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 Čtvrtek 2. 9. 2021: 8:00 –12:15.

 Je doporučen omezený pohyb zákonných zástupců žáků v areálu školy.

 Rozpis tříd je dle oborů vyvěšen za vstupem do budovy školy.

 Tato prezentace je ode dneška vyvěšena na webových stránkách školy.

 Testování žáků:

 První testování bude probíhat ihned první školní den tj. 1.9.2021 formou rychlého antigenního testu.

 Poté se toto testování bude opakovat 6. a 9. září. Dále dle vyhodnocení testů a epidemiologické situace.

 Testovat se nemusí žáci, kteří :

 se prokáží negativním laboratorně provedeným PCR testem ne starším 7 dní nebo 72 hodin v případě POC testu.

 prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny.

 byli očkovaní a mají min.14 dnů po druhé dávce / první dávce u 1dávkového očkování.

 Žáci, kteří se nepodrobí testování budou, povinni nosit po celou dobu výuky respirátor.

Potvrzení covid-19 o prodělání onemocnění, o ukončeném očkování – zaslat e-mailem 

(langovaj@ssprool.cz), nebo donést osobně na studijní oddělení.



Další vyžadovaná potvrzení:

• o specifických poruchách učení, o individuální integraci, případně jiná zdravotní 

znevýhodnění předají žáci při nástupu

do školy pro kontrolu platnosti.

• Informujte třídního učitele nebo výchovného poradce také o jiných zdravotních nebo 

sociálních potížích žáka.

 Studijní obory SŠP:

 tříleté učební obory s výučním listem, 

 čtyřleté studijní obory s maturitou, 

 dvouleté nástavbové studium, 

 roční zkrácené formy studia,

 vzdělávání dospělých,

 svářečská škola.



Organizace výuky tříletých učebních oborů

 Střídání výuky po týdnech: 

týden teoretická výuka v učebnách školy, další 

týden odborný výcvik 

 Odborný výcvik - cvičné práce v dílnách školy 

pod vedením vyučujícího odborného výcviku  

- 1., 2. a 3. ročník - skupinová výuka

- 2. a 3. ročník – provozní výcvik (individuální 

výuka) v odborných firmách pod vedením 

instruktora a učitele OV. 

 Žák obdrží pracovní oděv včetně pracovní obuvi 

na celou učební dobu

 Žák je vybaven základním nářadím a pracovními 

pomůckami

 Škola používá online „žákovskou knížku“



Žák hradí: 

 Čip

 Strava

 Ubytování

 Učebnice (sociálně znevýhodněným zapůjčí učebnice škola) 
a školní potřeby

 Sportovní oděvy a obuv:

* sportovní obuv s bílou podrážkou do tělocvičny, 
* sportovní obuv do venkovního areálu, 
* přezůvky 
* sportovní oděv do tělocvičny a na venkovní hřiště

 ISIC karta

 Odborné exkurze v průběhu výuky

 Lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku

 Letní sportovní kurz ve 2. ročníku

 Mimo výše uvedené je studium bezplatné. (Náklady na výuku 1 žáka učebního 
oboru za rok cca 65.000,- Kč).



ISIC karty a čipy

 ISIC

 Celosvětově uznávaný žákovský průkaz

 Platí jako doklad o studiu ve veřejné 
dopravě

 Zařídí škola nebo možnost vystavení 
jednorázového průkazu u smluvních 
prodejců

 Platnost: od září jednoho doku do konce 
prosince roku následujícího

 Platnost průkazu vystaveného školou lze 
prodloužit revalidační známkou 
(jednorázový průkaz takto prodloužit 
nelze)

 Nová ISIC karta : 290,-Kč (350,-Kč 
jednorázová karta)

 Revalidační známka: 180,-Kč

 Žádost o ISIC k vyzvednutí zde po 
prezentaci.

