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Projekt OPVK 

Podpora technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kraji 

Slovo úvodem 
Máme za sebou další monitorovací období projektu Podpora technického a pří-
rodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Do konce projektu nám zbývají 
ještě dvě. Ve školách probíhá výuka v inovovaných učebnách, ve většině přípa-
dů byla dokončena dodávka tabletů, v řešení jsou dokovací stanice. Rovněž fi-
nalizuje práce na elektronické učebnici, která bude začátkem nového roku za-
slána na MŠMT.  

I tentokrát máme za sebou několik významných událostí, z nichž vybíráme pou-
ze některé:  

Osmdesáté narozeniny oslavila Střední strojírenská škola v Lutíně na 
Olomoucku. Byla jednou z prvních podobných škol, které v České republice 
vznikly. Škola nedávno prošla i velkou rekonstrukcí, která přišla na desítky mi-
lionů korun. Financována byla z Regionálního operačního programu Střední 
Morava. V rámci našeho projektu vznikla nová učebna CNC za více než půl mili-
onu (více na str. 2).  Škola v Lutíně má velkou tradici a je uznávaná také mezi 
velkými firmami a zaměstnavateli.  

V listopadu se členové roboticko-modelářského kroužku při SPŠ a SOU Uni-
čov zúčastnili soutěže sledovačů čar v Bruntále. Tento kroužek vznikl díky rea-
lizaci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání Olomoucké-
ho kraje. 

Na Gymnáziu Hejčín probíhá v inovované učebně povinná výuka žáků střed-
ní školy (především žáků nižšího gymnázia). Poprvé také proběhla poslední 
aktivita projektu Program vzájemného učení. V rámci této aktivity žáci střední 
školy prezentují žákům základní školy vybraná témata pod vedením učitelů 
gymnázia. 

Na SŠ technické a zemědělské v Mohelnici byla v tomto monitorovacím 
v rámci projektu zahájena činnost a povinná výuka na novém obráběcím centru 
od společnosti SLOVTOS a.s., které bude všem studentům a žákům zajišťovat 
kompletní informační a znalostní podporu pro přípravu do praxe. Jedná se o 
jedno z nejmodernějších zařízení, které skloubí softwarovou přípravu 
s praktickým obráběním kovů.  

Na SPŠS v Olomouci opět probíhá 
kroužek zaměřený na využívání 3D 
technologií ve strojírenství a rozvoj 
správného technického myšlení. 
Tento kroužek je zařazen jako jedna 
z aktivit projektu. Součástí kroužku 
je i dovednostní soutěž v práci s 2D a 
3D kreslícím softwarem AutoCAD a 
INVENTOR.  

V rámci publicity projektu jste si 
mohli všimnout nového banneru, 
který visí na budově KÚ. Využili 
jsme další způsob jak upozornit na 
projekt a přilákat pozornost žáků a 
jejich rodičů na technické obory.  

Některé školy využily nabídky Rádia Haná, a proto můžete z éteru slyšet spo-
ty, v nichž jsou jednotlivé školy představeny.  
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Tento projekt je spolufinanco-

ván Evropským strukturálním 

fondem a státním rozpočtem 

České republiky.  



Díky těmto aktivitám se škola zasluhuje o postupné zkvalitňování vzdělávání a modernizaci výuky. Škola taktéž v r. 
2010 ukončila realizaci projektu ""Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II"", financovaného 
v rámci ROP NUTS II Střední Morava. Zapojením do tohoto projektu dojde k významnému synergickému efektu 
spočívajícím v dalším využití již vybudované infrastruktury, vč. jejího vhodného doplnění o laboratoř a odbornou 
učebnu, kterýma škola v současné době nedisponuje a realizací vzdělávacích aktivit zaměřených na podporu zájmu o 
technické vzdělávání. 

SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ LUTÍN  

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, patří mezi 

tradiční regionální aktéry v oblasti strojírenského vzdělává-

ní. Výhradním zaměřením na obory spadají pod kategorii 

strojírenství a strojní výroba tak umožňuje úzkou profilaci a 

vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání. Škola je velmi 

aktivní ve vztahu k mezinárodní spolupráci, zapojuje se do 

zahraničních výměnných pobytů žáků, zahraničních pracov-

ních stáží žáků a dále také do projektů dalšího vzdělávání v 

rámci celoživotního učení. Taktéž spolupracuje s místní od-

borovou organizací, je členem Okresní hospodářské komory 

Olomouc a na vysoké úrovni spolupracuje se strojírenskými 

firmami v regionu.  

SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ LUTÍN  

(PARTNER Č. 2) 

 

Vznik školy souvisí s Ludvíkem Sigmundem, respektive s továrnou na čerpadla, 

která v Lutíně oficiálně vznikla v roce 1908 a pro své učně zřídila "pokračovací 

školu kovodělnou". S růstem firmy postupně rostl i počet oborů (zámečník, 

soustružník, nástrojář) i počet učňů. V roce 1991 byla zřízena samostatná pří-

spěvková organizace - 

Střední odborné učiliště strojírenské, Lutín, čímž došlo k delimitaci od podniku 

Sigma Lutín. Od té doby probíhá dynamický rozvoj školy - přestavby, budování 

pracovišť, zřízení rekvalifikačních kurzů, navázání spolupráce se zahraničními 

školami, atd. 

Škola poskytuje celou řadu vzdělávacích a studijních oborů. Mezi ty patří obory 

učební: Karosář, Nástrojář, Obráběč kovů CNC, Strojní mechanik; a dále dva 

obory maturitní: Mechanik seřizovač CNC, Provozní technika. 

Vzdělávací obory jsou nabízeny jak v počátečním vzdělávání, tak i v rámci vzdě-

lávání pro dospělé, a to prezenční formou studia. Sigmundova střední škola 

strojírenská klade důraz na plynulý přechod svých žáků do pracovního procesu. 

Proto spolupracuje s firmou Honeywell, která nabízí pro studenty stipendia a 

možnost nabídky práce po skončení studií. 

Pokud hovoříme o spolupráci, zvláštní důraz je kladen na zahraniční partnery, 

což umožňuje studentům poznávat jiné prostředí, jiné národní zvyky a zdokona-

lovat se v komunikaci v cizím jazyku. Toto je samozřejmě nedílnou součástí 

vzdělání. Proto jsou podporovány projekty skrze Národní agenturu pro evropské 

vzdělávací programy NAEP, (která je součástí Domu zahraničních služeb DZS), 

Česko-německý fond budoucnost a projektPartnerství škol Comenius. Partner-

skou školouSigmundovy střední školy strojírenské je Werner von Siemens Schu-

le, Wetzlar v SRN. 
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GYMNÁZIUM JANA OPLETALA, LITOVEL  

Gymnázium Jana Opletala v Litovli je školou s více než 100 letou tradicí. Je 
centrem kulturního i společenského dění města Litovel. Umístění školy upro-
střed parků pak nabízí nadstandardní prostor pro relaxaci. Dané podmínky 
společně s bohatou historií školy ve výuce přírodovědných předmětů předurčují 
zaměření školy, které je všeobecné s důrazem na přírodovědnou oblast. Škola 
nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor gymnázia. 
 
Gymnázium je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 
a školou zapojenou do sítě Přidružených škol UNESCO v ČR. 
 
Vzdělávací program s mottem “Non scholae, sed vitae discimus“ umožňuje ne-
jen klasickou výuku, realizaci mnoha projektů, včetně mezinárodních, ale také 
integrace jednotlivých vzdělávacích oborů. Integrace napříč vyučovacími před-

GYMNÁZIUM JANA 

OPLETALA, LITOVEL 

(PARTNER Č. 33) 
 

Gymnázium Jana Opletala 

v Litovli je od září 2013 jedním 

z partnerů projektu „Podpora 

technického a přírodovědného 

vzdělávání v Olomouckém kra-

ji“. 

