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ÚVOD 

Dlouhodobý plán vzdělávání a rozvoje Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov (dále jen 

„ŠSŠP“), nám. Spojenců 17, příspěvkové organizace (dále jen „Dlouhodobý plán školy“), je 

základním strategickým dokumentem školy na období 2019 - 2024 a obsahově vychází 

zejména z následujících dokumentů:   

 Strategie Vzdělávací politiky ČR do roku 2030+   

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na 

období 2020 - 2024  

 Analýza potřeb území pro potřebu krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

Olomouckého kraje  

 Koncepce rozvoje Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov 2014 – 2020 

 

Dlouhodobý plán školy vychází i z řady dalších dostupných dokumentů školy, které umožňují 

srovnání dnešní situace a předpokladů dalšího rozvoje školy. Jedná se zejména o Výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření školy, Inspekční zprávy České školní inspekce, Přezkoumání 

činnosti systému managementu kvality – vlastního hodnocení školy, Analýzy výsledků 

vzdělávání žáků, Zhodnocení činnosti školního poradenského pracoviště, Vyhodnocení 

dotazníků spokojenosti žáků, rodičů žáků, zaměstnanců školy atd. 

Základním rysem tohoto dokumentu je snaha o komplexnost pohledu na rozvoj školy a 

zejména naprostá otevřenost. 

 

A. ANALYTICKÁ A HODNOTÍCÍ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA EXTERNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY - OLOMOUCKÉHO KRAJE  

Demografický vývoj kraje kopíruje ve většině ukazatelů vývoj v celé České republice. 

V Olomouckém kraji bylo k 31. 12. 2018 evidováno 632 492 obyvatel.  Na konci roku 2017 žilo 

v kraji 125135 osob starších 65 let věku a 97 707 dětí ve věku do 14 let. Na postupné stárnutí 

krajské populace poukazuje také index stáří, který sleduje podíl obyvatel starších 65 let na 

100 dětí ve věku 0 až 14 let. V roce 2017 dosáhl hodnoty 128,1 (v ČR 123,2), tj. na 100 dětí žilo 

v kraji 128 seniorů.  

Významný pokles počtu žáků vstupujících do středních škol začal ve školním roce 2009/2010 

a pokračuje doposud. Nejnižší počet žáků by měl být na středních školách vzděláván ve školním 

roce 2017/2018, poté začne jejich počet mírně stoupat. Maxima by měl počet žáků středních 

škol dosáhnout v letech 2025 a 2026.  

Mezi obyvateli Olomouckého kraje byly v roce 2018 v nejvyšší míře zastoupeny osoby se 

středním vzděláním. Na celkové populaci osob starších 15 let tohoto kraje se podíleli 71 %. 

Počet osob se středním vzděláním bez maturity byl téměř stejný jako počet osob se středním 
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vzděláním s maturitou (191,7 tis. resp. 187,5 tis). Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 

se pohyboval kolem 15% (republikový průměr činí 19%). 

Podle výběrového šetření pracovních sil zahrnovala pracovní síla v Olomouckém kraji v roce 

2018 celkem 319,8 tisíc osob, z toho 311,3 tisíc osob bylo zaměstnáno v národním 

hospodářství. Míra zaměstnanosti v Olomouckém kraji v roce 2018 činila 58,2 % (6 místo 

v rámci mezikrajového srovnání). Obecná míra nezaměstnanosti v tomto kraji odpovídala 2,6 

%. V příštích letech se v důsledku demografického vývoje očekává další pokles počtu 

ekonomicky aktivních občanů. Kvalifikované pracovní síly tak dlouhodobě chybí zejména ve 

strojírenství, stavebnictví, ve službách a prodeji, dále pak řemeslníci a opraváři. Obecně lze 

konstatovat nedostatek kvalifikované pracovní síly pro dělnické profese, což souvisí s faktem 

vyhýbání se těmto profesím mladou generací. 

Na středních školách v Olomouckém kraji ve školním roce 2018/2019 studovalo celkem 25 641 

žáků, z toho 31,6 % žáků na gymnáziích včetně víceletých, 45,9 % žáků v maturitních oborech 

a 22,5 % žáků v učebních oborech středních odborných škol a středních odborných učilišť. 

V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji poskytuje 

Olomoucký kraj stipendia na vybrané obory vzdělání žákům učňovských oborů vzdělání a 

žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. 

Další formou Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je realizace 

aktivit projektů na implementaci krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, jehož hlavní 

prioritou je právě podpora polytechnického vzdělávání. 

Zásadní změnu v oblasti speciálního vzdělávání přinesla novela školského zákona z roku 2015 

a následná novela vyhlášky č.75/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jejímž cílem byla úprava 

příslušných právních předpisů tak, aby byly uvedeny do vzájemného souladu a představovaly 

logický celek pro uplatňování systému podporných opatření pro děti, žáky a studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Poradenský systém v Olomouckém kraji je zastoupen pedagogicko-psychologickými 

poradnami, speciálně pedagogickými centry a školními poradenskými pracovišti. Hlavní cíl 

efektivní poradenské péče v souvislosti s pokračujícím trendem inkluze je přímo v konkrétních 

školách, a to zajištěním služeb školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve 

školních poradenských pracovištích.  

Kariérové poradenství představuje široké spektrum aktivit zaměřených na poskytování 

kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry. Žákům a jejich 

rodičům poskytuje relevantní informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v celoživotní 

perspektivě. Cílem kariérového poradenství je, aby žák dokázal efektivně využívat dostupné 

informační zdroje, rozhodovat se podle nich a plánovat a řídit svoji kariéru. 
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Primární prevence rizikových projevů chování představuje složitý a mnohovrstevný soubor 

opatření a aktivit zaměřených především do oblasti prevence drogových závislostí, 

alkoholismu, tabakismu, kriminality, virtuálních drog, patologického hráčství, všech forem 

násilného chování, šikany, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. 

Výkon primární prevence je řešen institucionálně s přispěním odborného personálního 

zázemí. Konkrétně stojí na oporách příslušného legislativního zázemí a současně na činnosti 

intervence metodiků prevence, a to od úrovně ústřední přes krajskou, oblastní až po školní. 

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) má v České republice svoji dlouhou 

tradici. Cílem EVVO je rozvíjet kompetence různých cílových skupin k odpovědnosti 

enviromentálnímu chování prostřednictvím výchovně- vzdělávacích programů, informačních 

služeb či jiných prostředků. Zvláštní důraz je kladen na EVVO dětí a mládeže, neboť v raném 

věku se formují celoživotní postoje. 

