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Vážení pedagogové, vážení absolventi, milí studenti,
je mi ctí Vás všechny touto formou pozdravit u příležitosti oslav 130. 

výročí založení Vaší školy. Chci Vám ze srdce popřát příjemné oslavy, 
které jsou u takto významného jubilea zcela na místě.

Sto třicet let je už zajisté úctyhodná číslovka. Mimo jiné poukazuje na 
velkou tradici, kterou existence Vaší školy představuje. Ještě více však odráží 
kvalitu, protože současná doba, snad nejvíce v dosavadní historii českého 
školství, nastavuje školám nemilosrdně zrcadlo konkurenceschopnosti, jež 
předurčuje, zda organizace i nadále vytrvá a dokáže si najít své žáky

Obory nabízené na vaší škole v drtivé většině případů cílí na teoretickou i praktickou přípravu, která 
je zaměřena technickým směrem, což s ohledem na současné trendy v pracovním procesu i v souvislosti 
s uplatnitelností absolventů na trhu práce je vysoce prioritní a správná volba.

V souvislosti s výše uvedenými fakty je třeba navíc ocenit, že Vaší škole se daří tyto činnosti ekonomicky 
podporovat v rámci efektivního vícezdrojového financování, kdy je zapojena do řady lokálních programů 
i do projektů mnohem širšího rozsahu. Tyto aktivity, které dnes tvoří nutný vstupní rámec na libovolné 
odborné škole, jdou navíc ruku v ruce s úspěšným pregraduálním vzděláváním, což předznamenává i dobrou 
pedagogickou práci. O těchto skutečnostech svědčí řada úspěchů Vašich žáků v nejrůznějších soutěžích a 
odborných aktivitách.

Škola v ničem nezaostává ani v oblasti rozvoje mezioborové spolupráce a zejména v navazování kontaktů 
s pracovišti, která svým zaměřením mohou výrazně napomoci ve výuce žáků. A v neposlední řadě současně 
udržuje i úzké vazby na akademické vysokoškolské prostředí, neboť má ve spolupráci s Fakultou aplikované 
informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně statut fakultní školy. 

S ohledem na výše uvedené mohu právem konstatovat, že vedení školy i učitelé mohou být opravdu hrdí 
na to, že se jim nelehké úkoly a výzvy související s každodenní péčí o své svěřence daří plnit. To zasluhuje 
oprávněný obdiv i úctu.

Dovolte mi, abych v závěru své krátké zdravice vyjádřil přání, aby na Vaší škole výše uvedené trendy i 
kvalita zůstaly zachovány i nadále. Přeji Vám pevné zdraví a neutuchající elán do Vaší další práce! 

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA 
vedoucí odboru školství a mládeže
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Střední průmyslová škola vzdělává již 130 let
Almanach k 130. výročí je skromným shrnutím pětiletého období 

v životě naší školy. Pět let uteklo jako mávnutím proutku, ale pro školu 
to bylo období budování, nových investic a velkých rekonstrukcí. V  práci 
našich pedagogů bylo obdobím změn v metodách výuky a debat nad jejím 
obsahem, což jistě žáci zúročí po ukončení studia na naší škole.

Škola prošla velkými změnami. Můžeme se pochlubit novou tělocvičnou 
se sociálním zázemím, jejíž výstavbě musely ustoupit staré žákovské šatny 

a nové byly vybudovány v suterénu školy. Tělocvična slouží nejen žákům, ale i sportovním organizacím a 
veřejnosti.

Velkou proměnou procházejí i odborné učebny. Na jaře 2019 byla zahájena výuka nejen v nových 
laboratořích elektrotechnických měření, ale také kontroly a měření pro strojírenský obor. V současné době 
probíhá modernizace dalších pěti odborných učeben. Žáci i pedagogové se dočkali nových přístrojů a 
pomůcek, které přibližují obsah výuky reálnému životu ve firmách.

Velké nároky na školu byly kladeny v době rekonstrukce elektroinstalace v celé budově školy, která 
probíhala za plného provozu. Všechny investiční akce probíhaly díky podpoře zřizovatele – Olomouckého 
kraje. 

Symbolem posledních pěti let je nejen materiálně technický posun školy, ale i nárůst aktivit žáků, kteří se 
úspěšně účastní řady odborných soutěží. Nová tělocvična umožnila zorganizovat soutěž ROBOTIX, které 
se účastní desítky žáků ze základních a středních škol celého kraje. Oblíbená soutěž se stává každoroční 
tradicí.

Škola se stala Centrem kolegiální podpory v rámci projektu IKAP, byl vybudován kabinet matematické 
a finanční gramotnosti, v rámci kterého spolupracují pedagogové základních a středních škol. Dále je naše 
Centrum velmi aktivní v oblasti polytechnické výchovy, nabízíme žákům základních škol řadu zajímavých 
kroužků – robotiky, strojírenství, elektrotechniky a zábavného programování. Snažíme se v dětech probouzet 
zájem o techniku, což se nám díky obětavosti pedagogických pracovníků daří. 

Rozvoji a správnému směřování školy napomáhá také spolupráce s řadou firem regionu, na jejichž 
pracovištích si naši žáci prověřují své znalosti a dovednosti. Řada žáků je zapojena do firemních motivačních 
programů a čerpá prospěchová stipendia Olomouckého kraje, jimiž jsou podporovány technické obory.

I když žijeme v hektické době, klademe důraz nejen na rozvoj školy. Stejně důležitá je pro nás i její 
kultura. Bez týmové práce, kreativity, smyslu pro zodpovědnost, vzájemné tolerance a empatie se úspěšný 
mladý člověk v životě neobejde, proto je kladen velký důraz na dobré vztahy mezi žáky a pedagogy. O tom, 
že se nám to daří, svědčí řada úspěšných absolventů, kteří dnes stojí v čele prosperujících firem nebo v čele 
města. 

Velmi nás těší stálý zájem starších i nejstarších generací, které se do školy rády vracejí, a my našim 
věrným absolventům můžeme s hrdostí sdělit, že přerovská průmyslovka je stále úspěšnou školou a že se jí 
daří i v dnešní složité době.

Přeji naší škole další úspěšné roky, kvalitní pedagogický sbor a žáky zapálené pro studium technických 
oborů.

PhDr. Hana Vyhlídalová 
ředitelka školy
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Sto třicet let, které letos slaví Střední průmyslová škola - to je už 
úctyhodný věk. To je šest generací studentů a celá řada událostí, které 
měly na dění v technickém vzdělávání vliv. Škola si udržela svou pozici i 
dobrou pověst – vždyť o našich úspěšných přerovských průmyslovácích se 
dozvídáme velmi často. 

Škola technického charakteru byla pro Přerov po celou dobu přínosem. 
Bylo to dobré rozhodnutí tehdejšího ředitele gymnázia Jakuby Škody, 
který přišel v roce 1884 s myšlenkou, že by naše krásné středomoravské 
město s bohatou průmyslovou výrobou potřebovalo školu, která by do 
života připravila technicky zaměřené odborníky. Doba, přející průmyslové výrobě, jeho snahu ocenila – a 
následně i zhodnotila. Studenti se postupně uplatňovali nejen v přerovských firmách, ale i za hranicemi 
regionu a státu, mnozí se stali „mozky“ patentů a zlepšováků. Absolventi se uplatnili především v pozicích 
technologů, konstruktérů, projektantů, počítačových odborníků, ale i technických úředníků a vrcholových 
manažerů. A je podstatné, že byli připraveni do života i prakticky. Mnozí jsou zdatní montážníci, nebo 
zruční dělníci, kteří se do praxe vpravili v rámci výuky dílen. 

Jistě, technické vzdělání není pro všechny – a snad právě proto ne všichni studenti vytrvali. Sám jsem 
absolventem této školy a velmi dobře si pamatuji, že výuka rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem. 
Učitelé, kteří se nám věnovali, museli v sobě najít velkou dávku trpělivosti. Doba pokročila – dnes se už na 
Střední průmyslové škole věnují studenti i počítačům, tedy fenoménu, který si zcela jistě ani Jakub Škoda 
nedokázal představit. Byť právě on pro výuku připravil půdu.

Své slovo ukončím citátem starověkého řeckého filozofa Démokritose, které si myslím stále platí: 
Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce. A já přeji všem učitelům i studentům této školy, aby jejich 
ovoce stále chutnalo…

Michal Zácha 
1. náměstek primátora města Přerova
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Střední průmyslová škola v datech
2014/2015

• získání autorizace pro profesní kvalifikace 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů a 26-023-H 
Technik PC a periferií

• zahájena výuka v nové učebně automatizace – nové PLC systémy a periferní jednotky modelů 
technologických procesů (lis s dopravníkem a 3D robot)

• navázání spolupráce s firmami MUBEA – hzp s.r.o. v Prostějově a Progress OK, a.s. v  Přerově

• škola se stala členem Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky

• zavedena prospěchová stipendia OK u oborů strojírenství a elektrotechnika

• škola se stala partnerem s finančním příspěvkem projektu OPVK Digitálně a interaktivně (CZ 
1.07/1.3.00/51.0030). Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s mobilním 
dotykovým zařízením

• realizace environmentálního projektu Ekovýuka 5 – Půda s finančním příspěvkem města Přerov a 
Olomouckého kraje

• náplní volitelného předmětu progresivní technologie se stal nový program NX, který škole věnovala 
firma Siemens Industry Software, s.r.o. ve spolupráci s firmou Meopta – optika s.r.o.

