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Vážení čtenáři almanachu,

ať už máte jakýkoli vztah k naší škole, 50 let v životě člověka znamená 
hodně… člověk získá dostatek znalostí, dovedností, je v tom nejlepším věku. 
A 75 let v lidském životě? To už bývá zasloužený odpočinek po letech 
pracovního nasazení, ale současně i předávání životních zkušeností, životní 
filozofie a prožitků.  

Naše škola slaví 50 i 75 let!

Někdo by mohl říct, že v životě vzdělávací instituce jsou tyto roky jen roky její 
existence, ale každá škola žije v kontextu s novými žáky, z nichž se za pár let 
stanou její absolventi. Z toho tedy vyplývá, že škola mládne se svými žáky, 
kteří přicházejí každý podzim. Kdyby tomu tak nebylo, vzdělávání by nebylo 
aktuální a absolventi by byli pro odbornou praxi jen těžko použitelní.

Dnes škola pokračuje v tradici několika přerovských vzdělávacích institucí, 
jejichž je nástupnickou organizací: SOU Meopta, Kouřílkova 8, SOU stavební 
Hovůrkových 17, SOU strojírenské, Kojetínská a SPV zemědělské, 9. května. 
Z nichž první dvě školy začaly svoje samostatné fungování datovat
k 1. 9. 1967, ale společný vývoj sdílí  až od 1. 1. 2008. Od tohoto data nese 
naše škola název Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova  8.
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Za tu dobu dveře našeho vzdělávacího zařízení opustilo více než 7 000 
absolventů studijních a učňovských oborů, kteří se úspěšně zapojili 
do pracovního procesu a jsou u svých zaměstnavatelů vysoce ceněni. Je to 
dáno i tím, že spolupracujeme s celou řadou strojírenských, elektro, 
stavebních a dalších firem, ve kterých naši žáci absolvují praxi a naučí se tak 
pracovat s nejnovějšími technologiemi. Ale nejen žáci navštěvují partnerské 
firmy – i vyučující zde realizují stáže, aby rychleji vstřebávali kvalitní odborné 
poznatky a nezůstávali ve vzdělávání hi-technologií pozadu.

Škola má eminentní zájem udržet si své dobré jméno nejen na trhu práce, ale
i ve vzdělávání. Proto jsou součástí výuky rovněž odborné exkurze, naši žáci 
se účastní profesních soutěží a také se každoročně zapojují se svými učiteli
a vychovateli do projektů, které vedou k získávání a rozšiřování dalších 
klíčových kompetencí, tzn. vědomostí, dovedností, schopností a postojů jak 
žáků, tak pedagogů, ale současně přispívají k další modernizaci školy.

Kromě toho škola žije i velkým počtem jiných aktivit, částečně také v domově 
mládeže mimo vyučování, ve sportovní oblasti…

Kvalitní průběh výchovy a vzdělávání zajišťuje zkušený pedagogický sbor 
učitelů teorie a praxe i vychovatelů na domově mládeže.

Tato škola dobře funguje především díky dlouhodobé práci všech pracovníků 
školy – těch, jejichž jména nám mladším už nic neříkají, ale i těch stávajících. 
Zaslouží si za svou práci poděkování. Stejně tak jako náš zřizovatel, odborné 
firmy a instituce, řemeslníci i další partneři a příznivci školy.

Přeji tedy naší škole, aby se jí i v letech následujících dařilo tak jako doposud, 
či snad ještě lépe.

Mgr. František Šober, ředitel školy
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Vážení pedagogové, vážení absolventi,
milí studenti,

dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil u příležitosti oslav 50. výročí 
založení Střední školy technické v Přerově a poblahopřál Vám k tomuto 
jubileu.

V lidském životě jsou padesátiny právem považovány za nejvýznamnější 
narozeniny. Člověk je v tomto věku obvykle na vrcholu tvůrčích sil, nezřídka se 
mu daří úročit všechny dosavadní znalosti a zkušenosti, přičemž ale stále 
disponuje dostatkem sil k tomu, aby ze sebe mohl vydávat to nejlepší. Mám 
za to, že v tomto příkladu se dá najít analogie i ve vztahu ke škole.