Akční plánování je důležitý nástroj zlepšování strategického řízení vzdělávání ve školách 

v území. Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-

2021 (dále jen KAP 2019-2021) navazuje na předchozí KAP OK na období 2016-2018, srovnává 

a upravuje hodnoty a popisuje situaci v regionu. 

Dokument KAP 2019-2021, který identifikuje na základě analýzy potřeb území a analýzy potřeb 

škol hlavní priority kraje v oblasti vzdělávání, je také východiskem pro projektový záměr na 

jeho implementační aktivity. V období 2021-2023 budou realizovány dva krajské projekty 

s cílem naplnit akční plán naplňování priorit kraje. 

Podstatnou úlohu v oblasti dalšího vzdělávání má v kraji Centrum uznávání a celoživotního 

učení Olomouckého kraje (CUOK). Posláním CUOK je nabídnout příležitosti pro získání znalostí 

a dovedností občanům, uznávat jejich dosažené kvalifikace, realizovat rekvalifikace 

a podpořit rozvoj jejich uplatnitelnosti na trhu práce v ČR i EU.  

Financování regionálního školství je realizováno především ze tří zdrojů. Jedná se o financování 

ze státního rozpočtu (mzdy, náhrady mezd, odvody z mezd, příděly do FKSP a tzv. ostatní 

neinvestiční výdaje), dále z Evropských strukturálních a investičních fondů (Operační program 

„Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV“ a „Integrovaný regionální operační program – IROP“) 

a financování z prostředků zřizovatele (provozní rozpočty a výdaje na investice).  

Rok 2019 byl posledním rokem stávajícího způsobu, ryze normativního způsobu, financování 

„na žáka“. Od roku 2020 MŠMT stanoví podle §161 odst. 3 novely školského zákona výši 

prostředků pro jednotlivé školy, složenou z prostředků pro pedagogy, nepedagogické 

zaměstnance ve školách, prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve školách a 

prostředků na podpůrná opatření. MŠMZT dále vyhlásí podle §161a republikové normativy 

pro financování školských zařízení a podle §161b republikové normativy pro financování 

ostatních školských zařízení. Krajský úřad v souladu se zásadami stanovenými MŠMT 

rozepisuje finanční prostředky výše uvedeným zařízením v §161a a §161b prostřednictví 

krajských normativů. 
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Olomoucký kraj jako zřizovatel poskytuje školám a školským zařízením příspěvek na provoz, 

příspěvek na provoz-odpisy a příspěvek na provoz-mzdové náklady. 

 

A.2 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ DLOUHODOBÉHO PLÁNU ŠKOLY ZA  OBDOBÍ 2019-2021 

 

Na Dlouhodobý plán vzdělávání a rozvoje školy na období 2019 – 2021 navazovaly průběžně 

každoročně Celoroční plány výchovně vzdělávacího procesu na příslušný školní rok. Díky tomu 

se dařilo Dlouhodobý plán školy postupně naplňovat. Zhodnocení jednotlivých dílčích cílů 

Dlouhodobého plánu školy za období 2019 – 2021 obsahují následující body.  

 

A.2.a) Místní centrum uznávání a celoživotního učení a jeho realizace   

Velmi zásadní změnou byl pro naši školu vznik Místního centra uznávání a celoživotního učení. 

ŠSŠP se zapojila do projektů UNIV 2 KRAJE, UNIV 3, I-KAP, IKAP OK II a podílí se tak na tvorbě 

programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na 

ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení. V průběhu celého období 2019 – 

2021 škola realizovala rekvalifikační kurzy vedoucí k získání profesních kvalifikací a to jak pro 

fyzické, tak právnické osoby. Škola úzce spolupracuje s Centrem uznávání a celoživotního učení 

Olomouckého kraje při vzdělávání dospělých, dále s Úřadem práce Olomouckého kraje a 

s Hospodářskou komorou. 

V rámci dalšího vzdělávání dospělých se škola zapojila do individuálního projektu Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) s názvem Občanské 

kompetence občanům. Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí dospělé ekonomicky 

aktivní populace v klíčových oblastech, které jsou v mnoha případech rozhodující při uplatnění 

na trhu práce i při řešení zásadních otázek v osobním životě. 

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn  

 

A.2.b) Zkvalitnění a modernizace vzdělávání  

Průběžně byla prováděna analýza výuky podle ŠVP s následnou aktualizací jednotlivých ŠVP na 

požadavky zaměstnavatelů, spolupracujících firem a sociálních partnerů. 

Výuka musí vycházet ze znalostí a hlavně schopností a dovedností žáků. Pedagog musí znát 

reálné schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků a v současné době mít povědomí o jejich 

rodinném klimatu. Na základě těchto poznatků je potřeba přizpůsobit průběh výukové 

jednotky.  

Významným přínosem bylo zapojení školy do výzvy EU peníze středním školám. Cílem projektu 

s názvem Výuka s podporou digitálních technologií a Inovace výuky odborných předmětů bylo 

vytvoření nových výukových materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního 

vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologiích.   

K využívání výukových materiálů bylo založeno datové úložiště školy, na které mají žáci 

a zaměstnanci školy dálkový přístup. Všechny kmenové a odborné učebny a pracoviště 

praktického vyučování byly vybaveny počítači, byl zaveden systém elektronické třídní knihy, 
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systém elektronické klasifikace a přítomnosti žáků ve škole s dálkovým přístupem pro rodiče 

a žáky. Značná část kmenových učeben byla vybavena  dataprojektory pro zvýšení názornosti 

výuky.  

Realizací projektů v rámci OP VK s názvem Čtenářské dílny a Zahraniční jazykové pobyty byl 

podpořen zájem o čtení a zlepšení čtenářské gramotnosti. Samotní pedagogové tak mají 

možnost upevnit své kompetence pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. 

Cílem projektu Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v rámci předmětu Anglický jazyk 

a literatura bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích 

EU, konkrétně tedy znalostí o Velké Británii. Jednalo se o krátkodobý (v délce trvání minimálně 

pět kalendářních dní) jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro skupinu 40 žáků. Žáci 

absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně devíti vyučovacích hodin a seznámili se 

s památkami Londýna. Za výběr žáků odpovídal ředitel školy. 

