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 Základní údaje o škole 1
 

Úvod 

 

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

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

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

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

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

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

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

tím dotčeno. Výroční zprávu předkládá ředitel školy. 

 

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, Analýzy 

potravin a učebního oboru Výrobce 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 splnění hygienických požadavků proběhly v objektu drobné 

opravy, výměna vnitřních dveří a výmalba učeben žáků. Vzhledem k přijetí žáků do 

1.ročníku nového učebního oboru Výrobce potravin, škola vybavila pracoviště odborného 

výcviku pomůckami pro zajištění praktické výuky na objektu Kollárova 12. 
 

- budovu školy na ulici Svatoplukova 80, odloučené pracoviště je umístěno 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 byly v tomto objektu 
realizovány drobné opravy, výmalby učeben a schodiště.  
 

- 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 dokončena akce „Vybavení učebny 

pro obor Elektrikář silnoproud“ novým vzdělávacím systémem k provádění praktických 

cvičení elektrických úloh. Ve školním roce 2020/2021  došlo k navýšení počtu žáků oboru 

Elektrikář silnoproud. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné zabezpečit požadavky na 

dělení skupin a vytvoření nových pracovišť v rámci zajištění výuky tohoto oboru. 

 

Škola disponuje vlastní ubytovací a stravovací kapacitou: 

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

byla realizována investiční akce rekonstrukce stravovacího provozu. Vznikly zde komfortní 

kuchyňské prostory s moderním technologickým zařízením jako jsou konvektomaty, 

multifukční varné a pečící centrum, mycí centrum pro bílé a černé nádobí, oddělené 

manipulační prostory pro maso, vejce, zeleninu a ovoce, pro zpracování těsta, nové 

skladovací prostory, lednice a mrazící boxy, vše dle požadavků hygieny, bezpečnosti a 

ochrany zdraví a v souladu s platnou legislativou. Veškeré zařízení je v nadčasovém 
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trendu pro přípravu moderního zdravého stravování a bude splňovat požadavky na 

navýšení celkové kapacity 850 jídel. 

V rámci modernizace vozového parku a zajištění hygienický požadavků na rozvoz stravy 

bylo pořízeno nové vozidlo pro rozvoz stravy. 

  

- na ulici Fanderlíkova 25, – domov mládeže, školní jídelna - výdejna. Vzhledem 

k probíhající rekonstrukci školní jídelny zajistila škola přesun kuchyně do objektu 

Fanderlíkova 25, tímto rozhodnutím tak nemusela přerušit provoz, a tím zajistila stravu pro 

žáky prostějovských škol, domova mládeže a zaměstnance školy po dobu 7 měsíců.  

V rámci volnočasových aktivit žáků na domově mládeže, škola zrekonstruovala prostory a 

nakoupila vybavení pro činnost keramického kroužku. V rámci splnění hygienických 

požadavků proběhly v objektu drobné opravy a výmalba pokojů  

 

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. Vzhledem k omezeným možnostem náboru žáků na školní rok 2021/2022 a 

v návaznosti na pandemii Covid -19, škola zvolila individuální návštěvy zájemců o studium 

a účastnila se online burz škol. Webové stránky školy jsme doplnili o novou virtuální 

prohlídku školy, tak abychom mohli žákům prezentovat nové vybavení a modernizaci 

výuky na naší škole.  

Distanční výuku jsme během školního roku 2020/2021 zajišťovali v prostředí MS Teams a 

formou individuálních konzultací žáků. 

 

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. 
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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 

2019/20 21  445  21,19  7,59  82,36  58,66  
2020/21 23  501  21,78  7,91  86,50  63,36  

 
 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2020/2021 2

 
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 

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 



 

8 

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 

 
 

 Přehled pedagogických pracovníků školy 2020/2021 3

 
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. 30 

Coufal Jaroslav Učitel VVP 32 

Černý Milan Uč. OV        nad 32 

Čeřovský Vratislav Uč. OV nad 32 

Daňková Hedvika, Mgr. Uč. VVP 11 

Dedek Marcel Uč. OV 20 

Dedek Radim Uč. OV 8 

Divinová Jitka, Mgr. Uč. VVP 31 

Fajks Petr vychovatel nad 32 

Gefingová Eva, Ing. Uč.  odb. před. 16 

Grulichová Renata, Ing.  Zást.řed.-uč.odb.před. 19 

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

Harenčák Rostislav Uč. VVP 16 

Hemerka Oldřich Uč. OV 29 

Holoubek Libor Uč. OV 32 

Hrdlička Tomáš Uč. OV  0 

Hyková Lenka asistent pedagoga 19 

Chmelenská Tatiana, Ing. Uč. odb.před. 26 

Chytil Milan Uč. odb.před. nad 32 

Jahoda Vojtěch Vedoucí uč. OV 18 

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

Jančik Jiří Učitel OV 6 

Jergl Michal Uč. OV 2 

Jetelina Zdeněk Uč. OV nad 32 

Jurmanová Lucie, Mgr. Uč. VVP 15 

Jurník Jan Uč. OV nad 32 

Karhanová Jitka, Ing. St.zást.řed.-uč.odb.př. 26 

Kasprzyk Vlastimil  Uč. OV 25 

Kobedová Gabriela, Mgr.  Uč. VVP 23 
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Kopková Josefa vychovatelka nad 32 

Kolík Bruno Učitel OV 16 

Kratochvil Michal, Ing. Uč. odb. před.               25 

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

Kvapilová Alena, Mgr. Uč. VVP nad 32 

Macháčková Jana, Mgr. Uč. VVP 25 

Marek Leo Vedoucí uč. OV nad 32 

Mendlová Ilona vychovatelka nad 32 

Michalcová Barbora, Ing. Uč. odb  před. 15 

Nováková Alena, Mgr. Uč. VVP 32 

Opavský Pavel Uč. OV 24 

Orságová Hana vychovatelka 29 

Ott Pavel, Ing. Uč. odb.  před. 23 

Peška Jiří Uč. OV 10 

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

Poles Radomil, Ing. Ředitel školy 26 

Porteš Pavel Uč. OV nad 32 

Pospíšilík Rostislav Uč. odb. před. 22 

Rozsíval Vojtěch Uč. OV nad 32 

Rýdl Ivan, Ing. Uč. VVP 30 

Řehulka Michal, Ing.  Uč. odb. před. 8 

Sedláček David, Mgr. Uč. VVP           14 

Sklenář Miroslav, Ing. Uč. VVP 16 

Spurná Radka, Mgr.  Uč. VVP nad 32 

Střeláková Zuzana, Mgr. vychovatelka nad 32 

Ševela Jiří, Ing. Uč. odb. před. 21 

Šlézar Jindřich Uč. OV nad 32 

Šrajbr Daniel, Mgr. Uč. odb. před. 7 

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

Tomešová Jaroslava vychovatelka nad 32 

Toufar Pavel, Ing. Uč. odb. před 5 

Trávníček Jaroslav Učitel OV nad 32 

Valachovič Miroslav, Ing. Učitel VVP 26 

Vichtová Jana, Ing.  Uč. odb. před. 19 

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

Volný Jindřich Uč. odb. před. 18 

Vybíralová Petra, Bc. Učitel VVP 8 
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 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 4
 

