každým. Po absolvování základní části postoupila z každé 
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skupiny první dvě družstva do další vyřazovací části. Naši žáci byli vylosováni do 4 členné 
skupiny, kde sehráli 3 utkání. Bohužel všechna utkání naši borci prohráli a skončili ve 
skupině na čtvrtém místě. Přesto našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
Celkově vyhrálo družstvo GJW, které je složeno z profesionálních hráčů hrajících za 
dorost či muže BK Olomoucko. 

 

Ve dnech 25. ledna až 30. ledna 2020 vyrazili žáci druhých ročníků naší školy na tradiční 
lyžařský výcvik. I letos jsme zavítali do malebné vesničky Stříbrnice za Starým městem 
pod Sněžníkem v horském masivu Kralický Sněžník (ski areál Kraličák). Ještě v sobotu 
jsme natěšení vyšli na sjezdovku, kde byli žáci rozděleni do družstev podle výkonnosti a 
zkušeností. Počasí bylo střídavé, občas nám přálo sluníčko, ale občas bylo mlhavo a 
zataženo, ale jako zkušení lyžaři jsme se nebáli vyjít na svah. I když začátky byly pro 
někoho poměrně těžké, všichni na závěr kurzu zvládli bravurně jak jízdu na snowboardu, 
tak i carvingový oblouk. Po celodenním poctivém výcviku na sjezdovce se nezahálelo ani 
na chatě. První večer nás čekala přednáška na téma „Bezpečnost na horách a chování se 
na túrách“. Další večery jsme dělali přednášky například na výstroj a výzbroj carving lyží, 
dále přednáška o snowboardingu, rozdíly mezi alpským a freestylovým snowboardu. 
V neposlední řadě jsme si poslechli přednášku o Stříbrnicích a Kralického masivu, kterou 
vyprávěl majitel chaty pan Miloš Kamp. Ve volných chvílích došlo i na společenské 
deskové hry jako jsou Activity nebo Double. Vše bylo na závěrečný večer završeno 
tradičním rejem masek a tombolou, kterou si připravili sami žáci. Lyžařský výcvik jsme si 
všichni moc užili a těšíme se na další ročník. 

 
Dne 26.2.2020 proběhlo první okrskové kolo ve florbalu středních škol. Jako již tradičně 
toto setkání hostila hala sportcentra DDM Prostějov. Prvního kola soutěže se zúčastnilo 6 
družstev. Kromě našich borců ještě studenti GJW, Střední školy automobilní, Trivisu, 
Obchodní akademie Prostějov a žáci SOŠ Prostějov. Z tohoto klání postoupila první 3 
družstva do okresního finále. Držíme palce a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. 
 

Od 11. 3. 2020, kdy byla nařízením vlády ČR zrušena účast žáků ve vyučování, 
neprobíhaly žádné další sportovní akce a soutěže. 
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Společenské aktivity 

 
Ples  
 

V sobotu 11. 1. 2020 proběhl v prostorách Národního domu již 63. Reprezentační ples 
Nadace Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov. Jako tradičně byl ples zahájen 
proslovem pana ředitele Ing. Radomila Polese a pokračoval stužkováním tříd 4. A/TCH/AT 
(obory Analýza potravin, Technologie potravin a Autotronik) a 2. PA (obor Podnikání). Po 
slavnostním pasování studentů do řad maturantů ples pokračoval v Národním domě. 
Hudba, tanec a dobrá zábava pak provázely přítomné až do pozdních nočních hodin. 
Vážení studenti, rodiče, prarodiče a další přátelé školy, děkujeme, že jste nás v hojném 
počtu poctili svojí přítomností na našem maturitním plese. Doufáme, že na něj budete mít 
stejně tak příjemnou vzpomínku jako my. Těšíme se na příští jubilejní 64. Reprezentační 
ples. 
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13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhly žádné kontroly.  
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14  Základní údaje o hospodaření školy 
 
 