Erasmus + je další projekt, který napomáhá při vzdělávání a mobilitě jednotlivců. ŠSŠP od roku 

2016 pravidelně umožňuje svým žákům pobyt v zahraničí, který jim napomáhá ve zdokonalení 

znalosti cizích jazyků, podporuje jejich profesní rozvoj a přispívá ke zkvalitnění výuky a práce 

s mládeží. 

Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky je název projektu, jehož cílem 

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. 

Šablony pro SŠ. Projekt MŠMT, který podpořil ve škole zavedení dvou pracovních pozic a to 

koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce. Školní 

kariérový poradce působí jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně 

žáků s potřebou podpůrných opatření, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Koordinátor spolupráce školy a 

zaměstnavatele pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů 

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

oborového zaměření. Další cílem projektu jsou stáže učitelů odborných předmětů u 

zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje 

oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. 

Škola zrealizovala 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 reaguje na potřebu zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Při vzdělávání na střední škole 

polytechnického zaměření je nutné klást velký důraz na praxi a praktickou odbornou výuku. 

Modernizace odborné učebny včetně vnitřního zařízení a materiálového vybavení představuje 

efektivní cestu k dosažení profesních a odborných kompetencí žáků v oboru Instalatér a 

Elektrikář - silnoproud. Realizace projektu povede ke zvyšování a zkvalitňování dovedností 

žáků a jejich následnému uplatnění na trhu práce. Švehlova SŠP Prostějov provozuje vlastní 
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autoškolu, která je umístěna v areálu dílen odborného výcviku na ulici Určická v Prostějově, a 

která je využívána pro povinnou výuku v oborech, které to vyžadují. Součástí projektu je nákup 

nového nákladního automobilu, díky němuž se sníží náklady na provoz autoškoly a zefektivní 

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. 

Nákup CNC dřevoobráběcího centra, je název investičního projektu, který řeší nedostatečné 

vybavení Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov moderními dřevoobráběcími 

technologiemi pro potřeby odborného výcviku. Díky této investici bude zajištěna kvalitní a 

moderní výuka 2 učebních oborů ve vazbě na klíčové kompetence a následná vyšší 

uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. 

Oblast dřevozpracujícího průmyslu patří na území Olomoucké aglomerace k významným 

oblastem hospodářství. Dřevozpracující podniky a soukromé dřevozpracující subjekty tvoří 

značnou část zaměstnavatelů na území Olomoucké aglomerace. Tak jako všechna další 

průmyslová odvětví, prochází i oblast dřevozpracujícího průmyslu neustálým vývojem a 

modernizací a tato skutečnost musí být reflektována středními školami připravujícími 

absolventy pro trh práce. Pořízením CNC dřevoobráběcího centra a jeho využíváním v rámci 

výuky si žáci osvojují poznatky z oblasti technické přípravy výroby založené na využívání 

nejmodernějších technologií. 

Jedním z velkých problémů současné uplatnitelnosti absolventů odborných škol je především 

jejich nízká odbornost, zapříčiněná ve většině případů právě nedostatečnou vybaveností 

moderními stroji a sofistikovanými technologiemi. 

Ke zkvalitnění vzdělávacího systému využívá škola práci koordinátora ŠVP, koordinátora 

environmentální výchovy a koordinátora autoevaluace školy.  

Ve spolupráci se Střediskem služeb školám Scholaservis, Národním institutem pro další 

vzdělávání a dalšími vzdělávacími organizacemi probíhalo průběžně vzdělávání pedagogických 

i nepedagogických pracovníků školy.  

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn  

 

A.2.c) Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání  

Vedle nové formy maturitní zkoušky konali žáci ve všech učebních oborech závěrečnou 

zkoušku podle „Jednotného zadání ZZ“. Škola byla vybrána k pilotnímu ověřování nové formy 

vzdělávání vedoucí k získání výučního listu a maturitního vysvědčení u vybraných maturitních 

oborů tzv. model L + H, kde žáci L oboru Autotronik ve 3. ročníku budou mít možnost konat 

závěrečnou zkoušku podle Jednotného zadání učebního oboru Mechanik opravář motorových 

vozidel, čímž mají možnost získat výuční list v daném oboru.  

Žáci ŠSŠP – 1.ročník  byli vybráni Českou školní inspekcí na Výběrové zjišťování výsledků žáků 

ve vzdělávání. Základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý 

žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností.  

ŠSŠP se pravidelně a úspěšně účastní soutěží odborných dovedností s názvem Učeň Instalatér, 

Učeň Tesař, Učeň Truhlář, Autoopravář junior a soutěže svářečů o Pohár Linde. 
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Ve všech jmenovaných oborech žáci ŠSŠP reprezentovali OK v celorepublikovém finále a 

obsadili přední místa. 

V intervalech dvou let byly dále prováděny a vyhodnocovány dotazníky spokojenosti žáků, 

rodičů žáků a absolventů školy, dále všech zaměstnanců školy.  

Rovněž byla rozvíjena a prohlubována spolupráce s podnikatelskou sférou, odborné praxe 

žáků 3. a 4. ročníků maturitních oborů byly konány na smluvních pracovištích firem.  

Každoročně je prováděno přezkoumání účinnosti systému managementu kvality – vlastní 

hodnocení školy, které je podkladem pro zpracování Výroční zprávy o činnosti školy za školní 

rok. 

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn  

 

A.2.d) Zajišťování rovné příležitosti ke vzdělávání  

Škola vytváří podmínky, které umožňují vzdělávání všech žáků v souladu s jejich vzdělávacími 

předpoklady a potřebami. ŠSŠP realizovala významný projekt v rámci OP VVV s názvem 

Pojďme se vzdělávat společně. Cílem projektu byla socio-ekonomická integrace 

marginalizovaných skupin (Romů) a prevence jejich školní neúspěšnosti na ŠSŠP, ZŠ 

Majakovského a ZŠ Palackého. Znevýhodněné žáci byli podpořeni doučováním, kroužky, 

zlepšenou kvalitou jejich volného času, žáci byli podpořeni prostřednictvím školního asistenta 

a pomocí školního poradenského pracoviště. Hlavním problémem, který projekt řešil, je riziko 

předčasného odchodu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí ze vzdělávání. Projekt je zacílen zejména na prevenci školního neúspěchu těchto dětí 

na 3 partnerských školách. Nízká úroveň vzdělání výrazně snižuje šance uplatnění na trhu 

práce a má negativní dopad na životní stabilitu spojenou s bydlením a ekonomickou situací 

rodin. Velká část romských rodin žije v podmínkách sociálního vyloučení a jejich šance na 

změnu snižují mimo jiné ztížené podmínky právě pro vzdělávání jejich dětí. Tyto problémy 

ještě prohlubuje narůstající kriminalita dětí. Realizace jednotlivých aktivit projektu výrazně 

zlepšuje podmínky pro vzdělávání těchto žáků, snižuje riziko předčasného odchodu žáků ze 

vzdělávání, vede ke zvýšení kvalifikace a tím zlepšuje uplatnění žáků na trhu práce. Zlepšování 

podmínek pro vzdělávání znevýhodněných žáků je jednou z priorit Národního programu 

rozvoje vzdělávání. Potřebnost projektu vychází z Analytické zprávy o situaci a z Akčního plánu 

inkluzivního vzdělávání.  