• škola se stala partnerskou školou Cambridge Park

• registrace školy u mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement, kterou založil v r. 1992 
T. Baťa. Organizace realizuje praktické výukové programy zaměřené na výchovu k podnikavosti, 
finanční a ekonomickou gramotnost

• zapojení do projektu Aktivní životní styl dětí a žáků v Olomouckém kraji (CZ 1.07/1.1.00/53.0020), 
který byl zaměřen na pohyb a zdravý životní styl.

• Zapojení do licenčního programu Microsoft Campus

• probíhal celoroční školní projekt ENERSOL

Zaměstnanci SPŠ Prerov
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2015 – 2016

• Erasmus+ KA1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě – Moderní technologie 
– naše budoucnost – čtyřicet žáků vycestovalo ve dvou turnusech s dvěma pedagogy na třítýdenní stáž 
do firem v Budapešti

• probíhal celoroční školní projekt Otazníky spojené s budoucností lidstva

• žák Ondřej Tylich obsadil v soutěžním oboru Elektrotechnika a sdělovací technika se soutěžní prací 
Zvuková aparatura 2,5 kW první místo v celostátní kole SOČ a byl oceněn jako Talent Olomouckého 
kraje

• realizace environmentálního projektu Ekovýuka 6 – Voda s finančním příspěvkem města Přerov a 
Olomouckého kraje

• v rámci přípravy KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání OK) bylo zpracováno osm investičních 
záměrů, pro šest z nich byly zahájeny přípravy:

  výstavba tělocvičny se sociálním zázemím

  rekonstrukce dílen praktického vyučování

  modernizace laboratoří elektrotechniky a strojírenství

  rekonstrukce odborné učebny fyziky, včetně vybavení a modernizace IT školy

• byla zpracována projektová dokumentace k opravě jižního křídla střechy

• realizace volnočasových aktivit pro žáky školy – kroužek CNC, kroužek elektrotechniky, robokroužek

2016– 2017

• proběhla oprava jižního křídla střechy a krovů

• zahájena výstavba tělocvičny se sociálním zařízením na dvoře školy

• do provozu uvedeny nové žákovské šatny v suterénu školy

• zahájena realizace projektu Svět techniky – svět nás všech (CZ. 02.3.68./0.0/0.016035/0004193 – 
ŠABLONY I), v rámci projektu se vzdělávali pedagogičtí pracovníci i žáci školy

• škola se stala Fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

• realizace environmentálního projektu Ekovýuka 7 – Život u vody s finančním příspěvkem města Přerov 
a Olomouckého kraje

• uskutečnil se projekt Erasmus+ s názvem Cesty k ruštině na SPŠ v Přerově, metodického kurzu 
v lotyšské Rize se zúčastnili dvě pedagogické pracovnice

• probíhal celoroční školní projekt Technika v multikulturním světě

• čtyřicet pět žáků s pedagogickým doprovodem se zúčastnilo vzdělávací exkurze ve Švýcarsku
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2017 – 2018

• uvedení do provozu tělocvičny se sociálním zázemím 

• zahájen pronájem tělocvičny sportovním organizacím a veřejnosti

• proběhla výměna oken v hlavní budově školy

• provedena výměna střešní krytiny a zateplení střechy dílen praktického vyučování

• zahájeny stavební úpravy v laboratoři elektrotechnického měření a laboratoře kontroly a měření pro 
strojaře

• probíhal celoroční školní projekt pod názvem Přidej se k těm, kdo tvoří svět kolem tebe

• zahájena spolupráce se Střediskem volného času Atlas a BIOS v Přerově – realizace celoročních 
odborných kroužků pro žáky základních škol

• realizace environmentálního projektu Ekovýuka 8 – Naučné stezky s finančním příspěvkem města 
Přerov a Olomouckého kraje

• poprvé se konala regionální soutěž legorobotů ROBOTIX 2018

• zapojení do projektu Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, 
jehož příjemcem je Olomoucký kraj ve spolupráci s CUOK, škola se stala Centrem kolegiální podpory 
v oblasti matematické a finanční gramotnosti s cílem prohloubit spolupráci pedagogů základních a 
středních škol, byla zahájena činnost Kabinetu matematické gramotnosti

• ve spolupráci s OK4 Inovace byly zakoupeny programovatelné jednotky micro:bit

• žáci s pedagogickým doprovodem se zúčastnili vzdělávací exkurze do Anglie pod názvem Řev motorů 
a vůně benzínu
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2018 – 2019

• modernizace odborných učeben – uvedení do provozu nové laboratoře elektrotechnického měření a 
laboratoře kontroly a měření pro žáky oboru strojírenství

• výměna elektrorozvodů v hlavní budově školy a zavedení školního rozhlasu

• pořízení nové telefonní ústředny 

• všechny třídy vybaveny dataprojektory

• dokončeno zasíťování všech tříd počítačovou sítí

• v rámci projektu IKAP byly realizovány kroužky, workshopy a soutěže pro žáky základních škol 

• realizace environmentálního projektu Ekovýuka 9 – Klima a příroda s finančním příspěvkem města 
Přerov a Olomouckého kraje

• probíhal celoroční školní projekt Objevujeme svět techniky již 130 let
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Ředitelé (správci školy)

1889 - 1920 Karel Vlasák

1920/1921 Ing. Karel Gregor (správce)

1921 Ing. František Březina

1921 - 1931 Ing. Josef Vdolek (správce a ředitel)

1931 - 1945 Ing. Jindřich Holešovský

1945 - 1946 Ing. Josef Fiala

1946 - 1948 Ing. Ladislav Duniewicz

1948 Ing. Josef Aron (správce)

1948 - 1951 Ing. Vojtěch Černík

1951 - 1955 Ing. Josef Aron

1955 - 1960 Ing. Antonín Grossmann

1960 - 1988 Ing. Zdeněk Pavlík

1988 - 1992 Ing. Jiří Bürgl

1992 - 1999 Ing. Jiří Proček

1999 - 2011 Ing. Jan Slezáček

od 2011 PhDr. Hana Vyhlídalová

Názvy školy

1889 C. k. odborná škola strojnická

1919 Státní průmyslová škola

1939 Průmyslová škola

1949 Vyšší průmyslová škola

1953 Průmyslová škola

1958 Průmyslová škola strojnická

1961 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
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Seznam zaměstnanců SPŠ Přerov v letech 2014 – 2019

Školní rok 2014/2015
Pedagogický sbor

Bařina Jaromír, Mgr. Bílek Miroslav, Ing. Brindl Pavel, Mgr. Březinová Eva, Mgr. Bubíková Stanislava, 
Ing. Bürgl Jiří, Mgr. Čecháková Barbora, Mgr. Čecháková Hendrika, Ing. Dýčka Miroslav, Mgr. Gažarová 
Magdalena, Mgr. Hamerská Alena, Mgr. Havelka Tomáš, Ing. Horáková Ivana, Mgr. Chytilová Blanka, 
Ing. Jedlička Robert, PhDr. Justová Dagmar, PhDr. Kopečná Hana, Mgr. Koutník Bohuslav, RNDr. Lakomá 
Lenka, Ing. Luska František, Mgr. Mikócziová Miroslava, Mgr. Moštěk Pavel, Mgr. Neradil Tomáš, PhDr. 
Novotná Ivana, Mgr. Obadalová Magda, Mgr. Pastorková Hana, Ing. Roháček Ladislav, Ing. Rudolf Michal, 
Ing. Rudolfová Eva, Ing. Rytířová Marie, Mgr. Spielvogelová Jana, Ing. Stoklásková Jaroslava, Vitoslavský 
Oldřich, Ing. Vlk Ivo, Mgr. Vondrová Marcela, PhDr. Vyhlídalová Hana

Provozní zaměstnanci

Bradová Hana, Hallová Jiřina, Chmelová Drahomíra, Kučová Monika, Mikóczi Libor, Seidlová Marcela, 
Ing. Sládeček Jan, Zobanová Eugenie

Školní rok 2015/2016
Pedagogický sbor

Bařina Jaromír, Mgr. Bílek Miroslav, Ing. Brindl Pavel, Mgr. Březinová Eva, Mgr. Bubíková Stanislava, Mgr. 
Čecháková Barbora, Ing. Dýčka Miroslav, Mgr. Gažarová Magdalena, Mgr. Hamerská Alena, Mgr. Havelka 
Tomáš, Ing. Havlíková Kateřina, Ing. Horáková Ivana, Mgr. Chytilová Blanka, Ing. Jedlička Robert, PhDr. 
Justová Dagmar, PhDr. Kopečná Hana, Mgr. Koutník Bohuslav, RNDr. Lakomá Lenka, Mgr. Mikócziová 
Miroslava, Mgr. Neradil Tomáš, PhDr. Novotná Ivana, Mgr. Obadalová Magda, Mgr. Pastorková Hana, 
Mgr. Pecová Marie, PhDr. Režná Kateřina, Ing. Roháček Ladislav, Ing. Rudolf Michal, Ing. Rudolfová Eva, 
Ing. Rytířová Marie, Mgr. Spielvogelová Jana, Ing. Stoklásková Jaroslava, Vitoslavský Oldřich, Ing. Vlk 
Ivo, Mgr. Vondrová Marcela, PhDr. Vyhlídalová Hana

