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SLOVO ÚVODEM

Váení kolegové, áci, studenti a pøátelé naší školy,
konèí školní rok 2006/2007, áci ètvrtých roèníkù
prùmyslové školy ijí blíící se maturitou, studenti tøetích
roèníkù vyšší odborné školy se pøipravují na vykonání
absolutoria. Jim všem pøeji úspìšné zakonèení studia na naší
škole a dobrý start do profesní kariéry a dalšího studia a
spokojenost v osobním ivotì.
A jaký je tento školní rok z mého pohledu? Urèitì
mohu øíci, e to nebyl rok prudkých výkyvù a zmìn.
Charakterizoval bych ho jako rok stabilní, kdy škola naplòuje
svou koncepci rozvoje, má poslání ve výchovì a vzdìlávání.
Vìøím, e díky široké nabídce oborù, kroukù a nejrùznìjších
studentských aktivit si mohl kadý ze studentù najít to, co ho
ve škole i mimo ni bavilo, a e spokojených studentù je daleko
více ne tìch, kterým se tento rok nevydaøil.
Chtìl bych podìkovat Radì pøátel SPŠ, která
vìnovala finanèní prostøedky na vybudování venkovního
sportovištì, které bude otevøeno v prostorách areálu domova
mládee. Vìøím, e høištì bude plnì vyuito jak studenty, tak
zamìstnanci školy a umoní další rozvoj sportu na škole.
Novým prvkem, který se významnì projevil v
uplynulém roce, jsou projekty Evropského sociálního fondu.
Škola se zapojila do realizace dvou systémových projektù

MŠMT ÈR financovaných Evropskou unií a rozpoètem Èeské
republiky. Jsou to projekty UNIV „Uznání výsledkù
neformálního vzdìlávání a informálního uèení v sítích škol
poskytujících vzdìlávací sluby pro dospìlé" a projekt PILOT
S: „Tvorba a ovìøování pilotních školních vzdìlávacích
programù na vybraných školách SOŠ a SOU". Novì se škola
zapojila do projektu Olomouckého kraje „Vzdìlávání uèitelù v
pøípravì a øízení projektù".Tento projekt je financovaný z
Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské
republiky. Významný posun v kvalitì vybavení a metodice
výuky v oblasti informaèních technologií elektrotechniky a
strojírenství pøinesla realizace projektù v rámci státní
informaèní politiky ve vzdìlávání. Tento trend získávání
finanèních prostøedkù bude pro školu jistì zajímavý i v
pøíštích letech.
Dovolte, abych závìrem podìkoval všem
pracovníkùm školy, rodièùm i pøedstavitelùm institucí a
firem, kteøí svou prací a pomocí umonili posunout kvalitu
školy o krok dopøedu a bez nich by mnoho aktivit studentù
nebylo moné realizovat.
Ing. Petr Vepøek, øeditel školy

STROJÍRENSTVÍ
(23-41-M/001)
Rozvoj prùmyslové výroby vytváøí na souèasném
trhu práce “hlad” po absolventech strojírenských oborù.
Strojírenství je tradièní obor, zajišující kvalifikované
absolventy se širokým uplatnìním. Na naší škole prochází
modernizací uèebních osnov a je zamìøen na poèítaèové
aplikace ve strojírenství a na poèítaèovou podporu
konstruování a výroby. Klasické odborné pøedmìty, jako
jsou stavba a provoz strojù, strojírenská technologie,
kontrola a mìøení, se ji neobejdou bez rozsáhlého vyuití
výpoèetní techniky.
Studenti ovládají základní práce na PC, mezi
které patøí znalost operaèního systému, textového editoru,
tabulkového procesoru a programování. V prvním roèníku
zvládnou ruèní zpracování výkresové dokumentace a v
dalších roènících se uèí kreslit s vyuitím grafického
editoru AutoCAD a systém pro 3D strojírenské návrhy
Autodesk Inventor. Výuka poèítaèových programù
probíhá na uèebnách vybavených poèítaèovou sítí a
dobrým hardwarovým a softwarovým vybavením. Pøi
prokázání znalostí AutoCADu a Autodesk Inventoru
mohou áci ve 4. roèníku získat certifikát školícího
støediska Autodesk Academia.

V rámci dílenské praxe získávají studenti oboru
strojírenství praktické výrobní dovednosti také v oblasti
klasických výrobních metod zámeènictví, vrtání, øezání,
broušení, soustruení, frézování a svaøovaní. Velká
pozornost je vìnována i výuce programù poèítaèové
podpory výroby a programování CNC obrábìcích strojù a
robotù prostøednictvím DIN a ISO kódù pøi ruèním
programování a samostatných programù SURFCAM a
INTYS. Naši áci se zapojují i do soutìí støedoškolské
odborné èinnosti a dalších odborných soutìí. Pravidelnì
postupují do celostátních kol, kde zaujímají místa v
popøedí. Pøi tìchto aktivitách za pomoci pedagogù
získávají i zkušenosti z obhajoby a prezentace vlastní
práce, co je pro nì pøínosem pøi pøijímacím øízení na
vysoké školy a pøi ucházení se o zamìstnání.
Studenti se takté uèí cizí jazyky, co pøispìje ke
zlepšení komunikace se zemìmi Evropské unie.
Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnìní v
prùmyslových podnicích i soukromých firmách, kde mají
pøedpoklady zastávat místa v konstrukèních a
technologických oddìleních, ve výrobì i øídicím aparátu.
Vìtšina absolventù se hlásí a je i pøijata na vyšší odborné a
vysoké školy.

ELEKTROTECHNIKA
(26-41-M/002)
Perspektivním vzdìlávacím oborem školy je obor
elektrotechnika. V letošním školním roce jsme zaèali
ovìøovat školní vzdìlávací program tohoto oboru v rámci
projektu Pilot S. Z tohoto pohledu jsou také zamìøeny
studijní plány oboru tak, aby jeho absolventi získali
základní teoretické znalosti v jednotlivých oblastech
elektrotechniky a dokázali je aplikovat pøi øešení
konkrétních úkolù. Stejnì jako je tento obor v neustálém
vývoji, dbá i naše škola o neustálý rozvoj jeho technického i
personálního zázemí, odpovídajícího poadavkùm dnešní
praxe.
áci jsou v rámci odborných pøedmìtù, jako jsou
základy elektrotechniky, elektrotechnologie, elektronická
zaøízení, elektrotechnická mìøení, elektrické stroje a
pøístroje a automatizaèní technika, vzdìláváni v
jednotlivých disciplínách oboru elektrotechniky. Své
teoretické znalosti pak prohlubují v odborných semináøích
a v pøedmìtu uèební praxe. Další monosti se jim nabízí ve
volitelných semináøích a zájmových kroucích.
Samozøejmou vìcí u absolventa støední školy zemì
Evropské unie je znalost dvou cizích jazykù a dobrý
všeobecný pøehled. K tvùrèí a samostatné èinnosti jsou
áci vedeni pomocí roèníkových projektù, ve kterých
uplatòují nabyté teoretické znalosti i praktické dovednosti.

Velký dùraz je kladen na vyuití výpoèetní techniky. áci
se nauèí nejen rozumìt bìnému poèítaèi, ale nauèí se jej i
pouívat jako nezbytný nástroj ke své práci a prostøedek
pro celou škálu technických aplikací. Mimo základní
práce na PC, jako napø. textové a tabulkové editory, se ji v
prvním roèníku áci uèí pracovat v CAD systémech pro
elektroniku pøi kreslení schémat a návrhu desek plošných
spojù. V dalších roènících jsou to pak simulaèní programy,
jako napø. RC systém, ISES a novì i rozsáhlý simulaèní
program Multisim 9. Programování prùmyslových øídicích
systémù a aplikace jednoèipových mikropoèítaèù patøí
dnes ji k základním znalostem v slaboproudé
elektrotechnice. Nedílnou souèástí výuky je i ètrnáctidenní odborná praxe ákù druhých a tøetích roèníkù v
elektrotechnických firmách. Pro komplexní pøípravu na
své budoucí zamìstnání mají absolventi tohoto oboru
monost sloit zkoušky o odborné zpùsobilosti podle
Vyhlášky è. 50/1978 Sb. §5 a také certifikát
Autorizovaného vzdìlávacího a zkušebního centra ESÈ.
Ji bìhem studia dosahují naši áci trvale dobré výsledky v
odborných soutìích.
K rozsáhlé odborné výuce je k dispozici øada
specializovaných uèeben s výpoèetní technikou. V
minulém školním roce byla vybavena uèebna strojní

laboratoøe 16 PC. Tato uèebna slouí zejména k výuce
aplikovaného softwar u pro vzdìlávací obor y
elektrotechnika a strojírenství. V letošním školním roce
jsme byli úspìšní s projektem Centrum aplikované
výpoèetní techniky a elektroniky v rámci dotaèní politiky
MŠMT projektù SIPVZ. Nemalé finanèní èástky jsou
vìnovány na podporu zájmových odborných kroukù.

Náplò výuky odborných pøedmìtù vychází ze
souèasného stavu oboru a je smìøována na potøeby dnešního
trhu s pracovními silami, kdy o absolventy elektrooborù je
stále velký zájem. Úspìšnì se uplatòují v soukromých
firmách i vìtších podnicích na pozicích pracovníkù
technické pøípravy, výroby, kontroly a øízení jakosti, servisu a
dalších. Stále vìtší poèet absolventù úspìšnì pokraèuje ve
studiu na vysokých školách technického smìru.

TECHNICKÉ LYCEUM
(78-42-M/001)
Technické lyceum je velmi perspektivní obor,
který se na škole vyuèuje od školního roku 2000/2001.
Ve školním roce 2007/2008 bude výuka v prvním
a druhém roèníku probíhat podle nových rámcových
vzdìlávacích uèebních programù, vytvoøených v projektu
PILOT S. Technické lyceum je koncipováno jako odborné
technické studium s vyšším podílem všeobecného
vzdìlávání a výrazným zastoupením tìch vzdìlávacích
oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné
pro rozvoj technického myšlení.
Absolvent technického lycea je pøipraven k
terciárnímu studiu technických oborù. Pro další studium
získal dobré základy pøírodovìdných pøedmìtù –
matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a

výpoèetní techniky. Získal také vhled do problematiky
technických oborù a konkrétní pøedstavu o nároènosti
terciárního studia i jeho obsahu, co mu umoní snadnìji
se rozhodovat o další vzdìlávací cestì.
Dále získal kompetence uplatnitelné i pøi pøímém
vstupu na trh práce. Mùe se uplatnit na všech
pracovištích, na kterých se vyaduje pøipravenost k
efektivní práci s prostøedky infor maèních a
komunikaèních technologií, øešení jednodušších
programátorských úloh, tvorba a úprava webových
stránek, vyuívání CAD systémù, znalost dvou cizích
jazykù, dodrování normalizace a standardizace, znalost
základních poznatkù z ekonomiky, øízení, pracovního
práva a managementu.

INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE
(26-47-M/003)
Studijní obor Informaèní technologie – aplikace
osobních poèítaèù je vyuèován v Èeské republice pouze na
nìkolika školách a patøí stále k perspektivním oborùm.
Ve d l e v š e o b e c n ý c h v z d ì l á v a c í c h a
pøírodopisných vìdomostí získávají áci pøehled o
informaèních technologiích, který je postupnì podle
podmínek našeho regionu a trhu pracovních sil orientován
na konkrétní zamìøení.
Obecným cílem je nauèit áky pouívat základní
a aplikaèní programové vybavení poèítaèe, a to nejen pro
uplatnìní se v praxi, ale i
pro potøeby dalšího
vzdìlávání,efektivnì pracovat s informacemi a
komunikaèními prostøedky, nauèit je správné orientaci pøi
øešení problémù spojených s vyuíváním prostøedkù ICT a
zejména komunikovat v prostøedí Internetu. Pro áka se
tak stane poèítaè bìným pracovním nástrojem,
napomáhajícím mu pøi øešení úkolù souvisejících se
studiem i s budoucí praxí. Skupina odborných pøedmìtù
tvoøí odborné povinné pøedmìty, z nich nosný pøedmìt
pøedstavuje programové vybavení, od kterého se odvíjejí
další odborné pøedmìty s mezipøedmìtovými vztahy.
Dalšími spoleènými povinnými odbornými pøedmìty jsou
ekonomika, technické vybavení, elektrotechnika a
praktická cvièení. Tyto základní odborné pøedmìty
zobecòují hardwarovou, softwarovou a programovací

problematiku, a jsou prostøedkem k praktickému zvládnutí
látky bez úzkých specializací.
Škola nabízí zamìøení správce poèítaèových sítí a
komunikace. Studium správce poèítaèových sítí je
orientováno na komplexní správu informaèních
technologií. Dùraz je kladen na instalaci, konfiguraci a
správu programového vybavení, lokálních i síových
operaèních systémù. Velká pozornost je vìnována
komunikaci v Internetu, programování a databázím. áci
mohou bìhem studia získat mezinárodní certifikát
v oboru síových technologií – Cisco Academy.
Studium komunikace je orientováno na
získávání, zpracování a prezentaci všech druhù informací
a v souvislosti s tím se áci nauèí vyuívat velké mnoství
odborného SW.
Absolventi
oboru vzdìlání Informaèní
technologie jsou pøipravováni tak, aby po absolvování
nástupní praxe a odpovídající dobì zapracování se mohli
uplatòovat ve funkcích støedního managementu z hlediska
odborného, a to napø. jako správci sítì v rùzných
soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako
správci lokální poèítaèové sítì…
Absolventi studijního oboru Informaèní
technologie jsou dále pøipravováni pro vyšší odborné
studium nebo studium vysokoškolských pøíbuzných oborù.

TVAROVÁNÍ PRÙMYSLOVÝCH VÝROBKÙ
- PRÙMYSLOVÝ DESIGN (82-41-M/034)
Pøi studiu oboru prùmyslový design je výuka
specificky orientována na komplexní navrhování tvaru
prùmyslového výrobku pøi respektování estetických,
ergonomických, technologických a ekonomických
hledisek, se zøetelem na materiál a výtvarné výrazové
monosti výrobku. K tomu je zamìøen celý systém výuky a
studenti postupnì získávají všechny potøebné znalosti tak,
aby zvládli metody a dovednosti ve vytváøení asociací mezi
skuteèným tvarem zobrazovaného objektu a jeho
znázornìním, aby si vytvoøili vlastní výtvarný názor,
osvojili výtvarné myšlení, prvky výtvarného jazyka a
estetické zásady uitné výtvarné tvorby. V prvním roèníku

se hlavnì zamìøují na zvládnutí kresby, základních
sochaøských dovedností a celé škály výtvarného projevu.
Nedílnou souèástí výuky je získání a rozvíjení citu pro
vnímání trojrozmìrných pøedmìtù, jejich kompozici,
pùsobení celku a detailu a tyto získané dovednosti (tvary a
p ro p o rc e ) v y j á d ø i t m o d e l ová n í m . Ve v ý u c e
nezapomínáme ani na oblast vyuívání grafických
programù. Absolventi studijního oboru prùmyslový design
mají monost uplatnit se jako návrháøi, konstruktéøi a
modeláøi v oblasti designu prùmyslových výrobkù nebo
mohou studovat na vysokých školách, zejména na školách
s pøíbuznými obory studia, nebo se mohou uplatnit jako
samostatní výtvarníci.