Druhým problémem, na který se projekt zaměřoval, byly nedostatečné kvalifikační 

předpoklady pracovníků ve vzdělávání v oblasti inkluzivního vzdělávání. Projekt byl proto 

zacílen na zvyšování kvalifikace pedagogů a získání jejich kompetencí v proinkluzivním 

vzdělávání žáků (podpora formou DVPP, odborného mentoringu a konzultací). Velkým 

přínosem pro pedagogy i samotné žáky a jejich rodiče je zřízení poradenských pracovišť přímo 

v jednotlivých školách. Poradenská centra jsou velmi zásadní pro pěstování inkluzivní kultury 

škol. 

Třetím problémem, kterým se projekt zabýval, byly obavy rodičů z řad majority z integrace 

romských dětí do běžných tříd. Veřejnost segregaci asociálního vyloučení nepřímo podporuje 

svou preferencí pokud možno čistě neromských škol. Na tento fakt aktivity projektu také 
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reagují realizací osvětové činnosti pro veřejnost. Osvětu zajistil partner projektu - město 

Prostějov, které pořádala mimo jiné i workshopy pro rodiče. Projekt prohlubuje kvalifikaci 

pedagogů DVPP.  

V rámci Minimálního preventivního programu školy byla realizována primární prevence, dále 

nespecifické preventivní programy zapojením žáků do činnosti sportovních a zájmových 

útvarů.  

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn  

 

A.2.e) Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pracovníků školy 

V souvislosti s tvorbou digitálních učebních materiálů byli pedagogičtí pracovníci vzděláváni 

v oblasti využití moderních didaktických pomůcek – interaktivních tabulí, dotykových 

notebooků a tabletů. Současně proběhlo vzdělávání pro práci s elektronickou třídní knihou 

a vedení elektronické pedagogické dokumentace.  

U učitelů odborných předmětů a odborného výcviku se uskutečnilo vzdělávání pro práci se 

softwarem AutoCad, který slouží jako platforma pro běh nadstavbových aplikací od 

společnosti Autodesk. Učitelé odborných předmětů dřevo-zpracujících oborů byli zaškoleni na 

užívání softwaru Imos, který škola využívá pro žáky oboru Truhlář. Imos je propracovaný 

databázový nástroj pro přípravu konstrukčních, grafických, technických a administrativních 

dat pro nábytkářskou výrobu. 

Zvyšování odborných kompetencí formou exkurzí do firem výrobního a vývojového 

charakteru, vysokých škol apod. bylo realizováno průběžně u všech učitelů včetně i některých 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů.   

ŠSŠP spustila nový automatizovaný stravovací systém, který jednoznačně identifikuje strávníka 

pomocí karty nebo čipu. Objednávkový terminál umožňuje jednotlivé volby druhu jídla, 

případně jeho odhlášku. Výdejový terminál zobrazí obsluze objednávky při vlastním odběru 

jídla. Uživatelský software umožní kompletní vyhodnocení všech peněžních toků za 

objednanou stravu. Další část softwaru řídí vlastní chod kuchyně (skladování, příjemky, 

výdejky, kalkulace, jídelníčky, normování, spotřební koš, atd.). Stravovací systém odstraňuje, 

zjednodušuje a zpřesňuje papírovou práci spojenou s objednáváním, výdejem, odhlašováním 

jídel, evidencí a vyúčtováním stravenek a strávníků. 

V souvislosti s častými změnami právních norem probíhalo vzdělávání nepedagogických 

pracovníků. 

V rámci zlepšování pracovních podmínek byla provedena rekonstrukce části odborných 

učeben, které byly vybaveny novou výpočetní technikou a nábytkem ( elektro učebna pro obor 

elektrikář silnoproud, učebna tesař – truhlář  na odloučeném pracovišti školy Svatoplukova 80 

a PC učebna na nám. Spojenců 17 ). 

V rámci péče o pracovníky byly zajišťovány příspěvky na dovolenou, penzijní připojištění, každý 

rok byl realizován tematický poznávací zájezd pro zaměstnance a rodinné příslušníky.  

V rámci zajištění prosperující školy bylo podporováno vytváření klima vzájemné spolupráce.  

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn  
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A.2.f) Optimalizace vzdělávací nabídky  

Snahou managementu školy je udržet výše uvedenou nabídku oborů vzdělávání, případně 

změnit nabídku oborů vzdělání podle poptávky na trhu práce. V této souvislosti škola rozšířila 

vzdělávací nabídku o zkrácené formy studia učebních stavebních oborů a učebního 

automobilního oboru mechanik opravář motorových vozidel – řidič profesionál. Od školního 

roku 216/2017 škola nabízí nový učební obor Výrobce potravin se zaměřením na zpracování 

masa. 

S ohledem na finanční náročnost výuky budou žáci přijímáni do jednotlivých oborů v souladu 

s doporučenými minimálními počty žáků ve třídě, což vyžaduje u učebních i maturitních oborů 

tvorbu víceoborových tříd. V souvislosti s tím musí školní vzdělávací programy určitých oborů 

umožňovat společnou výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a některých odborných 

předmětů. Při kombinaci oborů ve třídách nesmí docházet ke snižování kvality výuky. 

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn  

 

A.2.g) Zájmové vzdělávání   

Po celé hodnocené období 2019 – 2021 vyvíjelo činnost několik zájmových a sportovních 

kroužků pro žáky školy. Pedagogičtí pracovníci školy se průběžně podíleli na přípravě a 

pořádání soutěží odborných dovedností žáků učebních i maturitních oborů, internetových 

soutěží a workshopů pro žáky ZŠ, soutěží individuálních a kolektivních sportů atd. O úspěších 

této práce svědčí množství získaných ocenění umístěných ve vstupu do objektů školy. 