Vzdělávací obory 
 

Počet žáků         
v 1. kole 

Počet žáků 
v dalších 
kolech 

Celkem  
k 31. 8. 2021 

Analýza potravin 14 0 14 

Technologie potravin 8 3 11 

Autotronik 30 0 30 

Mechanik opravář motorových vozidel 13 1 14 

Opravář zemědělských strojů 18 1 19 

Zedník 7 5 12 

Tesař 3 2 5 

Truhlář 14 0 14 

Elektrikář – silnoproud 17 0 17 

Instalatér 18 1 19 

Montér suchých staveb 0 0 0 

Malíř a lakýrník 0 0 0 

Klempíř 0 0 0 

Zahradnické práce 0 0 0 

Opravářské práce 5 3 8 

Provozní služby 0 0 0 

Podnikání 30 0 30 

Stavební provoz 0 0 0 

Výrobce potravin 7 0 7 

celkem 184 16 200 

 
 
Přehled žáků přijatých v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 

Zapsaných přihlášek 359 

Z toho aktivních 200 

Z toho vyřazených – odebrané zápisové lístky 6 

 
 
  

 Stav žáků v jednotlivých ročnících 2020/2021 5
 

Ročník Počet studentů 

1. ročník 173 

2. ročník 167 

3. ročník 126 

4. ročník 35 

Celkový počet 501 
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Stav žáků v jednotlivých ročnících a oborech 2020/2021 
 

1. ročník 

Analýza potravin 16 

Technologie potravin 9 

Autotronik 22 

Mechanik opravář motorových vozidel  26 

Opravář zemědělských strojů 19 

Zedník 9 

Tesař 0 

Truhlář 10 

Elektrikář – silnoproud 20 

Instalatér 13 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zahradnické práce 0 

Opravářské práce 0 

Provozní služby 0 

Podnikání 29 

Stavební provoz 0 

celkem 173 

 
 
2. ročník 

Analýza potravin 20 

Technologie potravin 0 

Autotronik 28 

Mechanik opravář motorových vozidel 17 

Opravář zemědělských strojů 17 

Zedník 7 

Tesař 0 

Truhlář 10 

Elektrikář – silnoproud 30 

Instalatér 20 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zahradnické práce 0 

Opravářské práce 0 

Provozní služby 0 

Podnikání 18 

Stavební provoz 0 

celkem 167 
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3. ročník 

Analýza potravin 8 

Technologie potravin 8 

Autotronik 16 

Mechanik opravář motorových vozidel 15 

Opravář zemědělských strojů 21 

Zedník 6 

Tesař 0 

Truhlář 15 

Elektrikář – silnoproud 16 

Instalatér 12 

Montér suchých staveb 0 

Malíř a lakýrník 0 

Klempíř 0 

Zahradnické práce 0 

Opravářské práce 9 

Provozní služby 0 

celkem 126 

 
4. ročník 

Analýza potravin 7 

Technologie potravin 11 

Autotronik 17 

Celkem 35 

 
 
 

 Výkon státní správy 2020/2021 6
 

Rozhodnutí Počet Počet odvolání 

Pochvala ředitele školy 20 0 

Pochvala třídního učitele 106 0 

Podmíněné vyloučení 3 0 

Rozhodnutí o přijetí 349 0 

Rozhodnutí o nepřijetí 14 9 

Vyloučení 0 0 

Důtka třídního učitele 32 0 

Důtka ředitele školy 19 0 

Napomenutí třídního učitele 54 0 
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 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7
 
Prospěch žáků na škole 
 

Ročník Počet žáků Prospěl 
s vyznamenán. 

Prospěl Neprospěl Neklasifikovaní 

Školní rok 2019
2020 

2020
2021 

2019 
2020 

2020 
2021 

2019
2020 

2020 
2021 

2019 
2020 

2020
2021 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 173 158 8 10 150 136 15 12 0 0 

2. 146 158 10 13 105 137 10 8 0 0 

3. 98 125 8 11 96 99 7 15 0 0 

4. 28 33 3 6 20 24 2 3 0 0 

Celkem 445 474 29 40 371 396 34 38 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 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 65,64 86,27 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 79,34 87,17 

3. 0 0 0 0 0 2 0 0 87,55 107,54 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 58,29 57,37 

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 74,71 84,59 

 
 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek 
 

 Počet 
žáků 

Nepřistoupilo 
k maturitě 

Prospěli 
s vyznam. 

Prospěli 
 

Neprospěli Počet 
opakujících 

maturitní 
zkoušku 

Školní rok:  
2019/2020 

44 2 1 26 15 15 

Školní rok:  
2020/2021 

48 1 6 34 7 10 

 



 

14 

Výsledky závěrečných zkoušek 
 

 Počet 
žáků 

Prospěli 
s  vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Počet 
opakujících 

ZZ 

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

Školní rok 2020/2021 92 (15) 22 81 4 0 

U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření zástupci Hospodářské komory ČR 15 
žáků oboru Autotronik v rámci studia využili možnosti získat ve 3. ročníku výuční list 
učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel. 
 
Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň chování Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

počet procento počet procento 

2 6 1,35 14 2,79 

3 1 0,22 8 1,59 

 
 
Celkový počet neomluvených hodin 
 

Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

435 1 436 

 
 
Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách  
 
V průběhu celého školního roku 2020/2021 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 15 18 

2. ročník 3 11 14 

3. ročník 1 12 13 

4. ročník 1 1 2 

Nástavbové studium 1. ročník 0 --- 0 

Nástavbové studium 2. ročník 0 --- 0 

Celkem  8 39 47 

 

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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 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8
 
 

Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků  

 Kvalifikovanost na celém zařízení  

Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

87,99 % 82,87 % 

Absolventi – do 2 let praxe  -    2,00                            

  

 Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli  

   Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

Nastoupili  0,79 3,86 

Odešli  Na jinou školu  Na jinou školu  

  0 0 

  

  

Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných  

   Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

Důchodový věk  0 3 

Nekvalifikovaní  7,05 10,86 
 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školní rok 
2020/2021 
 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Digitalizace a digitální vybavení na středních školách 1 

Instalace OS Linux pro správce IT 1 

seminář pro pracovníky svářečských škol  - Instruktor 

svařování 

1 

Skupinová intervize CJL, novela školského zákona a její 

dopad na podobu maturitní zkoušky CJL 

1 

Rozvoj pohybové gramotnosti žáků, studentů v odborném a 2 
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středním, inkluzivním vzdělávání, teorie i praxe  

Šablony v době covidu a co dál 1 

Školení maturitních komisařů 1 

Obsluha pil a křovinořezů 1 

Jak vytvořit a vést IT 1 

Elektrikáři – vyhláška 50/78 3 

Seminář – inventarizace majetku 2 

Svářečský kurz 1 

Seminář – účetní uzávěrka 1 

Seminář – DPH - změny 1 

Dotace EU 1 

Bakaláři – tiskové sestavy 1 

Převratná novela zákona o pedagogických pracovnících 1 

PH max 1 

Financování ve školství – v pedagogické sféře, účetnictví 

příspěvkových organizací 

1 

Maturitní zkoušky - Bakaláři 1 

Elektrochemie nevšedně 1 

Seminář pro svářeče - Tesydo 1 

Monitoring projektů Šablony II a III ve stínu pandemie 1 

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2021 1 

Novinky v nemocenském  pojištění od 1.1.2021 1 

Důchodové pojištění, vedení ELDP 1 

Bezpečnost práce ve školní jídelně 8 

Spisová služba 3 
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 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 9
 

Výchovné poradenství 

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

Nováková. 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 2020/2021 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 47 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 2 žáci, 

skupina 2 mělo doporučeno z PPP 4 žáci, skupina 3 mělo doporučeno z PPP 3 žáci. 