PROPAGAÈNÍ VÝTVARNICTVÍ
- PROPAGAÈNÍ GRAFIKA (82-41-M/007)
Studenti oboru propagaèní grafika jsou vedeni ke
zvládnutí odborných a výtvarných èinností v široké oblasti
propagaèní grafiky (plakátù, katalogù, firemních znaèek,
brour, reklamních poutaèù …) a ucelená øešení
propagaèních a výstavních akcí.
V systému výuky je zahrnuto získání dovedností v
psaní, kreslení a konstruování písma a jeho grafické øešení
v tiskovinách, dále pak vyuití písma pøi øešení
specifických výtvarných úkolù. Bìhem studia se studenti
uèí zvládnout kresbu, zejména figurální kresbu (správnì a
pohotovì zaznamenat proporce, pohyb, výraz a charakter
figury podle skuteènosti a z pøedstavy), ale i kresbu v
plenéru (napø. dokonalé zvládnutí perspektivy v
exteriéru). Osvojují si základní grafické techniky (tisk z
výšky, hloubky, plochy), rùzné malíøské techniky a
vìdomosti vèetnì dovedností v oblasti vyuívání
poèítaèových grafických programù.
Absolventi oboru propagaèní grafika mohou
najít uplatnìní v jednotlivých oblastech propagaèního

výtvarnictví, odpovídajících jejich odborné profilaci.
Mohou se uplatnit zejména jako designéøi v grafických
studiích, výtvarní redaktoøi v redakcích èasopisù a
nakladatelstvích, designéøi ve firmách, zabývajících se
návrhy a realizacemi expozic, reklamních agenturách
apod.
Dále se mohou uplatnit i v pøíslušné oblasti
samostatné výtvarné èinnosti (malíøství, grafika, kresba).
Po úspìšném absolvování studia mohou studovat jak na
umìleckých vysokých školách, tak i v jakýchkoliv
vysokoškolských oborech.

Pracovištì multimedií

Obhajoby klauzurních prací v rámci pololetních komisionálních zkoušek na umìleckoprùmyslových oborech propagaèní grafika a prùmyslový design

Do teoretické pøípravy oborù tvarování
prùmyslových výrobkù - prùmyslový design a propagaèní
výtvarnictví - propagaèní grafika neodmyslitelnì patøí
seznámení studentù s obecnými principy periodizace
historického vývoje výtvarné tvorby (dìjiny výtvarné kultury)
vèetnì dìjin architektury, malíøství, sochaøství a umìleckých
øemesel.

INFORMAÈNÍ TECHNOGIE
- APLIKACE VÝPOÈETNÍ TECHNIKY (26-47-N/02)
STUDIJNÍ ZAMÌØENÍ:
- správa poèítaèových systémù
- technické aplikace
- ekonomické aplikace
- elektronické aplikace
- komunikace
- informaèní systémy ve veøejné správì
Od školního roku 2006/2007 byli na naši vyšší
odbornou školu pøijímáni studenti do 1. roèníku na nový
obor vzdìlání Informaèní technologie s názvem
vzdìlávacího programu Aplikace výpoèetní techniky. Tento
program byl v závìru roku 2005 schválen pro výuku
akreditaèní komisí MŠMT ÈR. Studenti 2. a 3. roèníku
vyšší odborné školy ještì studují ve studijním oboru Uití
poèítaèù, jeho akreditace postupnì konèí.
Délka vzdìlávacího programu Informaèní
technologie je v denním studiu 3 roky. Ukonèení je
absolutoriem s titulem DiS (Diplomovaný specialista v
oboru). Tento vzdìlávací program je urèen pro absolventy
støedních škol. Je urèen pro prakticky orientované
zájemce, kteøí získají široké praktické znalosti a
dovednosti v oblasti dostupné techniky informaèních
technologií.
Vzdìlávací program nabízí absolventovi nebo
absolventce výstupní znalosti, které mu umoní snadnou
orientaci ve všech oblastech hospodáøství, kde se vyuívají
prostøedky výpoèetní techniky a kde je registrována
poptávka na aplikaènì orientované odborníky. Absolvent
získá všeobecné znalosti z konkrétních oborù
informaèních a komunikaèních technologií jako je
instalace a administrace standardních operaèních
systémù, administrace systémù LAN a WAN a jejich
základní síové sluby, DTP, IS, prezentaèní a grafické
systémy, databázové systémy, programování, sluby
internetu, HW prostøedky, matematiky, elektrotechniky,
ekonomiky a aplikaèního software. Velký dùraz je kladen
na jazykové znalosti s prohloubením jejich odborné
stránky. Absolventi tak mohou pracovat s výkonnými
aplikaèními programy, informaèními systémy, síovými
prostøedky a jsou schopni zabezpeèit analýzu, instalaci a
komunikaci všech tìchto prostøedkù v rámci firmy.
Vzdìlávací program je postaven na rozvíjení
schopností studentù, na rozšiøování odborných znalostí
kadého jedince, samostatného øešení problémù na stranì
jedné a na stranì druhé vede studenty k týmové práci, ke
spoleènému øešení problémù, k adaptaci jedince ve
skupinì, ke zvládnutí organizace a øízení pracovní skupiny
i vìtšího kolektivu.

Skladba a náplò jednotlivých pøedmìtù je
navrhována tak, aby bylo dosaeno maximálních
dovedností absolventa øešit samostatnì i v rámci týmu
problémy na poli informaèních a komunikaèních
technologií.
V prvních dvou roènících mají studenti povinné
pøedmìty všeobecného charakteru, jako je cizí jazyk,
psychologie, ekonomika apod. Mezi pøedmìty odborné
patøí operaèní systémy, poèítaèová typografie,
programování, tabulkové procesory, databázové systémy,
poèítaèové sítì, multimedia, hardwarové vybavení a praxe.
Ve tøetím roèníku jsou kromì všeobecných pøedmìtù i
povinnì volitelné pøedmìty, které jsou seskupeny do
jednotlivých zamìøeních. Ve tøetím roèníku je tedy mono
se zamìøit na správu poèítaèových systémù, technické
aplikace, elektronické aplikace, ekonomické aplikace,
komunikace a informaèní systémy ve veøejné správì.

Veškeré bliší informace o tomto
vzdìlávacím programu jsou k dispozici na
www. vsps-su.cz

8. ROÈNÍK FIKTIVNÍHO KONKURZU NA
OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA
Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola v
Šumperku uskuteènila dne 25. bøezna 2007 ji tradièní
soutì, která simuluje konkurzní øízení na obsazení
volného místa.
Jedna ze studentských spoleèností – Exhibice,
obèanské sdruení vypsala výbìrové øízení na místo
asistent / asistentka a na místo obchodního zástupce /
zástupkynì. Poøádající firma vyhlásila základní podmínky
pro pøijetí na danou pozici a od zájemcù poadovala i
bìné písemné materiály v této souvislosti obvyklé – to je
ádost o místo a ivotopis. O obsazení volného místa
obchodního zástupce bojovali ve finále tøi studenti a o
místo asistentky/asistenta rovnì tøi studenti.
Výbìrové øízení mìlo odbornou èást na PC,
druhou èástí byl ústní pohovor v èeštinì a tøetí èástí

pohovor v angliètinì nebo nìmèinì podle volby studenta.
Úloha na PC kopírovala reálný úkol ve vztahu k vybírané
pozici a pohovor byl veden rovnì v tomto duchu.
Porota byla sloena z personální øeditelky Pars
nova, a.s. Mgr. Lucie Snášelové a øeditele a jednatele firmy
DesignCis, s.r.o Ing. Petra Novotného. Komise pracovala
podle pravidel reálného výbìrového øízení a zodpovìdnì
urèila vítìze kadé kategorie. Vítìzi však byli všichni
zúèastnìní – získali velice cennou zkušenost a pøi reálném
výbìrovém øízení tuto zkušenost jistì zúroèí.
Vítìz v kadé kategorii postoupil do školního
kola, které se bude konat 12. prosince 2007 tentokrát na
Støední odborné škole Šumperk a úèastníci se budou
ucházet o místo personálního øeditele a tiskového mluvèí.

STØEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ÈINNOST
Institut dìtí a mládee Ministerstva školství,
mládee a tìlovýchovy organizoval ji 28. roèník soutìe
Støedoškolské odborné èinnosti. Ve školním roce
2005/2006 jsme se této soutìe „SOÈ“ zúèastnili.
Charakterizuje ji sedmnáct soutìních oborù:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

matematika a matematická informatika
fyzika
chemie
biologie
geologie, geografie
zdravotnictví
zemìdìlství, potravináøství, lesní a vodní
hospodáøství
ochrana a tvorba ivotního prostøedí
strojírenství, hutnictví, doprava a
prùmyslový design
elektrotechnika, elektronika,
telekomunikace a technická informatika
stavebnictví, architektura a design

12
13
14
15
16
17

interiérù
tvorba uèebních pomùcek, didaktická
technologie
ekonomika a øízení
pedagogika, psychologie, sociologie a
problematika volného èasu
teorie kultury, umìní a umìlecké tvorby
historie
filozofie, politologie a ostatní humanitní a
spoleèenskovìdní obory

Studenti se setkávají se svìtem odborníkù,
objevù, praktických dovedností, znalostí, samostatné i
týmové práce, nauèí se prezentovat sebe i své výkony,
pøijímat kritiku i pochvalu odborné poroty…
Školního kola se zúèastnilo 17 prací, které byly
výbornì obhájeny a 15 splnilo poadavky pro postup do
okresního kola soutìe. Jak sami mùete z následujícího
výètu posoudit, oborová pestrost svìdèí o všestrannosti
studentù naší školy.

Úèastníci SOÈ (28. roèník) ve školním roce 2005/2006
obor 05 - geologie a geografie
Turistické vítání - CK FKLIDU
Libor Fuchs (IT3B), Petr Sommer (IT3B)

3. místo v okresním kole

Turistické vítání - Symbólia
Jitka Vaníèková (VP2B)

2. místo v okresním kole

Dagmar Pustinová (VP2B)

2. místo v krajském kole - licitace

obor 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design
Lisovací technika - støíhání
Ladislav Fojtl (S3), Lubomír Diviš (S3)

1. místo v okresním kole
3. místo v krajském kole

Slévárenství
Milan Straka (S3), Petr Krátký (S3)

2. místo v okresním kole

obor 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika
Nízkonapìová pájeèka s regulací teploty
Adam Michut (E3)

4. místo v okresním kole

Generátor zvuku parní lokomotivy
Viktor Ptáèek (E1)

3. místo v okresním kole

Simulátor krokových motorù
Stanislav Tkáè (E4)

2. místo v okresním kole
4. místo v krajském kole

obor 12 - tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
My Books
Martin Madìra (TL3)

1. místo v okresním kole
6. místo v krajském kole

Opakování vyjmenovaných slov
Aleš Bahník (VP2A)

3. místo v okresním kole

Modulární redakèní systém
Marek Vavruša (IT3A)

2. místo v okresním kole
5. místo v krajském kole

obor 13 - ekonomika a øízení
Marketingový manuál školy
Jana Hejlová (IT4A)

3. - 4. místo v okresním kole

Hana Habermannová (IT4A)
Jak uspoøádat ples
Ondøej Svaèek (IT3B), Jiøí Hošek (IT4B)

1. místo v okresním kole
2. místo v krajském kole - licitace

Uèebna aplikované ekonomie
Andrea Èepová (VP2A)

3. - 4. místo v okresním kole

obor 14 - pedagogika, psychologie a problematika volného èasu
Interaktivní hudebnì - výukový program
Marek Byrtus (VP1A)

1. místo v okresním kole
2. místo v krajském kole - licitace

obor 17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní a spoleèenskovìdní obory
Zahranièní obchodování
Johana Janèaøíková (VP2A)

1. místo v okresním kole

Jaromír Dudek (VP2B)

2. místo v krajském kole - licitace
15. místo v republikovém kole

Úèastníci SOÈ (29. roèník) ve školním roce 2006/2007
obor 01 - matematika a matematická informatika
Spartakus.sw
Petr Papoušek (IT4B), Petr Neèas (IT4B)

1. místo ve školním kole

Tomáš Andrle (IT4B)

1. místo v okresním kole a postup do KK

obor 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a prùmyslový design
Vliv podmínek pøi soustruení na jakost povrchu
Stanislav Stolarik (S3)

1. místo ve školním kole

Tomáš Zbránek (S3)

1. místo v okresním kole

obor 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika
DJ MIXING CONSOLE 2006 ST
Ladislav Valenta (E1)

1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole a postup do KK

Øízená líheò pro plazy
Jiøí John (E1)

2. místo ve školním kole
3. místo v okresním kole

obor 12 - tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
Popelka 2007
Viktor Ptáèek (E2)

1. místo ve školním kole
1. místo v okresním kole a postup do KK

S Popelkou k pneumatice - výukový text
Martin Valenta (E2)

2. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole a postup do KK

obor 13 - ekonomika a øízení
Marketing a management - Studentholiday, obèanské sdruení
Marek Ostrý (TL3), Marek Paitka (TL3)

1. místo ve školním kole
2. místo v okresním kole a postup do KK

Do krajského kola soutìe Støedoškolské odborné èinnosti tedy postoupilo 5 studentských prací. Pøejeme všem
“soèkaøùm” mnoho úspìchù v krajském kole!

Støedoškolská odborná èinnost 2007 (školní kolo)

Soutì 2D kreslení v AutoCADu

ŠKOLNÍ SOUTÌ - 2D KRESLENÍ V AUTOCADU
Dne 26. ledna 2007 se konala školní soutì 2D
kreslení v AutoCADu. áci dle pøedlohy pøekreslovali
výrobní výkres strojní souèásti. Èasový limit pro práci byl
40 min. Úkolem bylo prokázat zruènost, rychlost a
pøesnost pøi práci v programu AutoCAD. Bylo zapotøebí
té uplatnit znalosti zásad technického kreslení. Do
soutìe se pøihlásilo celkem 20 ákù (devìt z tøídy S3 a

jedenáct z tøídy S4). Úkolem této soutìe bylo porovnat
znalosti a schopnosti našich ákù ve 2D kreslení na
poèítaèi a vybrat reprezentanta naší školy na mezinárodní
soutì Autodesk ACADEMIA DESIGN 2007, která se
uskuteènila 8. a 9. bøezna 2007 na Vyšší odborné škole a
Støední prùmyslové škole ve ïáru nad Sázavou.