Tradicí se na naší škole staly adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků. Hlavním cílem těchto 

kurzů je pomoc třídnímu učiteli při vytváření třídního kolektivu a pomoc žákům při jejich 

adaptaci na nové prostředí.  

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn  

 

A.2.h) Financování školy 

 Školy a školská zařízení zřizované obcemi a krajem jsou  financovány ze dvou zdrojů: 

- stát hradí tzv. přímé výdaje na vzdělávání prostřednictvím účelových dotací krajům 

- zřizovatel hradí provozní výdaje ze svých daňových příjmů 

MŠMT ČR provádí rozpis přímých vzdělávacích výdajů na jednotlivé kraje normativní metodou 

prostřednictvím republikových normativů a počtu žáků střední školy. Výše republikového 

normativu obsahuje nejen výdaje na výuku, ale i další aktivity, které je třeba v rámci kraje 

zajistit – zájmové a další vzdělávání, stravování, ubytování, poradenské služby, vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nástavbové studium, studium při 

zaměstnání atd.  

Krajský úřad provádí rozpis přímých vzdělávacích výdajů jednotlivým školám a školským 

zařízením  normativní metodou prostřednictvím krajských normativů a počtu stravovaných 

a ubytovaných žáků, které školy a školská zařízení uvedou ve svých statistických výkazech. 

Finanční prostředky nad rozsah finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu 

hradí školy a školská zařízení z dalších finančních zdrojů, zejména z vlastních příjmů, 

z prostředků zřizovatele, popřípadě jiných osob. 
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Nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu mají školy a školská zařízení, 

které jsou zapsány  v rejstříku škol a školských zařízení.  

Provozní výdaje zahrnují výdaje na úhradu energií, opravy majetku, odpisy majetku, nákup 

kancelářského, školního a hygienického materiálu, pohonných hmot, úhradu poštovného, 

služeb telekomunikací,  nájemného, pojistného, pořízení nábytku do škol atd.  

Tyto prostředky byly posilovány příjmy z doplňkové činnosti, především pak příjmy 

z rekvalifikačních kurzů a dalších forem vzdělávání dospělých, produktivní práce žáků 

stavebních oborů, pronájmy nebytových prostor, poskytování stravy veřejnosti a ubytovacími 

službami na domově mládeže. 

Významnou roli ve financování činnosti sehrály i příspěvky Nadačního fondu ŠSŠP. V rámci 

Plánu oprav a investic za období 2019 – 2021 se podařilo zrealizovat veškeré akce. 

ŠSŠP patří v rámci Olomouckého kraje mezi neúspěšnější střední školy v získávání dotací. 

Projekty připravují samotní učitelé školy a také je realizují. V rámci projektů získala škola již 73 

mil. Kč na vybavení a mzdy pracovníků školy. 

Plnění cíle: Tento cíl byl splněn   
 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST – PRIORITY A OPATŘENÍ NA OBDOBÍ 2022-2024 

B.1 KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ 

B.1.a) Kvalita procesu vzdělávání, monitorování a hodnocení vzdělávání  

V oblasti kvality procesu vzdělávání, monitorování a hodnocení vzdělávání je na celostátní 

úrovni realizována řada aktivit a očekávána řada opatření. V plánovaném období bude na ŠSŠP 

realizováno následující:  

- na základě provedené úpravy rámcových vzdělávacích programů ve středním vzdělávání, 

které mají podpořit matematické, jazykové, ICT a polytechnické vzdělávání, provést adekvátní 

úpravy školních vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, připravit projekty, které budou 

realizovat aktivity na podporu těchto kompetencí,  

- upravit ŠVP jednotlivých oborů v návaznosti na nově vydaná RVP a zahájit podle nich výuku 

od 1. září 2022  

- rozvíjet týmovou spolupráci vyučujících všech ročníků, zkoušet nové formy a postupy a 

následně je analyzovat a hodnotit na poradách předmětových komisí a vedení školy, 

- povinné centrální zadávání přijímací zkoušky pro přijímání žáků do oborů s maturitní 

zkouškou,  

- u všech učebních oborů včetně závěrečných zkoušek formy vzdělávání L + H zajistit 

bezproblémový průběh závěrečných zkoušek dle jednotného zadání, postupně - dle možností 

školy zavádět elektronické zkoušky, 

- velkou pozornost věnovat osobnímu a sociálnímu rozvoji žáků nejen v procesu výuky, ale 

především v každodenní výchovné práci, v třídnických hodinách, v projektovém vyučování, do 

výuky všech předmětů i nadále pravidelně zařazovat besedy, exkurze, soutěže apod. 

- zaměřit hospitační činnost na efektivitu a kvalitu výstupů vzdělávacího procesu, 
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- pokračovat v přípravě učitelů na nové formy výuky pomocí informačně komunikačních 

technologií, podporovat a motivovat pedagogy, aby se nadále vzdělávali v této oblasti a 

přenášeli nové moderní poznatky do hodin ne jen v rámci distanční nebo hybridní výuky, 

- průběžně modernizovat IT vybavení školy (HW i SW), 

- připravit školu na plánované nové formy hodnocení škol ze strany zřizovatele i ze strany 

České školní inspekce,  

- pokračovat ve vlastním hodnocení - autoevaluaci školy. 

  

B.1.b) Podpora pedagogických pracovníků  

Zlepšování profesionality a pracovních podmínek pedagogických pracovníků je jednou z priorit 

MŠMT a řadu z nich podporuje i Olomoucký kraj.  

ŠSŠP čekají tyto úkoly:  

- propagovat učitelské povolání na naší škole jako perspektivní profesi a udržet vyváženou 

skladbu pedagogického sboru, 

- velkou péči věnovat novým zaměstnancům, přidělovat jim uvádějící učitele (mentora), 

povzbuzovat je k dalšímu vzdělávání a osobnímu růstu, 

- podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků především v oblasti rozšíření 

odborné kvalifikace nebo pedagogické způsobilosti, studia nových informačních a 

komunikačních technologií (online vzdělávání), v oblasti reformy školství Strategie vzdělávání 

2030+, 

- podporovat rozvoj kompetencí pedagogů a vedení školy pro realizaci společného vzdělávání 

- podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v metodice výuky cizích jazyků,  v metodice 

vzdělávání žáků,  

- podporovat vzdělávání členů vedení školy v oblasti strategického plánování a změn právních 

předpisů. 