Zařízení, které působí a vzdělává své studenty už po pět desítek let, musí mít 
zákonitě své dětské nemoci dávno za sebou. A protože všichni, kteří se 
ve školství pohybujeme, víme, jak obtížné je v moderní, velmi dynamické době 
udržet úroveň a konkurenceschopnost vzdělávací nabídky, je jasné, že Vaše 
škola si své pevné místo v tomto systému našla.

Nabízené obory v drtivé většině případů cílí na teoretickou i praktickou 
průpravu, která je zaměřena technickým směrem, což s ohledem 
na současné trendy v pracovním procesu i v souvislosti s uplatnitelností 
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absolventů je vysoce prioritní a správná volba.

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

Jsem si vědom toho, že výsledky, na které můžete být právem hrdí, se opírají 
především o schopný tým lidí, kteří svojí každodenní prací tyto hodnoty 
vytvářejí. Je to manažersky kompetentní vedení školy, jsou to i všichni 
pedagogové a pomáhající profese. Za to je možno složit hold a současně je 
třeba poděkovat, což s radostí činím.

Přeji Všem, kteří se oslav výročí školy i všech doprovodných akcí zúčastní, 
aby se nejen dobře bavili a užili si tuto významnou příležitost každý po svém, 
ale aby toto setkání přispělo i k hlubšímu vztahu a sounáležitosti všech, kteří 
zavítají do Vašich bran.

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí Odboru školství, sportu a kultury

Krajského úřadu Olomouckého kraje
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„Spojit ten výpočet objektivu s tou výrobou,
to bylo vnitřní nutkání, které mi nedalo pokoje.“ 

(prof. Alois Mazurek, zakladatel Meopty)

Technické vzdělávání, kvalifikovaní zaměstnanci, řemeslníci… to je hit 
dnešního trhu pracovní síly. Ano, 50 let po založení samostatného odborného 
učiliště, které navazovalo na učiliště Meopty, je o absolventy dnešní Střední 
školy technické v Přerově stálý zájem! Velmi aktuální je potřeba provázání 
teorie a praxe, vzdělání a pracovního uplatnění. Dovolím si citovat zakladatele 
Meopty, profesora Mazurka, který v souvislosti s vývojem nového objektivu 
pro zvětšovací přístroje v roce 1933 řekl: „… výpočet objektivu trval skoro dva 
roky. To byla nepřetržitá práce, celodenní a večerní a noční. Jakmile jsem 
začal počítat tu optiku, tak jsem měl také vnitřní snahu začít i s výrobou. 
SPOJIT TEN VÝPOČET S TOU VÝROBOU!“  Bylo to neustálé nutkání něco 
nového se naučit, pochopit to a následně realizovat. Vypočítat, zkonstruovat, 
vyrobit. Tento vzorec platí stále.

Meopta a SŠT v Přerově jsou výborní partneři. Vzájemně se podporují 
a společně vytváří prostředí, které umožňuje studentům získat vědomosti 
a kvalifikaci, kterou mohou následně využít pro další studium nebo přímé 
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uplatnění ve špičkové světové firmě. Stipendijní programy, stáže pro studenty 
i pro lektory, praxe, budování výukových pracovišť, učební pomůcky, 
optimalizace učebních osnov a řada dalších aktivit zaměřených na podporu 
studentů, to je konkrétní spolupráce obou partnerů. Velmi si vážím práce 
pedagogů, která vyžaduje profesionalitu nejen ve smyslu neustálého 
zvyšování své odbornosti, ale také trpělivosti a vhodného přístupu 
ke studentům. Meopta bude slavit příští rok 85 let od svého založení. 
Od samého počátku byl rozvoj firmy postaven na vzdělaných, přemýšlivých, 
pracovitých a šikovných zaměstnancích. Obrovské investice do zařízení 
a technologií mohou být zhodnoceny jedině takovými lidmi.

Přeji SŠT úspěchy při výchově nových absolventů, dostatek prostředků 
na modernizaci výukových pracovišť a gratuluji ke kvalitnímu pedagogickému 
sboru v čele s vedením školy. 