Provozní zaměstnanci

Bradová Hana, Hallová Jiřina, Chmelová Drahomíra, Kovářová Dagmar, Kučová Monika, Mikóczi Libor, 
Seidlová Marcela, Ing. Sládeček Jan, Zobanová Eugenie

Školní rok 2016/2017
Pedagogický sbor

Bařina Jaromír, Mgr. Bílek Miroslav, Ing. Brindl Pavel, Mgr. Březinová Eva, Mgr. Bubíková Stanislava, 
Mgr. Čecháková Barbora, Ing. Dýčka Miroslav, Mgr. Gažarová Magdalena, Mgr. Hamerská Alena, Haška 
Miroslav, Mgr. Havelka Tomáš, Ing. Horáková Ivana, Mgr. Chytilová Blanka, Ing. Jedlička Robert, PhDr. 
Justová Dagmar, PhDr. Kopečná Hana, Mgr. Koutník Bohuslav, RNDr. Lakomá Lenka, Mgr. Mikócziová 
Miroslava, Mgr. Neradil Tomáš, Ing. Nováková Kateřina, PhDr. Novotná Ivana, Mgr. Obadalová Magda, 
Mgr. Pastorková Hana, PhDr. Režná Kateřina, Ing. Roháček Ladislav, Ing. Rudolf Michal, Ing. Rudolfová 
Eva, Ing. Rytířová Marie, Mgr. Spielvogelová Jana, Ing. Stoklásková Jaroslava, Ing. Vlk Ivo, Mgr. Vondrová 
Marcela, PhDr. Vyhlídalová Hana
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Provozní zaměstnanci

Bradová Hana, Fordeyová Hana, Hallová Jiřina, Horáková Jana, Chmelová Drahomíra, Kučová Monika, 
Mikóczi Libor, Seidlová Marcela, Ing. Sládeček Jan 

Školní rok 2017/2018
Pedagogický sbor

Bařina Jaromír, Mgr. Bílek Miroslav, Ing. Brindl Pavel, Mgr. Březinová Eva, Mgr. Bubíková Stanislava, 
Mgr. Čecháková Barbora, Mgr. Gažarová Magdalena, Haška Miroslav, Mgr. Havelka Tomáš, Ing. Horáková 
Ivana, Mgr. Chytilová Blanka, Ing. Jedlička Robert, PhDr. Justová Dagmar, Ing. Keclíková Zuzana, PhDr. 
Kopečná Hana, Mgr. Koutník Bohuslav, RNDr. Lakomá Lenka, Ing. Luska František, Mgr. Machová 
Jitka, Mgr. Mikócziová Miroslava, Mgr. Neradil Tomáš, Ing. Nováková Kateřina, Mgr. Novotná Ivana, 
Mgr. Obadalová Magda, Mgr. Pastorková Hana, PhDr. Režná Kateřina, Ing. Roháček Ladislav, Ing. Rudolf 
Michal, Ing. Rudolfová Eva, Mgr. Spielvogelová Jana, Ing. Stoklásková Jaroslava, Ing. Vlk Ivo, Mgr. 
Vondrová Marcela, PhDr. Vyhlídalová Hana

Provozní zaměstnanci

Bradová Hana, Hallová Jiřina, Horáková Jana, Chmelová Drahomíra, Kučová Monika, Malíková Zdeňka, 
Mikóczi Libor, Seidlová Marcela, Ing. Sládeček Jan 

Školní rok 2018/2019
Pedagogický sbor

Bařina Jaromír, Mgr. Bílek Miroslav, Ing. Brindl Pavel, Mgr. Březinová Eva, Mgr. Bubíková Stanislava, 
Mgr. Čecháková Barbora, Mgr. Gažarová Magdalena, Mgr. Hamerská Alena, Haška Miroslav, Mgr. Havelka 
Tomáš, Ing. Horáková Ivana, Mgr. Chytilová Blanka, Ing. Ivanič David, Ing. Jedlička Robert, PhDr. Justová 
Dagmar, Ing. Keclíková Zuzana, PhDr. Kopečná Hana, Mgr. Koutník Bohuslav, RNDr. Lakomá Lenka, 
Ing. Luska František, Mgr. Machová Jitka, Mgr. Mikócziová Miroslava, Mgr. Moštěk Pavel, Mgr. Neradil 
Tomáš, Ing. Nováková Kateřina, Mgr. Obadalová Magda, Mgr. Pastorková Hana, Mgr. Pavlíčková Jana, 
PhDr. Režná Kateřina, Ing. Roháček Ladislav, Ing. Rudolf Michal, Ing. Rudolfová Eva, Mgr. Spielvogelová 
Jana, Ing. Stoklásková Jaroslava, Ing. Vlk Ivo, Mgr. Vondrová Marcela, PhDr. Vyhlídalová Hana

Provozní zaměstnanci

Hallová Jiřina, Horáková Jana, Chmelová Drahomíra, Kučová Monika, Malíková Zdeňka, Matějčková 
Alena, Mikóczi Libor, Seidlová Marcela, Ing. Sládeček Jan 
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Elektrotechnika
V současné době nás elektrická a elektronická zařízení obklopují na každém kroku, některé zabezpečují 

důležité funkce (provoz vozidel, řízení dopravy, vytápění budov, ochranu majetku), jiné najdeme v každém 
počítači, kopírce a vlastně všech přístrojích výpočetní a kancelářské techniky. Další elektronická zařízení 
slouží například pro zábavu a komunikaci s přáteli.

Abychom mohli všechny možnosti a schopnosti elektrických zařízení správně a účelně využívat, případně 
přicházeli se zajímavými podněty pro vývoj nových přístrojů, je velice důležité porozumět základním principům 
fungování elektrických obvodů a být si vědomi možných limitů a omezení daných vlastnostmi použitých 
materiálů nebo technologií výroby.

Stále více je kladen důraz také na ovládání elektrických zařízení na dálku z pohodlí domova nebo z kanceláře 
firmy. Je důležité porozumět počítačovým sítím, hardware a programovému ovládání zařízení. 

Jednotlivými kapitolami elektrotechniky provází žáky na naší škole celá řada odborných předmětů. Některé 
z nich rozšiřují a prohlubují teoretické znalosti praktickými cvičeními ve specializovaných laboratořích, kde si 
žáci osvojí a ověří získané vědomosti při zapojování, měření i programování elektronických přístrojů. 

Některé laboratoře se nám v poslední době povedly plně modernizovat, laboratoř elektrických měření 
prošla kompletní elektroinstalací a byly do ní umístěny moderními měřicí stoly se zabudovanými měřicími 
přístroji, Laboratoř automatizačních cvičení se může pochlubit moderními stoly se zabudovanými PLC a 
LOGO systémy.

Nabízíme dvě studijní zaměření:
Elektrotechnika - technika počítačů - předává žákům znalosti a zkušenosti z oblasti osobních počítačů, 

počítačových sítí, síťových kabelážních systémů, programovatelných hradlových polí, mikroprocesorů a 
mikrořadičů. 

Elektrotechnika - počítačové řízení - objasňuje principy návrhu a řízení průmyslových a technologických 
procesů, funkci měřicí, řídicí a regulační techniky, včetně snímání a měření elektrických a neelektrických 
veličin. Žáci se naučí ovládání a řízení strojů pomocí různých typů programovatelných automatů.

Pro propojení odborných znalostí s praxí pořádáme pro žáky odborné exkurze a projektové dny ve firmách, 
odborné přednášky ve spolupráci s vysokými školami.

Zapojujeme žáky do odborných soutěží pořádaných firmami nebo středními a vysokými školami. Nabízíme 
kroužek robotiky, kde si žáci mohou sestavit robota a naučit se ho programově ovládat. Svého robota mohou 
otestovat v celé řadě soutěží Středoškolské robotické ligy. Střední průmyslová škola Přerov je jedna z 
organizátorů jedné ze soutěží této ligy, nazvané Robotix SPŠ Přerov, kterou každoročně pořádá ve spolupráci 
s partnerskými firmami, jež podporují soutěž věcnými cenami. Dále pro žáky 4. ročníků elektrotechnických 
oborů nabízíme kurz elektrotechnické kvalifikace.  Po skončení kurzu a složení maturitní zkoušky mohou žáci 
získat osvědčení o odborné způsobilosti pro práci v elektrotechnice (§5 podle vyhlášky 50/78 Sb).

Ve spolupráci se střediskem volného času Atlas a Bios Přerov nabízí SPŠ Přerov různě zaměřené kroužky 
pro základní školy, z elektrotechnických je to kroužek elektrotechnika a robotický kroužek.