Jednou z klíčových aktivit pro-

jektu jsou tzv.“Sdílené odborné 

učebny SŠ pro povinnou výuku 

žáků ZŠ“. Tato aktivita výrazně 

umožňuje praktickou výuku 

biologie a fyziky formou bada-

telských aktivit s využitím nej-

modernějšího zařízení v odbor-

ných učebnách. Významným 

prvkem je atraktivita a inovace 

stylu výuky pro žáky základních 

škol. 

V rámci projektu jsou také reali-

zovány volnočasové aktivity pro 

žáky gymnázia formou Biofyzi-

kálního kroužku, kde si studenti 

nejen významně prohlubují 

znalosti z těchto oborů za použi-

tí moderního vybavení, ale také 

zkoumají propojení a vlivy obou 

oborů navzájem s cílem vzbudit 

zájem o přírodovědné obory. 

 Spolupracující základní 

školy: 

 Základní škola Loštice, 

okres Šumperk, příspěvko-

vá organizace 

 Základní škola Senice na 

Hané, okres Olomouc, 

příspěvková organizace 

 Základní škola Litovel, 

Jungmannova 655, okres 

Olomouc 

 Základní škola Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olo-

mouc 
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STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNIC-

KÁ A OBCHODNÍ OLOMOUC 

(PARTNER Č. 31) 

 

SŠ technická a obchodní patří 

mezi významné školy technic-

kého zaměření Olomouckého 

kraje. Její vzdělávací nabídku 

tvoří převážné obory elektro-

technické a strojírenské. Nově 

byly otevřeny obory telekomu-

nikace a spojový mechanik. 

Jsou zaměřeny na oblast tele-

komunikační a přenosové tech-

niky. Škola se snaží perspektiv-

ní obory rozvíjet, což je spojeno 

mimo jiné s nákupem moder-

ních technologií, které však 

vyžadují nemalé finanční pro-

středky. Prioritou se stala po-

třeba zbudování laboratoře 

telekomunikační techniky pro 

výuku žáků telekomunikačních 

i ostatních elektrotechnických 

oborů školy. Zapojením do 

projektu bude umožněn rozvoj 

nově otevřených oborů a pod-

pořen zájem žáků ZŠ o jejich 

studium. 

Škola se stala partnerem 

projektu PODPORA TECH-

NICKÉHO A PŘÍRODO-

VĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V OLOMOUCKÉM KRAJI, 

jehož hlavním cílem je 

podpora vzdělávání na 

středních a základních 

školách. Projekt vznikl 

proto, aby pomohl odstra-

nit klesající tendenci zá-

jmu o přírodovědné a 

technické obory. 

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A OBCHODNÍ 

OLOMOUC  

Díky tomuto projektu vznikne nová 

laboratoř telekomunikační techniky 

pro výuku žáků telekomunikačních i 

ostatních elektrotechnických oborů 

školy, která bude vybavena novými 

pomůckami, splňujícími nejnovější 

trendy moderní techniky. Další klíčo-

vou aktivitou projektu je po skončení 

povinné výuky otevření kroužku tele-

komunikační techniky pro žáky elek-

trotechnických oborů. Následnou 

realizovanou oblastí projektu budou 

dále tzv. programy vzájemného učení, 

kdy si studenti naší školy připraví pro 

žáky ZŠ aktivity zaměřené na proble-

matiku slaboproudé elektrotechniky a 

speciálně telekomunikační techniky. 

Všechny činnosti budou probíhat v 

nově inovované laboratoři a pod ve-

dením proškoleného týmu pedagogic-

kých pracovníků SŠ. 