Navýšení času přípravy u písemné závěrečné zkoušky 3. ročníků mělo doporučeno 11 

žáků o 25%.  V této oblasti VP spolupracuje s PPP Prostějov, Vyškov, Jeseník a SPC 

Prostějov.   

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

školním roce měli IVP 3 žáci na základě doporučení PPP. 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. Vzhledem 

k mimořádnému průběhu školního roku ovlivněného pandemií Covid 19 a zavedenou 

distanční výukou se neuskutečnily žádné odborné soutěže. 

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. Někteří žáci vlivem 

distanční výuky ztratili návyky, jako je ráno vstát, připravit se na výuku, zúčastnit se online 

výuky a spolupracovat s vyučujícím. Někteří měli problémy s technickým vybavením, ale 

toto se snažili třídní učitelé řešit individuálně. Vyučování probíhalo prostřednictvím 

Microsoft Teams. V době distanční výuky se VP podílela na organizaci individuálních 

konzultací žáků ohrožených školním neúspěchem s vyučujícími jednotlivých předmětů na 

konci 1. pololetí i v průběhu 2. pololetí, tak jak to umožňovala hygienická opatření MŠMT.  
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VP je členem výchovné komise, která je zpravidla svolána za účelem projednání 

závažného porušení školního řádu nebo jeho soustavného porušování. Nejčastější řešené 

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

spolužákům a učitelům.  

Pohovory s žáky a jejich zákonnými zástupci byly provedeny v celkem v 17 případech, 

většinou z důvodů neomluvené absence, v některých případech i opakovaně a z důvodů 

neúčasti na distančním vzdělávání. V méně závažných případech nebo při prvním 

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

odborného výcviku.  

 

Informační činnosti 

Směrem k pedagogickým pracovníkům – VP 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. Z důvodů pandemie Covid 19 se letos 

uskutečnily třídní schůzky pouze v září pro 1. ročníky a v jarním termínu se uskutečnily 

online konference třídních učitelů s rodiči. Žáci a zákonní zástupci mohli sledovat školní 

webové stránky, mohli komunikovat s VP prostřednictvím Bakalářů, případně telefonicky 

nebo osobně. Žáci mohli využívat ve škole „schránku důvěry“, letos se neobjevila žádná 

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

Směrem k budoucím absolventům – VP informovala žáky maturitních ročníků  

o možnostech studia na VOŠ a VŠ. Veškeré informace, včetně prezentace veletrhu 

Gaudeamus probíhaly letos v online prostředí. Žáky 3. ročníků učebních oborů VP 

informovala o možnostech dalšího nástavbového studia nebo studia dalšího učebního 

oboru. Vzhledem k mimořádným událostem pandemie Covid 19 se nemohla letos 

uskutečnit tradiční setkání s pracovníky Úřadu práce. 

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

otevřených dveří, které se konaly individuálně po předchozí domluvě za dodržení  

hygienických opatření stanovených MŠMT. 
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Protidrogová prevence  

Metodika prevence v letošním roce vykonával Mgr. David Sedláček. Metodik prevence se 

v letošním roce zúčastnil on - line video konference setkání školních metodiků prevence.  

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 preventivní programu, byly splněny a 

žákům byly nabídnuty nespecifické formy prevence: 

 Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků a jejich třídní učitele  

 Lyžařský kurz pro žáky 2. ročníků – neproběhl z důvodu celostátního uzavření kvůli 

nemoci Covid -19    

 Sportovní kurz zaměřený na cyklistiku pro žáky 3. ročníků - neproběhl z důvodu 

celostátního uzavření kvůli nemoci Covid -19    

 

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 – stipendia Olomouckého kraje 

 

Ve školním roce 2020/2021 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. 

Na naší škole se jedná se o maturitní obory Analýza potravin a Technologie potravin, 

které jsou vyučovány na naší škole.  

Ve školním roce 2020/2021 byli podpořeni žáci všech ročníků. 

 

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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 Projekty 10
 

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.  

 

 Od 1. října 2016 do 30. září 2019 byl realizován projekt Zvyšování kompetencí 

žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Tento projekt byl zaměřen 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. 
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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 byla zapojena do projektu Olomouckého kraje, který ve spolupráci s 

generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého 

kraje realizoval 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 

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. 
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 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 práci s odbornými texty. 

 

Realizované projekty 

 Od září 2016 jsme realizovali projekt Erasmus+, klíčová akce 1, Vzdělávání  

a mobilita jednotlivců. Cílem všech typů mobility (v oblasti vzdělávání, odborné 

přípravy a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých 

schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj  

a zaměstnatelnost. Mobility podporují profesionální rozvoj osob, které pracují  

v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zkvalitnění 

výuky či práce s mládeží. Účastníci mobilit si zdokonalili znalosti cizích jazyků, 

zvýšili si povědomí o jiných kulturách a zemích, 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. Vzhledem 

k epidemiologické situaci jsme tento školní rok nemohli realizovat projektové aktivity 

tohoto projektu.  

 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 
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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, 

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.  

 

Projekt IKAP II – Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II. 
 

Termín realizace od 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/ 
Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

Naše škola pokračuje ve své činnosti a je znovu zapojena do tohoto projektu v rámci 

Olomouckého kraje. 
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Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání 

s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I). 

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu 
rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení 
kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících 
aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných 
priorit tohoto plánu. 

 

 

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. 
 

  



 

28 

 Odborný výcvik a odborná praxe 11
 

 

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, 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    34 žáků 

 Skupina T    36 žáků 

 Skupina C   33 žáků 

 V průběhu výcviku odučeno celkem  2658 hodin výuky a výcviku. 