Ing. Eva Rudolfová 
vedoucí PK elektrotechniky
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Strojírenství
Obor strojírenství je na trhu práce velmi žádaný. Firmy hledají své budoucí zaměstnance už ve školách. 

Aby naši absolventi měli firmám co nabídnout, o to se starají naši učitelé odborných předmětů, kteří předávají 
žákům teoretické i praktické znalosti a dovednosti.

Naši absolventi, kteří odcházejí do praxe, jsou připraveni vykonávat práci ve středních THP funkcích 
strojírenského oboru, ale i  v příbuzných technických oborech. Ne všichni však odcházejí do zaměstnání. 
Více než polovina jich nastupuje na vysoké školy s cílem rozšířit si své znalosti a zaměřit se na konkrétní 
odvětví.

V průběhu studia se žáci oboru strojírenství vzdělávají v teoretických předmětech, jako je stavba a provoz 
strojů, strojírenská technologie, mechanika, ale i v předmětech zaměřených na praktické využití teoretických 
znalostí. Do této skupiny patří konstrukční cvičení, kontrola a měření, programování CNC strojů. Ve většině 
těchto předmětů jsou využívány moderní technologie. V předmětech CAD systémů se využívají programy 
AutoCAD Mechanical, Inventor a NX se používají nejnovější verze těchto programů. V CAM systémech se 
vyučují programy iTNC 530 a iTNC 640 od firmy Heidenhain, Shop Turn a Shop Mill od firmy Siemens. 
K výuce se také využívají ISO – kódy Sinumerik 810/8220M.

Naši žáci se každoročně umisťují na předních místech v soutěžích zaměřených na kreslení a modelování 
v CAD systémech, ale také v programování CNC strojů. Například tento rok naše škola obsadila v celostátní 
soutěži 3. místo v kategorii 2D kreslení a 2. místo v kategorii modelování ve 3D. Dalším pěkným příkladem 
je umístění v kategorii 3D tisku v soutěži Autodesk Academia Design 2019, v níž měli žáci za úkol 
zkonstruovat most ze špejlí a tištěných spojek. Výhercem se stal ten, jehož most unesl největší zatížení.

Během letošního školního roku byla vybudována nová laboratoř kontroly a měření. V této učebně žáci 
provádějí měření na profilprojektoru, multitest na trhačce, defektoskopu, délkovém měřicím přístroji, 
metalografickém mikroskopu a digitálním drsnoměru, ale i na základních měřidlech, jako jsou posuvná 
měřítka, mikrometry apod.

Učebna CAD systému byla dovybavena 3D tiskárnou firmy Prusa Reserch s.r.o., na níž si žáci mohou své 
modely vytvořené počítačem zhmotnit a vytvořit tak skutečný předmět.

V následujícím období dojde k inovaci učebny CAD systémů a vybudování 3D koutku.
Ing. Ivana Horáková 

vedoucí PK strojírenství
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Výpočetní technika
Všechny studijní obory naší školy jsou zaměřeny na využívání moderní výpočetní techniky. Učebny 

odborných předmětů jsou vybavovány zejména díky projektovému financování stále novým hardwarem i 
softwarem. V roce 2018 došlo spolu s novou elektroinstalací ke kompletnímu zasíťování celé školy. Neustále 
se udržuje a prohlubuje spolupráce s firmami a vysokými školami, díky níž mají žáci možnost setkávat se 
s odborníky z praxe při vzájemných návštěvách. 

Žáci se během výuky v hodinách informatiky seznámí se všemi oblastmi informačních a komunikačních 
technologií. Škola má uzavřenou smlouvu s Microsoftem, podle níž má k dispozici všechny nejnovější verze 
Windows i MS Office. V poslední době spolu s prudkým vývojem robotizace a automatizace výroby se klade 
důraz zejména na rozvoj algoritmického a logického myšlení žáků, na němž je pak založeno programování 
ve vyšších programovacích jazycích. 

Výuka hardwaru, softwaru a počítačových sítí probíhá formou inovativního a efektivního vzdělávacího 
procesu v rámci celosvětově uznávaného programu „Cisco Networking Academy“, který je podporován 
online studijními materiály, praktickými cvičeními, kvízy, interakcí mezi žáky a učiteli i mezi žáky 
samotnými. V rámci této akademie mají žáci možnost získat certifikáty, které jim otvírají nové možnosti a 
zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Hojně jsou využívány nejrůznější formy elektronických výukových materiálů také při výuce všeobecně 
vzdělávacích a odborných předmětů. Součástí výuky je i práce s interaktivní tabulí. Počítačem a 
dataprojektorem jsou vybaveny všechny kmenové třídy a učebny. Škola nadále využívá systém Bakaláři 
pro elektronickou evidenci žáků, vedení třídní knihy a klasifikaci. Tento systém je zpřístupněn přes internet 
prostřednictvím webových stránek školy (www.sps-prerov.cz). 

Pro žáky naší školy pořádáme soutěže ve tvorbě prezentací, programování, tvorbě grafického návrhu 
novoročenky školy. Z celorepublikových soutěží se pravidelně účastníme oblíbených středoškolských her 
v piškvorkách nebo Prezentiády. Žáci dosahují dobrých výsledků ve středoškolské odborné činnosti, a to 
v oblasti programování. V poslední době navštěvujeme IT Hackathon či kurz IT Talent pořádaný Moravskou 
vysokou školou Olomouc.

V rámci spolupráce se základními školami pořádáme pro žáky 8. a 9. tříd workshopy, na kterých si 
vyzkouší různorodé činnosti v  informačních a komunikačních technologiích. Pro tyto žáky nabízíme 
rovněž zájmové kroužky, jako jsou například IT zábavné programování, programování BBC micro:bit a PC 
hardware a software. 

Cílem školy je i nadále sledovat a držet krok s rozvojem výpočetní techniky a vytvářet odpovídající 
podmínky vzdělávání jak v oblasti hardwaru, tak i softwaru. Je rovněž nezbytné přizpůsobovat metody 
výuky požadavkům a schopnostem žáků a podporovat žáky nadané. 

Mgr. Eva Březinová 
vedoucí PK výpočetní techniky
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Praxe
Výuka předmětu praxe je nedílnou součástí vzdělávacích programů odborných technických oborů, proto 

se i na naší škole uskutečňuje výuka praxe v oborech strojírenství a elektrotechnika. 

Výuka předmětu praxe je realizována především ve školních dílnách. Učební plán vhodně navazuje 
na teoretickou výuku v odborných předmětech, hlavním cílem výuky praxe ve školních dílnách je naučit žáky 
aplikovat znalosti z teoretických předmětů na konkrétní pracovní technologické postupy, dále je realizovat 
konkrétními pracovními, kontrolními a měřicími činnostmi. Těmito činnostmi dochází u žáků k rozvoji 
chápání souvislostí technologických postupů a rozvíjení jejich dovedností a manuální činnosti. Praktická 
výuka vede žáky k získávání základních morálních vlastností, například vykonávání produktivní práce, 
týmová práce a spolupráce, dodržování bezpečnosti a hygieny práce, ochrana životního prostředí, nakládání 
s odpady, zodpovědnost za svěřený úkol a pomůcky apod.

Výuka předmětu praxe je realizována také na pracovištích odborných partnerských firem. Zde se žáci 
seznamují s technologiemi, stroji, přístroji a dalším vybavením, s nimiž se nesetkají ve školních dílnách. 
Poznávají nové technologické postupy, získávají také nové teoretické znalosti a dovednosti, které doplňují 
výuku odborných předmětů a praxe. V neposlední řadě také získávají zkušenosti ze skutečného pracovního 
prostředí. To absolventům značně napomáhá v orientaci na pracovním trhu, usnadňuje přechod z prostředí 
školy do pracovního prostředí a přispívá k uplatnění v novém zaměstnání.

Profil absolventa reaguje na požadavky trhu práce a konkrétních odborných firem, na požadavek nejen 
manuální dovednosti, ale i vysoké odbornosti a znalosti práce s řídicími systémy. Pojetí výuky žáků je proto 
stále častěji orientováno na práci s přístroji výpočetní techniky a informačních technologií pro řízení a 
ovládání strojů i dalších technologických zařízení. Pro dosažení vyšší efektivity vzdělávání jsou do výuky 
praxe zapojeni i učitelé odborných předmětů.

Partnerské firmy umožňují pro naše žáky nejen rozšíření výuky, ale podporují výuku ve školních dílnách 
i materiálně. Jedná se jak o naše dlouhodobé tradiční partnery, tak i firmy, které navazují novou spolupráci 
na základě poptávky kvalitních techniků. Jsou to například firmy PSP Pohony Přerov, ACR Hranice, Meopta 
Přerov, Bircher BBC Hranice, SSI Schäffer Hranice, Resta Přerov, Plastico Domaželice, Mubea Prostějov a 
další). Tuto spolupráci často zastřešuje Hospodářská komora města Přerova.