Výsledky soutìe 2D kreslení v AutoCADu (školní kolo)
Milan Straka (S4)

1. místo

Ladislav Fojtl (S4)

2. místo

Pavel Rousek (S4)

3. místo

CELOSTÁTNÍ SOUTÌ AUTODESK ACADEMIA
DESIGN 2007
Ve dnech 8. a 9. bøezna 2007 se na Vyšší odborné
škole a Støední prùmyslové škole ve ïáru nad Sázavou
konal 13. roèník celostátní soutìe Autodesk Academia
Design 2007.
Je to soutì ákù støedních škol z celé Èeské
republiky a Slovenské republiky ve znalostech a

schopnostech práce se SW produkty firmy Autodesk.
Tohoto roèníku se úèastnilo celkem 34 škol. Naši školu
reprezentoval Milan STRAKA v kategorii 2D kreslení v
AutoCADu a Jakub DUÍK v kategorie 3D - modelování v
Inventoru (oba tøída S4). I pøes výrazné organizaèní
potíe, které se v prùbìhu soutìe vyskytly, naši áci
dokázali v celkovém poøadí obsadit pìkné 13. a 15. místo.

SOUTÌ NA NÁVRH REKLAMY AUTOBUSU
MÌSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
Poèátkem roku 2006 vyhlásila spoleènost
Mercedes - Benz soutì pro støední umìleckoprùmyslové
školy v Èeské republice, jejím pøedmìtem byl návrh na
reklamu autobusù Mercedes - Benz uívaných v hromadné
mìstské dopravì.
Poadavkem byla míra invence návrhu v rámci
zadání. Zohlednìna mìla být vstøícnost spoleènosti
Mercedes - Benz k poadavkùm a potøebám cestující
veøejnosti (školáci apod.) a ekologiènost provozu

autobusù vyrábìných touto firmou. Soutìe se za naši
školu zúèastnili studenti prvních roèníkù. V tvrdé
konkurenci umìleckoprùmyslových škol celé republiky,
(mezi nimi byly i takové, jejich jméno je v Èechách a na
Moravì ji øadu desetiletí pojmem), získala naše studentka
Romana Vyhnánková (PV1) jedno z ocenìní: 8. místo mezi
cca 90 soutìícími za hravý návrh úsmìvnì parodující
èeskou pøímìstskou vesnièku nebo snad jakousi satelitní
zástavbu. Cenu si pøebrala na zaèátku èervna 2006 na
výstavišti v Brnì.

KONVERZAÈNÍ SOUTÌ V ANGLICKÉM JAZYCE
Ji tradiènì zaèátkem nového roku, letos to
pøipadlo na 30. ledna, probìhla na naší škole soutì v
konverzaci v anglickém jazyce.
Nìkolik pøihlášených se zaleklo a nepøišlo.
Zdravé jádro v poètu sedmnácti studentù angliètiny
nakonec vìnovalo svùj odpolední volný èas poslechu a
ètení anglického textu, vìdomostnímu testu a pøedevším
pak pøedvedli své znalosti jazyka pøi svém monologu a
konverzaci na vylosované téma. Mnozí z nich by se
rozhodnì v zahranièí neztratili.

V okresním kole soutìe v anglické konverzaci,
konané na Støední odborné škole v Šumperku Petr Herzig
pøedvedl „his best“ (to nejlepší, co mohl) a obsadil 1. místo.
Zúroèil tak svùj dlouholetý zájem o angliètinu a èas, který
jí vìnuje.
Závìrem mùeme s radostí konstatovat, e i
studenti a studentky technicky zamìøené školy jsou
schopni vynikat v humanitním oboru a dosáhnout
vynikajících výsledkù. Tak se tìšme na pøíští roèník
soutìe!

Výsledky konverzaèní soutìe v anglickém jazyce (školní kolo)
NEJLEPŠÍ “ANGLIÈTINÁØI”

Petr Herzig (IT3A), David Mièka (TL3)
Stanislav Zitta (IT3A)

Výsledky konverzaèní soutìe v anglickém jazyce (okresní kolo)
Petr Herzig (IT3A)

1. MÍSTO

SOUTÌ V ELEKTRONICE
Elektrotechnická komise v letošním školním
roce opìt zorganizovala soutìe v elektronice. Soutì byla
uspoøádána pro áky základních škol. Náplní soutìe pro
všechny kategorie byly dvì èásti.

První èást: test teoretických znalostí z
elektroniky a historie elektroniky. V druhé èásti soutìe
mìli áci, kteøí prošli úspìšnì teoretickými testy, monost
prokázat své praktické znalosti na konstrukci

elektronického zaøízení. Sloitost zaøízení odpovídala
jednotlivým kategoriím pøihlášených studentù. Soutì
probìhla 19. prosince 2006.
Soutìe se zúèastnilo 28 soutìících pøevánì
ákù 8. a 9. tøíd.

Soutì pro áky Vyšší odborné školy a Støední
prùmyslové školy probìhne koncem školního roku
2006/2007.
Pøeji všem, kteøí se zajímají o elektroniku a
techniku mnoho úspìchù v další práci.

Výsledky soutìe v elektronice:
1. MÍSTO

Radek Jankù (111 bodù)

2. MÍSTO

Martin Pospíšil (106 bodù)

3. MÍSTO

Michal Krušínský (103 bodù)

OLYMPIÁDA V ÈESKÉM JAZYCE
A ŠUMPERSKÝ HAVRAN
Dne 13. února 2007 se konalo školní kolo
Olympiády v èeském jazyce. Zúèastnilo se celkem 33
studentù z 1.- 4. roèníkù.
Ji sedmého roèníku literární soutìe
"Šumperský havran " se zúèastnilo 18 studentù ze všech

roèníkù naší školy. Nejvìtší poèet zástupcù mìla tøída
IT4A (celkem 8 studentù).
Naše škola poslala do soutìe nejvíce pøíspìvkù.
Na 1.-3. místì se letos nikdo neumístil, ale všem byly jejich
pøíspìvky otištìny v almanachu.

Výsledky Olympiády v èeském jazyce (školní kolo):
1. MÍSTO

Martina Tomášková (PV3) - 19 bodù

2. MÍSTO

Milan Seitler (IT1B) - 17 bodù

3. MÍSTO

Tereza Chromeèková (PV2) - 16 bodù

Výsledky Olympiády v èeském jazyce (okresní kolo):
Martina Tomášková (PV3)

6. MÍSTO

15. ROÈNÍK CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ
SOUTÌE STØEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
O tuto soutì je velký zájem, bohuel musíme
stále omezovat poèet soutìících pouze na dva pøípadnì
tøi za kadý roèník. Naši áci tradiènì obsazují pøední

1. roèník

místa ze stovek zúèastnìných. Letos naši školu
reprezentovali tito áci:

Roman Kozák (IT1A)
Jakub Mahdal (IT1B)
Jan Merta (TL1)

2. roèník

Viktor Ptáèek (E2)
Lukáš Rutar (TL2)
Martin Weiser (IT2A)

3. roèník

Michal Králík (IT3A)
David Mièka (TL3)
David Kròávek (TL3)

4. roèník

Ivo Kolomazník (IT4A)
Jiøí Vejmola (IT4B)

56. ROÈNÍK MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
V této prestiní a obtíné soutìi se letos našim
ákùm daøilo opìt dobøe, a to i díky tomu, e nìkteøí z nich
navštìvovali besedy k Matematické olympiádì, poøádané
Pøírodovìdeckou fakultou UP Olomouc.

Do školního kola Matematické olympiády postoupili:
KATEGORIE C

Jan Brázdil (IT1B)
Michal Jaroò (TL1)
Roman Kozák (IT1A)
Jakub Mahdal (IT1B)
Jan Merta (TL1)
Michal Ohlídal (TL1)
Milan Seitler (IT1B)

KATEGORIE B

Viktor Ptáèek (E2)
Lukáš Rutar (TL2)

Do krajského kola Matematické olympiády v Olomouci postoupili:
KATEGORIE C

Jan Merta (TL1)
Michal Jaroò (TL1)
Michal Ohlídal (TL1)

MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTÌ
KLOKAN 2007
Poøadí v kategorii Student (3. a 4. roèníky) - nejlepší z 27 soutìících
79 bodù

Jiøí Vejmola (IT4B)

69 bodù

Michal Králík (IT3A)

69 bodù

Martin Pospíšil (TL4)

66 bodù

David Mièka (TL)

65 bodù

Martin Piták (IT4A)

59 bodù

Tomáš Dostalík (IT3A)

59 bodù

Petr Pavlièík (TL4)

Poøadí v kategorii Junior (1. a 2. roèníky) - nejlepší z 63 soutìících
84 bodù

Michal Ohlídal (TL1)

79 bodù

Lukáš Rutar (TL2)

77 bodù

Tomáš Mazák (TL2)

75 bodù

Jan Merta (TL1)

74 bodù

Jakub Hazda (TL1)

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
Školní kolo Fyzikální olympiády absolvovali a
následný postup do krajského kola v Olomouci si zajistili
áci Jan Merta (TL1) a David Mièka (TL3).

Výsledky Fyzikální olympiády (krajské kolo):
3. MÍSTO

David Mièka (TL3)

5. MÍSTO

Jan Merta (TL1)

Blahopøejeme všem úspìšným ákùm, dìkujeme jim za reprezentaci školy a tìšíme se na setkání v matematických a
fyzikálních soutìích v pøíštím školním roce.

Sezení u poèítaèù a ve školních lavicích pøi
vyuèování rozvíjí duševno našich ákù. Ale zdravý duch se

udrí jen ve zdravém tìle. Kromì bìné tìlesné výchovy
nabízíme ákùm v prùbìhu studia následující akce.

SPORTOVNÌ TURISTICKÉ KURZY
Ji tradiènì škola poøádá pro své áky tøetích
roèníkù tuzemské i zahranièní kolektivní pobyty, ve
kterých áci rozvíjejí své volní vlastnosti, zocelují své
fyzické i psychické zdraví a v neposlední øadì poznávají
krásy pøírody a zpùsob ivota lidí v jiných zemích. V

èervnu 2006 se uskuteènili sportovnì turistické kurzy v
italské Numanì, španìlské Peniscole, èeském Vranovì,
vodáci zdolali øeku Moravu a kdo si nevybral, absolvoval
sportovnì turistický kurz s docházkou v Šumperku.
Celkem se tìchto akcí zúèastnilo 134 ákù 3. roèníkù.

LYAØSKÉ VÝCHOVNÌ VZDÌLÁVACÍ ZÁJEZDY
Kadoroènì se lyaøských pobytù úèastní áci
druhých roèníkù. Letošní subtropická zima nám
neumonila svištìt na jiskøivém snìhu, ale nevzdali jsme
to. Lyaøská výuka probìhla teoreticky pøednáškami a

promítáním kvalitních výukových filmù. Pohorky
nahradily lye a prochodili jsme krásné prostøedí okolo
jesenické Severomoravské chaty. Dvou lyákù se
zúèastnilo 109 ákù.

SPORTOVNÍ KROUKY
Pro sportovní vyití ákù všech roèníkù jsou
organizovány v odpoledních hodinách sportovní krouky
posilování, stolního tenisu, florbalu, košíkové a odbíjené.
áci vyuívají školní posilovnu a obì školní tìlocvièny.

Tìchto volnoèasových aktivit se hojnì zúèastòují jak hoši,
tak i dívky. Je to vítané rozptýlení a protaení tìla po
celodenním sezení ve školních lavicích.

DLOUHODOBÁ SOUTÌ TØÍD
Reprezentanti školy pro støedoškolské sportovní
soutìe se rekrutují ze sportovních klání v rámci školy.
Bìhem celého školního roku katedra tìlesné výchovy
organizuje pro áky školy mezitøídní sportovní turnaje,
které jsou bodovány a body se neustále naèítají. Na závìr
roku je vyhlášeno poøadí nejlepších sportovních tøíd a

udìleny finanèní odmìny ve prospìch kolektivních akcí
celé tøídy. Zdravé soutìení mezi spoluáky pøináší
utuení tøídních kolektivù, rozvoj volních vlastností,
posílení tìla i ducha. V tomto školním roce se uskuteènily
tyto mezitøídní soutìe.

Bìh prùmyslovky:
1. MÍSTO

Pavel Weinlich (E4)

2. MÍSTO

Petr Pospíšil (TL4)

3. MÍSTO

Tomáš Florián (E4)

4. MÍSTO

Vojtìch Martínek (IT2B)

5. MÍSTO

Jaroslav Thomas (E2)

6. MÍSTO

Tomáš Volek (IT2A)

Stolní tenis (celkem se zúèastnilo 40 studentù a studentek):
1. MÍSTO

Petr ák (S1)

2. MÍSTO

Martin Štelc (TL2)

3. MÍSTO

Jakub Urban (E3)

Plavání - štafety tøíd:
1. MÍSTO

E3 (3:15)

2. MÍSTO

IT4A (3:18)

3. MÍSTO

TL1 (3:20)

4. MÍSTO

E4 (3:21)

5. MÍSTO

TL3 (3:49)

6. MÍSTO

TL2 (3:56)

Prùmyslovácká laka (dívky):
1. MÍSTO

M. Kousalová (PV2) - 137 cm

2. MÍSTO

D. Smolíková (IT3B) - 125 cm

3. MÍSTO

L. Vanèurová (IT3B) - 125 cm

Prùmyslovácká laka (hoši - mladší):
1. MÍSTO

V. Andrš (TL2) - 165 cm

2. - 3. MÍSTO

J. Nemrava (IT2B) - 160 cm

2. - 3. MÍSTO

M. Køíek (E2) - 160 cm

Prùmyslovácká laka (hoši - starší):
1. MÍSTO

M. Skýpala (IT3B) - 165 cm

2. MÍSTO

S. Bartoš (TL3) - 165 cm

3. MÍSTO

B. Khýr (IT3B) - 160 cm

Celkové výsledky celoroèní soutìe tøíd:
1. MÍSTO (3.000,- Kè na tøídní akce)

TL2 (118 bodù)

2. MÍSTO (2.000,- Kè na tøídní akce)

E3 (93,5 bodù)

3. MÍSTO (1.000,- Kè na tøídní akce)

E4 (78 bodù)

STØEDOŠKOLSKÉ HRY
I v tomto školním roce se naši chlapci i dívky zúèastnili sportovních soubojù. Dìkujeme našim reprezentantùm
za tato umístìní.

