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Střední škola technická Přerov, jako komplexní 

typ střední školy, zajišťuje výuku teoretickou i 

praktickou v učebních a studijních oborech.  

Historie školy sahá až do roku 1967 a je těsně 

spjata s podnikem Meopta.  Původní škola bě-

hem své historie několikrát změnila svůj název 

a podobu.  

K poslední významné změně došlo  1. ledna 

2008, kdy došlo ke sloučení se SOU stavebním 

Přerov. 

Tříleté střední vzdělání s výučním listem zahr-

nuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu 

pro výkon dělnických povolání.   

Jedná se o obory optickomechanické, elektro-

technické, strojírenské, stavební, dřevařské, 

stravovací a ubytovací služby.  

Střední vzdělání s maturitní zkouškou je možné 

získat ve čtyřletých oborech vzdělání nebo ve 

vzdělávacím programu nástavbového studia, 

jejichž absolventi jsou připraveni pro speciali-

zovaná technická povolání.  Tato forma studia 

také nabízí možnost pokračovat ve studiu na 

vysoké škole. 
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Od září roku 2013 probíhají v rámci projektu „Podpora 

technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouc-

kém kraji“ na naší škole kroužky technických a přírodovědných 

předmětů, doplněné workshopy, exkurzemi a odbornými přednáš-

kami, které mají zajímavou formou předat nové znalosti a doved-

„Na naši škole probíhá KROUŽEK STAVEBNÍ,  
PRÁCE SE DŘEVEM, RUKODĚLNÝ, TECHNICKÝCH 

MĚŘENÍ VOZIDEL A ELEKTROTECHNICKÝ.“ 
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Mezi další aktivity patří workshopy vzájem-

ného učení žáků základních škol a žáků SŠT 

Přerov.  

Žáci základních škol jsou zapojeni do aktivit 

a podílí se na pracovní činnosti jednotlivých 

dílen.  

Žáci středních škol si pro ně připraví pro-

gram a pomáhají jim při zvládnutí zvolené 

činnosti. Například v malířské dílně  zkouší 

rozmanité dekorativní techniky., v zámečnic-

ké dílně si osvojují zhotovení jednoduchých 

kovových předmětů a v instalatérské dílně si 

osvojují práci s kovem, technologické postu-

py letování apod.   

Při jednotlivých činnostech žákům pomáhají 

vyučující odborného výcviku a odborných 

předmětů. 

Další workshopy probíhají v nově vybave-

ných učebnách oboru automechanik. Žáci 

mají možnost se zde seznámit se základy 

opravy aut a jejich diagnostikou. 

V elektro-laboratoři žáci zkouší sestavovat 

různé modely a provádět měření. Získávají 

tak cenné poznatky, které mohou dále uplat-

nit v hodinách fyziky a v praktickém životě.  
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„V rámci tohoto projektu získala škola vybavení pro 
odborné učebny a laboratoře, ve kterých pro své žáky 

a žáky místních škol připravují vyučující rozmanité 
aktivity.  “ 

„Kroužky jsou obohaceny  
o exkurze ve firmách,  

přednášek odborníků z praxe, 
návštěv muzeí a technických 

Náplň kroužků je přizpůsobována věku, znalostem a 

schopnostem žáků a je realizována ve dvou vyučovacích 

hodinách jedenkrát za čtrnáct dní.  

 