Předmět praxe je součástí výuky oborů strojírenství a elektrotechniky v 1. – 3. ročníku. Ve školních 
dílnách se žáci oboru strojírenství postupně seznamují se základy ručního obrábění kovů i nekovových 
materiálů a se základy práce na klasických obráběcích strojích, následně se zabývají rozvojem dovedností 
a manuální zručnosti při strojním obrábění na klasických strojích, seznamují se s technologiemi svařování 
a kování. Dále si osvojují dovednosti v  programování, seřizování a ovládání CNC strojů. Žáci oborů 
elektrotechnika se seznamují se základy ručního obrábění kovů, se základy práce na klasických obráběcích 
strojích a základními pracovními činnostmi v elektrotechnice. Prakticky aplikují znalosti při zapojování 
obvodů elektroinstalace, elektrotechniky a elektroniky, provádějí návrhy desek plošných spojů pomocí 
PC programů a následně realizují jejich výrobu. Získávají znalosti a dovednosti v oblasti automatizace, 
zejména v oblasti využití, zapojování a programování programovatelných automatů PLC. Ve 4. ročníku na 
znalosti a dovednosti získané v praxi navazuje výuka praktických cvičení, jejichž cílem je připravit žáky na 
absolvování praktické části maturitní zkoušky.

Jaromír Bařina 
vedoucí PK praxe
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Přírodovědné vzdělávání
V současné době se každý téměř denně setkává s výsledky či aplikacemi přírodovědného výzkumu a poznání 

nejen v podobě rozličných moderních technologií, ale také prakticky ve všech médiích prostřednictvím 
nejrůznějších informací. Proto v životech mladých lidí hraje stále větší roli kvalita přírodovědného 
vzdělání. To jim umožní porozumět výsledkům či aplikacím přírodních věd a efektivně je využívat ve 
svém každodenním, školním i budoucím profesním životě. Umožní ale také zapojení do veřejných diskuzí 
o důležitých problémech zahrnujících přírodní vědy a technologie, poskytne jim argumenty pro kritické 
hodnocení informací, s nimiž se často setkávají v médiích a na sociálních sítích. 

Nároky jednotlivých oborů naší školy na vzdělávání fyzikální, chemické či matematické jsou rozdílné, 
nejhlubší poznatky získávají žáci studijního oboru technické lyceum. Přírodovědné vzdělávání nemůže 
být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů, žáci by tak nabyli jen teoretických 
vědomostí bez schopnosti tyto poznatky aplikovat v praxi. Škola chce podnítit zájem žáků o další studium 
přírodovědných předmětů, a to hlavně pomocí zážitkového vzdělávání. Proto se zapojujeme do projektů, 
které nám pomáhají naše cíle plnit. Naše škola se tak stala centrem kolegiální podpory a sídlem kabinetu 
matematické gramotnosti Olomouckého kraje v rámci projektu IKAP.

„Neučíme se pro školu, ale pro život“ (Seneca)
Mgr. Magdalena Gažarová 

vedoucí PK MAT, FYZ, DEG a PRV 
krajská metodička Kabinetu matematické a finanční gramotnosti

Cizí jazyky
Všechny základní informace o výuce cizích jazyků na naší škole poskytnou zájemcům webové stránky 

školy. Naleznete tam nejen organizaci studia jednotlivých cizích jazyků a aktuality související s výukou, ale 
i okruhy pro ústní část maturitní zkoušky z cizích jazyků, zapojení žáků a pedagogů do projektů a soutěží a 
další akce, které sekce cizích jazyků pořádá nebo se jich naši žáci účastní (anglická divadelní představení, 
exkurze do knihovny Britského centra v Olomouci, návštěva cizojazyčných filmů a jiné).

Co ale zatím na webu školy nenajdete, jsou různé způsoby zkvalitňování jazykového vzdělávání, které 
se naši vyučující snaží uplatňovat. Nejde jen o používání nejnovějších verzí jazykových učebnic, širší 
zapojení moderní techniky a elektroniky do výuky nebo začlenění technické angličtiny, němčiny a ruštiny 
do vzdělávacího plánu. Chceme připravovat své absolventy pro další studium a pracovní trh 21. století, a 
to podle odborníků znamená, že nemůžeme požadovat pouze znalost cizího jazyka, ale vedeme studenty 
ke kritickému myšlení, rozvíjíme jejich dovednosti komunikovat v nejrůznějších situacích, podporujeme 
spolupráci, kreativitu a rozšiřujeme jejich kulturní povědomí o různých zemích a částech světa, ve kterých 
se hovoří vyučovanými jazyky. 

A můžeme se pochlubit i některými výsledky, například účastí v projektu Erasmus. Ve školním roce 
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2015/2016 absolvovalo v lednu 18 žáků 4. ročníku oboru elektrotechnika v doprovodu dvou pedagogů 
třítýdenní pracovní stáže v Budapešti. Stejnou možnost využilo v květnu 22 žáků 2. a 3. ročníku. Název 
projektu: Moderní technologie – naše budoucnost.

Přibývá i zahraničních vzdělávacích exkurzí a nejsou to pouze pravidelné výjezdy do hlavního města 
sousedního Rakouska. Ve školním roce 2016/2017 odjelo 45 žáků SPŠ Přerov na pětidenní pobyt do 
Švýcarska. Hlavním cílem exkurze se stalo ženevské vědecké centrum CERN a science centrum Technorama 
ve Winterthuru. V následujícím školním roce odcestoval stejný počet našich žáků do Velké Británie. V rámci 
exkurze s názvem Řev motorů a vůně benzínu mohli sledovat plně robotizovanou výrobu automobilů 
značky Jaguár v továrně v Birminghamu, povozit se po závodním okruhu F 1 v Silverstonu a navštívit The 
Natural History Museum a Science Museum v Londýně. Podobný program budou mít i vzdělávací zájezdy 
plánované pro letošní i příští rok.

Výborných umístění dosáhli naši žáci v cizojazyčných soutěžích, kterých se pravidelně účastní. 
Nejvýraznějším z nich je v poslední době - v březnu 2019 - postup žáka SPŠ Přerov, do celostátního kola 
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Také v ruském jazyce dosahují naši žáci úspěchů. Ve školním roce 
2017/2018 1. místo v krajském kole soutěže v uměleckém přednesu v ruštině v soutěži Puškinův památník 
- ARS POETICA s postupem do celostátní přehlídky.

Věříme, že své jazykové kvality budou naši žáci prokazovat v konkurenci jiných škol i nadále a plně je 
uplatní i ve svém profesním životě.

PhDr. Hana Kopečná 
PK cizích jazyků

Společenskovědní vzdělávání
Milá průmyslovko,
i když už slavíš dlouhověkost, stará nejsi. Pod křídly tvých těžkých dveří dospívá mládí, historie zde žije 

přítomností těch, kdo se rozhodli projít tím, co nabízíš. Tvé mohutné stěny majestátně mlčí o generacích 
i osobnostech, jež si odnesly kromě vysvědčení snad i trochu víc – vzpomínky na roky prožité s partou 
spolužáků, na množství zdánlivě neřešitelných problémů, na zážitky s učiteli.

Je a vždy mi bude ctí, že jsem byla (byť krátkou) součástí tvé historie. Mohla jsem se společně se svými 
kolegy podílet na nelehkých úkolech spojených s přerodem dítěte v dospěláka! Historie i přítomnost dělá 
chyby, jsme lidé chybující, ale pod tvou střechou se společně snažíme ze všech sil, aby těch chyb bylo co 
nejméně.

Jsi důkazem toho, že na věku nezáleží, ale na lidech ano. A na lidi jsi měla vždycky štěstí. Z celého srdce 
ti přeji, aby v tobě to léty pěstované lidství zůstalo i pro další generace.

S úctou
PhDr. Dagmar Justová 

vedoucí PK českého jazyka 
výchovná poradkyně
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EVVO
Žáci naší školy se nevěnují jen technice. V hodinách přírodních věd odhalují tajemství spjatá s jevy na  

naší planetě. V rámci environmentálního vzdělávání mají možnost se každoročně zúčastnit projektového 
vyučování. Projekt Ekovýuka, který na škole nepřetržitě probíhá již deset let, je primárně směřován na 
žáky prvních ročníků, avšak zúčastňují se ho opakovaně i starší studenti. Zaměření projektu se každoročně 
mění, ale jeho nedílnou součástí zůstává ekosoutěž, ve které si žáci procvičí své vědomosti a také schopnost 
vyhledat požadované informace na internetu. Projekt zastřešuje i  jednodenní exkurze prvních ročníků 
na vybrané přírodní lokality, kde probíhá terénní pozorování rostlin a živočichů. V průběhu exkurzí žáci 
navštíví naučné stezky v okolí Přerova i významné historické objekty. Nejlepším řešitelům soutěže jsou 
v podzimních měsících předány diplomy a odměny. Finanční stránku projektu zajišťují dotační programy 
na podporu EVVO vyhlašované Olomouckým krajem a  Statutárním městem Přerov. V průběhu let pomohl 
právě tento projekt k významnému rozšíření pomůcek určených pro výuku přírodních věd, především 
ekologie, biologie a chemie. 