Stolní tenis (okresní kolo):
Umístìní: 5. místo

Naše drustvo:
Martin Štelc (TL2), Jakub Urban (E3)

Petr ák (S1), Ondøej Kašpar (S1)

Pøespolní bìh (okresní kolo):
Umístìní: 4. místo (dívky)
Naše drustvo:

Umístìní: 2. místo (hoši)
Naše drustvo:

Daniela Zajícová (PV3)

Pavel Weinlich (E3), Petr Pospíšil (TL3)

Hana Vepøková (TL1)

Ondøej Èernohous (TL3)

Lucie Vepøková (TL1)

Bedøich Beran (S3), Petr Tlkanec (IT3B)

Støedoškolský pohár v házené - hoši (okresní kolo):
Vedoucí drustva: Mgr. Ivan Tesaø

Naše drustvo:

Umístìní: 2. místo

Aleš Langr (TL2), Tomáš Volek (IT2A)

Michal Bartl (S4), Pavel Rousek (S4)
Filip Najman (S1), Radek Hejný (E1)
Radek Fišer (S4)
Martin Králíèek (IT1A)

Odbíjená - hoši (okresní kolo):
Vedoucí drustva: Mgr. Ivan Tesaø

Naše drustvo:

Umístìní: 1. místo

J. Ševèík (IT4A), R. Kadleèek (TL3)

M. Piták (IT4A), M. Králík (IT3A)
T. Bartoš (TL3), T. Volek (IT2A)
M. Horníèek (TL3), L. Marek (IT1B)
T. Bartl (TL3), M. Jaroò (TL1)

Støedoškolské hry v odbíjené - dívky (okrskové kolo):
Vedoucí drustva: Mgr. H. Tesaøová

Naše drustvo:

Umístìní: 4. místo

L. Neugebauerová (IT4A)

D. Zajícová (PV3), J. Skýpalová (TL1)
I. Zatloukalová (PV3)
K. Struová (PV1), K. Špaèková (PV1)
K. Válková (PV1), B. Uhlíøová (PV1)

Støedoškolský pohár v košíkové (krajské finále):
Vedoucí drustva: Mgr. Michal Petøík

Naše drustvo:

Umístìní: 5. místo

Pavel Andrés (S4) - kapitán

Radek Fischer (S4), Martin Kulhavý (E1)
Ondøej Kuchtík (TL2), Jiøí Koláø (TL1)
Petr Václavek (TL2), Petr Pavlièík (TL4)
Ondøej Leštinský (IT3B), Petr Kaòák (S1)
Tomáš Bárt (Tl3), Tomáš Kugler (IT1B)
Luboš Pohoøelský (TL4)

Corny - støedoškolský pohár (krajské finále):
Vedoucí drustva: Mgr. Marek Šváb

Naše drustvo:

Umístìní: 5. místo (z 11 škol)

Matìj Dubský (TL3), 100m, 400m, štafeta

Tomáš Durïák (S2), dálka
Jiøí Gál (E2), koule
Ivan Kanìv (S1), koule, 400m, štafeta
Ondøej Leštinský (IT3B), výška
Petr Pospíšil (TL4), 100m, 400m, štafeta
Luboš Pohoøelský (TL4), 100m, dálka, štafeta
Jakub Sedláèek (IT1C), 1500m
Michal Skýpala (IT3B), koule, výška
Petr Tlkanec (IT3B), 1500m
Pavel Weinlich (E4), 1500m

Støedoškolský pohár v kopané - hoši (okrskové kolo):
Vedoucí drustva: Mgr. Michal Petøík

Naše drustvo:

Umístìní: 2. místo

Miroslav Zádrapa (TL4)
Petr Pavlièík (TL4), Matìj Dubský (TL3)
Bronislav Rudolf (IT4B), Ondøej Král (S1)
Jakub Mucha (E4), Bedøich Beran (S4)
Tomáš Florián (E4), Petr Vokurka (S4)
Ondøej Zatloukal (S4), Jakub Karel (S3)
Jan Drobný (S4), Vítìzslav Jirsák (IT4A)
Ladislav Fojtl (S4), Karel Zetocha (IT2A)
Petr Èernohous (S4), Miroslav Klug (S3)

Severomoravská chata, èasté místo zimních sportù
naší školy

ROZVOJ OSOBNOSTI STUDENTA NA ŠKOLE
Tento název nese dlouhodobá cílená aktivita
zarámovaná do podoby dlouhodobého projektu
"Osobnost studenta - zdravý ivotní styl", který škola pøijala k
realizaci ji v roce 1995. Výsledky jeho desetiletého
uplatòování lze jistì rozeznat pøedevším v rozvinutých
samosprávných aktivitách studentù, které se staly souèástí
školního plánu práce a aktivit Školního klubu, které se
týkají vyuití volného èasu studentù. Obsahovì se
doplòuje a pøekrývá s „Preventivním programem“, který je
øízen výchovnou poradkyní školy.
Zámìrem projektu je zmìna celkového pøístupu
ke studentùm jako osobnostem – škola by v tomto smìru
mìla být školou otevøenou, prunou, s pøátelskou a tvùrèí
atmosférou, kde student má právo být stejnou osobností
jako jeho uèitel. Souèasnì jde o snahu pomoci studentùm
najít pevné ivotní hodnoty a zvyšovat jejich odolnost vùèi
negativním vlivùm, vychovat z nich samostatné,
zodpovìdné a vyrovnané jedince, schopné pøeít v tvrdé
soutìi úspìšných konkurentù.

Projekt svým zamìøením vytváøí pøedpoklad
realizace vnitøní transformace „tradièní školy“ ve školu,
akceptující potøeby tzv. informaèní spoleènosti. Projekt je
zamìøen:
• na zprostøedkování pøístupu studentù ke špièkovým
i n fo r m a è n í m t e ch n o l o g i í m r e n o m ov a n ý ch
softwarových a hardwarových firem.
• na realizaci vnitøní transformace obsahu, forem a
zpùsobu výuky „tradièní školy“ ve smìru áka i uèitele.
• na rozvoj osobnosti studenta.
• na zvládnutí nového pøístupu k informacím - na nové
zpùsoby hodnocení znalostí na základì komplexních
prací a dovedností pracovat s fakty, uspoøádat a dát jim
smysl tak, aby podpoøila øešení zadaných úkolù.
• na zmìnu práce uèitele, a to pøedevším v metodice a
postupech výuky ve smyslu pøemìny „uèitele jako
jediného zdroje informací“ v uèitele, který koncipuje
zadání, øídí samostatnou práci áka, vysvìtluje a hlavnì
individuálnì konzultuje se ákem konkrétní problémy.

Projekt je vytvoøen ve tøech úrovních:
1. úroveò
Kurzy GO! – je vysvìtlen v samostatném
pøíspìvku.

To, jak se nám daøí projekt realizovat, je
pøedmìtem kadoroèního vyhodnocení. Jistì vše nelze
transformovat najednou, ale po menších èi vìtších
krùècích spìjeme ke koneènému naplnìní cílù projektu.

2. úroveò
Adaptace (pro 1. a 2. roèník). Jde o souvislý sled
spoleèenských akcí, semináøù, cvièení, exkurzí a her
zamìøených na adaptaci studenta do podmínek spojených
s pøíchodem na støední školu.
3. úroveò
Tvoøivost (pøedevším pro 3. a 4. roèník). Škola se
snaí ve své nabídce rozšíøit monosti tvùrèího uplatnìní
schopností studentù ve výuce (povinné, nepovinné,
volitelné). Jde o tyto hlavní aktivity:
• samostatné práce studentù jednotlivých studijních
oborù – kontakt s podniky a podnikateli.
• prezentace výsledkù ve škole i mimo ni (noviny, rádio,
výstavy, soutìe).
• zlepšení celkové atmosféry školy (výzdoba školy,
spoleèné neformální akce).
• certifikace znalostí a dovedností studentù vlastními
školicími støedisky na základì jejich individuálních
zájmù.
Pøespolní bìh 2006 a pøíprava raftù

KURZY GO! (záøí 2006)
Ji od roku 1996 poøádá naše škola, v prvním
týdnu po prázdninách, týdenní pobytové kurzy v pøírodì
pro první roèníky støední školy. V roce 2006 poprvé kurzy
probìhly na samém okraji Moravského krasu, ve støedisku
Baldovec. Garantem programu bylo obèanské sdruení
„Na pohodu“, dùleitou souèástí jednotlivých
organizátorských týmù jsou studenti a uèitelé naší školy.
Jmenovitá prezentace je jednou z cest jak veøejnì
podìkovat všem dobrovolníkùm z o.s. „Na pohodu“ a o.s.
Klub-KA, kteøí pøípravám kurzu vìnovali nejen svùj èas a
materiál, ale zejména své srdce - ve slubì druhým.
• IT1A: tøídní uèitelka - Mgr. Alena Pavlù, v týmu
Kamila Dvorská, Ondøej Matyáš, Lukáš Sterenèák,
Blanka Skálová
• TL1: tøídní uèitel - Mgr. Pavel Mareš, v týmu Ondøej
Svaèek, Petra Unzeitigová, Petr Koneèný, Jiøí Hošek
• IT1C: tøídní uèitel - Mgr. Petr Kobylka, v týmu
Veronika Bartoòová, Lukáš Odstrèil, Radek Kadlèek,
Aneta Janíèková, Martin Chmelaø
• PV1: tøídní uèitel - Mgr. Radek Orel, v týmu Jan
Daniel Doleal, Iveta Havlová, Michael Králík, Jana
Böhmová, Hana Øehoøová

• IT1B: tøídní uèitelka - Mgr. Helena Müllerová, v týmu
Tereza Adámková, Hana Ohlídalová, Jiøí Støecha,
Lucie Molèanová, Pavel Špirka, Radim Klosowski
Spoleèným šéfinstruktorem této rozsáhlé akce
byl Ondra Svaèek, který má velký podíl na koneèném
úspìšném výsledku.
Velkým pøínosem kvality programu je velmi
dobøe vybavené støedisko, jemu vévodí originální vysoké
lanové pøekáky a 25 metrù vysoká vì s lezeckými
stìnami. Krásné zalesnìné okolí vytvoøilo scénu pro
outdoorové aktivity, a pøitom kadá tøída mìla k dispozici
svùj prostor pro akce pod støechou.
Program na støedisku byl velice pestrý a stal se
prostøedkem k naplnìní cílù kurzu:
• seznámení studentù ve tøídì navzájem a s tøídním
uèitelem
• prvky sebepoznávání studentù
• nastolení sociální komunikace ve tøídním kolektivu
• obsazení tøídních rolí a nastartování týmové
spolupráce.

ICT V EKONOMICE A PODNIKATELSKÉ PRAXI
12. prosince 2006 probìhla prezentace projektu
ICT v ekonomice a podnikatelské praxi urèená pro ostatní
školy v regionu a pro podnikatele.
Na škole bylo vytvoøeno výukové pracovištì
aplikované podnikové ekonomiky, kde áci 2. a 4. roèníkù
støední školy a studenti Vyšší odborné školy absolvují
výuku ekonomiky a ekonomické praxe pomocí práce
fiktivních firem nebo studentských spoleèností. Souèástí
èinnosti studentských firem je i obchodní èinnost, a to na
poli mezinárodním, nebo áci a studenti obchodují se
svými spoluáky ze Slovenska, kde se vyuèuje ekonomika
pomocí práce cvièných firem.
Pracovištì tvoøí materiální zázemí pro Centrum
studentských spoleèností – jedná se o „jakýsi“ školní
podnikatelský inkubátor. Specifikum pracovištì vychází z
pøedpokladu, e absolvent støední nebo vyšší školy by mìl
být v rámci své odbornosti pøipravován i na
podnikatelskou praxi.
Pracovištì simuluje vybavení reálné firmy
potøebným HW i SW k vedení firemní agendy.
Obsahuje vybavenou podnikatelskou knihovnu –
klasickou i elektronickou a potøebnou prezentaèní
techniku.
Pracovištì je mono vyuít i k práci v rámci
absolventských prací - zamìøení Informaèní systémy ve
veøejné správì a Ekonomické aplikace 3. roèník Vyšší
odborné školy. Pracovištì je dále mono pouít pro
vzdìlávání a školení uèitelù – vyuití IT ve výuce
ekonomiky a pøi vzdìlávání dospìlých (projekt UNIV).

Dalším vyuitím pracovištì je monost nabídky školení
pro podnikatele. Specifikým významem pracovištì je
pouití elektronické uèebnice aplikované ekonomie, která
obsahuje základní kapitoly podnikové ekonomiky a
vzorové pøíklady. Veškerá podání související s
podnikatelskou aktivitou je mono øešit elektronicky,
nebo jedním z pracoviš je elektronická podatelna s
moností vyuití elektronického podpisu. Studenti tak
jsou vedeni k vyuití VT v bìné obèanské i podnikatelské
praxi.

Informaèní centrum

STUDENTSKÉ SPOLEÈNOSTI
- VÝCHOVA K PODNIKÁNÍ
Ve školním roce 2005/6 zaèalo na Vyšší odborné
škole a Støední prùmyslové škole Šumperk pracovat 7
studentských spoleèností, které podnikaly v rámci
programu mezinárodní vzdìlávací organizace Junior
Achievement.
Tento program podnikání studentù se na škole
setkal s obrovským ohlasem, a proto se komise provoznì
ekonomická rozhodla zøídit na škole Centrum
studentského podnikání s cílem vytvoøit pro studentské
podnikání právní i materiální zázemí. Byl podán a
realizován projekt s názvem ICT v ekonomice a podnikání ,
který umonil realizovat významnou èást zámìru.
Pro školní rok 2006/2007 bylo opìt registrováno
sedm studentských firem a pøedmìty podnikání
jednotlivých spoleèností jsou smìøovány ku prospìchu
školy a kadá studentská spoleènost má na školním trhu
svùj podíl.
Centrum spolupracuje s Radou pøátel SPŠ a
obèanským sdruením Klub~Ka. Kadá studentská firma
spolupracuje s reálnou firmou – konzultantem.
Èinnost centra je podporována finanèními prostøedky
Olomouckého kraje.
Po výborných zkušenostech z loòského školního
roku naplánovalo centrum opìt veletrh tìchto spoleèností
s cílem seznámit školní i mimoškolní okolí s touto
aktivitou. Veletrh se konal 15. 5. 2007 a byl vlastnì

doprovodnou akcí studentské akademie „Uèíme se
podnikat“.
Centrum studentských spoleèností pracovalo
podle následujícího èasového harmonogramu:
záøí 2006
- vznik spoleèností, ádost o dotaci a vytvoøení centra
øíjen 2006
- zahájení èinnosti spoleèností, vybavení centra
prosinec 2006
- prezentace spoleèností pro veøejnost v rámci týdne
otevøených dveøí a prezentace projektu - ICT v
ekonomice (12. 12. 2006)
prosinec - duben 2007
- školní soutì firem, uzavøení èinnosti firem
kvìten 2007
- spoleèný veletrh, akademie Uèíme se podnikat
kvìten 2007
- ukonèení èinnosti spoleèností, èinnost centra bude
pokraèovat v dalším školním roce
Pro bliší pøedstavu o práci studentských
spoleèností pøedkládáme ještì jejich seznam a seznam
jejich konzultantù a program studentské akademie.
Závìrem chceme ještì zdùraznit, e vìtšina
vydìlaných prostøedkù studentských firem je urèena na
dobroèinné úèely.