 

Přehled počtu získaných oprávnění pro svařování za školní rok 2020/2021 
 

 ZK 135   1.1         -       17 žáků 

 ZP 111   1.1         -       25 žáků 

 ZP 311   1.1         -       25 žáků 

 ZP 311   2.1         -       22 žáků 

 ZK 311   1.1         -       22 žáků 

 ZP 912/942-831   -       22 žáků 

 ZP 15/P2              -       22 žáků   
 
 

 Proškolení svářečů      88 pracovníků 
 
 
 

Učební obory stavební 

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

Obory stavebních řemesel mají možnost získání finančních prostředků formou  

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

Klempíř, Truhlář, Malíř a lakýrník. Obory Instalatér a Montér suchých staveb stipendijní 

příspěvky nedostávají. Žáci v rámci odborného výcviku provádějí práci  

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

na zakázce.  

Koncepce školy pro stavební obory je zaměřena na neustálé zlepšování výuky  

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

učitelů odborného výcviku, pořizováním inovačních technologických prostředků a nářadí 

pro stavební průmysl pořízených z vlastních finančních prostředků prostřednictvím čerpání 

dotací z programu Evropské unie pro učební obory stavebnictví.  

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

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

je firma Cetris Hranice na Moravě.   
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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, 

polyfúzní svařování plastů a pájení mědi.  

Třetí ročník je zaměřen na prohloubení odborné znalosti a zručnosti budoucích 

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

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

partnerů stavebního průmyslu. 

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

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

Dříve byla využívána pouze písemná a ústní část.  

 

Běžně prováděné práce u zákazníka dle jednotlivých oborů:  

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

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

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

příhradových vazníků.  

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

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

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

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

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

na fasády, fládrování dveří.  
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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.  

 

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 2020 – 2021 byla organizována dle plánu školy             

a časově byla rozvržena do dvou termínů. 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. 
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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. 

 

 

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“.  
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Spolupracující firmy a náplň výuky 

 

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

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

odpadních a pitných vod. Praxe probíhá individuální formou a účastní se jí vždy dvojice 

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

 

 

Z důvodu pandemie Covid-19 v letošním školním roce praktická výuka neprobíhala. 
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 Akce školy a úspěchy žáků  12

 
Adaptační kurz 
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 (2. 9. – 

4. 9. 2020). První den žáky čekala procházka na Hynkov, kde proběhly první seznamovací 

hry. 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 7 úkolů, které měli žáci 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. Záměrem adaptačního kurzu bylo seznámení se s novými spolužáky 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. 

Divadelní představení Lakomec 

V měsíci záři žáci učebních i maturitních oborů navštívili Městské divadlo v Prostějově. 

Byli jsme na představení Moliérovy hry Lakomec, která poukazuje na to, kam až může 

vést chorobné hromadění majetku. Komedie v podání herců z Divadla Radka 

Brzobohatého z Prahy se žákům líbila a přispěla k rozšíření učiva z literatury.  

 

Předčasné odchody žáků ze škol  
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov je dlouhodobě zapojena do projektu Rovné 

příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji. V rámci tohoto projektu byla počátkem 

letošního roku zahájena aktivita, která je zaměřena na problematiku předčasných odchodů 

žáků ze vzdělávání. Cílem projektu je zaměřit se na komplexní preventivní a intervenční 

aktivity, které jsou primárně určeny žákům, jejich rodinám a škole.  

Konkrétně se jedná o tyto oblasti:  

· konzultace, metodická podpora, společné řešení problémů konkrétního žáka  

· řešení krizových situací, kdy žákovi hrozí předčasný odchod ze vzdělávání  

· možnost uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi  

Pro úspěch tohoto projektu je nezbytně nutná úzká a efektivní spolupráce mezi metodiky, 

kariérovými poradci na jednotlivých školách a odbornými zařízeními jako jsou 

pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra.  
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Rekonstrukce jídelny 
Na přelomu roku 2020/2021 proběhla rekonstrukce školní kuchyně a jídelny za 32 miliónů 

korun. Jejich modernizace byla doslova nutná. Zařízení už nesplňovalo potřebné 

standardy.  Před zahájením prací se muselo promyslet, jak bude zajištěna strava pro žáky 

v jednotlivých školských zařízeních, pro které vaříme.   

 Při zahájení rekonstrukce bylo zjištěno, že oproti předpokladu bylo potřeba provést také 

rekonstrukci krovu a střechy včetně položení nové krytiny a provedení nových 

klempířských prvků, aby zde mohla být umístěna řídící jednotka potřebné 

vzduchotechniky. V rámci rekonstrukce se počítalo i s položením nových podlah, výměnou 

obkladů, sociálního zařízení, dveří, rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace, 

ústředního vytápění, elektroinstalace a rozvodů slaboproudu. Dále vznikla nová kancelář 

vedoucí ŠJ.  Rekonstrukcí vznikly komfortní kuchyňské prostory s moderním 

technologickým zařízením jako jsou konvektomaty, multifukční tlakové pánve, indukce, 

varný kotel, mycí centrum pro bílé a černé nádobí, oddělené manipulační prostory pro 

maso, vejce, zeleninu a ovoce, pro zpracování těsta, nové skladovací prostory, lednice, 

chladící box a mrazící box, vše dle požadavků hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví a v 

souladu s platnou legislativou. Veškeré zařízení je v nadčasovém trendu pro přípravu 

moderního a zdravého stravování a bude odpovídat požadované kapacitě jídelny. 

Součástí rekonstrukce objektu bylo i zvýšení kapacity počtu porcí připravovaných jídel ze 

stávajících 650 porcí na 850 porcí. Díky novým moderním technologiím bude v kuchyni 

zajištěna efektivnější příprava jídel i jejich výdej strávníkům. Krásné zázemí pro obědy 

dostala i jídelna, která je vybavena zcela novým zařízením v podobě stolů a židlí a studenti 

mají nově vyřešen i výdej jídla a odnášení použitého nádobí.  

Doufáme, že studentům a strávníkům, zde bude chutnat. Jsme potěšeni, že rok 2021 

můžeme zahájit v krásném, zářícím a plně funkčním stravovacím provozu, který bude 

sloužit ke spokojenosti studentů a strávníků po další desetiletí. 

 

Burza škol ONLINE 

V době Covidu nebylo možné uspořádat výstavy středních škol v klasické prezenční 

podobě. Prezenční formou neproběhly ani Dny otevřených dveří. Myslíme si však, že 

přímá komunikace žáka a rodičů se zástupci škol je pro dobrou volbu školy 

nepostradatelná. Proto se naše škola přihlásila na Burzu škol ONLINE, která proběhla 

9. 12. 2020 Prostějov (BurzaŠkol.Online) od 8:00 do 12:00 a od 18:00 do 21:00 

14. 12. 2020 Olomouc (BurzaŠkol.Online) od 8:00 do 12:00 a od 18:00 do 21:00. 

Portál BurzaŠkol.Online vznikl jako studentský projekt na Střední škole informatiky a 

ekonomie DELTA v Pardubicích. 

Zájemci o studium se informovali o škole, nabídce oborů, stipendijním programu, 

příjímacím řízení, uplatnění, spolupráci s firmami. Na dotazy odpovídala Ing. Renata 

Grulichová. 
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Individuální prohlídky školy 

V době Covidu nebylo možné uspořádat prezenční formou ani Dny otevřených dveří. Proto 

se naše škola rozhodla pořádat pro žáky individuální prohlídky školy, které probíhaly od 

října 2020 do března 2021. Zájemci o studium se telefonicky nebo emailem objednali na 

určený čas. Při individuální prohlídce jsme zájemcům o studium a jejich rodičům představili 

následující - vyučované obory, podmínky přijímací řízení, náplň učiva, možnosti uplatnění 

atd. 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. 