 ČIP

 Slouží ke vstupu do všech budov školy

 Eviduje příchody a odchody žáků 
(nepřítomnost žáka ve výuce je 
oznamována rodičům zasláním e-
mailové zprávy tentýž den)

 K objednávání a výdeji stravy

 Částka za čip (nevratná):  200,-Kč 

 K dostání zde po prezentaci

 Nebo: platba na začátku školního roku 
na pokladně SŠP (dveře č. 113, po-pá 
7:00 – 11:00) a dále

 předá čipy žákům třídní učitel

 Při ztrátě je nutné zakoupit si nový čip

 Po aktivaci čipu je čip platný od 
následujícího pracovního dne



Žák může získat: 

Stipendia z rozpočtu KÚ OK 

Pro žáky od 1.ročníku - školní rok 2021/2022: 

• Obory, kterým je poskytováno stipendium:

Instalatér

Kominík

Malíř a lakýrník

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Strojní mechanik – zámečník

Tesař

Truhlář

Zednické práce

Zedník 

Zedník – obkladač

• Výše stipendií: 
1. ročník   300,- Kč/měsíc, vyznamenání 1.500,- Kč

2. ročník   400,- Kč/měsíc, vyznamenání 2.500,- Kč

3. ročník   500,- Kč/měsíc (u tříletých oborů pouze za 1. pololetí) 

4. ročník   600,- Kč/měsíc (pouze 1. pololetí)

Za druhé pololetí posledního ročníku studia není stipendium poskytováno.



Další možnosti:

 Odměňování žáků za produktivní práce

 produktivní práce se vykonávají v souladu s učebními osnovami 
odborného výcviku

 odměny žáků za produktivní práce v jednotlivých oborech 
se vyplácejí za odpracované hodiny:

u 1. roč. do 1000,- Kč/měsíc,
u 2. roč. do 1500,- Kč/měsíc, 
u 3. roč. až do výše 2.000,- Kč/měsíc

 Autoškola (v rámci učebních osnov) zdarma u oborů:

 řidičské oprávnění skupiny B a C: 
mechanik opravář motorových vozidel – automechanik
autoelektrikář 

 řidičské oprávnění skupiny B:
karosář



Areál školy: 
Učebny pro teoretickou výuku

4 učebny IT

Dílny a 13 odborných učeben pro odborný výcvik

Domov mládeže pro ubytování žáků

Školní jídelna s vlastní kuchyní 
pro celodenní stravu žáků

Sportovní areál – sportovní hala, fotbalové hřiště, atletická 
dráha, házenkářské hřiště, tenisové kurty, posilovna

WIFI v celém areálu školy 



výchovný poradce a spec.pedagog – Mgr. Barbora Hradilová

školní psycholog – Mgr. Barbora  Ševčíková

metodik prevence – Mgr. Pavla Bernatská

poradenství pro žáky a rodiče

spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, kurátory,
soudy, magistráty měst a policií

podpora pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
a pro talentované žáky



Další aktivity a spolupráce školy: 

 Program „Nadaný žák“ - pro mimořádně nadané žáky v řemeslné zručnosti (osvědčení 

„Úspěšný absolvent oboru“), ve sportu a ve společensko-kulturní oblasti

 Odborné exkurze a stáže

 Odborné stáže pedagogů i žáků

 Spolupráce s cechy, profesními svazy, hospodářskou komorou a Úřadem práce

 Spolupráce s firmami  nejen k zajištění provozních pracovišť 2. a 3. ročníků

 Odborná školení spojená a předváděcími akcemi

Mezinárodní projekty: 

 Vvýměnné pobyty pro žáky i vyučující v rámci programu ERASMUS+.

Vysíláme žáky v rámci stáží do Německa, Švédska, Španělska, Anglie, Rakouska, 

Francie, na Maltu.



 třídní schůzky – 2x ročně (listopad a duben)

 individuální konzultace rodičů s pedagogy a po dohodě s vedením školy 

 průběžné informace o výsledcích vzdělávání žáka a o aktivitách školy 

 elektronická žákovská knížka

 Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ) – je řízen zvolenými zástupci z jednotlivých 

tříd v radě rodičů, příspěvek činí 300,- Kč žák/školní rok

 Školská rada :