  

B.1.c) Podpora polytechnického vzdělávání včetně EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  

Jedním z cílů vzdělávací struktury je přizpůsobit obsah a formy vzdělávání ve školách tak, aby 

absolventi byli co nejlépe připraveni reagovat na výzvy, které jim budoucnost přinese a které 

v současné době dokážeme jen obtížně předvídat. 

ŠSŠP čekají tyto úkoly:  

- v rámci environmentální výchovy podporovat neformální aktivity (např. Dny země – úprava 

okolí školy, třídění odpadů atd.) 

- pokračovat v uplatňování výstupů z projektu Pojďme se vzdělávat společně, který řešil riziko 

předčasného odchodu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí ze vzdělávání,  

- inovovat obsah učiva v technických oborech s ohledem na technický pokrok a požadavky trhu 

práce,  

- podporovat nabídku zájmové činnosti žáků v oblasti technické a přírodovědné – motivovat  

žáky k účasti v technicky a přírodovědně zaměřených zájmových kroužcích,  
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- podporovat spolupráci se ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, využívat materiálního 

zázemí školy pro vzdělávání žáků ZŠ (IKAP OKII). 

 

B.1.d) Podpora bezpečného školního prostředí  

Základní filosofií primární prevence ve škole je práce pedagoga a ostatních zaměstnanců školy 

s podporou preventivního týmu školy (vedení školy, školní metodik prevence, výchovný 

poradce a školní psycholog). Důležitou roli sehrává také spolupráce školy s pedagogicko-

psychologickou poradnou, středisky výchovné péče, preventisty z řad policie, krajské 

hygienické stanice atd. Cílem práce ŠSŠP v plánovaném období bude:  

- snížit nárůst sociálně patologických jevů u žáků,  

- hledat a zavádět bezpečnostní opatření k zajištění ochrany života a zdraví žáků, ale 

i zaměstnanců školy,  

- realizovat „mapování“ výskytu sociálně patologických jevů u žáků školy,  

- podporovat realizaci Minimálního preventivního programu školy,  

- podporovat zavádění dalších bezpečnostních prvků pro vytváření bezpečného školního 

prostředí, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR. 

 

B.1.e) Podpora rozvoje výuky cizích jazyků  

Průběžné osvojování cizího jazyka se stává celoživotní nutností. Znalost cizího jazyka je velmi 

významnou interkulturní složkou nejen ve výchově a vzdělávání, ale výrazně ovlivňuje i život 

v rodinách, přispívá k porozumění a sbližování národů, jejich kultur, historie, současného 

společenského i politického života a ovlivňuje lepší uplatnění na trhu práce. Cílem práce ŠSŠP 

v novém plánovaném období bude:  

- posílit integraci jazykového vzdělávání do ostatních vyučovacích předmětů oborů 

technického zaměření, a to jak ve všeobecně vzdělávacích, tak i odborných předmětech,  

- podpořit zavádění nových technologií do výuky cizích jazyků, zavádění nových způsobů 

a forem práce a nových metod výuky včetně zahraničích stáží Erasmus+, které škola pravidelně 

realizuje. 

 

 

 

B.2 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁNÍ  

B.2.a) Podpora společného vzdělávání  

Společné vzdělávání má být podporováno na několika úrovních. Podpora má směřovat jednak 

přímo ke školám, které integrují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zajištěním 

finančních prostředků na speciální vzdělávací potřeby, kompenzační pomůcky, včetně 

podpory služeb asistenta pedagoga a jednak vznikem školních poradenských pracovišť na 

školách. Nepřímá podpora spočívá v zajištění a rozvoji školských poradenských služeb ve 

školských poradenských zařízeních. K realizaci změn čekají ŠSŠP tyto úkoly:  
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- pokračovat ve využívání poznatků, které škola získala při realizaci významného projektu 

Pojďme se vzdělávat společně,  

- zajistit vzdělávací podmínky žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí,  

- vytvořit vhodné podmínky pro činnost školního psychologa a školního speciálního pedagoga,  

- zabezpečit individuální integraci žáků se SVP za předpokladu dostatečného personálního, 

finančního a materiálního zajištění ze státního rozpočtu a dalších zdrojů s cílem naplnit 

odpovídající vzdělávací předpoklady a potřeby žáků,  

- účinně a průběžně spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, zejména při 

navrhování konkrétních podpůrných opatření ze strany poradenských zařízení na základě 

diagnostiky zaměřené na zjišťování míry podpory, kterou žák potřebuje při vzdělávání.  

 

B.2.b) Podpora nadaných a talentovaných žáků  

Škola ve své činnosti bude navazovat na „Koncepci podpory rozvoje nadání a péče o nadané“ 

na období let 2014 – 2020, vyhlášené MŠMT ČR a podporované Olomouckým krajem.  

Hlavní úkoly ŠSŠP:  

- zajistit individualizaci výuky pro vzdělávání žáků nadaných a talentovaných, členů 

vrcholových středisek a reprezentantů ČR,  

- motivovat pedagogické pracovníky školy, aby se daleko větší mírou podíleli na přípravě žáků, 

kteří budou reprezentovat školu ve vyhlašovaných soutěžích odborných dovedností, 

matematických a fyzikálních olympiádách, jazykových a literárních soutěžích apod. 