Ing. Vítězslav Moťka
generální ředitel 

Meopta – optika, s.r.o.
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Dnešní Střední škola technická má desetiletí dlouhou tradici. Vznikla jako 
Odborné učiliště n.p. Meopta Přerov, která pod názvem Optikotechna 
začínala v roce 1933 v omšelém dvoupatrovém domě, kde 7 lidí, z toho 3 učni, 
bez zkušeností začínalo s výrobou kondenzorů a objektivů. Tak vznikl
v Přerově největší československý optický závod a škola tedy navazuje 
na mnohem delší tradici. Během třicátých let působila v Přerově při 
průmyslové škole odborná pokračovací škola pro živnosti optické 
a mechanické. Do roku 1942 byli učni v závodě Optikotechna rozmístěni na 
pracovištích u jednotlivých dělníků. V témže roce, po doplnění zařízení 
strojním parkem, byla zřízena první učňovská dílna a další dobře vybavená 
byla zřízena v květnu 1945. V roce 1952 vznikla učiliště státních pracovních 
záloh, která spojovala část školní, dílenskou a internátní. V témže roce bylo 
k Meoptě přičleněno odborné učiliště státních pracovních záloh, které 
vychovávalo dorost pro optický průmysl v celé zemi. Výuka teorie nebo 
ubytování žáků probíhaly na různých místech v Přerově a okolí, např. 
na Malých Novosadech, v Pavlovicích nebo na učňovské škole na Šířavě. 
Rovněž učni ze vzdálenějších míst postupně měnili místa ubytování: krátce 
vznikly internáty na zámku v Pavlovicích a Čekyni, nebo v bývalých klášterech 
v Přestavlkách nebo na Velké Dlážce, kde byli učni ubytováni až do roku 1967. 
V roce 1958 byli všichni učni přerovských firem převedeni do učňovské školy 
na Šířavě. 

TŘI ČTVRTI STOLETÍ VÝUKY
OPTOMECHANICKÝCH OBORŮ V PŘEROVĚ
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Učiliště Meopta (1950)

Učni v Meoptě (1958, 1961)

Na předchozí straně: Optikotechna
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V únoru 1965 byly zajištěny finanční prostředky pro stavbu samostatného 
odborného učiliště. V zimě 1965 se začalo s terénními úpravami a výstavbou 
inženýrské sítě. V polovině března byly položeny první panely pro stavbu 
internátu a do konce dubna byla hotová hrubá stavba.

ŠKOLA V PRŮBĚHU PŮLSTOLETÍ

Stavba OU

1967 - Odborné učiliště n. p. Meopta Přerov

Provoz nového školního komplexu, složeného z vlastní školy, internátu
a školní jídelny byl zahájen v září 1967. Žáci se vzdělávali v oborech: brusič 
kovů, frézař, mechanik, nástrojař, optik, soustružník a zámečník. V roce 1979 
byla zahájena výstavba budovy dílen pro jednotlivé učební obory. 
K slavnostnímu otevření prostor pro odbornou výuku došlo 1. 9. 1982 a učni 
tak přestali docházet na praxi do závodu Meopta a odborná výuka, s výjimkou 
třetích ročníků, byla zajišťována v areálu učiliště.
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Nový areál Kouřílkova a výstavba dílen

Obor frézař Obor brusič kovů

Obor mechanik Obor nástrojař
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Obor optik Obor soustružník

Obor zámečník

1991 - Střední odborné učiliště strojírenské Přerov, Kouřílkova 8

1994 - Integrovaná střední škola technická

S porevolučními změnami souviselo i odloučení učiliště od podniku Meopta,
k čemuž došlo 1. 7. 1991.

Od září 1994 Integrovaná střední škola technická jako nový typ školy 
zajišťovala výuku ve tříletých učebních a čtyřletých maturitních oborech SOU 
a SOŠ a v nástavbovém studiu. Teoretickou výuku zabezpečovalo 
21 interních a 4 externí učitelé, praktickou výuku 13 mistrů odborného výcviku. 
V areálu ISŠT se nacházela budova školy i dílen, dále domova mládeže 
a jídelny. K 1. 9. 2002 došlo ke sloučení ISŠT a Středního odborného učiliště, 
Kojetínská ulice, Přerov pod společný název Integrovaná střední škola 
technická, Kouřílkova 8. O rok později, v roce 2003, došlo ke sloučení 
se Střediskem praktického vyučování Přerov, ul. 9. května, kde tak vzniklo 
odloučené pracoviště.
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2004 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, 
Přerov, Kouřílkova 8

2008 - Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8

Se sloučením přišla i změna názvu školy na SOŠ a SOU technické. 

