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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy: Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 

Sídlo školy: 750 02 Přerov, Havlíčkova 2 

Druhy a typy škol, které škola zahrnuje: Střední průmyslová škola 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO:  70259925 

IZO:  000842915 

 

Zřizovatel: Olomoucký kraj, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 

  Olomouc, Jeremenkova 40a, 779 00 

 

Ředitelka školy: PhDr. Hana Vyhlídalová, Přerov, Mervartova 4, 750 02 

Statutární zástupce:  PhDr. Hana Vyhlídalová, Přerov, Mervartova 4, 750 02 

Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Chytilová, Přerov, Tř. 17. listopadu 16, 750 02 

 

Školská rada:  Na základě zřizovací listiny ze dne 12. 7. 2021 

Karel Seidl     předseda školské rady 

         zástupce zřizovatele 

   Michal Zácha, Dis.     zástupce zřizovatele 

   Mgr. Blanka Chytilová   zástupce pedagogů 

         zástupce ředitele 

   Jaromír Bařina    zástupce pedagogů 

   Lenka Němečková    zástupce rodičů 

   Lenka Krumpholcová    zástupce rodičů 

 

Telefon:  581 334 011 

e-mail:   sps@sps-prerov.cz 

www stránky:  www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
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2. Charakteristika školy  

Střední průmyslová škola, Přerov je odbornou školou, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. 

Po celou dobu své existence je neodmyslitelně spjata s životem regionu a jeho rozvojem. První 

pololetí školního roku 2021/2022 probíhalo za mimořádných hygienických podmínek, jejichž 

součástí bylo pravidelné testování žáků v souvislosti s koronavirovou pandemií. Důležitý byl 

návrat k prezenční výuce a k hlavním úkolům patřilo motivovat žáky ke studiu.  

Škola poskytovala počáteční vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ve třech maturitních 

oborech: 

26-41 M/01 Elektrotechnika – technika počítačů 

26-41 M/01 Elektrotechnika – počítačové řízení 

23–41 M/01 Strojírenství 

78-42 M/01 Technické lyceum – informační technologie 

Všechny studijní obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, forma studia je denní. 

Absolventi všech oborů jsou velmi žádáni na trhu práce. V průběhu školního roku byly 

zpracovány nové školní vzdělávací programy, podle kterých bude zahájena výuka ve školním 

roce 2022/23 v prvních ročnících.  

Vedle počátečního vzdělávání se škola zaměřuje na volnočasové aktivity pro žáky základních a 

středních škol a vzdělávání dospělých. Ve školním roce 2021/2022 byly opět realizovány 

volnočasové aktivity pro žáky základních škol a Střediska volného času Atlas a BIOS v Přerově. 

Škola je Místním centrem celoživotního vzdělávání. V roce 2015 se stala autorizovanou osobou 

a nabízí firmám a široké veřejnosti profesní kvalifikace 23-026-H Obsluha CNC obráběcích 

strojů a 26-023-H Technik PC a periferií, popřípadě vzdělávací programy pro firmy dle jejich 

požadavků.  

Škola spolupracuje se základními, středními a vysokými školami (Vysoká škola logistiky o.p.s. 

v Přerově, UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, VUT v Brně a Technická univerzita 

VŠB v Ostravě), významnými firmami regionu a Hospodářskou komorou v Přerově. Hlavními 

partnery školy jsou Meopta-optika, s.r.o. Přerov, PSP Pohony a.s. Přerov, firmy ACR – 

ENGINEERING spol. s. r. o. Hranice, SSI Schäfer s.r.o. a Behr Bircher Cellpack BBC Czech 

s. r. o. v Hranicích a MUBEA-HZP s. r. o. v Prostějově. Spolupráce s firmami přerovského 

regionu se rozvíjí v oblasti zajištění praktické výuky žáků, projektových dnů, exkurzí, 
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motivačních programů, spolupráce nad obsahem odborných předmětů. Firmy Meopta-optika, 

s. r. o. Přerov, SSI Schäfer s. r. o. a Behr Bircher Cellpack BBC Czech s. r. o., MUBEA-HZP 

s. r. o. nabízejí žákům oboru strojírenství a elektrotechnika stipendijní programy, jejichž cílem 

je získat perspektivní pracovníky a současně jim poskytnout jistotu zaměstnání. Studijní obory 

strojírenství a elektrotechnika jsou podpořeny krajskými prospěchovými stipendii, která motivují 

žáky k lepším studijním výsledkům. 

Hlavní koncepční záměry rozvoje školy pro školní rok 2021/2022 byly převážně splněny. 

PODPOROVAT TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

• prezentace školy pro žáky základních škol probíhala formou dnů otevřených dveří, 

organizací odborných kroužků a workshopů pod vedením pedagogů školy 

• žáci školy prezentovali informace o studiu na SPŠ v Přerově na základních školách 

v Přerově, Chropyni a Hranicích 

• školu navštívili výchovní a kariéroví poradci základních škol, seznámili se se studiem na 

odborné škole a jejím vybavením 

• zástupkyně ředitele pravidelně aktualizovala stránky školy, na kterých se rodiče a 

veřejnost seznamovala s každodenním životem školy a úspěchy žáků 

ZVYŠOVAT KVALITU VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

• výuka byla personálně zajištěna, pedagogický sbor byl posilněn třemi inženýry pro obor 

elektrotechnika 

• průběžně se inovovaly školní vzdělávací programy formou dodatků a v druhém pololetí 

byly zpracovány nové vzdělávací programy pro všechny studijní obory 

• byl kladen důraz na individuální i skupinové vzdělávání pedagogických pracovníků 

odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů  

• pravidelně jednou měsíčně proběhlo setkání vedení školy se žákovským parlamentem  

• v rámci Šablon II probíhalo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

• byly analyzovány důvody neprospěchu, předčasných odchodů ze školy ve spolupráci 

se školním poradenským pracovištěm 

ROZVÍJET DOPLŇKOVOU ČINNOST 

• úspěšně se dařilo pronajímat tělocvičnu ke sportovním aktivitám 

• proběhl jeden kurz dle NSK v rámci autorizace 26-023-H Technik PC a periferií 

 

 



 

SPŠ Přerov, Havlíčkova 2  7 

 

 

PROHLUBOVAT SPOLUPRÁCI SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

• spolupráci se sociálními partnery se podařilo opět po epidemii obnovit, především 

v oblasti realizace praxí a exkurzí 

• škola získala nové partnery – firmy Precheza a. s. Přerov a Horiba Europe GmbH, 

Olomouc, John Crane, Lutín 

REALIZOVAT OPRAVY A INVESTIČNÍ ÚKOLY 

• z důvodu zhoršené ekonomické situace nemohly být realizovány plánované investiční 

záměry 

• z vlastních prostředků a díky iniciativnímu přístupu správce sítě byl žákům školy 

zpřístupněn školní klub, který je vybaven deseti počítači a televizorem  

• učebna automatizace byla nově zasíťována a vybavena dataprojektorem 

• Ing. Sládeček označil učebny a místnosti ve škole novými piktogramy, vyrobenými 

na školní 3D tiskárně 

• z důvodu odstranění závad po revizi musela škola přistoupit k opravě hromosvodu 

3. Naplňování školních vzdělávacích programů ve školním roce 

2021/2022 
 

• Školní vzdělávací programy všech oborů, podle kterých probíhala výuka ve školním roce 

2021/2022, byly zpracovány v roce 2012. V průběhu let byly průběžně aktualizovány 

formou dodatků. Roční tematické plány, které naplňují cíle ŠVP byly revidovány, důraz 

byl kladen na opakování a doplnění neprobraného učiva. K upevnění znalostí 

a dovedností pomohlo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem ve všech 

studijních oborech. Pozornost byla věnována také žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Po období distanční výuky byla velká pozornost věnována také žákům prvních 

ročníků. Bylo potřeba delší období pro vstupní opakování, aby mohli navázat 

na středoškolské učivo. 

• U oboru 23-41M/01 Strojírenství se nepodařilo zajistit žákům třetího ročníku průběžnou 

praxi ve firmách z důvodu přísných hygienických opatření, proto probíhala praxe 

v dílnách školy.  

• V tomto školním roce se realizovaly kurzy pozitivních vztahů a sportovní kurzy, které 

nemohly proběhnout v době uzavření škol. 
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• Na základě zkušeností z posledních let proběhla v druhém pololetí revize všech školních 

vzdělávacích programů, od 1. září 2022 se bude podle nich vyučovat v prvních ročnících. 

Větší důraz bude kladen na praktické dovednosti a prohloubení spolupráce s firmami 

regionu. 

4. Statistické údaje o škole – počty žáků ve třídách a oborech 
 

Základní údaje o škole 

 Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků 

na třídu 

Počet žáků 

na učitele 

Počet 

učitelů 

Počet 

všech 

pracovníků 

Počátek 

šk. roku 

2021/22 

16 353 22,1 10,4 34 42 

Konec  

šk. roku 

2021/22 

16 350 21,9 10,3 34 42 

 

Žáci podle oborů 

 

Obory 

 

Třídy daného 

oboru 

 

Počet žáků 

na zač. šk. r. 

 

Počet žáků 

na konci šk. r. 

78-42-M/01 Technické lyceum L1, L2, L3, L4 74 74 

26-44-M/01 Elektrotechnika – 

počítačové řízení 
A1, A2, A3, A4 88 87 

26-41-M/01 Elektrotechnika – 

technika počítačů 
E1, E2, E3, E4 98 98 

23-41-M/01 Strojírenství S1, S2, S3, S4 93 91 

Celkem  353 350 
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Žáci podle ročníků 

 Třídy daného ročníku 
Počet žáků 

na zač. šk. r. 