 
Výnosy 

údaje v tis. Kč 

1. Výnosy z transférů 60.163 

2. Výnosy z prodeje služeb  5.432 

3. Výnosy z prodeje majetku 31 

4. Ostatní výnosy 560 

5. Výnosy z hospodářské činnosti 2.001 

6.  Výnosy celkem                      68.187 

 
 

Náklady 
údaje v tis. Kč 

1. Investiční náklady celkem 1.261 

2. Neinvestiční náklady celkem – hlavní činnost 
    z toho: 

65.577 

   a) náklady na platy pracovníků školy 32.609 

   b) ostatní osobní náklady 2.105 

   c) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, zák.poj.odpovědnosti 11.185 

   d) výdaje na učebnice, učeb.texty a učeb.pomůcky 234 

   e) školení pedagogických pracovníků 5 

   f) stipendia 244 

   g) ostatní provozní náklady 19.195 

3. Neinvestiční náklady celkem – doplňková činnost 1.526 

 
             údaje v tis. Kč  

Výnosy hlavní činnosti 66.186 

Náklady hlavní činnosti 65.577 

Hospodářský výsledek – ztráta 609 

Výnosy hospodářské činnosti 2.001 

Náklady hospodářské činnosti 1.526 

Hospodářský výsledek – zisk 475 
 
 
 

Celkově škola hospodařila se ziskem ve výši 1.084 tis. Kč, po odečtení transférového 
podílu ve výši 903 tis. Kč, skončila organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve 
výši 181 tis. Kč, který byl na základě schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu 
a fondu odměn. 
 
Investiční fond v roce 2019 byl čerpán ve výši 1.261 tis. Kč, z toho na pořízení DHM ve 
výši 811 tis. Kč a na opravy nemovitého majetku ve výši 450 tis. Kč. 
 

Výroční zpráva Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17,  
za školní rok 2017/2018 je zpracována dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 
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S podklady pro  Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 byli seznámeni všichni pracovníci 
Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17, na provozních 
poradách: 

- ředitelství, nám. Spojenců 17, PV –  dne 22. 9. 2020 
- odloučené pracoviště Svatoplukova – dne 21. 9. 2020 
- pracoviště pro odborný výcvik Určická ul. – dne 22. 9. 2020 
- pracoviště pro odborný výcvik U Spalovny – dne 21. 9. 2020  

  
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou 24. září 2020. 
 
 
Ing. Radomil Poles, v.r.                                                Ladislav Okleštěk, v.r. 
       ředitel školy                                                           předseda školské rady      
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Přílohy 
Organizační schéma školy od 1.9. 2018 
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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 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 3 4 3 4 14 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Matematika 4 4 (1) 4 (1) 4 16 (2) 

Fyzika 3 2 0 0 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 
technologie 

2 2 1 1 6 

      

Odborné předměty      

Ekonomika 0 0 2 2 4 

Chemie 4 (1) 3 0 0 7 (1) 

Analytická chemie 0 3 (2) 2 (1) 3 (1) 8 (4) 

Biologie a mikrobiologie 3 (1) 3 (1) 3 (2) 2 (1) 11 (5) 

Fyzikální chemie 0 0 2 (1) 2 (1) 4 (2) 

Technologie potravin 2 2 3 4 (1) 11 (1) 

Stroje a zařízení 3 (1) 2 2 2 9 (1) 

Technická příprava 0 0 2 0 2 

Základy administrativy 0 0 1 0 1 

Psychologie 0 1 0 0 1 

Účetnictví 0 0 0 2 2 

Právo 0 0 0 1 1 

Dílenské cvičení 2 2 0 0 4 

Praxe 0 0 2 2 4 

CELKEM 34 34 33 35 136 
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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 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 3 4 3 4 14 

Občanská nauka 1 1 1 1 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Matematika 4 4 (1) 4 (1) 4 16 (2) 

Fyzika 3 2 0 0 5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační.  
technologie 