 

Online třídní schůzky 

I když jsme se potýkali s pandemií Covidu, snažili jsme se přesto v rámci možností 

postupovat podle harmonogramu tohoto školního roku. Chtěli jsme rodiče informovat o 

klasifikaci žáků a problémech v distanční výuce. Jak jsme si v této době zvykli, přesouvali 

jsme řadu akcí do kyberprostoru. To se týkalo i třídních schůzek. Tyto jarní schůzky se 

tedy uskutečnily online. Třídní učitelé zaslali odkaz na připojení přes Bakaláře. První 

online třídní schůzky proběhly 20. dubna od 15:30 hodin.  

 

Virtuální prohlídka školy 

V době Covidu naše škola nezahálela a v rámci propagace školy byla vytvořena nová 

virtuální prohlídka školy s firmou RedRing. Jelikož naše škola patří mezi největší školy 

v Prostějově, byla virtuální prohlídka realizována na 7 budovách. Na třech budovách 

teoretického vyučování a dvou budovách odborného výcviku a jídelně a dvou Domovech 

mládeže.    

Virtuální prohlídka je prohlídka reálného prostředí (exteriér, interiér) v prostředí virtuálním.  

Vždycky vás rádi uvítáme v naší škole. Pokud to ale z nějakého důvodu nejde, máte 

možnost se projít všemi budovami školy pomocí nové 3D virtuální prohlídky, která je ke 

zhlédnutí na stránkách školy www.svehlova.cz. 

Distanční výuka a návrat žáků do škol  

Vládní Covidová opatření umožnila převážnou část školního roku jen distanční vzdělávání. 

Komunikace mezi žáky a učiteli probíhala prostřednictví programu TEAMS. Učitelé do 

hodin pro žáky připravovali učivo formou výkladů, prezentací i videí. Každé uvolnění jsme 

uvítali.  

Zrealizovali jsme k online výuce také dotazníkové šetření. Žáci se vyjádřili k distanční 

výuce v jednotlivých předmětech včetně odborného výcviku i využití možností 

individuálních konzultací. 

V měsíci dubnu probíhaly individuální konzultace pro žáky (1 žák – 1 učitel) i skupinové (6 

žáků – 1 učitel) pro končící ročníky. Žáci tuto možnost využívali, neboť se blížily jejich 

závěrečné a maturitní zkoušky. Největším přínosem pro žáky bylo znovuobnovení 

prezenční výuky odborného výcviku. V měsíci květnu pak byla v plném rozsahu zahájena 

prezenční výuka. Období distančního vzdělávání bylo náročné a náročný byl i návrat 

k prezenční výuce.  
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V červnu Česká školní inspekce uskutečnila tematické šetření zaměřené na návrat žáků 

do škol. Oslovena byla i naše škola. Šetření se zúčastnili třídní učitelé a vedení školy. 

Dotazováni byli i rodiče, jejichž zpětná vazba je pro vyhodnocení distančního vzdělávání i 

situaci po návratu žáků ke vzdělávání prezenčnímu velmi důležitá. Vyplnění dotazníku ze 

strany rodičů bylo samozřejmě dobrovolné a anonymní. Zjištění z tohoto šetření jsou velmi 

důležitá pro přípravu příštího školního roku a pro rozvahu nad intervencemi, které by měly 

být ze strany státu realizovány. Naše škola zpracovala vlastní dotazníkové šetření pro 

jednotlivé třídy a obory. V rámci tohoto šetření jsme se dotazovali na názor žáků ke kvalitě 

výuky, přístupu jednotlivých vyučujících, a také k problémům, se kterými se žáci potýkali v 

distanční výuce. Cílem bylo nastavit výuku tak, aby byla co nejvíce pro žáky přínosem. 

Jednotlivé dotazníky byli v rámci oborů a ročníků vyhodnoceny a předány vyučujícím. 

Obdobný dotazník byl také zaslán rodičům přes systém Bakaláři.  

Toto interní šetření v rámci naší školy významně přispělo ke zvýšení kvality výuky 

jednotlivých pedagogů. Dalo též podněty k vedení individuálních i skupinových konzultací 

žáků tak, aby proběhla cílená příprava na závěrečné zkoušky a maturity u posledních 

ročníků. V nižších ročnících se díky poznatkům z dotazníkového šetření mohli vyučující 

zaměřit na problémové učivo, které bylo doplněno a názorně vysvětleno.  

 

Maturitní zkoušky 

Od 7. 6. – 18. 6. 2021 proběhly ve škole ústní maturitní zkoušky oborů Autotronik, Analýza 

potravin, Technologie potravin a Podnikání. Ministerstvo opět zrušilo písemné práce 

z českého jazyka a cizích jazyků, povinné byly ústní zkoušky a didaktické testy. Jelikož 

jsme odborná škola, základem maturit je vykonání i praktické maturitní zkoušky. I když 

žákům přípravy na zkoušku dospělosti komplikoval v letošním roce  Covid 19, byli 

připraveni a vše zvládli se ctí. Studentům přejeme, ať se jim v životě daří a ať se jim splní 

sny, které mají. Se všemi se rozloučíme předáním maturitních vysvědčení v Národním 

domě 30. 6. 2021. 

 

 

Závěrečné zkoušky učebních oborů  
Ve druhé polovině června proběhly na pracovištích odborných výcviků automobilních a  

stavebních oborů praktické zkoušky. Letošní školní rok byl atypický a covidová opatření 

včetně distanční výuky přínesly problémy nejen učitelům, ale i žákům. V rámci povolených 

konzultací a následného zahájení prezenční výuky se všichni snažili dohnat učivo a 

především umožnit žákům vyzkoušet si praktické úkony v rámci jejich oborů a budoucího 

povolání. Letošní závěrečné zkoušky byly posunuty až na druhou polovinu června, 

abychom dali žákům delší čas na přípravu a doplnění znalostí a dovedností. 

Závěrečné zkoušky probíhaly u sedmi učebních oborů dle Jednotného zadání ZZ – 

jednalo se o tyto obory: Mechanik opravář motorových vozidel, Instalatér, Elektrikář – 

silnoproud, Truhlář, Zedník, Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. 

Většina žáků přistupovala k zadaným úkolům zodpovědně, snažili se a využili daný čas. 

Učitelé odborného výcviku přistupovali individuálně ke každému žákovi a pečlivě dbali na 

dodržení zadaných pravidel. Zodpovědně kontrolovali plnění jednotlivých zadání a snažili 
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se vytvořit příjemné prostředí, aby žáky zbytečně nestresovali. Všichni věříme, že získané 

dovednosti uplatní naši absolventi ve svém budoucím povolání. 