Počet žáků 

na konci šk. r. 

1. ročník A1, E1, L1, S1 97 95 

2. ročník A2, E2, L2, S2 87 87 

3. ročník A3, E3, L3, S3 86 85 

4. ročník A4, E4, L4, S4 83 83 

Celkem  353 350 

5. Výsledky vzdělávání 

5.1 Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

Přijímací řízení na Střední průmyslovou školu, Přerov proběhlo ve třech kolech s využitím 

centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka. Uchazeči byli v prvním 

kole přijati na základě písemných testů (60 %) a výsledků předchozího vzdělávání v osmém 

a devátém ročníku (40 %). O celkovém pořadí rozhodoval dosažený počet bodů.  

Dalšími podmínkami přijetí bylo úspěšné absolvování základního vzdělání a u oborů 23-41M/01 

Strojírenství a 26-41M/01 Elektrotechnika splnění zdravotní způsobilosti, která je dána 

schválenými školními vzdělávacími programy. 

Přehled přijímacího řízení 

OBOR 
Přijatí žáci 

1. kolo 2. kolo Celkem 

Elektrotechnika – počítačové řízení 20 3 23 

Elektrotechnika – technika počítačů 30 0 30 

Technické lyceum 19 3 22 

Strojírenství 23 0 23 
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Celkem 92 6 98 

 

Do prvních ročníků nastoupilo o 1 žáka více než v předcházejícím roce.  

5.2 Výsledky vzdělávání žáků k 31. 8. 2022 

Průměrný prospěch dle oborů 

Obor Průměrný prospěch 

Technické lyceum 2,090 

Elektrotechnika  2,245 

Strojírenství 2,164 

Celkový průměrný prospěch 2,190 

 

V celkovém průměrném prospěchu školy nedochází již několik let k výrazným výkyvům. 

 

5.3 Absence a chování žáků 

 

2021/2022 
Zameškané hodiny 

průměr na žáka z toho neomluvených 

1. pololetí 60,503 0,051 

2. pololetí 56,663 0,257 

 

  

Hodnocení chování žáků k 31. 8. 2022 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

347 2 1 
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5.4 Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 

 

Maturitní zkoušky se konaly podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Maturovali žáci čtyř tříd denního studia, zkoušky proběhly v těchto termínech: 

Profilová část společné části maturitní zkoušky 

Písemná práce  

• ČJL 4. 4. 2022 

• ANG 7. 4. 2022 

Praktická zkouška z odborných předmětů A4, L4 21. 4. 2022 

Praktická zkouška z odborných předmětů S4 21. – 22. 4. 2022 

Praktická zkouška z odborných předmětů E4 22. 4. 2022 

o délka konání: 300 min 

 

Ukončení studia – předání vysvědčení za 4. ročník 29. 4. 2022 

Ústní zkoušky E4 16. – 18. 5. 2022 

Ústní zkoušky S4 16. – 20. 5. 2022 

Ústní zkoušky A4 23. – 25. 5. 2022 

Ústní zkoušky a obhajoba maturitního projektu L4 23. – 25. 5. 2022 

o délka obhajoby 15 min 

Společná část – didaktické testy 

proběhla dle stanoveného harmonogramu Cermatem 2. – 5. 5. 2022. Všichni zapojení 

pedagogičtí pracovníci absolvovali studium pro zadavatele a hodnotitele maturitních zkoušek, 

dva učitelé jsou vyškoleni jako komisaři. 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 – jarní termín 

Obor 
Počet žáků 

ve třídě 

Žáci konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli 

s vyznam. 
Prospěli Neprospěli  

Technické lyceum 19 19 7 9 3 

Elektrotechnika – 

počítačové řízení 
18 18 2 8 8 

Elektrotechnika – 

technika počítačů 
17 16 0 7 9 
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Strojírenství 29 29 7 14 8 

Celkem 
 

83 82 16 38 28 

 

Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 – po opravném termínu ústní 

části 8. 9. 2022 

Obor 
Počet žáků 

ve třídě 

Žáci konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli 

s vyznam. 
Prospěli Neprospěli  

Technické lyceum 19 19 7 11 1 

Elektrotechnika – 

počítačové řízení 
18 18 2 16 0 

Elektrotechnika – 

technika počítačů 
17 16 0 15 1 

Strojírenství 29 29 7 21 1 

Celkem 
 

83 82 16 63 3 

 

Ve školním roce 2021/2022 maturovalo o 1 žáka více než v předcházejícím roce. Opravnou 

praktickou maturitní zkoušku konal 5. 9. 2022 1 žák, opravnou písemnou práci z ČJL psal 

5. 9. 2022 1 žák, z toho všichni prospěli. Opravné didaktické testy 1. – 6. 9. 2022 konalo 13 žáků, 

z toho 11 prospělo a 2 neprospěli. Opravnou ústní maturitní zkoušku 8. 9. 2022 konalo 19 žáků, 

z toho 1 neprospěl. 

5.5 Absolventi a jejich další uplatnění 

 

Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu k 22. 9. 2021 

Obor Počet žáků Podali přihlášku 

na vysokou školu 

Nepodali přihlášku 

na žádnou školu – 

nástup do praxe 

Technické lyceum 19 17 2 

Elektrotechnika  35 12 23 
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Strojírenství 29 22 7 

Celkem 83 52 31 

Počet žáků, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole, klesá. Důvodem je zájem 

pracovního trhu o absolventy těchto oborů. 

6. Údaje o pracovnících školy 

6.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

2021/2022 Počet pracovníků 

Celkem nepedagogických pedagogických 
pedagogických -

způsobilost 

42 8 34 31 

 

Kolektiv pedagogů tvoří 23 žen a 11 mužů. 

 

6.2 Přehled pedagogických pracovníků 

Všeobecně vzdělávací předměty 
(český jazyk, cizí jazyky, matematika, fyzika, dějepis, společenské 

vědy, ekonomika, biologie, zeměpis, chemie, informatika, tělesná 

výchova) 

21 

Strojírenské předměty 4 

Elektrotechnické předměty 6 

Odborná praxe 3 

Celkem 34 

 

6.3 Věková struktura pedagogických pracovníků 

Počet 

ped. prac. 
do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 

nad  

60 let 

z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 0 2 15 11 6 1 51,2 

Z toho žen 0 1 11 8 3 0 52,2 
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6.4 Aprobovanost pedagogických pracovníků 

Název předmětu Zkratka předmětu Počet vyučujících s danou aprobací 

Anglický jazyk ANG 4 

Biologie BIO 1 

Český jazyk a literatura ČJL 4 

Dějepis DEJ 3 

Deskriptivní geometrie DEG 2 

Ekonomika EKO 1 

Elektrotechnické předměty ELE 6 

Fyzika FYZ 3 

Chemie CHE 1 

Matematika MAT 6 

Německý jazyk NEM 3 

Společenské vědy SPV 3 

Praxe PRA 3 

Ruský jazyk RUS 3 

Strojírenské předměty STR 4 

Tělesná výchova TEV 3 

Výpočetní technika VYT 6 

 

Pedagogický sbor je odborně plně kvalifikovaný, tři učitelé zahájí v září 2022 pedagogické 

studium. 

7. Činnost školního poradenského pracoviště 
 

Činnost výchovné poradkyně vycházela z plánu práce výchovného poradenství pro školní rok 

2021/22. Plán vycházel z aktuálních potřeb žáků a byl doplňován činnostmi vyplývajícími 

z nabídek v oblasti školství, kariérového poradenství a trhu práce. I v tomto roce byla činnost 

v průběhu celého školního roku ovlivněna epidemiologickou situací související s COVID-19.  
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7.1 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky nadané a mimořádně 

nadané 

• Žáci prvních ročníků i jejich rodiče byli seznámeni s činností výchovné poradkyně, byly 

prezentovány problémy, s nimiž se žáci i rodiče mohou na výchovnou poradkyni, 

metodičku prevence a kariérovou poradkyni obracet. Byli informováni o specifických 

poruchách učení a chování a možnostech řešení v součinnosti se školou 

včetně konzultačních hodin výchovné poradkyně. Žáci prvních ročníků s již existujícími 

doporučeními pedagogicko-psychologické poradny byli vyzváni, aby předložili aktuální 

doporučení. 

• Společné problémy žáků i celých tříd byly monitorovány i řešeny v těsné spolupráci 

se školní metodičkou prevence a v rámci školního poradenského pracoviště. U žáků 

prvních ročníků byla pozornost soustředěna na monitoring individuálních případů špatné 

adaptace na systém středoškolského vzdělávání. Žákům byla nabídnuta pomoc 

prostřednictvím doučování. S řešením a hodnocením situace byli vyučující seznamováni 

na pravidelných provozních poradách. 

• Žáci ohrožení školním neúspěchem byli průběžně monitorováni, bylo jim nabídnuto 

doučování, ale jen obtížně se je dařilo motivovat k pravidelné účasti na konzultacích. 

• V průběhu školního roku byl pravidelně aktualizován seznam žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, se změnami byli vyučující seznamováni na pedagogických 

poradách. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami byli vyzváni ke kontrolnímu 

vyšetření. Na základě závěrů pedagogicko-psychologické poradny byli tři žáci čtvrtých 

ročníků zařazeni do SPUO-I, všichni u maturitní zkoušky prospěli.  