2 2 1 1 6 

      

Odborné předměty      

Ekonomika 0 0 2 2 4 

Chemie 4 2 3 (2) 4 (3) 13 (5) 

Analytická chemie 3 (2) 5 (3) 4 (3) 5 (4) 17 (12) 

Biologie a mikrobiologie 4 (2) 3 (2) 5 (2) 4 (2) 16 (8) 

Chemie potravin a biochemie 0 3 2 2 7 

Technologie potravin 2 2 2 0 6 

Základy techniky 1 0 0 0 1 

Psychologie 0 1 0 0 1 

Právo 0 0 0 1 1 

Praxe 0 0 1 2 3 

CELKEM 34 34 33 35 136 
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Učební plán 
 
Autotronik 39-41-L/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů  
 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  

1. 2. 3. 4. CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty           

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 3 4 3 4 14 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Základy společenských věd 0 1 1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Matematika 4 3 3 4 14 

Chemie 2 0 0 0 2 

Fyzika 1 1 0 0 2 

Práce s počítačem 1 0 0 2 3 

Biologie a ekologie 1 1 0 0 2 

      

Odborné předměty      

Technická mechanika 2 1 0 0 3 

Technická dokumentace 1 1 0 0 2 

Strojírenská technologie 2 1 1 1 5 

Ekonomika 0 0 2 1 3 

Části strojů 2 1 1 0 4 

Motorová vozidla 2 2 3 3 10 

Elektrotechnika 1 1 1 2 5 

Organizace provozu a oprav 0 0 0 3 3 

Řízení motorových vozidel 0 0 2 0 2 

Odborný výcvik 6 12 12 3 33 

Diagnostika 0 1 1 2 4 

Volitelné vyučovací předměty      

Strojírenská cvičení  0 0 0 2 2 

Elektronika a diagnostika 0 0 0 2 2 

Nepovinné vyučovací předměty      

Konverzace z cizího jazyka 0 0 0 1 1 

Maturitní seminář z ČJ 0 0 0 1 1 

Matematická cvičení 0 0 0 1 1 

CELKEM 35 35 35 33 138 
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Učební plán 
 
Podnikání 64-41-L/51 

 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník CELKEM 

Povinné vyučovací předměty    

Český jazyk a literatura 4 4 8 

Cizí jazyk 4 4 8 

Dějepis 0 2 2 

Ekonomika podniku 3 3 6 

Chod podniku 0 2 2 

Management a marketing 3 3 6 

Matematika 4 4 8 

Písemná a elektronická komunikace 2 2 4 

Práce s počítačem 2 1 3 

Psychologie 1 1 2 

Právo 1 1 2 

Tělesná výchova 2 2 4 

Účetnictví 4 4 8 

Účetní praxe 1 1 2 

Základy přírodních věd 3 0 3 

Základy společenských věd 1 1 2 

CELKEM 35 35 70 
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Učební plán 
 
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 

 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty         

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Fyzika 1,5 1  - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5  -  - 1,5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

     

Odborné předměty     

Ekonomika   - -  2 2 

Části strojů 1 -   - 1 

Strojírenská technologie 1 -  - 1 

Technická dokumentace 2 1 - 3 

Zemědělské technologie 1     1 

Mechanizační prostředky - 2,5 2,5 5 

Technologie oprav 2 2,5 1,5 6 

Motorová vozidla - 2,5 1,5 4 

Řízení motorových vozidel -   2,5 2,5 

Odborný výcvik 15 17 17 49 

CELKEM 34 35 35 104 
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Učební plán 
 
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty     

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty     

Technická dokumentace 2 1 - 3 

Části strojů 2 - - 2 

Strojírenská technologie 1 - - 1 

Elektrotechnika - 2 1 3 

Technologie 2,5 2 2 6,5 

Automobily - 2,5 2 4,5 

Motorová vozidla - - 2 2 

Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47 

CELKEM 31,5 34,5 34,5 100,5 
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Učební plán 
 