Studentské spoleènosti:
StudentHoliday

zprostøedkování zájezdù, brigád
- cestovní agentura

UVSproduction

poøádání spoleèenských akcí

Exhibice

prezentace projektù

F&N

výroba a distribuce èasopisù

Break Point

prodej obèerstvení

Free Studio

zpracování fotografických zakázek,
grafické práce, tvorba www

Dürer’s company

prodej produktù z propagaèní grafiky

Konzultanti studentských spoleèností:
Galerie AVE - ART
VLTAVA - LABE - PRESS, a.s.,
divize Støední Morava,
Šumperský a jesenický deník
JESENÍKY Sdruení cestovního ruchu
DesignCIS, s.r.o.

Máša agency - produkèní
a umìlecká agentura
Agentura Trifox
ANCORA, s.r.o.
Roman Mazák - NUGET
Sdruení podnikatelù - SUIS

ŠKOLNÍ KLUB A JEHO AKTIVITY
Studentský školní klub vznikl pøed pìti lety díky
aktivitám studentù, které potøebovaly své zázemí ve škole.
Provoz klubu je zajištìn obèanským sdruením Klub - KA,
které v prvních tøech letech získalo finanèní prostøedky na
klubové aktivity z grantu „Nadace rozvoje obèanské
spoleènosti“ v programu Klub-net.
V dobì školního vyuèování jsou klubové prostory
vyuívány jako pøirozené shromaïovací a relaxaèní
místo.
Klubové akce nejsou vázány jen na prostor klubu.
Nejvýraznìjší klubové akce se dostávají do plánu školy a
zúèastòují se jich studenti celé školy. Aktivní organizátoøi

se podílejí jako elévové a instruktoøi na kurzech GO! pro
první roèníky. Tradièní akce jako "Respondeo" ,
„Stukovací ples“ nebo „Viktor“ jsou organizovány
studentským Klub - kem, školou a Radou pøátel SPŠ.
Významnou studentskou aktivitou je èinnost školního
studentského parlamentu a rozhlasu. Úspìšnì zde studenti
píší a realizují projekt mezinárodní spolupráce školních
klubù ÈR, SRN a Polska pod názvem Klub-net.
Školní klub je místem, na kterém si studenti
uvìdomují své obèanské postoje, realizují své zájmy a sami
se podílejí na bìhu školy. Školní klub je místem, ve kterém
si studenti reálnì zkoušejí, co je to obèanská spoleènost.

VIKTOR 2006 - ANKETA NEJLEPŠÍCH
Ji 12. roèník tradièní akce „Viktor“ se konal dne
28. èervna 2006 v hlavním sále Domu kultury v Šumperku.
Pøed zraky studentù a uèitelù Vyšší odborné školy a
Støední prùmyslové školy v Šumperku byla udìlena
ocenìní, která mapují dovednosti a úspìchy nad rámec
známek uvedených na vysvìdèení. Poutavosti akce pøispìl
i kulturní program, který prokládal vyhlášení výsledkù v
jednotlivých kategoriích.
Po seètení výsledkù v prospìchu, absenci a
celoroèní sportovní soutìi je poøadí nejlepších tøíd
následující:

1. místo - TL1 (tø.uè. Mgr. J. Saxa)
2. místo - IT1A (tø.uè. Mgr. L. Petøíková)
3. místo - IT2A (tø.uè. Ing. M. Hochmanová)
Kategorie - Uèitel roku 2006
Mgr. Ondøej Šanovec

Kategorie - nejlepší sportovec:
Nejlepším sportovcem se stal:

Tomáš Veselý (IT4A)

Další nominace:

Pavel Andrés (S3)

Lukáš Krejèí (TL4A)

Mirek Zádrapa (TL3)

Martin Holub (TL4A)

Petr Pospíšil (TL3))

Radek Kadlèek (TL2)

Petr Pavlièík (TL3)

Karolína Snášelová (TL4B)

Jan Kotrle (S3)

Jakub Feltl (TL4A)

Daniela Zajícová (PV2)

Kategorie - nejlepší odborník:
Nejlepším odborníkem se stal:

Stanislav Tkáè (E4)

Další nominace:

Johana Janèaøíková (VP2A)

David Mièka (TL2)

Jaromír Dudek (VP2B)

Lukáš Kousal (S4)

Gabriela Grznárová (VP2A)

David ouelka (S4)

Aneta Mikulová (VP2A)

Tomáš Jílek (E4)

Martin Madìra (TL3A)

Daniel Krobot (TL1)

Marek Vavruša (IT3A)

Kategorie - nejlepší organizátor:
Ondøej Svaèek (IT3B)

Nejlepším organizátorem se stal:
Další nominace:
Jiøí Hošek (IT4B)

Jan Kozák (TL3)

Petr Sommer (IT3B)

Petr Papoušek (IT3A)

Petr Koneèný (IT3B)

Kamila Dvorská (IT3A)

Petra Unzeitigová (IT3B)

Blanka Skálová (TL3)

Jan Daniel Doleal (IT4B)

Veronika Bartoòová (IT4A)

Kategorie - nejlepší student:
Jiøí Vejmola (IT3B)

Nejlepším studentem se stal:
Další nominace:
Ivo Kolomazník (IT3A)

Daniel Neèas (TL3)

Tomáš Andrle (IT3B)

Lukáš Vanìk (IT3A)

Kateøina Grundìlová (IT3B)

Martin Madìra (TL3)

Petr Sommer (IT3B)

Petr Pavlièík (TL)

Martin Pospíšil (TL3)

Vítìzslav Jersák (IT3A)

Jana Šubová (TL3)

Marek Vavruša (IT3A)

Ladislav Fojtl (S3)

Dalibor Špringer (IT3B)

STUDENTSKÝ PARLAMENT
Sloení parlamentu ve školním roce 2006/2007:
Pøedseda parlamentu:

Marek Humenský (E3)

Pøedseda komory SPŠ:

Tomáš Vejmola (E3)

Místopøedseda komory SPŠ:

Roman Unzeitig (S1)

Pøedseda komory VOŠ:

Miroslav Mlynáø (VP1A)

Místopøedsedkynì komory VOŠ:

Eva Jarmarová (VP1A)

Zapisovatel:

Jan Husár (IT1C)

Na øíjnovém zasedání došlo k volbì nového
pøedstavenstva parlamentu. Zastupitelùm byla
prezentována nabídka zástupcù sdruení Klub-ka,
monost podílet se na pøípravì školních akcí poøádaných
tímto sdruením, pùsobícím pøi naší škole, úèastnit se akcí
Klub-ka a pøihlásit se ke èlenství v klubu.
(www.klubka.org) Stejnì otevøenì se našim i ostatním
šumperským studentùm prezentoval nízkoporahový klub
Rachot, kde mùe mláde trávit svùj volný èas. Také
Zastupitelstvo dìtí a mládee v Šumperku pozvalo áky do
novì zakládaného klubu pro mláde v suterénu Vily Doris,
kde budou mít k dispozici prostor k odreagování i
obèerstvení.
Dubnové zasedání bylo svoláno zejména kvùli
urèení finanèní sbírky Adopce na Dálku, kterou parlament

uspoøádal. Díky všem, kteøí na tuto akci pøispìli, bude naše
„adoptovaná“ indická dívka Mary Sayana D´Cruz moci
zahájit další - ji pátý - rok svého školního studia. Speciální
dík patøí na tomto místì tøídì IT4A, která vìnovala na
podporu dobroèinné akce 6000,- Kè - celý výnos z
podnikání studentské spoleènosti komunikaèních
technologií.Výtìek sbírky èinil 13.719,- Kè, èástka
potøebná pro financování Adopce na Dálku èiní 5.000,- Kè.
Na kvìtnovém zasedání bylo zastupitelstvem
parlamentu odsouhlaseno, e zbylých témìø 9.000 Kè se
rozdìlí - za èást obnosu bude parlament sponzorovat zvíøe
v Olomoucké ZOO, které se stane neoficiálním školním
maskotem; èást obnosu daruje stejnì jako loòský rok
místní organizaci Schola Viva na vybavení jejich
Hippocentra. Na kadém zasedání zaznívají nápady a

pøipomínky zastupitelù parlamentu, kterými se vedení
školy dále zabývá a snaí se vyjít studentùm vstøíc a
vytváøet tak co nejpøíjemnìjší atmosféru ve škole. Zvláštní
podìkování patøí zejména dvìma pøedsedùm parlamentu,
kteøí jsou zároveò èleny Zastupitelstva dìtí a mládee v

Šumperku (pøi Vile Doris). Tomáš Vejmola vykonává
funkci pøedsedy zastupitelstva, Marek Humenský je
místopøedsedou klubu. Našemu parlamentu pøedávají
podstatné informace týkající se místních akcí,
volnoèasových aktivit mládee apod.

ÚÈAST VOŠ A SPŠ V PROJEKTU
ADOPCE NA DÁLKU
Projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na
Dálku patøí mezi nejmodernìjší a nejefektivnìjší zpùsoby
rozvojové pomoci. Sponzoøi z Èeské republiky jeho
prostøednictvím podporují potøebné dìti v rozvojových
zemích. Díky finanènímu pøíspìvku se dìtem hradí
zejména školné, školní pomùcky, zdravotní péèe a
pojištìní. Peníze nejdou pøímo do rodin dìtí zapojených
do projektu - disponuje s nimi místní organizace, která se
projektu úèastní (více informací o projektu najdete na
stránkách www.charita-adopce.cz).
Indie je nejvíce podporovanou zemí v projektu,
pro miliony dìtí je toti i pouhé základní vzdìlání
nedostupné. Navíc vzhledem k nízké úrovni výuky na
vìtšinì místních základních škol, které jsou první 4 roky
zdarma, ani dìti, které mají monost je navštìvovat,
nezískají ucelenìjší vzdìlání. Proto má pro nì obrovský
význam, kdy mohou být zaøazeny do sponzorského
projektu, umoòujícího navštìvovat kvalitní školu, její
absolvování jim umoní najít si stálé zamìstnání a postavit
se na vlastní nohy.
Indickou dívku Mary Sayanu D´cruz jsme k
„adopci“ vybrali u pøed ètyømi lety – akce vznikla z
podnìtu tehdejší pøedsedkynì školního parlamentu. Do
projektu byla Mary pøihlášena pøed vstupem do první
tøídy, díky kadoroèní podpoøe a solidárnosti ákù a
pedagogù naší školy mùe tedy v souèasnosti navštìvovat
u ètvrtou tøídu. Rádi bychom jí umonili studovat a do
konce základní školy – tedy dalších osm let. Jednorázový

Mary Sayana D’cruz

kadoroèní pøíspìvek 5.000,- Kè pokrývá potøebné
náklady na celý rok. Pokrývá školní poplatky a pomùcky,
školní uniformu, poplatky za dìtské zájmové kluby a
vzdìlávací tábory, takté školení poøádaná pro rodièe,
zdravotní poplatky za dítì, nadto vánoèní dárek od
komunity a organizaci vánoèní besídky. Dvakrát roènì od
Mary obdríme dopis psaný v jazyce Kannada s
pøiloeným anglickým pøekladem, k tomu na konci
studijního období roèní zprávu, obsahující zhodnocení
pokrokù ve studiu a její vysvìdèení.
Základní informace o Mary:
• narodila se 28. 12. 1996
• pøedmìty, které studuje: jazyk Kannada (její
nejoblíbenìjší), matematika, nauka o ivotním
prostøedí
• cíl, kterého by chtìla dosáhnout: uèitelka
• otec pracuje jako námezdní dìlník
• matka pracuje v domácnosti
Závìreèná zpráva za poslední školní rok (2005/2006):
Mary se úspìšnì rozvíjí, je bystrá ákynì.
Postupuje do ètvrté tøídy. Mezi její záliby a pøednosti patøí
tanec a zpìv. Aktivnì se úèastní kulturních aktivit
poøádaných školou, doma ráda pomáhá pøi vaøení. Rodièe
pracují tvrdì a snaí se udìlat maximum pro blaho svých
dìtí, ale nejsou schopni jejich potøeby zvládnout. Jsou
proto vdìèni za Vaši pomoc pøi vzdìlání jejich dítìte.

PROGRAM NETACAD - SÍOVÁ AKADEMIE
V lednu loòského roku byla na škole slavnostnì
zahájena èinnost lokální akademie programu NetAcad
(døíve Cisco Networking Academy). Zároveò s tím
zahájily pilotní studium prvního semestru kurzu CCNA
dvì skupiny studentù – ètvrtý roèník oboru Informaèní
technologie a skupina druhého roèníku VOŠ. Na konci
školního roku pak úspìšnì zakonèilo studium tohoto
kurzu a obdrelo certifikát 12 studentù støední školy a 17
studentù VOŠ. V souèasnosti z tìchto 17 studentù VOŠ
jich pokraèuje 11 druhým kurzem – CCNA 2, který by mìli
zakonèit ještì pøed absolutoriem. Na støední škole byly
kurzy CCNA po úspìšném ovìøení integrovány do
uèebních plánù a v kurzu CCNA 1 je nyní zapsáno celkem
105 studentù.
Z pohledu mého jako vedoucího akademie a
zároveò také lektora je studium NetAcad programu pro

velkou èást studentù natolik motivující, e se slovy „Ale my
chceme ten certifikát !!!“ jsou ochotni „pøekousnout“ i
pomìrnì tìké sousto v podobì testù v anglickém jazyce. I
proto plánujeme v nejbliší dobì rozšíøit nabídku kurzù o
èást týkající se základu informaèních technologií - IT
essentials.
Z diskuse lektorù støedních a vysokých škol, která
probìhla na dubnové výroèní konferenci programu
NetAcad, jsem si odnesl také poznatek, e co do zájmu a
kvantity studentù úèastnících se výuky NetAcad
programu, je naše škola v porovnání s podobnými
støedními školami velmi úspìšná. Není moné pøedvídat,
jak se bude zájem vyvíjet v budoucnu, ale myslím, e start
naší akademie se povedl a osobnì bych rád studentùm
popøál co nejvíce nabytých znalostí a dovedností (a také
certifikátù). Více informací o programu NetAcad na
www.netacad.cz.