• Ve školním roce bylo průběžně evidováno 22 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, což je o 11 žáků méně než v uplynulém roce, z toho je jeden žák s poruchou 

sluchu, 21 žáků bylo pedagogicko-psychologickou poradnou zařazeno do stupně 2 (dva 

žáci s individuálním vzdělávacím plánem), jeden žák do stupně 1. Zohledňováni byli i 

žáci se zdravotním znevýhodněním (diabetes, epilepsie).  

• Škola má jednoho mimořádně nadaného žáka. Vzhledem k dalším jeho specifickým 

poruchám učení je možné konstatovat, že v průběhu studia dochází k výraznému 

zlepšování, a to díky snaze všech pedagogů. 

• Žáci třetích ročníků se speciálními vzdělávacími potřebami byli vyzváni, aby se objednali 

na kontrolní vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny tak, aby nejpozději 
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do konce listopadu 2021 doručili škole zprávu pro zařazení do příslušné kategorie SPUO. 

Předběžně půjde o 8 žáků. 

• V případě potřeby byla žákům zprostředkována odborná pomoc 

v pedagogicko-psychologické poradně a speciálním centru, jednotlivé problémy byly 

primárně řešeny v rámci školního poradenského pracoviště, zápisy a následná účinnost 

opatření byly řešeny individuálně dle potřeby a jsou uloženy v agendě školního 

poradenského pracoviště. 

• V tomto školním roce byly provedeny testy týkající se klimatu tříd, z nichž vyplynulo, že 

atmosféra ve třídách odpovídá standardu, tudíž není nutné zajišťovat další opatření. 

7.2 Metodická a informační činnost 

• Metodická a informační činnost výchovné poradkyně byla postavena na aktuálních 

problémech. 

• Informovanost pedagogů, žáků, zákonných zástupců byla prováděna průběžně 

prostřednictvím osobních nebo telefonických konzultací, třídních schůzek, předáváním 

vytvořených materiálů a prostřednictvím webových stránek. 

• Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním centrem probíhala dle 

potřeb školy i konkrétních zařízení. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami bylo vypracováno ve spolupráci s třídními učiteli a odesláno pedagogicko-

psychologické poradně. 

7.3 Kariérové poradenství 

• Prostřednictvím emailů byly žákům průběžně nabízeny informace o dalších možnostech 

pomaturitního studia i o nabídkách pracovních míst.  

• Konzultace o vhodnosti volby dalšího studia probíhaly průběžně. Žáci také získávali 

informace prostřednictvím internetu, návštěvou konkrétní vysoké školy, případně 

návštěvou veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus a prezentací zástupců vysokých škol 

technického zaměření. 

• Úřad práce v Přerově poskytl informace žákům 4. ročníků online. 

• Přihlášky k vysokoškolskému studiu byly evidovány, u oboru elektrotechnika 

pozorujeme nižší zájem o další studium, absolventi dávají přednost nástupu do praxe.  

• Nedařilo se získat objektivní zpětnou vazbu od absolventů. K informacím se škola 

dostávala jen náhodně, současná legislativa to neumožňuje.  
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• Pozice kariérové poradkyně ve škole se osvědčila, úzce spolupracovala s vedením školy, 

výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence a ostatními vyučujícími.  

• Na konci školního roku byly podklady k výchovnému poradenství předány nové 

výchovné poradkyni Mgr. Magdě Obadalové a agenda k prevenci rizikového chování 

nové metodičce prevence Mgr. Janě Skopalové. 

 

7.4 Analýza činnosti školní metodičky prevence – stanovené úkoly a jejich plnění 

 

Hlavní cíle stanovené pro školní rok 2021/2022: 

• preventivní program školy (PPŠ) – seznámení pedagogů s preventivní strategií školy 

• spolupráce se všemi pedagogy 

• analýza situace ve škole 

• vedení deníků ŠMP 

• vedení přehledu nabídek preventivních programů  

• vedení a využívání odborných časopisů v oblasti prevence 

• individuální přístup k žákům s problémovým chováním  

• představení možností volnočasových aktivit (zaměření na kulturu, sport, besedy aj.) 

• monitorování situace ve třídách 

• organizování preventivních aktivit ve třídách (kurz rozvoje pozitivních vztahů ve třídě, 

besedy pro žáky, vzdělávání pedagogů v oblasti prevence, předávání zkušeností, 

pravidelné hodnocení činnosti ŠMP na poradách) 

 

Plnění stanovených cílů: 

• Preventivní program školy byl součástí výchovně vzdělávacího plánu školy ve školním 

roce 2021/2022. Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence byl žák školy, 

který je zodpovědný za své vlastní chování a způsob života v přiměřené míře jeho věku.  

• Dokumenty preventivního programu školy, školní řád, krizový plán, strategie prevence a 

řešení neúspěšnosti žáků a program poradenských služeb byly umístěny na webových 

stránkách školy. Na začátku školního roku byli všichni zaměstnanci seznámeni s těmito 

dokumenty, které jsou k dispozici také žákům a jejich rodičům.  

• Výchovné, kázeňské a prospěchové problémy žáků byly řešeny dle aktuální situace, 

včetně metodické pomoci vyučujícím. 
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• Školní metodička prevence se věnovala mapování situace ve škole z hlediska možného 

rizikového chování žáků.  

• Nezastupitelnou roli měli třídní učitelé (důslednost), potvrdilo se, že sehrávají velkou roli 

v motivaci žáků, měli významný vliv na přístup ke studiu a chování žáka ve vzdělávacím 

a výchovném procesu. V případě podezření na nějaký problém kontaktovali neprodleně 

rodiče a následně řešili problémy prostřednictvím školního poradenského pracoviště.  

• V průběhu výuky nebyla podceňována problematika kyberšikany, k problematice bylo 

přistupováno individuálně v konkrétních třídách tak, aby vzdělávací a výchovný proces 

byl co nejúčinnější. 

• Školní metodička prevence vedla přehled nabízených preventivních programů, při výběru 

vycházela z již ověřených aktivit a spolupracovala s třídními učiteli. Měla k dispozici 

informace o institucích, organizacích, odbornících z oblasti prevence, v případě potřeby 

domluvila schůzku s odborníky na danou problematiku.  

• Školní metodička prevence pravidelně konzultovala v rámci školního poradenského 

pracoviště individuální přístup k žákům s problémovým chováním a se specifickými 

poruchami učení. Cílem školního poradenského pracoviště bylo pomoci žákům 

při vzdělávání a zvládání problémů.  

• Ve všech třídách probíhalo mapování klima kolektivu. Diagnostika probíhala průběžně 

v každém ročníku, v případě problémů se situace okamžitě řešila. Pedagogové si 

předávali informace průběžně, metodicky byli vedeni metodičkou prevence a výchovnou 

poradkyní. Klima ve třídách se pravidelně sledovalo, vyhodnocovalo s třídními učiteli, 

na pedagogických poradách a s vedením školy. 

• Školní metodička prevence se účastnila pravidelného setkání metodiků prevence 

organizované krajskou metodičkou z Pedagogicko-psychologické poradny v Přerově. 

Spolu s výchovnou poradkyní se zúčastnily krajské konference primární prevence 

rizikového chování v Olomouci.  

• Školní metodička prevence vedla deník prevence, sledovala chování žáků a v případě 

podezření na rizikové chování žáků zakročila a problémy řešila. 

• Žáci, rodiče a ostatní pedagogové byli informováni a seznámeni s názvy institucí a 

organizací, které jsou připraveny pomoci řešit výchovné, vzdělávací, psychologické a 

jiné problémy. 
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7.5 Přehled realizovaných aktivit ve školním roce 2021/2022 

• Charitativní sbírka Srdíčkové dny, kterou organizovala společnost Život dětem, byla 

určena vážně nemocným dětem. Poděkování patřilo žákům tříd A3, E3, L3 a všem 

učitelům, kteří se podíleli na prodeji, a všem, kteří do sbírky přispěli finančně. 

http://www.zivotdetem.cz/ 

• Pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) připravily v září pro žáky 

1. ročníku vzdělávací přednášky. Jednalo se o vzdělávací program zaměřený na posílení 

právního vědomí žáků. Žáci tak měli možnost získat informace, které se týkaly ochrany 

práv dítěte a uvědomit si, jaké změny je v životě čekají při dovršení 15 let věku. Kvalita 

programu zaměřená zejména na běžné životní situace a zájem ze strany žáků dlouhodobě 

přesvědčuje, že se bude v této aktivitě pokračovat. 

• Příjemnou vánoční atmosféru a pospolitost učitelů a žáků zaručuje koncert vážné hudby 

a zpívání koled na schodech spolu se sborem bývalých žáků SPŠ a ZUŠ Kozánka 

v Přerově. 

• Žáci prvních ročníků navštěvovali výstavy v Muzeu J. A. Komenského, např. výstavu 

starých map. 

• V rámci mezipředmětových vztahů se třídy E1 a L1 zúčastnily filmového představení 

Švédské šance v kině Hvězda.   

• Žáci 1. – 3. ročníků se zúčastnili výchovného koncertu Hudba Osvobozeného divadla a 

Semaforu v kině Hvězda. 

• Pro žáky 3. ročníků byly organizovány kurzy první pomoci. 

• S ředitelem ČT Ostrava a bývalým moderátorem Objektivu Miroslavem Karasem 

proběhla beseda o aktuálním dění na Ukrajině. 

• S cílem posílit povědomí žáků o bezpečnosti silničního provozu se žáci prvních ročníků 

zúčastnili projektu s podtitulem Zpomal, ještě je brzo. 