 

Erasmus+ 

V rámci programu Erasmus+ jsme realizovali v roce: 

2016 projekt s registračním číslem: 2016-1-CZ01-KA102-022986 

2017 projekt s registračním číslem: 2017-1-CZ01-KA102-034573 

2018 projekt s registračním číslem: 2018-1-CZ01-KA102-046926 

2019 projekt s registračním číslem: 1019-1-CZ01-KA102-060061 

2020 projekt s registračním číslem 2020 -1- CZ01- KA102-077248 

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 zaměstnanost. Žáci naší školy si zdokonalovali znalosti 

cizích jazyků, zvýšili si podvědomí o jiných kulturách a zemích, zapojili se do sítě 

mezinárodních kontaktů a získali smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.  

Cílovou skupinou projektu byli žáci oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových 

vozidel, Technologie potravin, Analýza potravin. Díky Covidu byly stáže přesunuty. 

Pracovní stáže potravinářských oborů bude probíhat v Barceloně ve Španělsku v září 

2021. Ve firmách v potravinářském odvětví získají zkušenosti od přejímky zboží a 

transportu zboží přes zpracování potravin až po laboratorní analýzu kvality potravin v 

laboratoři. Pracovní stáže automobilních oborů bude probíhat také v Barceloně ve 

Španělsku v září 2021. Zde získají naši žáci nové cenné zkušenosti v oblasti opravy 

motorových vozidel.  

Hlavním posláním stáže bylo procvičení komunikace v cizím jazyce, žáci se naučili 

orientovat se a být samostatní v novém prostředí a získali praxi v oboru. Studenti vždy byli 

rozděleni do skupin, kde pracovali pod odborným dohledem zkušených pracovníků. Po 

absolvování praxe bylo výstupem pro všechny žáky získání certifikátu YOUTHPASS. 

Kromě získaných zkušeností a nových poznatků v oboru si studenti přivezli i zážitky z 

víkendových výletů. 

Projektový den ZŠ Vrahovice  

V rámci projektu IKAP II – Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II, 

do kterého je naše škola aktivně zapojena, jsme připravili po návratu prezenční výuky 

projektový den pro partnerskou školu ZŠ Vrahovice, který proběhl dne 14.5.2021.  

Na workshop přišli žáci 1. stupně základní školy. Po zahájení a seznámení s obsahem 

workshopu byli poučeni o zásadách bezpečnosti práce v chemické laboratoři. Pro tyto 

malé žáčky to bylo úplně nové prostředí a s nadšením očekávali, co se bude dít. Hned na 

začátku je nadchly bílé pláště, které si oblékli, aby si nezničili oblečení. Po té jim byly 

ukázány různé atraktivní chemické pokusy a reakce. Na závěr si vyráběli různobarevné 

slizy, které jsou u dětí velmi oblíbené. Své výrobky si odnášeli domů, aby je předvedli 

rodičům.  

 
 



 

39 

Projektový den ZŠ Vrbátky 
Koncem května jsme připravili v rámci projektu IKAPII další projektový den pro naši druhou 

partnerskou školu ZŠ Vrbátky. Hlavním cílem tohoto projektu je motivovat budoucí žáky 

střední školy ke studiu technických oborů a rozvinout jejich zájem o polytechnické 

vzdělávání vůbec. 

Dne 28.5.2021 proběhl projektový den, kterého se zúčastnili žáci 8. třídy, kteří se budou 

v příštím školním roce rozhodovat o svém budoucím povolání. Žáci se dostavili na 

workshop plni očekávání, těšili se na jízdu na trenažeru a vzájemně probírali své poznatky 

o řízení a účasti v různých dopravních situacích. Po zahájení a seznámení s obsahem 

workshopu byl zdůrazněn význam dopravních značek, jejich použití a druhy značení. Byla 

vyzvednuta nutnost dodržování dopravních předpisů, a to především z hlediska bezpečí 

jednotlivých účastníků. Po probrání a zábavné ukázce jednotlivých dopravních značek se 

žáci aktivně zapojili do poznávání a s nadšením odpovídali na položené otázky a vymýšleli 

různé dopravní situace. Poté se postupně vystřídali na trenažeru, kde si osvojili základy 

řízení osobního auta a seznámili se s různými dopravními situacemi. Žáci, kteří právě 

nejezdili, řešili různé doplňovačky a testy k silničnímu provozu. Závěrem jsme společně 

shrnuli celé téma, s důrazem na bezpečnost a opatrnost při účasti v silničním provozu 

např. cesta do školy.  

Někteří žáci se již zajímali o možnost studia na naší škole a kladli otázky k jednotlivým 

oborům. 
 

Spolupráce s firmou FTL Prostějov  

Začátkem měsíce června navštívil žáky vycházejících ročníků studijního oboru Autotronik 

a učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel ředitel divize servis - firmy FTL 

Prostějov a.s, pan Jaromír Kaprál. FTL Prostějov patří k největším dopravním 

společnostem v regionu a je smluvním pracovištěm pro odborný výcvik automobilních 

učebních oborů. Řada našich absolventů doplňuje kmenové zaměstnance firmy FTL na 

všech pracovních pozicích firmy. Nejvíc se absolventi školy uplatňují právě v divizi servis. 

Ředitel této divize seznámil končící žáky s možnostmi zaměstnání na pozici mechanika 

servisu, pracovními a platovými podmínkami, benefity a možnostmi kariérního růstu ve 

firmě. Spolupráce s firmou je dlouhodobá a zvyšuje úroveň výuky žáků automobilních 

oborů naší školy.  

 

Pedagog Olomouckého kraje  

Pan Jaroslav Trávniček byl vyhlášen 23. 6. 2021 pedagogem Olomouckého kraje.  Ve 

školství pracuje 16 let. Vyučuje odborný výcvik v oboru Zedník. Ke své práci přistupuje 

zodpovědně a s láskou. U žáků má respekt. Připravuje je do života, učí je svědomitě 

pracovat a zodpovědně přistupovat ke všem povinnostem.  

Výrazně se podílí na prezentaci školy při náborových akcích a burzách škol. Je příkladem 

učitele, jehož práce je motivační pro ostatní kolegy a také žáky.  

Aktivní je i jako starosta SDH ve Studenci. Jeho jednotka pomáhala při uzavření Litovle a 

Uničova. Pomáhali i v akci Pomoc Šumvaldu. Je vždy tam, kde je ho potřeba.  
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Pedagog města Prostějov 

Ing. Mária Křížová pracuje ve školství 25 let. Vyučuje žáky automobilních oborů, kde se se 

svojí velmi kvalitní výukou podílí na přípravě budoucích odborníků v tomto neustále se 

vyvíjejícím odvětví. V posledních letech připravuje také žáky naší školy k úspěšnému 

zvládnutí maturitní zkoušky studijního oboru Autotronik.  

Mezi svými žáky je Ing. Křížová velmi oblíbená, jedná s nimi otevřeně, dokáže ocenit 

snahu a píli, vyslechnout si jejich problémy. 