3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogů školy, 3 zástupci zletilých 

a nezletilých žáků školy



• jednodenní program v areálu Kaprodromu Olomouc za účasti  třídního učitele, 

vyučujících odborného výcviku, výchovného poradce a školního psychologa

• aktivity v přírodě pro vzájemné seznámení žáků mezi sebou a s vyučujícími 

• Hrazeno z prostředků SRPŠ

• 1AE - 2. 9. 2021

1KZM - 6. 9. 2021

1OB - 7. 9. 2021

1MO - 8. 9. 2021

1TRT - 9. 9. 2021

1IN - 13. 9. 2021

1ME - 14. 9. 2021

1SKA - 15. 9. 2021

•



 5denní kurz pro žáky 1. ročníků 
(součást předmětu tělesná výchova) 

Na Dolní Moravě, termín: 6. – 11. 3. 2022

Předběžná částka pro žáky: 4.500,- Kč

 Pro žáky 2. ročníků a výše: Schladming v Rakousku, 

termín: 3. – 8. 1.2022

Předběžná částka pro žáky : 6.950,- Kč



(v rámci předmětu tělesná výchova)

pětidenní pobyt v přírodě 

termíny: květen-červen 2022

vlastní stanový tábor Břestek u Uherského Hradiště

sportovní a kulturní aktivity 

předběžná částka za kurz: 1.300,- Kč/žák 



(dále DM)

• Ubytování ve 3lůžkových pokojích (sdílené sociální 

zařízení na každém poschodí) 

• Celodenní stravování v jídelně v přízemí budovy DM

• kuchyňky na přípravu např. speciální stravy

• Využití volného času - Společenská místnost s TV, free WIFI v 

celém areálu školy, areál sportovišť.

Ubytování:
• poskytováno po dobu aktuálního školního roku (od 1. 9. do 30. 6.) 

• Příjezd do DM: v neděli 17:00 – 21:00 hod. nebo v pondělí 

• Odjezd z DM: v pátek po vyučování do 14:30 hod.

• Cena ubytování: 1.000,- Kč/měsíc 

• Elektronická PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ na webových stránkách školy

• Kontakt: zástupkyně ředitele VMV - Iveta Kelarová, e-mail:

kelarovai@ssprool.cz, tel: 778 442 560

mailto:kelarovai@ssprool.cz


ve vlastní školní jídelně

ceny jídel pro žáky:

snídaně 26,- Kč

oběd 30,- Kč

večeře 38,- Kč

celodenní strava 94,- Kč

žák hradí pouze přímé potraviny – režijní náklady hradí zřizovatel ve výši 119,-Kč.

Zakoupení stravy:

Každý strávník si zakoupí čip, který bude ve školní jídelně aktivován. 
Žák obdrží číslo účtu stravovny včetně osobního variabilního symbolu.   

Platba se provádí na měsíc dopředu z důvodu automatických objednávek.

Veškeré objednávání, výběr stravy a odhlašování budou žáci provádět čipy
prostřednictvím objednacího boxu umístěného před vstupem do školní jídelny. 

Stravování zajišťuje vedoucí školní jídelny: p. Jana Navaříková-Novotná, 

tel. 585 724 207, e-mail: .

mailto:jidelna@ssprool.cz


• Svářečská škola          – kurzy základní, zaškolovací
– úřední zkouška svářečů
– periodické přezkoušení svářečů

• Celoživotní vzdělávání, rekvalifikační kurzy 
– informace na webových stránkách školy 
a p. Mgr. D. Drexlerová (drexlerovad@ssprool.cz, 725 469 661)

• Odborné práce a služby – opravy automobilů, dřevovýroba, 
stavební práce dle zakázek

• Ubytování – v době prázdnin v domově mládeže

• Stravování – odběr obědů

• Pronájmy sportovišť, učeben a sálů 

• Posilovna

mailto:drexlerovad@ssprool.cz


Třídní učitelé prvních ročníků



Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Rooseveltova 79

779 00  Olomouc

Kontakty:

tel.: +420 585 724 111

e-mail: ssp@ssprool.cz

Studijní oddělení

tel.: +420 585 724 267

e-mail: langovaj@ssprool.cz 

č. dveří: 105