• Z důvodu špatné epidemiologické situace byl kurz pozitivních vztahů na Horní Bečvě 

pro loňské první ročníky přesunut na září 2021, ve stejném měsíci proběhl adaptační kurz 

pro první ročníky v Karlově pod Pradědem. Z diagnostiky vyplynulo, že nastavená 

pravidla pro fungování základních vztahů ve třídách odpovídají požadavkům „zdravé 

třídy“, žádný školní kolektiv nevykazuje výrazně negativní klima. 

• Sportovně turistický kurz vycházející ze ŠVP třetích ročníků byl zaměřen na prevenci 

sociálně patologických jevů proběhl v náhradním termínu v říjnu 2021 na Baldovci.  

http://www.zivotdetem.cz/
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• V květnu 2022 se žáci 1. – 3. ročníků zúčastnili celoškolní konference, kterou vyvrcholil 

celoroční školní projekt Klady a zápory distanční výuky v mém oboru. Žáci prezentovali 

své práce a výrobky před porotou složenou ze zástupců tříd a obecenstvem, které tvořili 

žáci školy.  

8. Činnost předmětových komisí 

8.1 Předmětová komise českého jazyka a literatury, dějepisu a společenských věd 

• Činnost předmětové komise vycházela z platných dokumentů MŠMT a ŠVP pro SPŠ 

Přerov, opírala se o plán činnosti pro konkrétní školní rok a zaměřovala se na aktuální 

a individuální potřeby žáka. Členové komise úzce spolupracovali s ostatními 

předmětovými komisemi tak, aby byly aktivně naplňovány mezipředmětové vztahy.  

• Samozřejmostí byla individualizace výuky, vyučující byli zapojeni do doučování žáků 

v prvním pololetí v rámci projektu Šablony II. Některé neúspěchem ohrožené žáky se 

však nedařilo motivovat k pravidelným konzultacím. Spolupráce s ostatními pedagogy či 

rodiči byla ve většině případů úspěšná, přesto je nutné konstatovat, že někteří rodiče 

nejsou ochotni připustit, že jejich dítě neprospívá. Zejména u žáků třetích ročníků se stále 

projevovaly nedostatky vyplývající z distanční výuky (především neochota podílet se 

aktivně na vzdělávacím procesu). 

• Byla aktualizována a rozšířena nabídka kánonu a s tím i některé texty, tj. pracovní listy. 

Důvodem je naprostý nezájem o některé tituly. Vzhledem k uzákoněným změnám 

maturitní zkoušky byly prozatím ponechány pracovní listy s výňatky uměleckého 

i neuměleckého textu a vypracována témata k písemné maturitní zkoušce z českého 

jazyka a literatury. Kladně komise hodnotí navrácení písemných prací z českého jazyka 

a literatury do škol.  

• Z písemné maturitní zkoušky z ČJL neprospěl jeden žák, v didaktickém testu neprospělo 

deset žáků, v ústní zkoušce neprospělo osm žáků. Z celkového počtu neprospívajících 

žáků tři žáci neprospěli ze dvou dílčích částí maturitní zkoušky. 

• Ve všech ročnících byly zpracovány a ohodnoceny ročníkové práce, které vycházely 

z celoškolního kánonu. Byly využity mezipředmětové vztahy (informatika). Z prací je 

patrné, že žáci stále pouze pasivně stahují informace z internetu, netřídí je, nedokáží 

jednotlivé texty kompilovat, nezamýšlejí se nad nimi a jen velmi obtížně vyjadřují 

stanovisko k přečtenému či zfilmovanému dílu. Žáci se zaměřili i na formální úroveň 
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prací, je však nutné v ročníkových pracích i nadále pokračovat, a to i v těsné spolupráci 

s učiteli informatiky, aby bylo dosaženo vytčených cílů, tj. získat dovednosti v práci s MS 

Word, osvojit si tvorbu odborné práce. Největší chyby vykazovaly citace zdrojů (nebyly 

citovány dle normy). Výsledné práce žáci využijí v přípravě k maturitní zkoušce. 

Z hodnocení prací rovněž vyplynulo, že je nutné ověřovat zážitky z přečteného či 

zhlédnutého textu v rámci ústního zkoušení. Komise rovněž navrhla, aby součástí 

hodnocení prezentací celoročních odborných prací žáků byla i jejich jazyková a 

komunikační připravenost. 

•  Hodnocení a klasifikace žáků probíhaly dle podmínek stanovených školním řádem 

na začátku školního roku a dle metodických pokynů MŠMT pro distanční výuku. 

Evaluační testy stanovené celoročním plánem byly splněny ve všech ročnících, výsledky 

se ve srovnání s předcházejícími lety zhoršily. Snahou většiny žáků bylo pouze prospět, 

nikoliv dosáhnout co nejlepších výsledků. Tento trend je patrný i ve státních maturitních 

didaktických testech. 

• Byly vytvořeny testové úlohy pro přípravné kurzy pro uchazeče o studium na střední 

škole. 

• V hodinách dějepisu vyučující tvořili pro žáky zajímavé pracovní listy, vznikaly drobné 

projekty (např. o československých legiích). Po vypuknutí války na Ukrajině se žáci živě 

zajímali o historické souvislosti spojené s územím Ruska, což vedlo k dobrovolným 

tematickým projektům. Ty byly propojeny s dalšími předměty – informatikou, českým 

jazykem a společenskými vědami. 

• Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly vytvořeny podmínky dle podkladů 

z pedagogicko-psychologické poradny, tabulka žáků s PUP byla průběžně doplňována a 

konzultována se členy komise tak, aby bylo dosaženo optimálních vzdělávacích a 

výchovných cílů. Zodpovědný přístup žáků s SPUO vedl k jejich úspěšné maturitní 

zkoušce (tři žáci). Přibyli žáci s psychickou labilitou. Bylo nutné citlivě přistupovat 

k jejich hodnocení, individualizovat výuku tak, aby mohli být řádně hodnoceni. Bylo 

však obtížné motivovat žáky k tomu, aby si doplnili znalosti prostřednictvím doučování 

a intenzivní domácí přípravy. Rodiče žáků ohrožených neúspěchem byli průběžně 

informováni tak, aby bylo dosaženo nápravy.  
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8.2 Předmětová komise cizích jazyků 

• Ve školním roce 2021/2022 se ve škole vyučovaly tři cizí jazyky – anglický, německý 

a ruský. Anglickému jazyku se učí všichni žáci jako prvnímu cizímu jazyku, druhý cizí 

jazyk je volitelný. V cizojazyčné výuce byl kladen důraz na odborný jazyk.  

• Maturitní otázky z anglického jazyka byly aktualizovány pro všechny obory, byly 

vytvořeny monotematické okruhy doplněné odborným jazykem. 

• Škola je partnerskou školou Cambridge Park. V tomto školním roce složili Cambridge 

zkoušku na úrovni FCE čtyři žáci čtvrtých ročníků, zkušební MOCK testy v průběhu 

školního roku složilo 13 žáků. 

• Předmětová komise zorganizovala pro své žáky překladatelskou soutěž v anglickém 

jazyce a konverzační soutěže v německém a ruském jazyce. V okresním kole konverzační 

soutěže v anglickém jazyce obsadil Martin Hloch (A1) 5. místo. 

• Po dvou letech se předmětová komise vrací k organizaci odborných zájezdů do zahraničí 

a připravuje cestu žáků do Anglie na podzim 2022. 

 

8.3 Předmětová komise matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie 

a průmyslového výtvarnictví 

•  Tematické plány byly zpracovány dle ŠVP a jeho dodatků, učivo bylo v daném rozsahu 

zvládnuto až na drobné přesuny do dalšího ročníku. Byly zapracovány změny v rozložení 

učiva jako důsledek distanční výuky. 

• Všichni učitelé se velice aktivně zapojili i do online výuky. Využívali všech dostupných 

aplikací, které umožňuje prostředí GOOGLE SUITE FOR SCHOOLS (Gmail, Google 

Disk, Classroom – přehledná organizace studia, Google Meet – online výuka, Google 

Jamboard – interaktivní sdílená tabule. Testy online formou pomocí Quizizz, popřípadě 

s využitím kamer a mikrofonů). Obrovským bonusem zejména pro žáky byla také 

skutečnost, že tuto platformu používali k výuce všichni pedagogové naší školy. 

• Žáci prezentovali referáty v MS PowerPointu, zlepšovali komunikační schopnosti (žáci 

1. ročníku od 2. pololetí v návaznosti na výuku výpočetní techniky). 

• Osvědčila se spolupráce s předmětovou komisí českého jazyka, výpočetní techniky 

a chemie při zpracování písemných prací. 

• Byl uplatňován individuální přístup, žáci byli pobízeni k činnosti s ohledem na jejich 

možnosti. 
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• Vyučující matematiky se zapojili do doučování žáků, a to i online formou. 

• Byli vyhledáváni talentovaní žáci, motivováni k účasti na soutěžích a dosahování co 

nejlepších výsledků.  

• Ve všech ročnících a oborech byly napsány evaluační testy. 

• Konzultační hodiny pro žáky probíhaly v dohodnutých termínech dle potřeb a požadavků 

žáků a rozvrhu jednotlivých tříd.  

• Témata seminárních prací třídy L3 i maturitních projektů L4 umožnila tvořivou práci 

žáků, vytvořené materiály lze dále používat pro zkvalitnění výuky přírodovědných 

předmětů. 