PROTON 2006
Zahajovací kurz pro áky prvního roèníku oboru
elektrotechnika “PROTON” 2006 probìhl ve dnech 4. a
8. záøí 2006 na Severomoravské chatì. Cílem kurzu bylo
seznámit áky s novým tøídním kolektivem, pedagogy i
náplní zvoleného studijního oboru. Bohatý program kurzu
byl sestaven z odborných zamìstnání, sportovnìturistických i oddechových aktivit.
Zájem o obor elektroniky byl rozvíjen formou
praktických èinností. Bìhem dvou zamìstnání se áci
nauèili pájet a zhotovit si jednoduchý plnì funkèní
výrobek v podobì elektronické kostky. Rádiový orientaèní
bìh, tzv. „Hon na lišku, a práce s krátkovlnnými stanicemi
seznámil áky formou her i závodu s další oblastí
radiotechniky. Pùldenní výlet spojený se základy
topografie pak mnohým pøinesl informace i základní
dovednosti z této oblasti. Ty si také mohli áci hned
vyzkoušet ve høe “Hledání pokladu”. Pøi programu s Policií
ÈR byla ákùm pøedvedena radiová technika, mohli
sledovat práci policejních psovodù a zásahové jednotky.
Od prvních minut kurzu byly také formovány
sociální vztahy v tøídním kolektivu. áci se formou her
vzájemnì pøedstavovali, byli vedeni ke slušnému chování a
vystupování. Pøes rozdílné povahové rysy i osobní zájmy se
stoprocentnì zapojovali do všech spoleèných aktivit.
Souèástí programu kurzu byla i pøednáška o drogách,
kterou si pøipravili sami instruktoøi v rámci tzv.
minimálního preventivního programu.
Pøi všech provádìných aktivitách áci nebyli jen
pasivními úèastníky nebo diváky, ale pøedevším jejich
aktéry. Od sportovnì pohybové èinnosti - baseball, rádiový
orientaèní bìh, støelba ze vzduchovek, pøes praktický
nácvik pouívání rádiových pojítek, orientace v
neznámém terénu a po základy pájení a zhotovení
jednoduchého elektronického výrobku, to vše umonilo
ákùm získat nové dovednosti.

Slavnostní zakonèení kurzu probìhlo v pátek
odpoledne za úèasti rodièù ákù. áci obdreli diplomy a
ceny za jednotlivé soutìe, rodièe mohli vidìt co jejich dìti
vlastnoruènì zhotovily a na videoukázce shlédnout i
prùøez dìním na kurzu. Spokojenost nových ákù tøídy E1
a ocenìní ze strany rodièù bylo nejvìtší odmìnou pro ty,
kteøí se na pøípravì a prùbìhu kurzu obìtavì podíleli.

ELEKTROTECHNICKÉ KROUKY
„Teorie je nudná a uèit se, to bolí. Ale nauèit se
jak poskládat poèítaè, udìlat si detektor kovù, postavit
mixání pult pro diskokeje, nebo napsat øídicí program
pro mikropoèítaè, to u je jiné kafe." To, e ák se nejvíce
nauèí, kdy chce sám nìco poznat a vytvoøit, to vše si plnì
uvìdomuje i vedení školy a proto èinnost zájmových
kroukù velmi podporuje.
Pro zájemce o výpoèetní techniku byl novì
otevøen krouek CISCO ITE1. áci se v krouku uèí
hardwarové struktury poèítaèù, serverù a síových prvkù.
Sami si pak mohou z nakoupených komponentù sestavit a
zprovoznit vlastní poèítaè. Získané znalosti si áci mají
monost ovìøit formou testù a pøi jejich úspìšném
vykonání pak obdret svìtovì uznávaný certifikát od firmy
CISCO.
Pro velký zájem o krouek elektroniky byly v
letošním školním roce otevøeny tyto krouky dva. V
krouku si áci pod vedením zkušeného uèitele mohou
stavìt podle vlastního uváení rùzné elektronické
pøístroje. Nauèí se vyrábìt desky plošných spojù, mìøit a
osazovat základní elektronické souèástky a s pomocí
uèitele i oivit své první výrobky. U tìch „zaèínajících" byl
v oblibì blikající vánoèní stromeèek, ti zkušenìjší se ji
pustili do sloitìjších výrobkù, nebo dokonce stavìli
zaøízení podle vlastního návrhu.
Èinností pokraèoval i letos krouek robotiky, který
je zamìøen na stavbu a øízení pohonu solárních robotù a na
programování jednoèipových mikropoèítaèù. áci, kteøí si
minulý rok vyrobili a oivili programátor s univerzální
jednotkou vstupù a výstupù se nyní vìnovali tvorbì
programù a jednoduchých aplikací s mikropoèítaèem.
Celostátní soutìe solárních robotù „Napájení Sluncem
2006" se letos zúèastnilo 6 ákù naší školy.
áci základních škol mohou kadý pátek
navštìvovat krouek elektroniky pro ZŠ a v rámci svých
mimoškolních aktivit nejen smysluplnì trávit volný èas, ale
také formovat volbu svého dalšího profesního zamìøení.

Vìnovat se mladým lidem nad rámec školních
povinností se rozhodnì vyplácí. Mìøítkem výsledkù
nemusí být jen napø. to, e se 5 ákù z kroukù zapojilo do
soutìe Støedoškolské odborné èinnosti, ale i jejich
postupnì vytváøený vztah ke vzdìlání a profesnímu rùstu.
To jsou hodnoty, které si ze školy odnesou na celý ivot.

Krouek robotiky (zkouška robota)

Z èinnosti krouku robotiky

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE
Od èervna 2006 se na nové budovì školy tyèí
stoár meteorologické stanice, na kterém jsou umístìny
snímaèe a senzory mìøených velièin. Autorem projektu
meteorologické stanice je ji bývalý ák oboru
elektrotechnika Martin Vágner, který na ní pracoval dva
roky. V prùbìhu øešení projektu navrhnul uspoøádání
stanice, jednotlivé snímaèe a potøebné pøevodníky, které i
prakticky realizoval. Vypracoval a odladil aplikaèní
program pro PLC AMiNi-E, který škole zdarma vìnovala
firma AMiT s.r.o. Ve druhé etapì pak vytvoøil program pro
zpracování namìøených údajù a jejich statistik vèetnì
pøehledné webovské prezentace. A co všechno stanice
umí? Její snímaèe mìøí a vyhodnocují teplotu vzduchu,
rychlost a smìr vìtru, mnoství sluneèní energie a to, zda
prší popø. kolik bleskù se v okolí vyskytlo. Pokud tedy

kohokoliv zajímá jaké je aktuální poèasí v Šumperku, mùe
se informovat na lehce zapamatovatelné adrese
http://meteo.vsps-su.cz. Zde se zájemce dozví jaké je
aktuální poèasí nad prostorem naší školy, ale také na
názorných èasových diagramech mùe vidìt jeho vývoj za
zvolené èasové období. Archiv dat potom nabízí i
dosaená maxima nebo minima v jednotlivých mìøených
velièinách. Kdy se napø. nad územím Evropy pøehnal
nièivý orkán Kyril, tak dosahovala rychlost vìtru nad
Šumperkem a 142 km/hod.
Martin Vágner nastavil svým øešení laku
ákovských projektù velmi vysoko. Pøesto je tento projekt
stále otevøený a nabízí monost seberealizace dalším
odváným a šikovným ákùm naší školy.

Školní meteorologická stanice

Ladìní programu pro projekt Popelka

PROJEKT POPELKA
Popelka je pohádková bytost, která se vyznaèuje
samými kladnými vlastnostmi. Je pracovitá, spolehlivá,
tichá, pøipravena kdykoliv vykonat pøidìlenou práci. Za
jedinou noc dokáe bezchybnì roztøídit hrách a èoèku a
ještì si mezi tím odskoèit „zapaøit" na královský bál. A
stejné vlastnosti, a na tu poslední, má i pneumatický tøídiè
kulièek, který jejich tvùrci pojmenovali Popelka. Ale
pìknì popoøádku, jako v pohádce.
Na poèátku byl sponzorský dar, potom myšlenka
a nakonec spousta práce. Sponzorský dar ve formì ètyø
pneumatických pohonù, snímaèù a dalších pneuprvkù od
japonské firmy SMC vìnovala škole zastupující firma .
Potom pøišla myšlenka nechat postavit áky pneumatický
tøídiè kulièek jako uèební pomùcku, pomocí které se
budou moci áci ve výuce seznamovat se základními prvky
pneumatiky, jejich funkcí a ovládáním. Zpoèátku se do
díla na projektu pustili ètyøi áci, dva ze ètvrtého roèníku
oboru strojírenství a dva druháci z oboru elektrotechnika.
Na vlastní stavbì pak pracovali ji dva áci ze tøídy E2
Martin Valenta a Viktor Ptáèek. Jejich èinnost se po urèité
dobì rozdìlila. Martin Valenta se vìnoval tvorbì
„manuálu" jak se pomocí Popelky seznámit s
pneumatikou, Viktor Ptáèek Popelku dokonèil a „vdechl"
jí ivot v podobì propracovaného øídicího programu
procesní stanice AMiRiS 99, která všechny její funkce øídí.
Výkresovou dokumentaci mechanického uspoøádání
Popelky v programu Inventor zpracoval Jakub Duík ze
tøídy S4. To vše si vyádalo spoustu èasu pøi vymýšlení,
návrhu a realizaci mechanických i elektronických èástí

tøídièe. Protoe áci druhého roèníku o pneumatice ještì
ani neslyšeli, zašli si do firmy, která se tímto oborem
zabývá na malé školení. Pracovník firmy jim pak také
praktickými radami pomohl pøi zapojování všech
potøebných hadièek a ventilù. Dále bylo potøebné
navrhnout a vyrobit napájecí zdroj, desku pøídavné reléové
logiky, která zabraòuje znièení tøídièe i pøi chybném
naprogramování èi ruèním øízení, nebo pøídavný indikaèní
panel. To vše si vyádalo nejen spoustu bìných ale i
páteèních kroukù. Nejvíce èasu pak ale Viktor strávil pøi
tvorbì a ladìní øídicího programu. Popelka musí uchopit
ocelovou kulièku, rozpoznat její prùmìr a podle toho se
pak vystavit nad správný zásobník a do nìj kulièku upustit.
Na první pohled jednoduchá záleitost se ale v okamiku,
kdy je nutné zahrnout do øešení rychlosti posuvu
pneupohonù, rychlosti ètení snímaèù nebo chybové stavy,
zmìní v nekoneènou øadu problémù. S tím vším se ale
dokázal Viktor poprat a vyøešit. Popelka pilnì a spolehlivì
tøídí podle prùmìru ocelové kulièky a nikam neutíká.
A tak jako v pohádce byla Popelka pro své
vlastnosti odmìnìna, tak se i výjimeèná práce dvou ákù
doèkala svého ocenìní. V okresním kole Støedoškolské
odborné èinnosti obsadili první a druhé místo s postupem
do kola krajského. Popelka Viktora Ptáèka bodovala i v
mezinárodní soutìi AMiTsys - Expert 2006/2007. Ale to
je jen pozlátko proti tomu všemu, co se oba áci pøi její
stavbì a zprovoznìní nauèili. Znalosti a dovednosti, které
si odnesou do svého dalšího profesního ivota a které by se
nadaly koupit za ádné peníze.

VÝSTAVA “PØEDTUCHY”
5. dubna 2007 se v prostorách galerie Tunklùv
d vo re c u s k u t e è n i l a p r v n í s o u b o r n á v ý s t ava
umìleckoprùmyslových oborù naší školy. K vidìní bylo
více ne 150 prací, od kreseb, pøes malby, grafiku a po
trojrozmìrné objekty a návrhy uitkových pøedmìtù (napø.
návrhy kanceláøského nábytku, obaly pro kosmetiku
apod.). Na realizaci výstavy se významnou mìrou podílela
studentská spoleènost Dürer's Company, její èlenové
výstavu bìhem dvou dnù (to jest velmi rychle a zruènì)
nainstalovali. 5. dubna v 17,00 hodin tak mohla veøejnost
shlédnout rozsáhlé prostory galerie nabité pracemi,
vyhlíejícími v mnoha pøípadech velmi profesionálnì.
Vernisáe se zúèastnily nìkteré významné osobnosti
politického a kulturního ivota Šumperska a Zábøeska.
Na stropì foyaru galerie byly promítány fotografie ze
ivota oborù a fotografie poøízené bìhem instalace výstavy,
studentská firma zde nabízela ke koupi své práce, na
dvorku galerie pak probíhal happening, bìhem nìho
studenti pod dohledem uèitele Romana Lipavského a
Jiøího Jandy vytvoøili dar mìstu Zábøehu: luxusní „vùz"
vyrobený z pytlù naplnìných pravým zábøeským
vzduchem. Akce byla dokumentována zábøeskou televizí.

Výstavní prostory byly nabité nejen pracemi: hlavnì
veøejnost se vernisáe zúèastnila ve velkém poètu, výstavní
prostory takøka praskaly ve švech a trvalo velmi dlouho
(skoro dvì hodiny) ne se návštìvníci nabaili „pøedtuch"
budoucího kulturního ivota našeho kraje.

Z vernisáe výstavy Pøedtuchy v Galerii Tunklùv
dvorec v Zábøehu

PLENÉR 2006
Ve dnech 21. - 24. èervna 2006 probìhl v Raèím
údolí u Javorníka plenér umìleckoprùmyslových oborù. V
navýsost klidném a pohostinném rekreaèním areálu a
pøíjemném prostøedí, které ho obklopuje, strávili studenti
dva plnì pracovní dny, kdy se vìnovali kresbì i malbì, kdy
zaznamenávali stav a charakter architektury pøíhranièního
mìsteèka Javorníka i pøírodní detaily a celky jeho okolí.
Pracovní nasazení bylo vysoké, vznikla solidní kolekce

prací. Nejšíøeji a nejúplnìji byly tyto práce prezentovány
na improvizované expozici na dvoøe školy v rámci
Studentské konference. Malá èást byla k vidìní na výstavì
Pøedtuchy, nìkolik vybraných prací poputuje do sbírek
vznikajícího Kamenického muzea a galerie Rychlebských
hor v ulové, kde jimi bude rozšíøena ji existující sbírka
cca 40 maleb a grafik našich studentù o nový hodnotný
pøírùstek.

PLENÉR 2006 - cesta do Raèího údolí

PLENÉR 2006 - malba na námìstí v Javorníku

VZPOMÍNKA NA JANA ZAJÍCE
Není pøíliš mnoho osobností, na které se
vzpomíná a kterým je ještì dlouho po smrti vzdávána úcta.
My na naší škole vzdáváme úctu Janu Zajícovi, který
poloil svùj mladý ivot za lepší budoucnost, za ideály. Jan
Zajíc se 25. února. 1969 upálil v Praze na Václavském
námìstí na protest proti okupaci Èeskoslovenska
Sovìtskou armádou a následující normalizaci.
Dne 23. února 2007 se konal pietní akt za
úèasti starosty mìsta Mgr. Zdeòka Broe, øeditele školy
Ing. Petra Vepøka, dalších hostù, veøejnosti , uèitelù a
studentù. Byl pøipomenut Janùv odkaz, zdùraznìn jeho
význam pro dnešek i budoucí generace a poloeny kvìtiny
u pamìtní desky. Také ve Vítkovì, v Janovì rodném mìstì,
se konala pietní vzpomínka na høbitovì, kde je Jan Zajíc
pochován. Za Vyšší odbornou školu a Støední
prùmyslovou školu v Šumperku se zúèastnil zástupce
øeditele Ing. Pavel Škrabal, který byl pøítomen i na

slavnostním zasedání na radnici ve Vítkovì, kde nadace
Jana Zajíce udìlila ocenìní nejlepším studentùm
Gymnázia ve Vítkovì.