Významně se podílí na prezentaci školy při náborových akcích, Dnech otevřených dveří a 

burzách škol. Úspěšně se zapojuje do projektové činnosti školy. Z její činnosti a zaujetí pro 

práci ve škole a pro školu je zřejmé, že se jí tato profese stala skutečným posláním. 

Slavnostní akt předání proběhne v Národním domě v září 2021.  

 

Slavnostní vyřazení absolventů maturitních a učebních oborů 

Den 30. 6. 2021 se stal pro mnohé absolventy naší školy významným dnem. V divadelním 

sále Národního domu převzali maturitní vysvědčení a výuční listy. Ty se staly pro mnohé 

vstupenkou do zaměstnání, pro některé odrazem do dalšího studia. 

Slavnostního aktu se zúčastnil první náměstek primátora města Prostějova Mgr. Jiří 

Pospíšil a samozřejmě ředitel školy Ing. Radomil Poles a třídní učitelé jednotlivých tříd. 

Úderem jedenácté hodiny se sálem rozezněla studentská hymna Gaudeamus igitur, poté 

následovalo přivítání všech přítomných a představení hostů a následně se slova ujal 

ředitel školy a vyzdvihl důležitost odborného vzdělání, které má velkou budoucnost. Další 

hosté popřáli absolventům hodně štěstí.  

V letošním školním roce bylo vyřazeno celkem 42 absolventů maturitních oborů a 72 

absolventů učebních oborů. 

Z tváří všech absolventů bylo možné vyčíst radost i úlevu, ale i dojetí. Také rodiče, 

prarodiče a další přítomní byli pyšní na své potomky.  

Všem absolventům přejeme, aby se jim podařil jejich start do života.  

Výlet do Vidaparku v Brně 

Dne 25. 6. 2021 byli žáci druhého ročníku oboru Analýza potravin na exkurzi ve Vidaparku 

v Brně. Jedná se o unikátní expozici, která je rozdělena do šesti tematických 

celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět, Dětské science centrum a Venkovní 

expozice. Žáci na expozici mohli shlédnout 180 interaktivních exponátů, díky kterým mohli 

objevovat, jak funguje svět kolem nás.  

 

 

Výlet do ZOO v Olomouci 

Dne 28. 6.2021 navštívili žáci prvního a druhého ročníku oboru Analýza potravin a 

Technologie potravin ZOO Olomouc. Do ZOO se dopravili vlakem a následně městskou 

hromadnou dopravou.  

https://vida.cz/expozice#planeta
https://vida.cz/expozice#civilizace
https://vida.cz/expozice#clovek
https://vida.cz/expozice#mikrosvet
https://vida.cz/expozice#detske-science-centrum
https://vida.cz/expozice#venkovni-expozice
https://vida.cz/expozice#venkovni-expozice
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Exkurze v Nemocnici AGEL Prostějov 

V závěru školního roku navštívili po menších skupinách žáci 2. a 3. ročníku oboru 

Elektrikář-silnoproud centrální dispečink prostějovské nemocnice.  

Ve velínu obsluha na 10 monitorech nepřetržitě sleduje zásobování jednotlivých míst 

medicinálními plyny a elektrickou energií kamerový systém s přístupy do konkrétních míst, 

elektropožární signalizaci, teplotu a vlhkost ve vzduchotechnice. Jedna ze skupin měla 

možnost vidět, jak je obsluha z velínu schopna nejen monitorovat, ale i operativně nastavit 

teplotu dle požadavku z operačního sálu. Zdejší dispečink tuto službu v odpoledních a 

nočních hodinách zajišťuje také „na dálku“ pro menší nemocnici ve Šternberku.  

Dalšími navštívenými místy byly prostory, ve kterých je umístěn rotační UPS, zajišťující 

zásobování elektrickou energií při výpadku a prostory se vzduchotechnikou. Zde žáci 

obdivovali rozsáhlé schéma rozvaděče. 

V závěru exkurze si prošli podzemní chodbu, která spojuje všechny budovy. Tudy 

se zásobují jednotlivá oddělení, převáží se pacienti, rozváží se strava. 

Po více než hodině naplněné zajímavými informacemi, si žáci udělali představu o tom, jak 

je nemocnice složitý celek nejen z hlediska zdravotnických profesí. 

 

 

Kariérové poradenství  
Covidová opatření a distanční výuka neumožnila pravidelné setkání pracovníků Úřadu 

práce se žáky končících ročníků. Cílem těchto setkání v závěru studia na střední škole je 

především informovat žáky o možnostech, které mají po ukončení studia. Předat jim 

praktické rady, co je třeba si pohlídat a případně na koho se obrátit při hledání 

zaměstnání. Zaměstnanci Úřadu práce Prostějov pro žáky připravili názornou prezentaci, 

ve které shrnuli všechny potřebné informace z kariérového poradenství. Tato prezentace 

byla žákům předána třídními učiteli a následně při zahájení prezenční výuky vysvětlena a 

podrobně rozebrána dle následující osnovy.  

Poradci IPS poskytují bezplatné služby kariérového poradenství, jak pro uchazeče a 

zájemce o zaměstnání, tak pro zájemce z řad veřejnosti, a to v těchto oblastech:  

• Volba a změna povolání ¨ 

• Rozhodování v otázkách zvyšování, doplňování a změny kvalifikace  

• Orientace na trhu práce a seznámení s jednotlivými zdroji volných pracovních míst • 

Uplatnitelnost vzdělání na trhu práce  

• Posouzení pracovního potenciálu a výběru vhodných pracovních pozic  

• Příprava na vstup na trh práce (pomoc při zpracování životopisu, příprava na pohovor u 

zaměstnavatele, aj.  

• Status studenta – výhody, podmínky..  

• Kde hledat nabídky práce?   

Většina žáků měla o tyto informace zájem a hodnotili prezentaci kladně.  
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Domov mládeže 

 

Školní rok 2020/21 jsme začali slibně 

Společné poznávací vycházky Prostějovem byly poznávací ve dvou významech. Jednak 

ve smyslu vzájemného prvního poznávání nových a starších studentů a paní 

vychovatelek, ale také poznávací ve smyslu poznávání města. Jeho domů, ulic, zákoutí, 

historie, zajímavostí, atmosféry a základní orientace v něm. Seznamovali jsme se 

s možnostmi sportovního a kulturního vyžití a dalších volnočasových aktivit. Například na 

vycházce stezkami biokoridoru Hloučely, která je vzácným kusem přírody ve městě, také 

jsme poznali sportovní areály nebo otevřený ateliér výtvarnice Zdeny Šmídové 

v prostorách zámku Prostějov. Tam jsme zavítali i na výstavu „Těla a tváře“, uspořádanou 

v jeho prostorách. V neposlední řadě jsme navštívili městskou knihovnu a úspěšně se 

zúčastnili některých jejích akcí -například on-line kvízu „Agatha Christie“. 

Sami jsme se pokusili o první výtvarné činnosti v příjemné společné atmosféře.  A ti spíše 

sportovně založení studenti mohli zabojovat o míč na travnatém hřišti domova mládeže. 