• Software Mathematica, a GeoGebra byl zařazen do předmětu aplikovaná matematika 

ve třídě L3 podle ŠVP, ale také do hodin matematiky a aplikované matematiky. 

• Software GeoGebra byl zařazen do výuky deskriptivní geometrie a matematiky 

v aplikacích ve třídě L3, a dále ve třídě E3 ve výuce matematiky. 

• Do předmětu průmyslové výtvarnictví byl zařazen Sketchup (https://sketchup.com). 

• Byly využívány pracovní sešity v matematice, interaktivní tabule, dataprojektor, školní 

experimentální systém ISES, žákovské experimentální soupravy DIDAKTIK ve fyzice, 

výukové programy a software (Mathematica, GeoGebra, Google Sketchup), a html 

učebnice vytvořené v rámci závěrečných prací žáků technického lycea. 

• Předmětová komise se podílela na přípravě a realizaci přípravných kurzů na přijímací 

zkoušky, které škola pořádá pro veřejnost. 

• Žáci se zapojili do řady soutěží: 

- FYKOS (fyzikální korespondenční seminář), 

- Piškvorky – školní kolo připravili zástupci školního parlamentu, 

- ve spolupráci s předmětovou komisí výpočetní techniky proběhla logická olympiáda, 

do krajského kola postoupili žáci Marek Kolíbal (S1) a Vít Skulil (L2), 

- nejlepším řešitelem matematického klokana v okrese Přerov se stal Vít Skulil (L2), 

- Přírodovědného klokana se v kategorii Junior zúčastnilo 41 žáků, nejlepší řešitelé byli 

ze třídy L2 (Vít Skulil, Michal Švéda a Jan Vicenec), 

- čtyři žáci třídy L4 se zúčastnili akce ŠKOMAM, kterou pořádala FEI VŠB TU 

Ostrava. 

https://sketchup.com/
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8.4 Předmětová komise přírodovědných předmětů 

• V přírodovědných předmětech byly využívány elektronické materiály pro výuku 

(biologie, chemie, chemie a ochrany životního prostředí), interaktivní tabule, PC 

a dataprojektor, Google Classroom ve všech ročnících v prezenční i distanční formě 

výuky. 

• Byly využívány výukové pomůcky vytvořené v rámci maturitních projektů žáků 

technického lycea. 

• Je plánováno zapojit se do vhodného projektu a pořídit novou laboratoř chemie, pomůcky 

a pracovní sady pro žáky. 

•  Žáci především prvních ročníků se zapojili do projektů EVVO. Projekt Ekovýuka 12 – 

Příroda a zdraví byl ukončen. Vyúčtování a závěrečná zpráva byly odevzdány v lednu 

2022 - bez připomínek. Byly nakoupeny pomůcky do výuky (torzo lidského těla – 

trenažér první pomoci). 

• Projekt Ekovýuka 13 – Zdroje energie. Žádost byla podána v únoru 2022 (Statutární 

město Přerov) a v březnu 2022 (Olomoucký kraj). Projekt byl schválen Radou 

Olomouckého kraje a zastupitelstvem města Přerova. Součástí projektu byla ekosoutěž 

pro žáky SPŠ Přerov a žáky OA Přerov, exkurze prvních ročníků na přírodní lokality 

a fotodokumentace exkurzí. Z dotace budou zakoupeny nové pomůcky a odměny 

pro úspěšné řešitele.  

• Ekosoutěž – všechna čtyři kola proběhla v červnu, témata jednotlivých kol: 

o Neobnovitelné zdroje energie 

o Obnovitelné zdroje energie 

o Energetická krize 

o Budoucnost energetiky 

Každé kolo se skládalo z 20 otázek (výběr ze čtyř odpovědí). Všechna kola byla 

vytvořena v elektronickém formuláři a zveřejněna na webu školy a zároveň odeslána 

na emailové adresy jednotlivých tříd obou škol. Vyhlášení vítězů, předání cen a odměn 

proběhne na začátku školního roku 2022/23. Vyúčtování a závěrečná zpráva budou 

odevzdány do konce roku 2022.  

• Od školního roku 2021/2022 převzala komise přírodovědných předmětů organizaci 

projektu ENERSOL. Žáci technického lycea a strojírenství se zúčastnili krajské 

konference, dva žáci Dominik Pazdera (L1) a Lubomír Horák (S2) se stali součástí týmu 

Olomouckého kraje a reprezentovali naši školu na celostátní konferenci v Třebíči. 
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• Ke zlepšení pracovního prostředí je ve škole umístěno více než 150 pokojových květin. 

• Ve škole jsou umístěny nádoby na tříděný odpad – papír, plasty, hliník a baterie.  

• Škola je od roku 2010 zapojena do dlouhodobého projektu Recyklohraní – sběr elektra, 

přístrojů a baterií. V celoroční soutěži se škola umístila na 395. místě a obdržela poukázku 

v hodnotě 700,- Kč, za kterou byla zakoupena hnojiva pro školní rostliny. 

• Škola třídí papír, který je ukládán do kontejneru na tříděný odpad. 

8.5 Předmětová komise informatiky 

• V tomto školním roce pracovala předmětová komise na tvorbě nového ŠVP, do kterého 

byly zapracovány dodatky z uplynulého období, byl upraven vzdělávací obsah a také 

hodinová dotace. V 1. ročníku technického lycea byl předmět informatika navýšen 

o jednu hodinu, která umožňuje přípravu na certifikaci CISCO IT ESSENTIALS. 

V oborech elektro byl přesunut předmět programování z třetího do druhého ročníku 

a u oboru strojírenství byl z důvodu mezioborových vztahů zaveden dvouhodinový 

předmět programování.  

• Základy algoritmizace byly vyučovány názorně pomocí kapesního mikropočítače BBC 

micro: bit v prvním ročníku, pro podporu výuky byly zakoupeny stavebnice Cytron EDU: 

BIT – tréninková a projektová sada pro micro: bit. 

• Využitím Rasberry Pi v předmětu programování v L2 byly vytvořeny nové výukové 

materiály, které pracují s větší databází čidel zapojených pomocí nepájivého pole. Během 

jarních prázdnin proběhlo vzájemné vzdělávání pedagogů v práci s Rasberry Pi – 

zapojení do sítě, vzdálený přístup, zapojení čidel.  

• Ve výuce informatiky a programování byly využity elektronické materiály Cisco 

Networking Academy. V tomto školním roce byly aktivovány kurzy IT Essentials, 

CCNAv7:  Introduction to Networks, Python a Linux. 

• V tomto školním roce došlo ze strany akademie k problémům s přihlašováním žáků 

do CISCO akademie, proto muselo dojít k alternativnímu způsobu vzdělávání. Všechny 

materiály byly přeloženy a vloženy do prezentací (Mgr. Marchovský) i s návodnými videi 

(Mgr. Gažarová). K certifikaci se přihlásilo 22 žáků v IT Essentials a 25 žáků v kurzu 

CCNAv7: Introduction to Networks. 

• Ve 3. ročníku oboru technické lyceum žáci zpracovali seminární práce. Jejich obhajoby 

proběhly formou projektového dne. Většina prací byla na velmi dobré úrovni, rovněž 

prezentování výsledků svých prací zvládli žáci výborně. U některých prací se nabízí jejich 
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rozšíření na maturitní projekt ve 4. ročníku. Průměrná známka byla 1,6. Pro další školní 

rok bude nutné upravit stávající šablonu formální stránky práce, zejména revizi formy 

citací (Ing. Cimbálník). 

• V tomto školním roce se škola zapojila do pilotního ověřování nahrazení části praktické 

maturitní zkoušky certifikátem. Tuto formu zkoušky využili dva žáci.  Průměrná známka 

z praktické maturity oboru technického lycea byla 2,88. 

• Maturitní projekt jako formu praktické zkoušky si zvolilo 11 žáků. Maturitní projekty 

byly u většiny žáků na velmi vysoké odborné úrovni. Osvědčilo se navázat na seminární 

práci z 3. ročníku. Maturitní projekt si jako formu praktické zkoušky z odborných 

předmětů zvolili jen ti žáci, jejichž seminární práce měla potenciál, aby obstála jako 

maturitní projekt. 

• Zkouška z techniky počítačů se konala ústní formou. Většina žáků byla velmi dobře 

připravena, pracovní listy se stále dobře osvědčují jako návodné otázky k teorii. 

Vyučující se zaměřují na průběžnou přípravu k maturitní zkoušce již během celého 

studia. Žáci si postupně zpracovávají jednotlivé tematické okruhy na konci každého 

ročníku. Ve 4. ročníku je kladen důraz na průběžné opakování a procvičování učiva. 

• Žáci druhého a třetího ročníku technického lycea zpracovali dle základních 

typografických norem deník odborné praxe – záznam o vykonané praxi. Následně 

prezentovali v rámci hodin informatiky zajímavosti z praxe svým spolužákům. 

• V evaluačních testech z Excelu, které proběhly v prvních ročnících, dopadli nejlépe žáci 

oboru technického lycea, nejhůř oboru strojírenství, průměrná známka prvních ročníků 

byla 2,70. 

• Žáci školy mohou studovat programovací jazyky – C, C++, Python, Visual Basic for 

Application, micro: bit – blokové programování, scrath – blokové programování, lego 

roboti – blokové programování. 

• Předmětová komise byla aktivně zapojena do projektu IKAP II v rámci krajského 

kabinetu digitální gramotnosti (Mgr. Skopalová) a krajského kabinetu virtuální reality 

(Ing. Rudolfová). 