IVOT NA DOMOVÌ MLÁDEE
Ve školním roce 2006 - 2007 bylo v domovì
mládee ubytováno 243 ákù a studentù. Z toho 51 ákù z
jiných støedních škol v Šumperku. Nejvìtší poèet
ubytovaných tvoøí áci z Jesenicka a Olomoucka. Praha a
Èelákovice jsou nejvzdálenìjší místa odkud k nám
studenti za vzdìláním dojídí.
V letošním roce se rozšíøila nabídka pøipojení k
internetu, která dosud byla pouze ve studentském
informaèním centru, i na pokoje studentù vyšší odborné
školy. K pøíjemnìjšímu bydlení ákù støední školy urèitì
také pøispìla celková rekonstrukce sociálního zaøízení v
pavilonu B.
Bìhem školního rok u pøipravily paní
vychovatelky pro áky a studenty celou øadu aktivit, které
jsou rozdìleny do dvou èástí.
Pravidelné zájmové aktivity.

dovedné ruce. Velký úspìch zaznamenává keramická
dílna, kterou navštìvuje stále více studentù. Pro zájemce
pracoval i krouek nazvaný relaxaèní techniky. Svùj
krouek mìli letos i specialisté na digitální videotechniku.
Nedílnou souèástí volného èasu jsou i sportovní krouky, o
kterých je pojednáno v samostatné kapitole.
Hlavní celodomovní akce.
- Vìdomostní soutì RISK
-Vánoèní show
- Mikulášská besídka v Dìtském domovì
- Zdravotní soutì
- Výtvarná soutì
- Gastrosoutì
- Scrabble
- Výstup na Háj
- Rozlouèení s maturanty a absolventy

Sem patøí krouky vaøení, krouek eleznièních
modeláøù, folkový krouek, rockový, pøírodovìdný,

Výsledky soutìe RISK
1. MÍSTO

Štefek, Streèko

2. MÍSTO

Kochaníèek, Šèudla

3. MÍSTO

Joniak, Khýr

Výsledky zdravotní soutìe
1. MÍSTO

Pavel Hutník, Robin Klosowski
Jakub Hochmaul

2. MÍSTO

Jana Drexlerová, Kateøina Špaèková

3. MÍSTO

Kateøina Gajdošová
Alena Veselá, Barbora Soukupová

Výsledky výtvarné soutìe (hodnocení odborné poroty)
1. MÍSTO

Barbora Soukupová

2. MÍSTO

Michaela Kissová

3. MÍSTO

Josef Trela

Výsledky výtvarné soutìe (hodnocení studentské poroty)
1. MÍSTO

Josef Trela

2. MÍSTO

Michaela Liasová

3. MÍSTO

Zdeòka Kholová

Výsledky Gatrosoutìe
Porota udìlila dvì 1. místa
Tomáš Kucharsky

- drustvo B3

Michal Ovèarik
Jiøí Polášek

- drustvo A1

Vlastimil Šèudla

SPORT
Jak ji bylo uvedeno, sport v domovì mládee
tvoøí samostatnou kapitolu. Zájem ze strany studentù a
ákù je velký. Realizuje se buï pravidelnými sportovními
aktivitami jednotlivých výchovných skupin, zájmovými
sportovními krouky a vrcholem domovního sportování je
celoroèní soutì o putovní pohár.
Soutì obsahuje tyto disciplíny :
Kolektivní sporty: košíková, sálová kopaná,
florbal, volejbal, nohejbal. Individuální sporty: šipky, šachy,
støelba ze vzduchovky, šplh na lanì, bench press, stolní
tenis. Netradièní sporty: štafetový bìh, pøetah lanem,
míèový šestiboj

Na závìr celoroèního klání studenti
absolvují vìdomostní sportovní test „DO TEHO". Po
seètení všech výsledkù v letošním roce zvítìzila skupina
B4 pod vedením paní vychovatelky Šajnohové v tomto
sloení:
Bronislav Rudolf, Petr Pavlièek, Pavel Jaroš,
Tomáš Jílek, Tomáš Dostalík, Zdenìk Koryák, Jakub
Malina, Jan Chmela, Bohuslav Khýr, Pavel Pyszko, Jakub
Hochmaul, Jakub Sýkora, Alois Heger, Miroslav Jedlièka,
Zbyšek Mašinda, Filip Greša, Martin Lebeda, Michal
Broulík, Aleš Stechura, Pavel Hutník, Robin Klosowski,
Petr Eliáš. Výchovné skupinì B4 bude pøedán putovní
pohár.
Libor He?manský

PROJEKT UNIV
V letošním školním roce pokraèovala škola v
úèasti na pilotním projektu UNIV – Uznávání výsledkù
neformálního vzdìlávání a informálního uèení v sítích škol
poskytujících vzdìlávací sluby dospìlým.
Cílem tohoto projektu je vytvoøení regionálních
vzdìlávacích center, kde se budou tvoøit modulárnì
uspoøádané vzdìlávací programy s cílem získávání dílèích
kvalifikací, zvýšení prostupnosti a provázanosti
poèáteèního a dalšího vzdìlávání, rozšíøení spektra forem
dalšího vzdìlávání a uznávání výsledkù neformálního
vzdìlávání a informálního uèení.
Dva pracovní týmy uèitelù školy vypracovaly
program dalšího vzdìlávání pro oblast informaèních
technologií a oblast ekonomiky a práva.
Program informaèních technologií obsahuje
jeden zaèáteènický vzdìlávací modul, deset základních
modulù a dvanáct výbìrových modulù, celkem tedy 23
výukových modulù. Program ekonomicko-právního
minima pak obsahuje tøi vzdìlávací moduly bez rozlišení
úrovnì.
V rámci tohoto projektu bylo uèiteli školy v tomto
školním roce proškoleno v oblasti informaèních
technologií celkem 135 osob, poèet hodin školení byl 289.

V oblasti ekonomiky a práva bylo proškoleno 94
osob a poèet hodin školení byl 64. V závìru tohoto
školního roku se bude ještì pokraèovat v dalších školeních
z oblasti IT- CAD 2D, 3D, Inventor apod. O školení v
oblasti dalšího vzdìlávání mají zájem pøedevším firmy a
instituce z našeho regionu.
Nová monost uznávání kvalifikací se otevøela
díky zákonu è. 179/2006 Sb. o ovìøování a uznávání
výsledkù dalšího vzdìlávání.
Tento zákon podstatnì usnadòuje situaci lidem,
kteøí nepracují v oboru, v nìm získali vzdìlání, a chtìjí
získat jiné zamìstnání (druhou šanci), nebo si doposud
nemohli zaloit ivnost právì kvùli scházející kvalifikaci.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním
rozpoètem Èeské republiky. Tím je umonìno èerpání
finanèní pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF).
Hlavním posláním ESF je rozvíjet zamìstnanost, sniovat
nezamìstnanost a podporovat sociální zaèleòování osob,
jim z rùzných dùvodù hrozí vylouèení na okraj
spoleènosti.
ESF napomáhá rozvoji zamìstnanosti podporou
zamìstnatelnosti, podnikatelského ducha a rovných
pøíleitostí a investicemi do lidských zdrojù.

PILOT S
Úèastí v projektu Pilot S se škola ocitla pøed
mnoha úkoly a problémy, které musela øešit, pozitivní však
byly zkušenosti, které v procesu tvorby a ovìøování
vlastního vzdìlávacího programu získala. Kladem byla
skuteènost, e jednotlivé etapy tvorby ŠVP byly metodicky
øízeny Národním ústavem odborného vzdìlávání.
Vlastní tvorbì pøedcházelo sestavení pracovního
týmu, a vzhledem k tomu, e jsme do tvorby ŠVP
vstupovali ve tøech oborech vzdìlání (strojírenství,
elektrotechnika, technické lyceum), pracovní tým tvoøilo
24 uèitelù, co je zhruba tøetina pedagogického sboru
školy. Aktivní úèast v tvorbì uèebních osnov pøedmìtù
vzhledem k široké odbornosti pøijala øada dalších uèitelù.
Školní tým doplnili zástupci sociálních partnerù, kteøí
spolupracovali pøedevším pøi obsahové konkretizaci
odborných pøedmìtù.
Sestavování vlastního vzdìlávacího programu
školy pøedcházela školení, prostudování podkladových
materiálù a nutné posouzení stávajícího školního
programu. Tato SWOT analýza mìla ukázat na oblasti, ve
kterých je potøeba zmìn (pokud je RVP umoní) a na praxí
ovìøené klady dosavadního vzdìlávacího programu, které
bylo ádoucí zachovat. Dalším aspektem byl fakt, e jsme
školou víceoborovou a snaíme se pro všechny áky
vytváøet srovnatelné podmínky vzdìlávání. Chtìli jsme

zachovat spoleènou platformu všeobecnì vzdìlávacích
pøedmìtù s obory, u nich nebyl ještì vypracován RVP a
øídí se dosavadními dokumenty. Zohledòovali jsme
soumìøitelnou pøípravu na spoleènou maturitní zkoušku
danou školským zákonem (obsahovì vymezenou katalogy
poadavkù). Cílenì jsme se snaili uchovat disponibilní
hodiny jak pro volitelné semináøe napøíè všemi obory, tak i
pro výuku dvou cizích jazykù.
Poté, co jsme si vymezili vstupní kritéria, rozdìlili jsme
týdenní hodinovou dotaci pro jednotlivé oblasti vzdìlávání
(proces delších diskusí) a obsahy rozdìlili do jednotlivých
pøedmìtù. Vzdìlávací celky jsme rozloili do roèníkù,
pøidìlili bloky hodin. Takto vytvoøený rámcový plán jsme v
koneèné fázi pøetvoøili na podrobný tematický plán
(spoleèný pro všechny vyuèující danému pøedmìtu), kde
je uèivo „rozkrokováno" zhruba po ètrnáctidenních
celcích. Tvùrci jednotlivých plánù se snaili doplnit
tematický plán dle moností i návrhem vhodných metod
práce, konkretizací praktických zadání èi vytváøeli uèební
moduly a pracovní sešity. Pøevtìlení podrobné pøípravy na
výuku do podoby modulù, pracovních sešitù a souboru
praktických zadání se nám velmi osvìdèilo, a to zejména
tam, kde je hùøe dostupná vhodná literatura.
Nový školní vzdìlávací program definuje cílové
dovednosti a kompetence a to vyaduje uplatòování

nových metod práce, které vytváøejí prostor pro
samostatnou práci ákù a plní i funkci motivaèní. Zmìna
stylu výuky je podstatným pøínosem ŠVP.
Školní rok 2006/2007 byl prvním rokem ovìøování
správnosti, pøimìøenosti a vhodnosti ŠVP. Školní tým

neustále pracuje na zpìtné vazbì, vyhodnocuje nastavení
pøedmìtù, metody práce, rozvoj klíèových dovedností apod.
Vzhledem ke krátkosti období nelze dílèí zkušenosti
zobecòovat, ale jistì je vyhodnotíme a zapracujeme do
úprav tematických plánù na pøíští školní rok.

STATISTIKA PØIJATÝCH STUDENTÙ VOŠ A SPŠ V ŠUMPERKU
NA VYSOKÉ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2005/2006
Tøída

IT4A

Poèet pøihlášených
studentù

Podáno pøihlášek

%
úspìšnosti

Poèet pøijatých
studentù

VŠ

VOŠ

celkem

VŠ

VOŠx

celkemxx

VŠ

VOŠ

celkem

xxx

xxxx

59

20

79

21

20(9)

30

16

13

29

97%

91%

92

11

103

29

6(2)

31

22

6

28

90%

88%

74

5

79

27

7(0)

27

23

2

25

93%

89%

47

12

59

23

10(3)

26

20

6

26

100%

81%

33

2

35

18

0

18

16

0

16

89%

62%

30

6

36

13

6

19

11

6

17

89%

59%

335

56

391

131

49(20)

151

108

33

141

93%

79%

32 stud.
IT4B
32 stud.
TL4A
28 stud.
TL4B
32 stud.
S4
26 stud.
E4
29 stud.
celkem
179 stud.