Ovšem situace kolem nemoci Covid 19 mnoho z nás uvrhla do částečné izolace a domov 

mládeže se vylidnil a posmutněl. 

Pustili jsme se tedy do prací, na něž dříve nebyl, při pohybu téměř stovky studentů 

v budově a areálu DM, čas. 

Vychovatelé a zaměstnanci Švehlovy střední školy polytechnické se nejen postarali o 

úpravu zeleně, hřiště a okolí DM, ale vymalovali a dali nový svěží vzhled studovně, 

kreslírně a kulturní místnosti. Vymalovali a uklidili pokoje, opravili zjištěné závady, vyklidili 

a vyčistili zapomenuté sklepní prostory. 

S nadšením jsme přivítali rozhodnutí vedení školy zakoupit keramickou pec, a s tím 

spojenou zásadní rekonstrukci velké sklepní místnosti vhodné jako keramický ateliér. 

Opravené omítky, strop s podhledy a bílá výmalba působí čistě a prostorně. Dostatek 

světla k činnostem a provoz pece zajišťuje nová elektroinstalace, teplo a nezbytnou vodu 

k práci s keramickou hlínou zase nové radiátory a rozvody vody. Ateliér je přístupný všem 

ubytovaným žákům a studentům obou budov DM, i těm místním studujícím naší školu. 

Doufáme, že tuto možnost přivítají k práci na domácích zadáních zvláště studenti školy 

Art- Econ. 

Těšíme se tedy na další školní rok, v němž můžeme společně uplatnit svou fantazii a 

kreativitu při modelování z hlíny a dalších, prostorově náročnějších výtvarných technikách. 

A samozřejmě na vzájemné soužití a setkávání při nových aktivitách. 
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 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  13
 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhly žádné kontroly.  
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  Základní údaje o hospodaření školy 14

 
 

Výnosy 
údaje v tis. Kč 

1. Výnosy z transférů 64.344 

2. Výnosy z prodeje služeb  2.500 

3. Výnosy z prodeje majetku 15 

4. Ostatní výnosy 578 

5. Výnosy z hospodářské činnosti 1.179 

6.  Výnosy celkem 68.616 

 
 

Náklady 
údaje v tis. Kč 

1. Investiční náklady celkem 537 

2. Neinvestiční náklady celkem – hlavní činnost 
    z toho: 

66.535 

   a) náklady na platy pracovníků školy 37.958 

   b) ostatní osobní náklady 696 

   c) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, zák.poj.odpovědnosti 12.921 

   d) výdaje na učebnice, učeb.texty a učeb.pomůcky 1.439 

   e) školení pedagogických pracovníků 1 

   f) stipendia 387 

   g) ostatní provozní náklady 13.133 

3. Neinvestiční náklady celkem – doplňková činnost 1.138 

 
             údaje v tis. Kč  

Výnosy hlavní činnosti 67.437 

Náklady hlavní činnosti 66.535 

Hospodářský výsledek – ztráta 902 

Výnosy hospodářské činnosti 1.179 

Náklady hospodářské činnosti 1.138 

Hospodářský výsledek – zisk 41 
 
 
 

Celkově škola hospodařila se ziskem ve výši 943 tis. Kč, po odečtení transférového podílu 
ve výši 903 tis. Kč, skončila organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 40 
tis. Kč, který byl na základě schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu a fondu 
odměn. 
 
Investiční fond v roce 2020 byl čerpán ve výši 972 tis. Kč, z toho na pořízení DHM ve výši 
537 tis. Kč /investiční dotace OK/ a na opravy nemovitého majetku ve výši 435 tis. Kč. 
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Výroční zpráva Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, nám. Spojenců 17,  
za školní rok 2017/2018 je zpracována dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 
 
 
 
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 21. 9. 2021 
- odloučené pracoviště Svatoplukova – dne 21. 9. 2021 
- pracoviště pro odborný výcvik Určická ul. – dne 22. 9. 2021 
- pracoviště pro odborný výcvik U Spalovny – dne 21. 9. 2021  

  
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou 24. září 2021. 
 
 
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 

 

  ŘEDITEL  ŠKOLY 

                       Ing. Radomil Poles         st.ř.3 

vedoucí  vychovatel 

DM 

st.ř. 0 

vychovatelky 

( 5 ) 

bezpečnostní  pracovniík 

uklízečky 

vedoucí učitel OV 

stavební obory 

st.ř. 0 

učitelé OV 

správce budov, školník, 
údržbář 

uklízečka 

vedoucí učitel OV  

automobilní obory 

st.ř. 0 

učitelé OV 

učitelé autoškoly 

 ( 2 ) 

svářecí technolog 

uklízečka 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PRO 

EKONOMIKU A PROVOZ 

           pí. Zdeňka Pejzlová       st.ř. 1 

vedoucí školní jídelny 

st.ř. 0 

hlavní kuchařka 

kuchařky 

personalista 

mzdová účetní 

účetní 

 

ZÁSTUPCE  ŘEDITELE  ŠKOLY PRO TEORETICKÉ 
VYUČOVÁNÍ  II.   

nám. Spojenců 17 

              Ing. Renata Grulichová         st.ř.1 

 

školnice 

uklízečka 

učitel - výchovný poradce 

 ( 1 ) 

učitel - koordinátor ICT 

 ( 1 ) 

učitel - koordinátor ŠVP 

učitel - koordinátor 
autoevaluace  

asistent pedagoga 

učitelé 

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PRO 
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ  I.  

statutární zástupce ředitele školy 

Svatoplukova 80 

          Ing. Jitka Karhanová          st.ř.2 

 

školnice 

uklízečky 

pracovnice na výdej 
stravy  

učitel - výchovný poradce 

(1 + 1) 

 

metodik sociálně 
patologických jevů 

 ( 1) 

učitel - koordinátor ICT  

( 1 ) 

učitel - kordinár EVVO 

učitel - koordinátor ŠVP 

učitelé 

PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE ŠKOLY 

  - pedagogická rada                   - koordinátor ŠVP 

- výchný poradce                      - koordinátor ICT 

     - metodik prevence  SPJ          - koordinátor EVVO 

                   - předseda PK                            - koordinátor autoevaluace 

Asistentka ředitele 

pí. Marie Chytilová 

Sekretariát 

Ing. Monika Bezoušková 
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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 

  



 

48 

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 

 



 

56 

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 



 

57 

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 



 

58 

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 



 

59 

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 
 



 

60 

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 



 

61 

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 



 

62 

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 

 



 

63 

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 



 

64 

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 

 



 

65 

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 
 
Adaptační kurz 
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Projektový den ZŠ Majakovského 
 

1  

 
 

 

 
 



 

68 

Projektový den ZŠ Vrbátky  
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Rekonstrukce jídelny 
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Pedagog Olomouckého kraje 
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Závěrečné zkoušky učebních oborů  
 

 
 

 

Slavnostní vyřazení absolventů maturitních a učebních oborů 
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Domov  mládeže 
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