• Pod vedením Mgr. Gažarové probíhal kroužek s cílem získání certifikace CISCO 

pro žáky L4. Certifikáty získalo 18 žáků 1. a 2. ročníků v IT Essentials a 17 žáků v CCNA 

Úvod do počítačových sítí. 

• Ing. Rudolfová vedla kroužek pro žáky školy Lego Robot a Mgr. Skopalová kroužek 

Micro: bity pro žáky základních škol v rámci projektu IKAP II. 



 

SPŠ Přerov, Havlíčkova 2  27 

 

 

• Žáci se zapojili do řady soutěží:  

- soutěž v tvorbě grafického návrhu novoročenky školy – PF 2022. Soutěž byla určena 

pro všechny žáky školy, 

- školní kolo Bobříka informatiky – online soutěž pro testování znalostí a dovedností 

žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení. 

Ústředního kola na gymnáziu v Hranicích se zúčastnili žáci Jakub Suchánek (L3) – 

13. místo a Daniel Havlík (L4) – 18. místo mezi soutěžícími z celého Olomouckého 

kraje, 

- Školní kolo Prezentiády – Jak bych učil já v době distanční výuky ve spolupráci 

s předmětovou komisí českého jazyka, 

- 26. ročníku mezinárodní soutěže pro žáky technicky zaměřených středních a 

vysokých škol STOČ 2022 na FAI UTB ve Zlíně se zúčastnili žáci L3 Jakub Suchánek 

a Martin Janáček. 

 

8.6 Předmětová komise ekonomiky 

• Pro zvýšení kvality výuky a podpory zájmu o důležitou oblast finanční gramotnosti se 

pokračovalo v projektu ČNB. Žáci druhých a třetích ročníků v rámci společenských věd 

a žáci čtvrtých ročníků ve výuce ekonomiky se zapojili do programu ČNB Peníze 

na útěku. S mottem: Naučit se zacházet s penězi je stejně důležité, jako naučit se chodit. 

Naším cílem je naučit vás chodit ve světě financí. Případové studie výukového programů 

byly zaměřeny na výchovu k podnikavosti – s důrazem na rozvoj měkkých dovedností.  

• Ve výuce bylo využito mnoho výukových zdrojů dostupných v online prostředí. 

• Žáci čtvrtých ročníků se účastnili e-learningového kurzu JA CZECH Lean Canvas 

a následně zpracovali a prakticky realizovali sebeprezentace. Zvládli test podnikavosti, 

který proběhl ve všech třídách s vyhodnocením a rekapitulací zásadních poznatků. 

• Podařila se zajistit účast třídy A4 na online konferenci FAU pod záštitou MF ČR 

a následně sledovat konference ČSÚ a ČNB k situaci neustálého zvyšování míry inflace. 

Velmi pozitivně byl ze strany žáků přijat následný brainstorming a hledání cesty 

nejlepšího možného řešení vzniklé hospodářské situace v České republice. 

• Ve spolupráci s Úřadem práce v Přerově proběhla ve čtvrtých ročnících projektová výuka 

na téma Absolvent a trh práce = práce s portálem Ekospace.cz s důrazem na potřebu 

budoucích absolventů a využití technického vzdělání na trhu práce, popř. během 

vysokoškolského a celoživotního vzdělávání.  
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• Ve školním roce 2021/2022 probíhaly práce na novém školním vzdělávacím programu. 

Od školního roku 2022/2023 bude výuka ekonomiky probíhat rozloženě v 2., 3. a 4. 

ročníku s důrazem na mezipředmětové vztahy, především půjde o společenské vědy, 

matematiku a informatiku. 

 

8.7 Předmětová komise tělesné výchovy 

• Výuka tělesné výchovy probíhala v tělocvičně školy, na bazéně a v posilovně v Přerově.  

• Předmětová komise byla zapojena do pohybových aktivit projektu TEV-RCAPA RPVOK 

a projektu společnosti Penny Market s.r.o. Hýbeme se hezky česky.  

• Na začátku školního roku proběhly kurzy, které musely být z důvodu epidemie přesunuty 

na další školní rok. Kurz pozitivních vztahů pro druhé ročníky proběhl na Horní Bečvě a 

sportovní kurz čtvrtých ročníků na Baldovci. 

• Kurz pozitivních vztahů pro první ročníky proběhl již podle plánu v září 2021 v Karlově 

pod Pradědem a sportovní kurz pro žáky třetích ročníků v červnu 2022 na Baldovci. 

• Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 44 žáků z druhých a třetích ročníků. 

• Žáci školy se zapojili do řady sportovních soutěží: 

- Special forces junior challenge - 3. místo 

- fotbal středních škol  1. místo – místní kolo, 3. místo – okresní kolo 

- florbal – Subterra cup  1. místo – okresní kolo, 3. místo – krajské kolo 

- basketbal 3+3   5. místo, okresní kolo 

- florbal středních škol  2. místo – místní kolo, 1. místo – okresní kolo 

- stolní tenis    2. místo – krajské kolo 

- florbal – Pohár primátora  3. místo 

 

8.8 Předmětová komise strojírenských předmětů 

 

• Počítače v odborné učebně byly využívány na výuku CAD systémů – Auto CAD 

Mechanical 2021, Inventor 2021 a v rámci volitelného předmětu progresivní technologie 

byl vyučovaný program NX od firmy Siemens a program CREO (12 žáků).  V učebně 

CAD je umístěna 3D tiskárna - ORIGINAL PRUSA I3 MK3S. 

• Využit byl 3D koutek, který je vybaven počítačem, dvěma 3D skenery, dvěma 3D 

tiskárnami - ORIGINAL PRUSA I3 MK3S doplněna o ORIGINAL PRUSA I3 MULTI 
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MATERIAL a ORIGINAL PRUSA SL1 s mycí a vytvrzovací stanicí. Dále zde je 

umístěna velkoformátová tiskárna a plotr. 

• Učebna CAM byla využívána k výuce systémů CAM -  iTNC 640 Heidenhain,  TNC 640 

Heidenhain, Sinumerik shopturn, Sinumerik shopmill, ISO kódy. 

• Dataprojektory v odborných učebnách byly využívány i pro teoretické strojírenské 

předměty.  

• V laboratoři kontroly a měření pracovali žáci s měřicími přístroji, jako jsou např. 

MulTitest 2,5–i, univerzální délkový měřicí přístroj, metalografický mikrometr, dílenský 

mikrometr, profilprojektor, tvrdoměr Poldi, Shoreho ultrazvukový defektoskop a další 

drobné měřicí přístroje. 

• Škola podporuje mezioborovou spolupráci, proto v tomto školním roce probíhal kroužek 

výuky CAD systémů pod vedením Ing. Horákové pro žáky oboru elektrotechnika – 

počítačové řízení. Kroužek navštěvovalo pět žáků druhého ročníku. 

• Žáci oboru strojírenství se zapojili do řady odborných soutěží: 

- Školní kolo CAD soutěže – v kategorii 2D (9 žáků) se umístil na 1. místě Lubomír 

Horák (S2), na 2. místě Matyáš Hánečka (L3) a na 3. místě Lukáš Oulehla (S3), 

v kategorii 3D (11 žáků) obsadil 1. místo Vladimír Kučera (S4), 2. místo Josef Otáhal 

(S4) a 3. místo Čeněk Babača (S4). 

- 13. ročníku regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech obsadil 

v kategorii 2D (12 žáků) 3. místo Lubomír Horák (S2) a 5. místo Matyáš Hanečka 

(L3), v kategorii 3D (17 žáků) obsadil Vladimír Kučera (S4) 7. místo. V kategorii 

učitel obsadila Ing. Horáková 4. místo a celkově se škola umístila na 2. místě. 

- 20. ročníku soutěže v počítačovém modelování a kreslení v Hradci Králové, které 

probíhalo online se zúčastnilo v kategorii 2D 28 žáků. Matyáš Hanečka se umístil na 

1. místě, Lubomír Horák na 3. místě. Kategorie 3D se zúčastnilo 85 žáků, nejlepšího 

umístění dosáhl Čeněk Babača, a to 12. místo. 

- Každoročně se žáci účastní soutěže Mladý programátor, kterou organizuje MSV 

Brno, letos se zapojili čtyři žáci. 

8.9 Předmětová komise elektrotechnických předmětů 

 

• Při výuce se průběžně používaly učební materiály vytvořené v projektech, které jsou 

pro žáky dostupné z www stránek školy nebo z www stránek oboru elektrotechnika 

a pomáhají zlepšit kvalitu výuky při praktických cvičeních. 
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- DUMy – výuka číslicové techniky – CTE, laboratorní cvičení z měření – ETM 

- Inovace elektrotechnického vzdělávání – učební text – Programovatelné logické 

obvody, Pracovní listy – Programovatelné logické obvody a testové úlohy – výuka 

v předmětech mikroprocesorová technika a elektronické počítače 

- Učební text – Programovatelné automaty PLC, Pracovní listy programování PLC 

Siemens SIMATIC S7-1200, Pracovní listy – Programování PLC Siemens LOGO! a 

testové úlohy – v předmětech automatizační cvičení a elektronické počítače – cvičení 

• Do laboratoře měření byly zakoupeny multimetry a wattmetr, 3D tiskárna, frézka pro výrobu 

plošných spojů a operátorské panely k PLC. 

• V průběhu celého školního roku probíhalo doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem. 

• Předmětová komise je aktivně zapojena do projektu IKAP II. Jako metodik konzultant 

v krajském kabinetu pro elektrotechniku – Ing. Rudolf, v kabinetu pro automatizaci J. 