x

studenti podávali pøihlášky souèasnì na VŠ i VOŠ, èíslo v závorce je poèet studentù, kteøí podali pøihlášku jen na VOŠ

xx

souèet studentù, kteøí podali pøihlášku na VŠ a pouze na VOŠ

xxx

podíl celkového poètu pøijatých studentù k celkovému poètu pøihlášených studentù v %

xxxx

podíl celkového poètu pøijatých studentù k celkovému poètu studentù ve tøídì v %

Ve školním roce 2005/2006 bylo ve 4. roènících
celkem 179 studentù. Z nich se v øádném období pøihlásilo
ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách celkem
151 studentù, co je cca 84 % z celkového poètu. Nìkteøí
studenti podávali souèasnì jak pøihlášku na vysokou školu,
tak na vyšší odbornou školu. Do statistiky celkového poètu
studentù, kteøí podali pøihlášku na VŠ nebo VOŠ by pak
nìkteøí studenti byli zahrnuti dvakrát. Z toho dùvodu jsou
do celkového poètu zapoèítáni jenom ti studenti, kteøí
podávali pøihlášku na VŠ a pouze na VOŠ. Celkem
studenti podali 391 pøihlášek, z toho 335 ke studiu na VŠ a
56 ke studiu na VOŠ. Proti loòskému roku je to pokles o 40
pøihlášek, nebo v loòském roce jsme zaznamenali nejvìtší
mnoství podaných pøihlášek na VŠ a VOŠ v historii školy
– celkem 431. Ještì rok pøedtím to napøíklad bylo 293
pøihlášek, ve školním roce 2002/2003 282 pøihlášek, v

roce 2001/2002 324 pøihlášek.
Na vyšší odborné školy si podali studenti 56
pøihlášek, ale toto èíslo není pøesné, nebo mìli monost
podávat pøihlášky na VOŠ i bìhem prázdnin, take
pøedpokládám, e tento poèet byl vyšší. Jenom na naši
vyšší odbornou školu si podalo pøihlášky v prvním i
druhém termínu 55 studentù naší støední školy, a to jak
souèasných, tak minulých, a 32 jich na školu skuteènì
nastoupilo. Ostatní se buï dostali na vysoké školy nebo k
pøijímacímu øízení nepøišli. Z tìch 32 našich
støedoškolákù jich je celkem 17 z oboru Informaèní
technologie, 8 z Technického lycea a 6 z oboru
Elektrotechnika. Jedna studentka je ještì z bývalého
studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy.
Ve školním roce 2005/2006 se studenti hlásili
zejména na tyto vysoké školy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VUT Brno (62 pøihlášek)
VŠB- TU Ostrava (53 pøihlášek)
Masarykova univerzita Brno (43 pøihlášek)
UTB Zlín (36 pøihlášek)
UP Olomouc (34 pøihlášek)
ÈVUT Praha (29 pøihlášek)
Univerzita Pardubice (12 pøihlášek)
Slezská univerzita Opava (11 pøihlášek)
Univerzita Hradec Králové (11 pøihlášek)
Mendelova zemìdìlská a lesnická univerzita v Brnì
(10 pøihlášek)
• VŠE Praha (9 pøihlášek)
• Ostravská univerzita (8 pøihlášek)
• Univerzita obrany (5 pøihlášek)
a další vysoké školy, kde se poèet pøihlášek pohyboval od
jedné do tøí. V letošním roce jsem zmìnila metodiku
vyhodnocování úspìšnosti pøijetí na VŠ a VOŠ. Procento
úspìšnosti je oproti pøedchozím letùm vypoèítáno dvojím
zpùsobem (v tabulce poslední dva sloupce) – jednak jako
pomìr celkového poètu pøijatých studentù k celkovému
poètu pøihlášených studentù v %, jednak jako pomìr
celkového poètu pøijatých studentù k celkovému poètu
studentù ve tøídì èi škole. Tento poslední ukazatel nám
vlastnì øíká, kolik našich studentù z celkového poètu

studuje na VŠ a VOŠ. Z tohoto pohledu je nejúspìšnìjší
tøída IT4A, nebo procento úspìšnosti je 91%. K tomu je
však nutné øíci, e pøekvapivì pouze 16 studentù bylo
pøijato na vysoké školy, 13 jich však studuje na VOŠ a z
toho 11 studentù na naší vyšší odborné škole. Kdybychom
brali v úvahu pouze poèet studentù na vysokých školách,
nebyla tøída tak úspìšná.
Celkovì druhá v poøadí co do úspìšnosti v pøijetí
je tøída TL4A s 89% úspìšností. Z celkového poètu 28
studentù ve tøídì studuje na vysokých školách 23 studentù,
2 na VOŠ. Následuje IT4B s 88%, TL4B s 81%, S4 s 62% a
poslední E4 s 59%.
Celkem za školu bylo pøijato ke studiu na vysoké
školy 108 studentù ze131 pøihlášených a ke studiu na vyšší
odborné školy 33 studentù. Dohromady tedy 141 studentù
z celkového poètu studentù 4. roèníkù 179.
Srovnáme-li celkový poèet pøijatých absolventù
naší školy k celkovému poètu 179 studentù 4. roèníkù,
studuje na vysokých a vyšších odborných školách 79% našich
absolventù.
Tento výsledek je ještì o 12% lepší ne v loòském
roce, a to byl loni povaován za historicky nejlepší. V roce
2000/2001 (45%), v roce 2001/2002 (64%), v roce
2002/2003 (56%), v roce 2003/2004 (66%) a v roce
2004/2005 (67%).

UPLATNÌNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU ŠKOLY V ROCE 2006/2007
Kadá základní a støední škola má povinnost
sestavovat a uskuteèòovat minimální preventivní program.
Slouí k prevenci sociálnì patologických jevù, co je
napøíklad šikana, uívání drog, záškoláctví a další. Na
uskuteèòování tohoto programu se podílí témìø všichni
uèitelé školy a samozøejmì áci. Nìkteré aktivity jsou
plánovány plošnì napø. pro celý roèník, jiné pouze pro

skupiny ákù, kteøí mají o danou aktivitu zájem. MPP je
zamìøen jak na èinnosti poøádané v rámci výuky, tak na
èinnosti organizované mino výuku. Celá škála aktivit školy
je u vyjmenována na pøedchozích stránkách. Škola
podala na prevenci sociálnì patologických jevù u druhý
úspìšný projekt, a získala tak další finanèní prostøedky na
uskuteèòování jednotlivých akcí MPP.

MATURITNÍ TØÍDY SPŠ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007
Tøída E4 - tøídní uèitelka Mgr. Svatava Pospíšilová
Jaroslav Dancziwski

Pavel Kalianko

Miroslav Pecháèek

Tomáš Florián

Ondøej Koneèný

Vojtìch Ptáèek

Martin Golda

Vladimír Kosteèka

Martin Sanetèík

Filip Greša

Martin Kròávek

Matìj Sojka

Martin Gronych

Michal Krobot

Radomír Straka

Michal Heber

Miroslav Kubìnka

David Straka

Jakub Hochmaul

Jakub Malina

Petr Valèík

Martin Chládek

Adam Michut

Jakub Vašenda

Miroslav Ján

Jakub Mucha

Pavel Weinlich

Martin Jašek

Vladimír Pacholík

Vladimír Zycha

Tøída E4

Tøída IT4A

Tøída IT4A - tøídní uèitelka Ing. Jana Rusnáková
Lukáš Bartoš

Ondøej Krobot

Tomáš Prokop

Bronislav Brauner

Pavel Kureèka

Jan Prosser

Martin Brázdil

Radek Lachnit

Filip Schad

Kamila Dvorská

Kamil Lerch

Aleš Stechura

Ondøej Haluza

Roman Linhart

Tomáš Stejskal

Jiøí Horák

Miroslav Macek

Aleš Stránský

Jaroslava Hradilová

Filip Mejvald

Jan Ševèík

Jiøí Hruda

Lucie Neugebauerová

Petra Unzeitigová

Tomáš Ján

Markéta Novotná

Lukáš Vanìk

Vítìzslav Jersák

Lenka Novotná

Marek Vavruša

Ivo Kolomazník

Martin Piták

Tøída IT4B - tøídní uèitel Mgr. Ondøej Šanovec
Václav Adamec

Jiøí Janeèek

Bronislav Rudolf

Tomáš Andrle

René Kaòák

Petr Smrèka

Lukáš Balcárek

Pavel Kašpar

Petr Sommer

Zdenìk Bartoš

Petr Koneèný

Ondøej Stöhr

Martin Frodl

Filip Kratochvil

Ondøej Svaèek

Libor Fuchs

Petra Køenková

Dalibor Špringer

Petr Galkanìviè

Petr Neèas

Petr Tesaø

Kamila Gøundìlová

Ivo Panák

Jiøí Vejmola

Petr Hének

Petr Papoušek

Michal Weidinger

Jan Horák

Miroslav Pecher

Jiøí Zmeškal

Tøída IT4B

Tøída S4

Tøída S4 - tøídní uèitelka Ing. Jitka Flejgrová
Pavel Andrés

Radek Fischer

Pavel Rousek

Michal Bartl

Ladislav Fojtl

Jan Smìšný

Bedøich Beran

Vítìzslav Gronych

Pavel Soldat

Nikola Bojková

Libor Hobza

Josef Straka

Jiøí Cajthaml

Ondøej Hýbl

Milan Straka

Petr Èernohous

Jan Kotrle

Zdenìk Sýs

Lubomír Diviš

Petr Krátký

Marek Švesták

Jan Drobný

Ondøej Kubiš

Petr Vokurka

Jakub Duík

Tomáš Kuruc

Ondøej Zatloukal

Ondøej Falada

Kamil Petr

Tøída TL4 - tøídní uèitelka Mgr. Kvìta Vepøková
Vladimíra Adámková

Jan Kozák

Martin Pospíšil

Jan Bittner

Martin Madìra

Petr Pospíšil

Jiøí Cakirpaloglu

Radek Malý

Blanka Skálová

Zdenìk Coufal

Tomáš Martinák

Hana Soukupová

Ondøej Èernohous

Hana Mašláòová

Jana Šubová

Petr Dolníèek

Daniel Neèas

Jiøí Václavek

Petra Haluzíková

Jan Opravil

Roman Valouch

Jana Horníèková

Petr Pavlièík

Lukáš Vítek

Vít Hutaø

Dalibor Plášek

Miroslav Zádrapa

Libor Klimeš

Luboš Pohoøeleský

Ondøej dych

Martin Kotásek

Tøída TL4

ABSOLVENTSKÉ TØÍDY VOŠ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007
Tøída VP3A - tøídní uèitel Mgr. Michal Pøikryl
Veronika Bittnerová

Petra Kostková

Dagmar Pìnièková

Kateøina Braunerová

Daniel Kováè

Dagmar Pustinová

Andrea Èepová

Blanka Kubíèková

Pavel Smoroj

Lucie Geislerová

Petr Kudela

Milan Sobkuliak

Gabriela Grznárová

Tomáš Macko

Zbynìk Šimèík

Zdenìk Hájek

Aneta Mikulová

Daniel Šváb

Pavlína Hrozová

Petr Miltákl

Hana Švébišová

Eva Klajblová

Zdenìk Nagy

Petr Urbanec

Pavel Konyarik

Pavel Nýdecký

Jitka Vaníèková

Tøída VP3B - tøídní uèitelka Ing. Jana Dvorská
Aleš Bahník

Karel Klváèek

Miroslav Pírek

Karel Barboøák

Jan Kondler

Stanislav Polcr

Jiøí Diblík

Martin Kovaøík

Jiøí Remeš

Jaromír Dudek

Michal Kuèera

Jakub Smejkal

Lubomír Gebauer

Miroslav Lukeš

Karel Stromšík

David Hošek

Jakub Marek

Rostislav Šubert

Václav Hromádko

Oto Matal

David Tomeèek

Ondøej Chaloupka

Zdenìk Motyka

Libor Urbášek

Johana Janèaøíková

Likáš Nìmec

Michal Vybíral

Jiøí Javorský

Monika Pavlicová

Zdenek Zbranek

Jan Kešner

ZMÌNY V PEDAGOGICKÉM SBORU ŠKOLY
V novém školním roce 2006/07 nastoupili do
školy tito noví uèitelé.
Na výuku pøedmìtù strojírenských Ing. Dušan
Fojt, výuku ve výtvarných oborech novì zajišuje Mgr.
Roman Lipavský a Mgr. Art. Jiøí Janda. Øady vyuèujících
v oblasti informaèních technologií rozšíøili Mgr. Petr Plíva
a Mgr. Lenka Švestková. Na výuku chemie a fyziky
nastoupila Mgr. Miroslava Krejèí a na výuku jazyka
anglického Soòa Shone. Na domov mládee byla novì
pøijata vychovatelka Vladislava Jurníèková. Všem novým
pedagogùm pøejeme do nároèné pedagogické práce
mnoho úspìchù a vnímavé áky.

Ke konci školního roku ze školy odchází Ing.
Jitka Flejgrová vyuèující oboru strojírenství, RNDr. Jana
Russnáková, která vyuèovala informaèní technologie a
Ing. Martina Jílková vyuèující ekonomiky.
Všem odcházejícím pøejeme mnoho pracovních
úspìchù na nových pracovištích.
Ke konci školního roku odchází do dùchodu i
Ing. Eva Škrabalová, která na škole letos vyuèuje u tøicátý
rok, pøedmìty strojírenské a ekonomické. I jí pøejeme do
dalších let mnoho duševní i fyzické pohody a ivotního
optimismu.

Seznam pedagogických pracovníkù ve školním roce 2006/2007
Ing. Josef Baslar

Mgr. Miroslava Krejèí

Bc. Martin Poláèek

Mgr. Marta Brandejsová

Ing. Vít Kròávek

Mgr. Eva Pöslová

Mgr. Alena Crhonková

Ing. Vladimír Láník

Mgr. Svatava Pospíšilová

Mgr. Dana Dostálová

RNDr. Jana Linhardová

Mgr. Michal Pøikryl

Ing. Jaroslav Drexler

Mgr. Roman Lipavský

Mgr. Zdenìk Pøikryl

Ing. Jana Dvorská

Mgr. Rudolf Málek

RNDr. Jana Russnáková

Ing. Jitka Flejgrová

Mgr. Pavel Mareš

Mgr. Eva Rutarová

Ing. Dušan Fojt

Ing. Stanislav Melichar

Ing. Karel Rybka

Mgr. Libuše Gorská

Mgr. Jakub Mrázek

Mgr. Jan Saxa

Bc. Miroslav Haltmar

Mgr. Helena Müllerová

Soòa Shone

Ing. Miloslava Hochmanová

Mgr. Miroslav Novotný

Mgr. Ondøej Sikora

Ing. Jan Horký

Ing. Ilona Opatovská

Mgr. Jaroslav Srovnal

Ing. Jan Horníèek

Mgr. Radek Orel

Mgr. Ondøej Šanovec

Mgr. Art. Jiøí Janda

Bsc. Eoghan O’Reilly

Galina Šedivá

Ing. Anna Janderková

Mgr. Kateøina Osladilová

Mgr. Petr Šima

Ing. Martina Jílková

Mgr. Alena Pavlù

Ing. Pavel Škrabal

Ing. Marie Johnová

Mgr. Michal Petøík

Ing. Eva Škrabalová

Mgr. Petr Kobylka

Mgr. Lenka Petøíková

Mgr. Iva Štrbíková

Mgr. Zuzana Kobylková

Mgr. Petr Plíva

Mgr. Marek Šváb

Mgr. Jana Švábová

Mgr. Helena Tesaøová

Ing. Petr Vepøek

Mgr. Lenka Švestková

Ing. Martin Tomášek

Mgr. Kvìtoslava Vepøková

Mgr. Dana Švyhnosová

Ing. Roman Unzeitig

Ing. Milan Voráè

Mgr. Martina Tejklová

Mgr. Jana Valouchová

Ing. Jiøí Zelený

Mgr. Ivan Tesaø

Petr Válek

Ing. Milan Znoj

Seznam provozních a správních zamìstnancù ve školním roce 2006/2007
Marcela Dostálová

Petr Køepelka, DiS

Ivana Nawratová

Ing. Drahoslav Ïuríèek

Lenka Láznièková

Marie Pospíšilová

Ludmila Havlínová

Miroslav Macek

Antonín Straka

Remigius Haken

Eva Mátychová

Bohdana Šircová

Ivana Jankù

Alena Mikulová

Ing. Iveta Šupová

Alena Koòariková

Jiøí Miler

František Tunis

Miroslav Krahula, DiS

Eva Milerová

Vìra Zámeèníková

Seznam vychovatelù Domova mládee ve školním roce 2006/2007
Dana Gronychová

Irena Pospíšková

Nadìda Stankovièová

Libor Heømanský

Mgr. Václav Pur

Miluše Šajnohová

Vladislava Jurníèková

Zuzana Rotterová

Jaroslava Špidlová