Dalšími aktivitami, které probíhají na naší škole, jsou projekty „Recyklohraní“ (odvoz baterií, vysloužilých 
přístrojů a elektroodpadu) a „Papír za papír“ (odvoz použitého papíru). Z prvně jmenovaného projektu byla 
prostřednictvím získaných virtuálních bodů obohacena sbírka učebních pomůcek, druhý projekt poskytuje 
škole za odevzdaný sběr kancelářský papír. 

Žáci technického lycea, kteří často pokračují ve studiu přírodovědných předmětů na vysoké škole, mohou 
od letošního roku maturovat i z chemie. Zaujetí pro obor jim napomáhají laboratorní práce prováděné ve 
školní chemické laboratoři.

Mgr. Stanislava Bubíková 
koordinátorka EVVO
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Tělesná výchova
Předmětová skupina tělesné výchovy působí na střední průmyslové škole ve složení Mgr. Miroslava 

Mikocziová, Mgr. Bohuslav Koutník a Mgr. Tomáš Neradil. Pedagogové se vzdělávají v projektech 
pořádaných pro učitele tělesné výchovy. Výuka probíhá dle školních vzdělávacích plánů v nově vybudované 
a moderně zařízené tělocvičně školy a plaveckém areálu Přerov. Žáci školy jsou vedeni k aktivnímu pohybu. 
V druhé ročníku absolvují třídy lyžařský kurz v areálu Skitech Kunčice pod Kralickým Sněžníkem, kde 
zdokonalují své schopnosti v  lyžování a snowboardingu. Ve třetím ročníku probíhá plavecký výcvik a 
sportovně turistický kurz Na Tesáku. Průmyslová škola patří mezi členy Asociace školních sportovních 
klubů České republiky a aktivně se účastní všech soutěží pořádaných nejen touto asociací, ale i městem 
Přerov.  Žáci jsou velmi úspěšní a vozí ocenění z republikového finále ve stolním tenise, krajského finále 
v kopané, házené, florbale, volejbale a přespolním běhu. Průmyslová škola patří mezi nejúspěšnější školy 
v okrese Přerov. V hodinách tělesné výchovy přistupujeme k  žákům individuálně a snažíme se o pozitivní 
přístup žáků ke sportu a zdravému životnímu stylu.

Mgr. Tomáš Neradil 
PK tělesné výchovy
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Vzpomínky našich absolventů

Když jsem se v roce 1992 v 8. třídě ZŠ rozhodoval kam dál, tak se 
musím přiznat, že jsem tápal. Bylo to období pár let po Sametové revoluci 
a vše bylo nové a jiné než dřív. Většina mých spolužáků se hlásila ne 
ekonomické směry, což byl v tu dobu jasný trend. Ekonomů byl v tu dobu 
nedostatek a všichni za „ekonomikou“ viděli i peníze J. Tak jsem se nechal 
strhnout davem a podal jsem přihlášku na nynější Obchodní akademii. 
Svou druhou přihlášku jsem tehdy nasměroval na SPŠ v Přerově, kde jsem 
se ale nechtěl orientovat na čistou strojařinu a vybral jsem si zaměření 
Technická a strojírenská administrativa. Byl to takový mix strojařiny 
s ekonomikou a dva jazyky. Protože jsem se na přijímací zkoušky nijak 
speciálně nepřipravoval a na „ekonomku“ chtěli skoro všichni, tak se stalo, že úspěšná byla jen přihláška na 
SPŠ. Nutno podotknout, že jsem za to zpětně velmi rád a určitě bych neměnil. 

Obor Technická a strojírenská administrativa hodnotím jako šťastnou souhru náhod, protože mi dala do 
života přehled ve více oborech. V tu dobu mi to nedocházelo, ale v rámci následných studií na Vysoké škole 
Báňské v Ostravě, v soukromém životě, i následně v praxi jsem opakovaně kvitoval obecný přehled, který 
mi „prumka“ dala. Byl to logicky hlavně přehled ve strojírenské oblasti, kreslení v prvních CAD softwarech 
i na „prknech“ tuží, ale zároveň jsem měl základy i v oblasti ekonomiky, uměl jsem psát všemi deseti 
(tehdy jsme se učili na psacím stroji) a v neposlední řadě také alespoň částečná znalost dvou jazyků. Byla 
to výborná „výbava“ do budoucna. Některé technické věci jsem tehdy moc nechápal – z různých obrázků 
v knihách jsem moc moudrý nebyl – zde má současná generace výraznou výhodu v  internetu – najde si 
video prakticky s jakýmkoliv technickým námětem. A jednou vidět jak co funguje je 100x lepší, než o tom 
číst v textu nebo se to snažit pochopit ze schematického nákresu. 

Vím, že někteří učitelé si se mnou během studia na střední dost „užili“, ale to už k tomu věku patří. 
Každopádně jim dodatečně děkuji za trpělivost a snahu nám předat potřebné znalosti. Když se bavím 
se svými bývalými spolužáky, hodnotíme vzdělání na průmyslovce jako univerzální přípravu nejen pro 
vysokoškolské vzdělání. Pak už bylo na zvážení každého, jak s touto devizou naloží. Potvrzovala to situace 
z konce studií, kdy se někdo rozhodl dále specializovat na strojírenství a někdo na ekonomiku. A v přijímacím 
řízení uspěly obě skupiny, což potvrdilo kvalitní přístup pedagogů ve všech oblastech. Za sebe jsem rád, že 
jsem se rozhodl pro strojírenství, protože jsem technicky zaměřený člověk. 

Po střední škole jsem absolvoval VŠB-TU v Ostravě, kde jsem se v posledních ročnících zaměřil na 
dopravu. Tu nám ale kantoři tak cíleně vštěpovali do hlavy, až docílili toho, že z absolventů v mém ročníku 
v dopravě působí jen jeden. 

Rok 2002 byl tím posledním v rámci studií – no a přišel další zlom v životě. Hledání práce. Měl jsem dvě 
možnosti, ale přestože jsem měl z finančního pohledu lákavější nabídku odjinud, vyhrála u mě přerovská 
společnost Meopta, kde jsem cítil větší potenciál do budoucna. Tehdy se vlastně jednalo o nářaďovnu, což 
byla dceřiná akciová společnost Meopty. V tu dobu hledali mladého člověka, který má strojírenské vzdělání, 
je ochotný se učit novým věcem a poradí si bez problémů v práci s počítačem – a to mě zaujalo. Nastoupil 
jsem tedy na pozici řadového kontrolora, kde jsem se rychle učil od zkušenějších spolupracovníků a zhruba 
po roce a půl jsem převzal funkci vedoucího OTK v nářaďovně. Během té doby bylo mým hlavním úkolem 
zdárné zvládnutí nového 3D měřicího stroje jako podpory pro kvalitní výrobu součástí z CNC obráběcích 
center. Využíval se k tomu měřicí software a práce na PC tak byla nedílnou součástí provádění kontroly. Po 
dalších dvou letech jsem pak nastoupil do funkce vedoucího řízení jakosti v divizi mechanika. Následně, 
v roce 2010 jsem byl po osmi letech praxe v oblasti kvality jmenován do pozice ředitele mechanické divize 
v Meoptě, kde působím doposud. Můj profesní život je tedy spjatý s Meoptou.

Meopta je známou značkou zejména v oblasti sportovní optiky, ale stále více se prosazuje na zahraničních 
trzích jako dodavatel sestav do polovodičového průmyslu. Spolupracujeme s mnoha renomovanými 
zahraničními firmami a přesnost výroby nejen mechanických dílů se neustále zvyšuje. Co pro nás před 
pěti či deseti lety bylo z pohledu výroby téměř nepředstavitelné, dnes už vyrábíme prakticky standardně. 
Posouváme se tak stále vpřed. 
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K tomu všemu je ovšem nutné kvalitní a ne zrovna levné strojní vybavení a zázemí. Nedokážeme ale 
využít potenciál tohoto vybavení bez stejně kvalitních lidí. A zde v posledních letech stále více narážíme na 
nedostatek vhodných absolventů. Proto spolupracujeme s více školami a SPŠ v Přerově je jednou z nich. 
Poptávka firem po absolventech technických oborů však značně převyšuje nabídku, což je pro šikovné 
absolventy záruka stabilní práce a jistoty. Za sebe musím říct, že pokud bych se měl znovu rozhodovat o 
studiu na střední škole, určitě bych neváhal a zvolil opět průmyslovku.

Ing. Milan Ryšavý 
ředitel výrobní divize mechanika ve společnosti Meopta-optika, s.r.o. v Přerově

Daniel Pazdera studoval na SPŠ v Přerově obor automatizace v letech 
1992-1996. Po maturitě pokračoval ve studiu na VŠB – TU v Ostravě 
fakultě ekonomické, kde úspěšně v roce 2001 odpromoval.

Proč padla má volba na SPŠ Přerov? Původně jsem chtěl studovat 
obchodní akademii, ale nově otevřený obor Automatizace se mi tenkrát 
jevil jako obor atraktivní a v dlouhodobém horizontu obor s budoucností 
a dalším rozvojem. Škola navíc disponovala již v té době velmi slušnou 
výbavou výpočetní techniky a její učební osnovy pouze potvrdily zaměření 
na tuto perspektivní oblast.