Bařina. Volnočasové kroužky zaměřené na elektrotechniku a robotiku vedli J. Bařina, Ing. 

Rudolf a Ing. Rudolfová, která současně organizovala i workshopy pro žáky základních škol. 

• Žáci oboru elektrotechniky se zúčastnili řady odborných exkurzí a přednášek: 

- Art and Science – VŠB TU Ostrava (A3, E3) 

- Výstava IDET Brno (E2, E4) 

- Zážitkový den SSI Schäfer s.r.o. a Behr Bircher Cellpack BBC Czech s. r. o. 

v Hranicích (A2, E2) 

- Přednášky VUT FET Brno – Vývoj elektroniky od nápadu k prototypu (A2, E2), Co je 

to FPGA a co umí (E3, E4), Elektronika v moderních automobilech (E4, A4), Chytrá 

domácnost (E3), FPGA – Xilinx Vivado (E4), Umělá inteligence (E2) 

- M.L.S. Olomouc – exkurze A2, E2 

- Stolařství Hloch, Přestavlky – A1 

- Precheza a.s. Přerov – A2 

• Žáci se zúčastnili soutěže Jedobot 2021 na SPŠ v Jedovnici. 

- Kategorie SŠ Stopař s překážkami – Line Follower enhanced / mikroprocesor – Daniel 

Chaloupka (A3), Vlastimil Hrabovský (E3) – 1. místo, Radek Číhala (A3) – 2. místo. 

- Kategorie SŠ LEGO SUMO – Hana Štěrbová (A3), Pavel Hýža (A3) – 3. místo, Daniel 

Chaloupka (A3) – 4. místo. 

• Žáci se zapojili do soutěže Robo Trip 2021, kterou pořádala PdF UP Olomouc.  
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-  Kategorie SŠ Stopař s překážkami – Line Follower enhanced mikroprocesor – Radek 

Číhala (A3) - 3. místo, Daniel Chaloupka (A3) a Vlastimil Hrabovský (E3) - 4. místo  

- Kategorie SŠ Stopař s překážkami – Line Follower enhanced / LEGO – Michal Hradil 

a Sáva Biječek (E1) – 6. místo, Hana Štěrbová a Pavel Hýža (A3) – 11. místo  

• Online soutěž ROBOTIX 2022 organizovala naše škola 

- Stopař – LEGO SŠ – Radek Číhala (A3) – 3. místo, Vlastimil Hrabovský (E3) – 

4. místo, Daniel Chaloupka (A3) – 5. místo 

- Stopař – mikroprocesor SŠ – Daniel Chaloupka (A3) – 4. místo, Hana Štěrbová a Pavel 

Hýža (A3) – 12. místo 

• Soutěž Jedobot 2022 organizovaná SPŠ Jedovnice 

- kategorie SŠ Sledovač čáry s procesorem – Daniel Chaloupka (A3) – 1. místo 

- kategorie SŠ Sledovač čáry LEGO – Daniel Chaloupka (A3) – 2. místo 

- kategorie SŠ LEGO SUMO – Daniel Chaloupka (A3) – 4. místo 

- kategorie SŠ robokáry – Michal Hradil (E1) – 3. místo 

• Soutěž Robogames 2022 – UTB Zlín 

- kategorie SŠ Sledovač čáry s procesorem – Daniel Chaloupka (A3) – 1. místo 

- kategorie SŠ Sledovač čáry LEGO – Daniel Chaloupka (A3) – 2. místo 

- kategorie SŠ LEGO SUMO 15x15 cm– Daniel Chaloupka (A3) – 1. místo 

- kategorie SŠ LEGO SUMO 10x10 cm – Daniel Chaloupka (A3) – 3. místo 

- kategorie SŠ LEGO SUMO 25x25 cm – Hana Štěrbová (A3), Pavel Hýža (A3), 

Simona Petrovská (S3) – 1. místo 

•  Zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. úspěšně vykonalo 29 žáků oboru elektrotechnika. 

8.10 Předmětová komise odborné praxe 

• Výuka probíhala podle tematických plánů a výsledky vzdělávání odpovídaly stanoveným 

cílům, obsah učiva byl průběžně konzultován se členy předmětové komise elektro 

a strojírenství, učivo bylo v souladu s výukou teoretických předmětů. 

• Pro výuku oborů elektrotechnika byla využita učebna automatizace a její vybavení, 

pracoviště s PLC systémy a periferní moduly, panely elektrotechniky, panely 

elektropneumatiky, měřicí přístroje osciloskopy, generátory a sady nářadí (2. a 3. ročníky). 

• Žáci 3. ročníku oboru strojírenství využívali vedle dílen učebnu CNC. 

• Výuka byla v tomto školním roce materiálně zabezpečena, opravy strojů a zařízení v rámci 

možností prováděli učitelé praxe. 
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• Průběžně byly vyráběny a opravovány přípravky a pomůcky pro výuku, byly vytvořeny 

nové cvičné práce pro strojní obrábění i CNC obrábění, elektrotechniku a elektroniku. 

• Souvislá praxe žáků 2. a 3. ročníků proběhla ve firmách, které si žáci sami zvolili. 

• Hodnocení žáků instruktory bylo pozitivní, žáci hodnotili praxi také kladně, hlavně 

po stránce odborné a praktické činnosti. 

• Hodnocení souvislé praxe proběhlo na základě záznamu o docházce, hodnocení 

zpracovaného instruktory v Deníku praxe a prezentací o svém působení v dané firmě před 

třídním kolektivem. Žáci se na odborné souvislé praxi setkali se skutečným pracovním 

prostředí a s vybavením, které nelze nabídnout k výuce ve škole, pracovali pod dohledem 

odborníků z praxe a tím získali další poznatky a dovednosti potřebné pro úspěšné zařazení 

do světa práce. 

• V rámci spolupráce s reálným světem práce byla navázána spolupráce s novými firmami – 

Precheza a. s. Přerov a Horiba Europe GmbH, Olomouc. 

• Spolupráce s firmami se rozvíjela v oblasti materiálního zabezpečení výuky, dodáním 

materiálu a nástrojů a zajištění praxí žáků. 

• Členové předmětové komise praxe se aktivně zapojili do projektu IKAP OK II. J. Bařina, 

Mgr. Koutník a M. Haška pracovali na pozici vedoucích volnočasových aktivit, vedli 

odborné kroužky pro žáky základních škol. J. Bařina pracoval jako metodik – konzultant 

v krajském kabinetu automatizace a robotiky a přenášel informace pedagogům školy. 

• Pro žáky SVČ Atlas a BIOS v Přerově probíhal polytechnický kroužek, jehož náplní bylo 

strojírenství (M. Haška), CNC obrábění (Mgr. Koutník) a elektrotechnika (J. Bařina). 

• V rámci praxe proběhly exkurze do firem – Chropyňská strojírna, a.s. (S2), Č.O.B. slévárna 

s.r.o., Beňov (S1). 

8.11 Kulturní a výchovné aktivity 

• Po období epidemie a distanční výuky se škola postupně vracela i ke kulturním a výchovným 

akcím. Tradiční reprezentační plesy spojené se slavnostním stužkováním maturantů čtvrtých 

ročníků se ještě nemohly konat. Třída L4 si iniciativně připravila rodinný ples v tělocvičně 

školy a žáci oboru strojírenství zorganizovali stužkovací večírek. Slavnostní předávání 

maturitních vysvědčení na přerovském zámku se již podařilo uskutečnit. 
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8.12 Úspěchy žáků v soutěžích 

Název soutěže Umístění v soutěži Úspěšní žáci 

SOČ – okresní kolo 

SOČ – krajské kolo 

SOČ – celostátní kolo 

 

1. místo 

2. místo 

5. místo 

 

Lubomír Horák (S2) 

 

8.13 Prezentace školy 

Pracovníci školy se zapojili do aktivit spojených s prezentací školy na veřejnosti s cílem 

získat žáky pro studium technických oborů.  

• internetové stránky školy www.sps-prerov.cz, 

• www.olomouckeskolstvi.cz, 

• Instagram, 

• burzy škol, 

• burzy práce a vzdělávání, 

• inzerce v kabelové televizi, videofilm ze života školy, 

• články o životě školy v místním a regionálním tisku. 

 

8.14 Projektová činnost 

• Ve školním roce 2021/2022 nebyla realizována žádná investiční akce.  

Plánuje se: 

o rekonstrukce dílen praktického vyučování,  

o rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken ve funkcionalistické přístavbě, 

o rekonstrukce laboratoře chemie. 

• V listopadu 2020 byl zahájen projekt IKAPOK II, jehož příjemcem je IKAP4OK z. s., 

Olomouc, který pokračoval v osvědčených aktivitách projektu IKAPOK I. Cílem 

projektu bylo vytvoření 14 center kolegiální podpory (CKP), která představují posun 

v oblasti polytechnického vzdělávání jak pro jednotlivé zapojené ZŠ, SŠ, VOŠ, tak pro 

rozvoj celého Olomouckého kraje. SPŠ Přerov se stala centrem kolegiální podpory 

v oblasti matematické gramotnosti, pod vedením krajské metodičky Mgr. Gažarové. 

Úkolem kabinetu matematické gramotnosti bylo organizovat setkání oborově příbuzných 

http://www.sps-prerov.cz/
http://www.olomouckeskolstvi.cz/
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učitelů z ostatních škol Olomouckého kraje, zprostředkovat a předat zkušenosti a příklady 

dobré praxe, poskytnout metodickou podporu, organizovat semináře, workshopy a 

metodické dny oborové didaktiky. Další pedagogičtí pracovníci působili jako metodici – 

konzultanti v kabinetech strojírenství, elektrotechniky, automatizace, digitální 

gramotnosti a podpory nadání.  