Zahradnické práce 41-52-E/0 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Povinné vyučovací předměty         

Český jazyk a literatura 1 1 1 3 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 2 6 

Práce s počítačem 2 0,5  0,5  3 

Stroje a zařízení 1 1  -  2 

Základy botaniky 2 -  -  2 

Základy zahradnické výroby 3 -  -  3 

Základy ekologie 1 -  -  2 

Zelinářství -  1,5 2 3,5 

Ovocnictví -  1,5 2 3,5 

Květinářství -  1,5 1,5 3 

Sadovnictví -  1 1 2 

Odborný výcvik 18 21 21 60 

CELKEM 32 33 33 98 
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Učební plán 
 

Opravářské práce 41-55-E/01 

Kategorie a názvy vyučovacích  

předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Povinné vyučovací předměty     

Český jazyk a literatura 1 1  1 3 

Občanská nauka 1  1  1  3  

Matematika 1 1  1  3  

Tělesná výchova 1 1  1  3  

Práce s počítačem 2  0,5  0,5  3  

Odborné kreslení 2  -  -  2  

Základy strojírenství 1 -  -  1  

Zemědělské technologie 2  -  -  2  

Zemědělské prostředky 2  2  2  6 

Motorová vozidla -  2 1,5 3,5  

Technologie oprav 2 2,5 2 6,5 

Odborný výcvik 18  21  21  60 

CELKEM 33 32 31 96 
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Učební plán 
 
Provozní služby 69-54-E/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 6 5 11 

Český jazyk a literatura 1 1 2 

Občanská výchova 1 1 2 

Matematika 1 1 2 

Tělesná výchova  1 1 2 

Informační a komunikační technologie 1 1 2 

Estetika 1  - 1 

    

Odborné předměty 11 6 17 

Etika 1  - 1 

Úklidové práce 1 1 2 

Praní a žehlení 1 1 2 

Příprava pokrmů 4 2 6 

Šití a opravy 4 2 6 

Odborný výcvik 15 21 36 

CELKEM 32 32 64 
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Učební plán 

 
Elektrikář- silnoproud 26 - 51 - H/02 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku   

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 8,5 8 6,5 23 

Elektrotechnika 4 1 - 5 

Elektrotechnická měření - 2 3 5 

Elektronika - 2 - 2 

Elektrické stroje a přístroje - 3 1 4 

Technická dokumentace 2 - - 2 

Technologie 2,5 - - 2,5 

Rozvodná zařízení - - 2,5 2,5 

Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5 

CELKEM 33 35 34 102 
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Učební plán 

 
Instalatér 36 - 52 - H/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku   

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 10,5 8 7,5 26 

Technické kreslení 2 1,5 1 4,5 

Odborná cvičení - 1,5 1,5 3 

Materiály  2,5 - - 2,5 

Stavební konstrukce  1 - - 1 

Instalace vody a kanalizace 2,5 2 2 6,5 

Vytápění 2,5 2 2 6,5 

Plynárenství - 1 1 2 

Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5 

CELKEM 35 35 35 105 
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Učební plán 

 
Zedník 36 - 67 - H/01 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 5,5 8 6,5 20 

Odborné kreslení 2 1,5 1,5 5 

Materiály 1,5 2 - 3,5 

Technologie 2 4,5 3 9,5 

Stavební úpravy - - 2 2 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 32,5 35 34 101,5 
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Učební plán 

 
Malíř a lakýrník 39 - 41 - H/01 
 
 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 . 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 . - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 6 8 6,5 20,5 

Odborné kreslení 2 1,5 1,5 5 

Materiály 1,5 2,5 2 6 

Technologie 2,5 2 3 7,5 

Stavební konstrukce - 2 - 2 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 33 35 34 102 
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Učební plán 

 
Tesař 36 - 64 - H/01 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 6 8 6,5 20,5 