Další klíčová aktivita projektu spadá 

do dlouhodobé spolupráce naší školy 

se základními školami v Olomouci a 

blízkém okolí, ze kterých se rekrutují 

její budoucí žáci. Cílem vzájemné 

spolupráce je snaha vzbudit pozor-

nost, přilákat a motivovat žáky ke 

studiu technických oborů, především 

v oblasti elektrotechniky. V rámci 

tohoto projektu nyní spolupracujeme 

se 4 základními školami. Jedná se o 

Základní a Mateřskou školu Hněvo-

tín, Základní školu Hlubočky, Základ-

ní a Mateřskou školu Olomouc, Gor-

kého 39 a Základní školu Náměšť na 

Hané. Každá spolupracující ZŠ učiní v 

rámci dvouletého projektu 20 návštěv 

sdílené laboratoře školy inovované 

právě díky tomuto projektu. Skupiny 

školáků navštěvují naši školu v pravi-

delných intervalech podle stanovené-

ho harmonogramu, kde absolvují 

dopolední výukový program. Ten je 

především zaměřen na jejich aktivní 

účast a osvojování si nejrůznějších 

praktických dovedností. 

Během prvního pololetí fungování 

projektu se například žáci seznámili 

se základy bezpečnosti práce, teorií 

pájení a teorií aktivních a pasivních 

polovodičových součástek. Naučili se 

a zdokonalili v pájení, kdy měli za 

úkol nejprve vyrobit kovovou mřížku 

10 x 10 cm, později i složitější útvary 

jako kvádr, krychli, jehlan a válec. 

Získali teoretické i praktické zkuše-

nosti v oblastech zapojení součástek 

na kontaktním poli, výroby plošných 

zapojení podle schématu a v rámci 

osazení a zapájení desky plošných 

spojů apod. Všichni žáci aktivně pra-

covali. Z jejich nadšených reakcí a 

nasazení v hodinách je patrné, že se 

na každou novou návštěvu naší školy 

těšili. Pro ilustraci nabízíme několik 

vybraných fotografií. 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ 

ŠKOLA ELEKTROTECHNIC-

KÁ (PARTNER Č. 5) 

 

VOŠ a SPŠE Olomouc patří 

mezi nejvýznamnější 

střední odborné školy 

v regionu. Jejím hlavním 

studijním oborem je elek-

trotechnika se zaměřením 

na telekomunikační i počí-

tačová zařízení a technolo-

gie. Vedle odborného stu-

dia a praxe se škola 

v oboru technické lyceum 

zaměřuje i na přírodověd-

né předměty s orientací na 

techniku.  

Součástí školy je Vyšší odborná 

škola, kterou navštěvují absol-

venti různých středních škol. 

Obory VOŠ jsou zaměřeny na 

ekonomiku a telekomunikace 

s důrazem na využití získaných 

znalostí a dovedností v praxi. 

Až 85 % našich absolventů 

úspěšně studuje na vysokých 

školách a všichni se uplatňují 

na trhu práce. 

VOŠ a SPŠE Olomouc má ně-

kolikaleté bohaté zkušenosti 

získané z úspěšných projektů 

OPVK Olomouckého kraje jako 

jejich příjemce i partner. Jako 

partner spolupracujeme hlavně 

s vysokými školami, např. PřF 

UP Olomouc, VŠ logistiky a.s. 

Přerov, FEI VŠB Ostrava. 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYS-

LOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ OLOMOUC 

V rámci projektu „Podpora technické-

ho a přírodovědného vzdělávání 

v Olomouckém kraji“ udržujeme tra-

dičně dobrou spolupráci se ZŠ Dub 

nad Moravou, ZŠ Dolany, ZŠ Komeni-

um Olomouc a ZŠ Vítězná Litovel. 

Jejich žáci si v nově vybavených labo-

ratořích a dílnách poprvé vyzkoušejí 

práci s mikropáječkou, měřicími pří-

stroji pro optiku a elektroniku, pro-

gramovatelnými jednočipovými pro-

cesory a digitálními fyzikálními pří-

stroji. 

V krátkých vyučovacích lekcích si žáci 

o s v o j í  z á k l a d y  p r á c e 

s elektrosoučástkami a doma pak 

rodičům mohou ukázat svůj vlastní 

výrobek. Jsme rádi, že tento projekt 

žáky motivuje, podporuje jejich zájem 

o studium techniky a ovlivňuje volbu 
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