Již od mládí jsem měl velmi blízko k podnikové ekonomice a 
informatice, proto i moje volba ohledně dalšího studia byla jasná, fakulta 
ekonomická. Přestože se jedná o jiný obor, pozitiva studia na SPŠ jsem 

cítil po celou dobu studia na univerzitě, zejména v oblastech systémového inženýrství a jiných. Ještě větší 
benefit technického vzdělání jsem zaznamenal později při hledání zaměstnání a v samotném pracovním 
procesu. Kombinace technického a ekonomického vzdělání byla a stále je jedna z mých konkurenčních 
výhod, která zcela jistě přispěla k tomu, že dnes pracuji na této pozici ve významné zahraniční společnosti. 

S odstupem času více a více oceňuji, že jsem se tenkrát rozhodl studovat právě SPŠ v Přerově. Díky jejím 
erudovaným kantorům, zaměření na praxi a skvělému technickému vybavení škola vytvořila kvalitní základ 
pro další profesní dráhu, ať již byla jakákoliv.

Česká republika je země s dlouhodobou strojírenskou tradicí, kterou je nutné dále rozvíjet. S dalším 
rozvojem automatizace, robotizace a umělé inteligence význam technických oborů dále významně poroste. 
Základem budoucího úspěchu na trhu práce je právě kvalitní vzdělání a připravenost na nové trendy a 
změny na trhu. Jsem přesvědčený, že SPŠ v Přerově je ta správná volba.

Ing. Daniel Pazdera
finanční ředitel/jednatel Mubea-HZP s.r.o.

Otec bagrů – František Palík
Historická budova našej školy si okrem zakladateľa Aloise Mazureka 

pamätá mnohých absolventov, ktorí svojou neskoršou prácou výrazne 
(významne) ovplyvnili život svojich vrstovníkov ale aj neskorších 
generácií. Vzhľadom na zameranie školy sa uplatnili najmä v priemysle, 
ale istotne aj v iných oblastiach.

Podarilo sa nám zistiť, že jedným takým absolventom bol František 
Palík. Konštruktér, zlepšovateľ, autor významných patentovaných riešení, 
z tohoto hľadiska najvýznamnejšiu (a aj najdlhšiu) časť svojho tvorivého 
života strávil v Škode Plzeň.

Františkova životná púť sa začala 7. 11. 1884 v Slavicích u Třebíče. 
Pochádzal z viacerých súrodencov, s určitosťou však vieme iba o dvoch 
bratoch – Antonín a Josef. Školské povinnosti sa začali v obecnej 
dvojtriednej škole v Stříteži, posledné tri roky základnej (povinnej?) 
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dochádzky zavŕšil v meštianskej škole v Třebíči.
Na prelome storočí, v rokoch 1899 až 1901 bol 

študentom našej školy, vtedy c. k. státní průmyslová škola.
Po získaní vzdelania sa vybral na skusy do Viedne. Tam 

v období 1902 až 1905 pracoval ako technický úradník – 
konštruktér vo firme Julius von Petrovic. Na jeseň 1905 
sa vrátil na rodnú Moravu, prácu našiel v Adamove. 11 
rokov pracoval v adamovskej pobočke firmy Bromovský, 
Schulz a Sohr . Zaoberal sa konštrukciami žeriavov na 
ručný, parný aj elektrický pohon. Na základe svojich 
schopností bol v januári 1909 vyslaný na riadenie montáže 
prístavného žeriavu o nosnosti 240 ton do prístavu Pula – 
v tom čase to bol najväčší žeriav na svete. Vedenie firmy 
bolo s jeho prácou veľmi spokojné, po návrate z Puly 
pracoval ako samostatný konštruktér. V roku 1912 bol 
ustanovený prednostom dielní adamovského závodu.

Počas „adamovského“ obdobia sa oženil (31. 7. 1911 
v Přerove) s Ludmilou Horáčkovou, narodili sa im synovia 
Zdeněk (1912) a Slavoj (1914).

V lete 1915 musel narukovať na vojnu. Z frontu 
sa o necelý rok (marec 1916) vrátil a bol pridelený 
do technickej kancelárie ako referent, pričom mu boli 
zverené náročné a významné úlohy. Vtedy sa na nejaký 
čas presťahoval aj s rodinou do Prahy. Tam sa v roku 1921 narodila dcéra Eva. (František Palík nemal 
ďalších potomkov – Zdeněk mal bezdetné manželstvo, Slavoj zostal slobodný, dcéra zomrela 22-ročná)

Po skončení 1. svetovej vojny sa na základe hospodárskych podmienok (v dôsledku straty resp. 
obmedzenia vojenských zákaziek) začali uplatňovať aj v Škode Plzeň nové výrobné programy. František 

Palík sa stal prvým samostatným referentom pre stavbu 
rýpadiel. V tomto odbore sa František úplne našiel. Dosiahol 
technické a konštrukčné úspechy pri stavbe lopatových aj 
korčekových rýpadiel. Bol autorom na tú dobu pokrokových 
riešení mechanizmov. Vyjadrením toho sú aj udelené patenty. 
Dá sa povedať, že bol zakladateľom českej konštrukčnej školy 
rýpadiel medzivojnového obdobia. Uznanie si svojou prácou 
vyslúžil aj u robotníkov. Volali ho „Otec bagrů“!

Zrejme niekedy v 20-tych rokoch sa presťahoval do Plzne, 
kde už zostal až do konca života.

Aj napriek spomínaným úspechom nebola doba po 2. svetovej 
vojne pre Františka Palíka priaznivá. Bol krivo (sú písomné 
dôkazy, že naozaj neprávom) obvinený z germanofilstva 
a kolaborantstva. Bolo mu udelené pokarhanie (důtka) a pod 

zámienkou veku nariadené penzionovanie. 
František Palík zomrel 10. 2. 1962 v Plzni. Manželka ho dala spopolniť, popol bol rozptýlený na 

rozptylovej lúke Ústredného hřbitova v Plzni. František Palík teda nemá ani hrob. Uctime si pamiatku nášho 
krajana (rodáka) aspoň touto krátkou spomienkou.

Ing. Tibor Mikulík

Poďakovanie: Ladislava Nohovcová – Státní oblastní archiv Škoda Plzeň, Radoslav Kolomý (Průmyslové muzeum 
Mladějov), Ondřej Hájek – portál www.bagry.cz 
Viac podrobností o Františkovi Palíkovi v knihe: Historický vývoj lopatových rýpadel (R. Kolomý), vydalo NTM 
Praha.
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Nejstarší tabla našich absolventů
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Seznam absolventů SPŠ Přerov v letech 2014 – 2019

Školní rok 2014/2015
Automatizační technika

Třída A4 
Třídní učitel: Ing. Vlk Ivo

Bartík Robert, Bielko Martin, Herman Jan, Jašek Jan, Jurík David, Krátký Pavel, Krejcárek Michal, Málek 
Jakub, Maršálek Patrik, Matušinec David, Rytíř Vít, Sedlák Jan, Skála Jiří, Svoboda Marek, Švrdlík Ondřej, 
Vaďura Jan, Vybíral Martin, Zábranský David, Zlámal Filip, Žalmánek Jan

Elektrotechnika

Třída E4 
Třídní učitel: Mgr. Gažarová Magdalena

Blažek Tomáš, Dostál Aleš, Dubovský Tomáš, Hájek Jakub, Halíř Jiří, Hřivna Matěj, Indrák Antonín, 
Kratochvila Jan, Mackovík Dušan, Navrátil Jakub, Novotný Roman, Obadálek Jan, Otáhal Dalibor, Panák 
Jan, Plšek Lukáš, Svoboda Tomáš, Šporcl Ondřej, Štefan Vojtěch, Štolcar Vít, Vaculová Tereza, Vybíral 
Pavel, Müller Michal, Pizur MichalTechnické lyceum

Třída L4 
Třídní učitel: Mgr. Pastorková Hana

Bešina Tomáš, Bruštík David, Černý Filip, Došková Ester, Chromík Mikoláš, Chudý Martin, Jehlář Marek, 
Kotas Jan, Koudelka Martin, Murgašová Veronika, Patera Jan, Roman Patrik, Sedmík Daniel, Szekeres 
Michal, Šiška Pavel, Klávora Petr, Školoudík Vojtěch, Mikulík Lukáš

Strojírenství

Třída: S4 
Třídní učitel: Mgr. Havelka Tomáš

Andrýsek Jakub, Blaťák Petr, Bouchalík Tomáš, Derych David, Drexler Daniel, Frais Dušan, Hanzlík Marek, 
Hrabica Marián, Hruška Michal, Chytil Stanislav, Kanis Daniel, Kopečný Vendelín, Koutňák Jan, Kulhánek 
Daniel, Kytlica Tomáš, Macháček Pavel, Matečka Rudolf, Mazur Václav, Mikoška Jakub, Míša Jiří, Sehnal 
Dominik, Sobotka Jiří, Sovák Martin, Spurný Michal, Strnadel Filip, Studený Vojtěch, Šlajs Zdeněk, Trlida 
Jakub, Zamazal Martin, Zdražil Vratislav