Odborné kreslení 2 1,5 2 5,5 

Materiály 1,5 1,5 1 4 

Technologie 2,5 3 3,5 9 

Stavební konstrukce  - 2 - 2 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem 33 35 34 102 
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Učební plán 

 
Truhlář 33 - 56 - H/01 
 

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 6 8 6 20 

Odborné kreslení 1 2,5 2 5,5 

CAD systémy  - - 1 1 

Materiály 2 1,5 - 3,5 

Technologie 2 2 3 7 

Výrobní zařízení  1 2 - 3 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 33 35 33,5 101,5 
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Učební plán 

 
Montér suchých staveb 36 - 66 - H/01 
 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova  1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 6,5 7 6,5 20 

Odborné kreslení 2 2 2 6 

Materiály 1,5 - - 1,5 

Technologie 3 3 3 9 

Stavební konstrukce - 2 - 2 

Přestavby budov - - 1,5 1,5 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 33,5 34 34 101,5 
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Učební plán 

 
Klempíř 23 - 55 - H/01 
 

 

Kategorie a názvy vyučovacích  
předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 9,5 10 31,5 

Český jazyk a literatura 2 2 1,5 5,5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1,5 1 - 2,5 

Základy přírodních věd 1,5 - - 1,5 

Matematika 2 1,5 1,5 5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Ekonomika - - 2 2 

     

Odborné předměty 5,5 8 7,5 21 

Odborné kreslení 2 3 2,5 7,5 

Materiály 1 1 1 3 

Technologie 2,5 2 4 8,5 

Stavební konstrukce - 2 - 1 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

CELKEM 32,5 35 35 102,5 
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Učební plán 

 
Stavební provoz  36 - 44 - L/51 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1.ročník 2.ročník CELKEM 

Všeobecně vzdělávací předměty 15  16  31 

Český jazyk a literatura 3 4 7  

Anglický jazyk  4 4 8  

Německý jazyk  4 4 8 

Základy společenských věd  1 2 3  

Dějepis - 1 1 

Fyzika 1 - 1  

Chemie 1 - 1  

Matematika 3 3 6  

Tělesná výchova 2 2 4 

    

 Odborné předměty 20 19 39 

Ekonomika 1 1 2 

Stavební provoz 2  3 5 

Stavební materiály a zkoušení 2 - 2 

Technologie 3 3 6 

Stavební úpravy 2 1 3 

Stavebnictví a životní prostředí - 1 1 

Vybrané stati - 2 2 

Konstrukční cvičení 3 3 6 

Základy stavební mechaniky 3 2 5 

Geodézie 2 1 3 

Práce se SW 2 2 4 

Odborná praxe  2 týdny - 2 týdny 

 CELKEM: 35 35 70 
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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 2 2 4 

Tělesná výchova 1 1 2 

    

Odborné předměty    

Organizace provozu a oprav 2 2 4 

Informační technologie 1 1 2 

Řízení motorových vozidel 2 2 4 

Ekonomika a právo  2 2 4 

Automobily  4 4 8 

Elektrotechnika  2 2 4 

Odborný výcvik 16 16 32 

Opravárenství a diagnostika 2 2 4 

CELKEM 34 34 68 
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Fotodokumentace 
 
Seznamovací kurz  
 



 

72 

Lyžařský kurz  
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Erasmus + (Vídeň – potravinářské obory)  
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Ples Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov 
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Den otevřených dveří a projektové dny – potravinářské obory 
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Den otevřených dveří a projektové dny – automobilní obory 

 
 
 

 



 

78 

Den otevřených dveří a projektové dny – stavební obory 
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Burzy práce 2019/2020 
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Exkurze - potravinářské obory 
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Exkurze - stavební obory 
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        Soutěž oboru Tesař 
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Soutěž Autotronik junior  
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Návštěva premiéra Andreje Babiše 
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 Darování aut školám 
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Okrskové kolo ve florbale středních škol 
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Pasování žáků 1. ročníku 
 

 

 

 
 

 