 

B.3 SBLIŽOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A TRHU  

B.3.a) Podpora odborného vzdělávání, spolupráce školy a zaměstnavatelů  

Vysoký podíl absolventů ŠSŠP po složení závěrečné nebo maturitní zkoušky sice pokračuje 

v dalším vzdělávání, jejich značná část však vstupuje přímo do praxe. Provázaností potřeb 

zaměstnavatelů s počty a kvalitou absolventů SŠ je věnována stále větší pozornost jak ze strany 

zainteresovaných ministerstev, tak ze strany Olomouckého kraje. K naplnění požadavků 

zaměstnavatelů budoucích absolventů ŠSŠP bude třeba splnit tyto úkoly:  

- inovovat obsah učiva ŠVP technických oborů s ohledem na technický pokrok a požadavky 

trhu práce a inovovat ty oblasti, které nejsou v souladu s pracovní realitou,  

- zvýšit spolupráci školy s firmami k zapojení žáků v rámci odborné praxe a odborného výcviku 

do reálného pracovního prostředí,  

- zapojit odborníky z praxe do výuky odborných předmětů,  

- pokračovat v prezentaci technických oborů naší školy na veřejnosti, více využívat úspěchy 

dřívějších absolventů školy k propagaci studia technických oborů,  

- podporovat aktivní spolupráci s ostatními ZŠ, SŠ a VŠ, a to včetně sdílení pedagogů 

a materiálního vybavení (např. odborných učeben, laboratoří, dílen odborného výcviku). 
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B.3.b) Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity  

Smyslem rozvoje podnikavosti je posilování schopností žáků převádět myšlenky do praxe, 

které předpokládají tvořivost, schopnost zavádět novinky, nést rizika, plánovat a řídit projekty 

s cílem dosáhnout určitých cílů. Rozvoj kreativity u žáků podporuje jejich motivaci k novým 

nápadům, které jsou schopni definovat, prezentovat a obhájit před ostatními. Pro zajištění 

tohoto speciálního cíle bude ŠSŠP realizovat následující opatření:  

- podporovat zakládání fiktivních žákovských firem,  

- podporovat rozvoj podnikavého postoje v osobním a společenském životě i v práci 

prostřednictvím projektového vyučování. 

  

B.3.c) Rozvoj kariérového poradenství  

Kariérové poradenství je forma služeb zaměřených na pomoc jednotlivcům při výběru 

vzdělávání, zaměstnání a při zvládání jejich profese. Na střední škole získává významnost 

příprava budoucích absolventů na reálné podmínky trhu práce a začlenění se do pracovního 

života, připravenost ke změnám a potřeba celoživotního vzdělávání. V rámci tohoto 

specifického cíle bude škola realizovat následující opatření:  

- rozvíjet u žáků schopnost řešit problémy, schopnost týmové práce, zodpovědnost, iniciativu 

a podnikavost, efektivní mluvenou i psanou komunikaci, schopnost nalézat a analyzovat 

informace,  

- organizovat pro žáky školy aktivity zaměřené na poznání trhu práce, např. exkurze do firem, 

organizací a institucí,  

- organizovat setkávání žáků školy s úspěšnými podnikateli, představovat různé profese 

z praxe, jejich přínos pro společnost,  

- podporovat pravidelné společné setkávání kariérových poradců ZŠ a SŠ,  

- organizovat exkurze na VŠ, besedy se zástupci VŠ, zajistit informovanost žáků o oborech 

a možnostech studia na VŠ.  

 

B.3.d) Rozvoj školy jako centra dalšího profesního vzdělávání  

Na pracovním trhu dochází k množství změn, jež generují celou řadu nových požadavků na 

každého člověka. Důležitou roli má v tomto ohledu další profesní vzdělávání, jehož cílem je 

podporovat zaměstnatelnost.  

V rámci tohoto specifického cíle bude ŠSŠP realizovat následující opatření:  

- na základě odbornosti, technického vybavení a pedagogické erudovanosti bude poskytovat 

veřejnosti rekvalifikační kurzy, školení, semináře a další formy celoživotního vzdělávání 

dospělých, včetně nástavbového studia pro absolventy učebních oborů vedoucí k získání 

maturitního vysvědčení,  

- podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kompetencí pro vzdělávání 

dospělých,  

- dosáhne větší propagace a informovanosti veřejnosti o nabídce dalšího vzdělávání školy,  

- aktualizuje Certifikaci školy k realizaci profesních zkoušek z Národní soustavy kvalifikací. 
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B.4 EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ 

B.4.a) Vzdělávací nabídka školy  

Olomoucký kraj ve svém Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na 

období 2020-2024s stanovil, že vzhledem k dostačující kapacitě středních škol nebude 

podporováno zvyšování kapacit v rámci stávajících škol. Ke zvýšení může dojít pouze ve 

výjimečných a odůvodněných případech (např. zvýšení kapacity školy pro obory pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo obory technického a přírodovědného zaměření). Na 

základě této strategie bude ŠSŠP realizovat následující opatření:  

- úzce spolupracovat s Úřady práce Olomouckého kraje a s ohledem na potřeby 

zaměstnavatelů přizpůsobovat počty přijímaných žáků do jednotlivých především technických 

oborů školy, 

- do obsahu vzdělávání ICT zařadí témata týkající se kybernetické bezpečnosti.  

 

B.4.b) Financování školy  

Z rozpočtu školy, doplňkové činnosti a dalších dotací je potřeba zajistit efektivní provoz školy 

a kvalitní výchovně vzdělávací činnost. Rok 2019 byl posledním rokem stávajícího způsobu, 

ryze normativního způsobu, financování „na žáka“. Od roku 2020 MŠMT stanoví podle §161 

odst. 3 novely školského zákona výši prostředků pro jednotlivé školy, složenou z prostředků 

pro pedagogy, nepedagogické zaměstnance ve školách, prostředků na ostatní neinvestiční 

výdaje (ONIV) ve školách a prostředků na podpůrná opatření. MŠMZT dále vyhlásí podle §161a 

republikové normativy pro financování školských zařízení a podle §161b republikové 

normativy pro financování ostatních školských zařízení. Krajský úřad v souladu se zásadami 

stanovenými MŠMT rozepisuje finanční prostředky výše uvedeným zařízením v §161a a §161b 

prostřednictví krajských normativů. 

Olomoucký kraj jako zřizovatel poskytuje školám a školským zařízením příspěvek na provoz, 

příspěvek na provoz-odpisy a příspěvek na provoz-mzdové náklady. 

 

V PLÁNOVANÉM OBDOBÍ BUDOU HLEDÁNY CESTY K ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH  

PROSTŘEDKŮ PRO NÁSLEDUJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE:  

 

1. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - Centrum odborné přípravy pro obory 

polytechnického zaměření 

 

Hlavním cíl projektu spočívá v rekonstrukci a modernizaci dílen odborného výcviku 

s vybudováním školního autoservisu a nové svářecí školy. 

Výstupem projektu budou moderní výukové prostory, vybavení a zařízení pro praktickou 

výuku, která následně umožní absolventům školy snazší vstup do pracovního procesu. 

