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STRUČNÝ OBSAH A CÉLE PROJEKTU: 
 
Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji je název projektu, který realizuje 
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 v období od 1. března 2010 do 30. listopadu 
2011. 
Již v samotném názvu projektu byl vyjádřen jeho obecný cíl - nastartovat modernizaci vzdělávacích 
metod, postupů a prostředků v učebních oborech zedník a zámečník v SOŠ Olomouckého kraje regionů 
Jeseník, Šumperk, Prostějov, Přerov, Hranice a Olomouc. Aplikací inovativních přístupů k výuce obnovit 
atraktivitu těchto učebních oborů a řešit tak problém kritického nedostatku učňů a malého zájmu žáků 
základních škol o vzdělávání v technických učebních oborech.  
Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 je příjemcem finanční podpory projektu 
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, poskytovatelem finanční podpory je Olomoucký kraj. 
 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU: 

 Střední odborná škola a SOU strojírenské a stavební, Dukelská, 1240/27, Jeseník 
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 
 Střední odborná škola průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30 
 Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384  
 Střední odborné učiliště stavební, Prostějov, Fanderlíkova 25 
 Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8  
 Úřad práce Olomouc 
 Magistrát města Olomouce, školský odbor. 
 
Partnerské školy jsou zapojeny do projektu jako hlavní realizátoři společných aktivit. Jednotlivá škola by 
neměla personální kapacitu k vytvoření tak rozsáhlého počtu modernizovaných studijních opor.   

Spolupráce při přenosu praktických požadavků trhu práce, resp. zaměstnavatelů, na absolventy 
učebních oborů s partnerstvím Úřadu práce a spolupráce při propagaci technických oborů v základních 
školách olomouckého kraje s partnerstvím školského odboru Magistrátu města Olomouc dává reálný 
základ k řešení cílů projektu - ke společnému jednotnému nastartování obnovy a modernizace 
technických oborů v Olomouckém kraji. 

 

 