Školní rok 2015/2016
Elektrotechnika - počítačové řízení

Třída A4 
Třídní učitel: Ing. Rudolfová Eva

Drajsajtl Tomáš, Chorý Patrik, Klech Michal, Kuchař Vladimír, Kyselý Stanislav, Petráš Robin, Seibert Jan, 
Škarpa Jiří, Vaculík Matěj, Pala Jiří, Šťastný Jakub, Schubert Jan
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Elektrotechnika - technika počítačů

Třída E4 
Třídní učitel: Mgr. Vondrová Marcela

Andrýsek Jan, Eger David, Fáber Daniel, Herzán Ondřej, Ille Michal, Kašpar Daniel, Kössler Ondřej, 
Kovářová Lenka, Láník Jindřich, Malý Tomáš, Metelka Jakub, Novák Jan, Pastorek Jan, Studený Karel, 
Šmída Marek, Vojkůvka Tomáš, Volný Jan, Vykopal Zbyněk, Wehmhöner Roman, Zapletal David, Bibr 
Tomáš, Večerka Jiří

Technické lyceum

Třída L4 
Třídní učitel: Mgr. Čecháková Barbora

Beňa Stanislav, Blahunek Ivo, Dýčka Vilém, Ilík Matouš, Koplík Břetislav, Krcánková Lucie, Krcánková 
Zuzana, Leibnerová Lucie, Maier Michal, Navrátil Stanislav, Odstrčilová Ivana, Suchánek Marek, Šatánek 
Daniel, Šedivý Jan, Vychodil Petr, Zajíček Zdeněk, Krump Štěpán, Zrník Tomáš, Šumbera Martin, Procházka 
Jakub, Dostál Pavel

Strojírenství

Třída S4 
Třídní učitel: Mgr. Neradil Tomáš

Fešar Petr, Horák Tomáš, Horelica Jan, Hošek David, Janáček Jakub, Janíček Stanislav, Juroszek Jan, 
Krčmář David, Krupička Tomáš, Matušík Jaroslav, Matyáš Václav, Mikeš Martin, Mikšík Jakub, Novák 
Tomáš, Odstrčil Dominik, Petráš David, Přikryl Jan, Skopal Jan, Symerský František, Školoud Marián, 
Šmotek David, Torčík Jan, Uhlíř Daniel, Jemelka Petr, Vlk Marek

Školní rok 2016/2017
Elektrotechnika - technika počítačů

Třída E4 
Třídní učitel: Mgr. Hamerská Alena

Braun Adam, Číhala Jakub, Drahotuský Martin, Goldemund Roman, Juhász Vít, Merta Jan, Rábel David, 
Slavík Aleš, Šimoník David, Šindar Martin, Vrána Martin, Hudeček Lukáš, Bačik Ján, Dostálík Martin, 
Gerhát Michal, Hanák Václav, Hruboš Nikola, Labaš Roman, Lechner Jiří, Melč Tomáš, Pavlica Dominik, 
Rajnoch Tomáš, Tvrdoň Jiří, Tylich Ondřej, Železný Petr

Technické lyceum

Třída L4 
Třídní učitel: Mgr. Obadalová Magda

Bednarský Radomír, Doležal Daniel, Fučíková Klára, Horák Dominik, Jemelka Tomáš, Jurčeka Ondřej, 
Juříček Martin, Konupčík Viktor, Koudelka Jakub, Kurfürst Martin, Pecháček Martin, Pochyla Michal, 
Pospíšilík František, Říkovský Jakub, Sedlařík Marek, Raška Adam, Müller Jakub
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Strojírenství

Třída S4 
Třídní učitel: PhDr. Justová Dagmar

Bršťák Robin, Gonda Jiří, Kašpárek Jan, Kotásek Tomáš, Krejčíř Dominik, Látal Jan, Lodl Petr, Maus Filip, 
Měrka Petr, Ostrčil Lukáš, Pokorný David, Raška Jaroslav, Skříček Jaromír, Šída Petr, Škubna Michal, 
Vaculík Libor, Valenta Tomáš, Vybíral Stanislav, Zajíc Michal, Zdráhal Tomáš, Valeš Jan, Hanzlík Marek, 
Mazur Václav

Školní rok 2017/2018
Elektrotechnika - počítačové řízení

Třída A4 
Třídní učitel: Mgr. Březinová Eva

Bečák Jan, Flajšinger Tomáš, Hlosta Ondřej, Chadim Jiří, Krejčíř Jan, Kučerka Zdeněk, Macek Patrik, 
Pokorný Martin, Šídlo Filip, Vařeka David

Elektrotechnika - technika počítačů 
Třída E4

Třídní učitel: Mgr. Bílek Miroslav

Dopita Lukáš, Koroľ Jiří, Krejčíř Adam, Kučera Květoslav, Kudlička Zdeněk, Loucký Jiří, Možíšek David, 
Ogurčák Petr, Pospíšil Petr, Jedlička Jan, Střítecký Tomáš, Surma Matěj, Tomek Vlastimil, Válek Matěj, 
Vozár Jakub, Vybíral Pavel, Zaschke Matyáš, Zatloukal Aleš, Zukal Pavel, Ille Michal

Technické lyceum 
Třída L4

Třídní učitel: Mgr. Bubíková Stanislava

Bucher Adam, Drtil Pavel, Hauerland Filip, Herzán Lukáš, Jemelka Stanislav, Le Nguyen Doan, Markulček 
Petr, Mikuláček Pavel, Novotný Vojtěch, Odstrčil Luděk, Perutka Jonáš, Radosavljevič Dobroslav, Škoda 
Adam, Václavík Filip, Vičík Lukáš, Vyhlídalová Lenka, Zábranská Barbora, Terberová Hana

Strojírenství

Třída S4 
Třídní učitel: Ing. Horáková Ivana

Baďura Jiří, Divila Vít, Gerold Robin, Glozyga Martin, Jemelka Jan, Kocourek Tomáš, Kojetský Štěpán, 
Kuchař Václav, Maršálek Jiří, Matyáš Jan, Nepustil Ondřej, Opletal Vít, Pavlík Jakub, Potrok Roman, Selzer 
Martin, Sloboda Jiří, Štibora Martin, Večerka Rostislav, Pivoň Vojtěch, Col Dominik, Laža Dominik, Rybka 
Martin, Schneider Pavel, Špalek Jan



130 VÝROČÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V PŘEROVĚ

31

Školní rok 2018/2019
Elektrotechnika - počítačové řízení

Třída A4 
Třídní učitel: PhDr. Justová Dagmar

Bartošík Adam, Grézl Michal, Havlík Rostislav, Hostášek Josef, Kuchta Dominik, Moravčík Marian, Pluhař 
Michal, Podola Dominik, Rössler Jakub, Sedlmaier Marek, Skalský Ondřej, Smolka Roman, Švéda Adam, 
Trlida Vojtěch, Vláčil Marek, Zbožínek Jaroslav

Elektrotechnika - technika počítačů

Třída E4 
Třídní učitel: Mgr. Gažarová Magdalena

Bajtek Václav, Dluhoš Matěj, Drtil Marek, Dura Martin, Horáček Michal, Kořínek Jan, Kudlička Jan, Kunkal 
Josef, Lehocký Lukáš, Majer Jakub, Mrtvý Pavel, Nagy Tomáš, Novák Jakub, Pánek Michal, Paštěka Marek, 
Vajda David, Zanáška Karel, Zdráhal Matěj, Mádr Daniel

Technické lyceum

Třída L4 
Třídní učitel: Mgr. Pastorková Hana

Anton Jaroslav, Baranovič Jakub, Blaťák Tomáš, Čech Ondřej, Dudík Radek, Habáň Jakub, Chajda Michal, 
Chytil Alexandr, Juliš Vojtěch, Mazur Jakub, Neděla Pavel, Prečan Vojtěch, Prokop Lukáš, Řihák Lukáš, 
Sochor Adam, Šarata Petr, Šubrt Marek, Tsolmon Tsenguun, Vašíček Michal, Večeřa Pavel, Zádrapa Jan, 
Zbořil Jan, Vítek Jan, Václavíčková Lucie

Strojírenství

Třída S4 
Třídní učitel: Mgr. Koutník Bohuslav

Fegler Šimon, Gál Kryštof, Hanák Václav, Havran Lukáš, Herman Jan, Ježek Dominik, Kafka Jan, Krátký 
Jan, Kužel Pavel, Lehnert Vojtěch, Mac Antonín, Malant Josef, Matušík Tomáš, Mikulášek Stanislav, 
Navrátil Daniel, Ovčáčík Michal, Studený Jakub, Symerský Ondřej, Szekeres Lukáš, Šidloch Jakub, Šídová 
Denisa, Šmehlík Radim, Tellinger Adam, Tomčík Jaroslav, Trnčák Jakub, Zachrdle Marek, Žák Ondřej, 
Chmelík Jakub, Moučka Jan
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