Rekonstrukce a modernizace odloučeného pracoviště U Spalovny 12, Prostějov, umožní škole 

centralizovat odborný výcvik do jednoho střediska, a tím zásadně ušetřit provozní a mzdové 

prostředky. 
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Rekonstrukcí a modernizací objektů, zvýší škola svůj kredit v oblasti odborného vzdělávání 

v regionu a stane se významným centrem dalšího vzdělávání dospělých. 

Plnění cíle: 2022 -2025 

 

2. Modernizace odborných učeben pro výuku maturitních oborů Analýza potravin a 

Technologie potravin 

 

Cílem projektu bude modernizace a vybavení 4 odborných učeben sloužících teoretické výuce 

potravinářských oborů na hlavní bodově školy. Učebny slouží k výuce technických a 

přírodovědných oborů, které mají vazbu na budoucí uplatnění na trhu práce v potravinářských 

oborech. 

Realizací projektu tak dojde k naplnění specifického cíle - zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Plnění cíle: 2023 

 

3.  Rekonstrukce šaten žáků v objektech teoretické výuky nám. Spojenců 17 a Svatoplukova 

80, Prostějov. 

Cílem investice bude celková rekonstrukce a vybavení šaten, která bude splňovat hygienické 

požadavky na prostory užívané ve školách a školských zařízeních. 

Plnění cíle: 2024 

 

 

C. ZÁVĚR  

 

Na každý školní rok bude zpracován Celoroční plán činnosti školy, do kterého budou postupně 

zakomponovány jednotlivé úkoly a cíle tohoto Dlouhodobého plánu školy. Tento Dlouhodobý 

plán školy zároveň není uzavřeným dokumentem a v průběhu období 2019-2024 může být 

aktuálně doplňován. Na plnění úkolů a cílů se budou podílet všechny úseky školy se svými jak 

pedagogickými, tak i nepedagogickými zaměstnanci.  

Dlouhodobý plán školy 2019-2024 - aktualizovaná verze prosinec 2021 byla projednána na 

shromáždění všech zaměstnanců školy dne 21. prosince 2021 a současně se v souladu se 

zněním § 168 odst. 1e) školského zákona, se na jeho aktualizaci podílela Školská rada, která 

materiál projednala dne 14. prosince 2021. 

 

  

                                                                                                                      

 

   

                                                                                                                             ředitel školy 
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D.PŘÍLOHA- SWOT ANALÝZA ŠKOLY  2019-2021 

 

         ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV 
 
         

 Téma: SWOT ANALÝZA ŠKOLY 2019 - 2021  Autor: Ing. Radomil Poles, ředitel školy  
 Datum: 10. prosince 2021                                                                                      

        

  Pozitivní Negativní/Škodlivé 

 

IN
TE

R
N

Í 

Silné stránky Slabé stránky 

 STRENGTHS WEAKNESSES 

 1 Stabilní a perspektivní postavení školy v regionu. 1 Roztříštěnost a rozsáhlost pracovišť školy - 6 odloučených pracovišť. 

 2 Komplexní vzdělávací zařízení s odbornou praxí ve firmách. 2 Zastaralé provozní a technologické zařízení školy. 

 3 Strategické řízení školy vycházející z DZV ČR 2015-2020. 3 Syndrom vyhoření pedagogů. 

 4 Motivační program zřizovatele - učňovská stipendia. 4 Prostupnost počátečního a dalšího vzdělávání. 

 5 Úspěšné projekty financované z ESF. 5 Negativní dopad optimalizace škol 2006, 2012. 

 6 Široká nabídka studijních a učebních oborů. 6   

 7 Zájem o absolventy na trhu práce. 7   

 

EX
TE

R
N

Í 

Příležitosti Hrozby 

 OPPORTUNITIES THREATS 

 1 Predikce potřeb regionálního trhu práce. 1 Předčasné odchody žáků ze studia. 

 2 Úprava financování středního vzdělávání. 2 Vysoká absence a nezájem žáků o studium. 

 3 Místních centrum uznávání a celoživotního učení OK. 3 Negativní dopad demografické křivky - stagnace počtu žáků SŠ. 

 4 
Zavedení mistrovských zkoušek pro absolventy oborů 
vzdělání s VL. 4 Havárie zastaralých provozních a technologických systémů. 

 5 Posílení výuky cizích jazyků zejména v odborném vzdělání. 5 Nedostatek kvalifikovaných pedagogů pro odborné předměty. 

 6 
Vybudování regionálního centra stavebních a automobilních 
oborů. 6   

 7 Čerpání finančních prostředků z OPVV a IROP. 7   
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 Téma: SWOT ANALÝZA ŠKOLY 2022 - 2024  Autor: Ing. Radomil Poles, ředitel školy  
 Datum: 10. prosince 2021                                                                                      

        

  Pozitivní Negativní/Škodlivé 

 

IN
TE

R
N

Í 

Silné stránky Slabé stránky 

 STRENGTHS WEAKNESSES 

 1 Stabilní a perspektivní postavení školy v regionu. 1 Roztříštěnost a rozsáhlost pracovišť školy - 6 odloučených pracovišť. 

 2 Komplexní vzdělávací zařízení s odbornou praxí ve firmách. 2 Zastaralé provozní a technologické zařízení školy. 

 3 Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ 3 Syndrom vyhoření pedagogů. 

 4 Motivační program zřizovatele - stipendia. 4 Prostupnost počátečního a dalšího vzdělávání. 

 5 Projekty financované z ESF. 5 Věková struktura pedagogických pracovníků. 

 6 Široká nabídka studijních a učebních oborů. 6   

 7 Zájem o absolventy na trhu práce. 7   

 

EX
TE

R
N

Í 

Příležitosti Hrozby 

 OPPORTUNITIES THREATS 

 1 Predikce potřeb regionálního trhu práce. 1 Předčasné odchody žáků ze studia. 

 2 Úprava financování středního vzdělávání. 2 Vysoká absence a nezájem žáků o studium. 

 3 Místních centrum uznávání a celoživotního učení OK. 3 Pandemie Covid 19 a její dopady na vzdělávání společnosti 

 4 
Zavedení mistrovských zkoušek pro absolventy oborů 
vzdělání s VL. 4 Havárie zastaralých provozních a technologických systémů. 

 5 Posílení výuky cizích jazyků zejména v odborném vzdělání. 5 Nedostatek kvalifikovaných pedagogů pro odborné předměty. 

 6 
Vybudování regionálního centra stavebních a automobilních 
oborů. 6   

 7 Čerpání finančních prostředků z OPJAK a IROP. 7   
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