• V rámci projektu byly naplánovány volnočasové aktivity – odborné kroužky a workshopy 

pro žáky základních a středních škol, které probíhaly od října 2021 do dubna 2022. 

• V rámci projektu byla škola vybavena 28 počítači, 19 notebooky, CNC frézkou na plošné 

spoje, dotykovým panelem, dvěma výkonnými dataprojektory a dvěma 3D tiskárnami. 

• Na jaře 2021 se škola zapojila do projektu Vysoké školy logistiky o.p.s. Implementace 

digitalizace pro logistiku. Projekt vytvořil prostředí digitálního logistického centra a 

logistického skladu, žáci školy si pomocí tabletů vyzkoušeli virtuálně realizovat 

jednotlivé logistické procesy. Projekt byl ukončen 30. 4. 2022. 

• Z projektu EU Národní plán obnovy – prevence digitální obnovy, z dotace ve výši 50 000 

Kč, byly zakoupeny tři notebooky pro žáky školy, kteří nejsou dostatečně vybaveni 

pro plnění školních povinností.  

8.15 Spolupráce s vysokými školami 

Škola pokračovala ve spolupráci s Vysokou školou logistiky o.p.s. v Přerově v rámci projektu 

IKAP OK II, s UP v Olomouci, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, VUT v Brně, Technickou 

univerzitou VŠB v Ostravě, Univerzitou obrany v Brně. Jsme Fakultní školou Univerzity 

Tomáše Bati ve  Zlíně. Žáci a pedagogičtí pracovníci školy se účastnili vzdělávacích aktivit 

pořádaných těmito vysokými školami. 

8.16 Spolupráce se sociálními partnery 

Hlavními partnery školy jsou Meopta-optika, s.r.o. Přerov, PSP Pohony a.s. Přerov, firmy 

ACR – ENGINEERING spol. s. r. o. Hranice, SSI Schäfer s.r.o. a Behr Bircher Cellpack 

BBC Czech s.r.o. v Hranicích, MUBEA-HZP s.r.o. v Prostějově, novými partnerskými 

firmami se stala Precheza a. s. Přerov a Horiba Europe GmbH.  Spolupráce s firmami se 

rozvíjela v oblasti zajištění praktické výuky žáků, projektových dnů, exkurzí, motivačních 

programů, spolupráce nad obsahem odborných předmětů, a také v oblasti finanční podpory, 

která pomáhá zabezpečit výuku i volnočasové aktivity po stránce vybavení. Ing. Frydrýšek 

a Ing. Prášil z firmy Precheza a. s. Přerov vedli kroužek Automatizované systémy řízení pro 

zájemce z třetích ročníků oboru elektrotechnika. 
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Škola je členem Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky, 

jejímž úkolem je zajistit zvýšení zájmu žáků základních škol o elektrotechniku a užší 

propojení zaměstnavatelů a středních škol.  

8.17 Školská rada 

Školská rada při SPŠ Přerov byla ustanovena na základě zřizovací listiny ze dne 

11. 12.  2017. Školská rada se zřizuje na dobu tří let, proto v listopadu 2020 proběhly nové 

volby do školské rady, která byla zřízena s účinností od 12. 7. 2021. 

Je složena ze zástupců zřizovatele, rodičů a pedagogů. Sešla se za účelem schválení školního 

a klasifikačního řádu, výroční zprávy školy, podílela se na zpracování koncepčních záměrů 

rozvoje školy. Její členové aktivně napomáhali rozvoji školy a podíleli se na propojení školy 

a praxe.  

9. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v prvním pololetí školního roku především 

v rámci   projektu ŠABLONY II, a to i online formou. Řada pedagogů se účastnila seminářů 

a webinářů pořádaných krajskými metodickými kabinety – čtenářské, matematické a digitální 

gramotnosti, kabinetem strojírenství, virtuální reality, automatizace a elektrotechniky. Tyto 

odborné kabinety byly vybudovány v rámci projektu IKAP OK. Pedagogové se vzdělávali 

v následujících oblastech: 

• český jazyk a literatura – Literatura a nová média,  

• cizí jazyky – metodické semináře pro výuku anglického, německého jazyka a ruského 

jazyka,  

• matematika – vzdělávání v rámci činnosti kabinetu matematické gramotnosti, webináře, 

MAKOS 2021, MODAM – motivace v matematice,   

• fyzika – ELIXÍR – aktivizující výuka fyziky,  

• informatika – CISCO, Programování (Csharp),  

• odborné předměty strojírenství – Inventor 2022, odborné semináře v rámci projektu 

IKAP, 

• odborné předměty elektro – odborné semináře v rámci projektu IKAP, Optická vlákna a 

senzory v automatizaci, Moderní měřicí systémy, Průmyslová automatizace v praxi, 

Elektropneumatika – vývojové prostředí FluidSIM, 
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• ekonomika – JA CZECH, Akademie souvislostí, Média a zprávy, semináře v rámci 

projektu IKAPOK II, 

• tělesná výchova – Aplikované pohybové aktivity (APA) v rámci projektu IKAP, 

Těloolomouc, 

• praxe – svářečský kurz, semináře IKAP, 

• metodička prevence – semináře preventistů, 

• kariérová poradkyně – webinář – kariérové poradenství, 

• vedoucí pracovníci školy se účastnili seminářů ke Krajskému akčnímu plánu rozvoje 

vzdělávání OK, webinářů MŠMT – Příprava přijímacího řízení na střední školy, Zákon 

o pedagogických pracovnících, Strategický plán rozvoje školy, Správní řízení, vzdělávání 

v oblasti projektové činnosti – Šablony, IKAP, Bakaláři. 

 

Ve škole pracuje osm nepedagogických zaměstnanců (hospodářka, účetní, správce sítě, školník 

a čtyři uklízečky): 

• všichni nepedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají v oblasti BOZP, 

• hospodářka školy – Spisová služba pro PO, Správní řízení, 

• účetní školy – Kurz první pomoci, 

• správce sítě – Kurz první pomoci, Bakaláři, vyhláška 50/1978, par. 6 a 11, 3D tisk. 

10. Výsledky inspekční činnosti 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly následující kontroly: 

• Dne 23. 9. 2022 proběhla kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních 

předpisů podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ze strany Oblastního inspektorátu 

práce pro Olomoucký kraj. Byly zjištěny jen drobné nedostatky v oblasti BOZP, které 

byly ihned odstraněny. 

• V průběhu roku byly provedeny pravidelné kontroly a revize na úseku bezpečnosti práce, 

požární ochrany, které se prováděly každý měsíc. Proběhly revize elektrických zařízení, 

plynového zařízení, tlakových nádob a komínů – spalinových cest. Zápisy o provedených 

kontrolách a revizích jsou uloženy u bezpečnostního technika Jaromíra Bařiny.  

• Závěry provedených kontrol byly bez zjištěných závad nebo závažných chyb. 
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11. Hodnocení školního roku 2021/2022 

• Škola poskytovala vzdělání ve třech studijních oborech: 

78-42-M/01 Technické lyceum – informační technologie 

26-41-M/01    Elektrotechnika – počítačové řízení, Elektrotechnika – technika počítačů 

23-41-M/01 Strojírenství 

• Ve všech oborech probíhala výuka podle platných školních vzdělávacích programů 

a zpracovaných dodatků, v souvislosti s distanční výukou došlo k revizi obsahu učiva. 

• Do prvního ročníku školního roku 2021/2022 bylo přijato 98 žáků. 

• Ve školním roce 2021/2022 maturovalo 82 žáků.  

• Pro žáky ohrožené školním neúspěchem byly pořádány kurzy doučování v rámci projektu 

Šablony II. 

• Žáci se zapojili do řady soutěží a volnočasových aktivit – odborných, jazykových a 

sportovních. 

• Dle možností se rozvíjely kontakty se základními, středními a vysokými školami 

a firmami regionu. 

• Velká pozornost byla věnována prezentaci technických oborů a www stránkám školy. 

• Škola je Místním centrem celoživotního učení, poskytuje vzdělávání v rámci 

celoživotního učení.  

• Obory strojírenství a elektrotechnika patří mezi technické obory, jejichž žákům je 

poskytován v průběhu profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu 

Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu 

žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce. Ve školním 

roce 2021/2022 čerpalo krajské stipendium 123 žáků v celkové výši 252 000,- Kč. 

• Zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. úspěšně vykonalo 29 žáků oboru elektrotechnika. 
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12. Závěr 

Školní rok 2021/2022 probíhal ve znamení návratu k prezenční výuce. Hlavním úkolem bylo 

naplnění cílů školních vzdělávacích programů.  Můžeme konstatovat, že moderní vybavení 

školy, zkušenosti z distančního vzdělávání a revize tematických plánů umožnily splnění hlavních 

obsahových cílů výuky. Důležitou roli na úspěšném průběhu školního roku měla také metodická 

podpora ze strany zřizovatele – Olomouckého kraje. 

 

Přerov 7. 10. 2022  PhDr. Hana Vyhlídalová 

 ředitelka školy 

 

Výroční zpráva schválena školskou radou 

 

dne 11. 10. 2022 Karel Seidl 

 předseda školské rady 

Přílohy: 

1. Přehled hospodaření 

2. Počty žáků v oborech 

3. Fotografie ze života školy 

 

 