K. 1.1. 2008 došlo ke sloučení se Středním odborným učilištěm stavebním, 
které bylo poprvé otevřeno jako Odborné učiliště n.p. Pozemní stavby 
Olomouc se sídlem v Přerově a  které v průběhu své existence také několikrát 
změnilo svůj název. 
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1. 9. 1967 – 30. 6. 1971

Ing. Vladislav Kubín

1. 9. 1971 – 31. 8. 1990

Bohumil Kolář

1. 9. 1990 – 19. 3. 1992

Mgr. Pavel Foret

od 20. 3. 1992

Mgr. František Šober

ŘEDITELÉ ŠKOLY OD ROKU 1967
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V současné době školu navštěvuje přes 400 žáků ve 20 třídách a 15 učebních
a studijních oborech vzdělání. Teoretická výuka je soustředěna v budovách 
TV1 (budova teorie Kouřílkova 8) a TV2 (budova teorie Bří Hovůrkových 17). 
Pro praktické vyučování jsou využívány dílny Kouřílkova 8, Bří Hovůrkových 
17 a odloučené pracoviště v ulici 9. května 194. Výuka tělesné výchovy 
probíhá ve školní tělocvičně, která se nachází vedle hlavního vchodu do školy
v ulici Karla Kouřílka. Domov mládeže zabezpečuje ubytování žáků vlastních
i žáků dalších středních škol v Přerově a sídlí stejně jako školní jídelna
v budově v ulici Bří Hovůrkových 17.

ŠKOLA SOUČASNÁ

Ředitelství a sekretariát, hlavní vchod Budova TV1

Budova PV1Budova TV2
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Odloučené pracoviště, 9. května 194 Školní hřiště a budova tělocvičny

Domov mládeže Budova původního internátu

Škola v současnosti nabízí dvacet oborů vzdělávání:

�4 čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou
�11 tříletých učebních oborů
�2 nástavbové obory v denní i dálkové formě studia
�3 tříleté učební obory pro žáky z nižšího než 9. ročníku ZŠ nebo speciální ZŠ
�zkrácenou formu studia u šesti oborů vzdělání

OBORY VZDĚLÁNÍ
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Mechatronika – obor 21. století

Mechatronika

(26-41-M/01 Elektrotechnika)

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Je nazýván oborem
21. století, protože je jeho příprava zaměřena na nejmodernější 
hi-technologie v programování, automatizaci, robotice, diagnostice, na práce 
na elektrohydraulických, elektropneumatických a elektronických zařízeních, 
ale i na číslicově řízených strojích. Studium pak integruje poznatky z oblasti 
informačních technologií, elektrotechniky, strojírenství a mechaniky. Ve škole 
je vyučován již od roku 2001 jako první a jediné v Olomouckém kraji 
a na Moravě.

Provoz a ekonomika služeb

(41-45-M/01 Mechanizace a služby)

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou se ve škole vyučuje 
od roku 2005 a připravuje absolventy pro střední technickohospodářské 
f u n k c e  v  o d v ě t v í c h  s t r o j í r e n s t v í ,  z e m ě d ě l s t v í ,  d o p r a v y  
a obchodně-technických služeb.

Provoz a ekonomika služeb
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Mechanik seřizovač

(23-45-L/01 Mechanik seřizovač)

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou připravuje žáky 
pro povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů, zařízení a linek již 
od roku  2001.

Optik

Mechanik seřizovač

Optik 

(23-62-L/01 Optik)

Nově koncipovaný čtyřletý obor vzdělání 21. století zakončený maturitní 
zkouškou. Vzdělávací program byl vytvořen na naší škole a vychází 
z požadavků Meopty – optiky Přerov a požadavků provozoven oční a brýlové 
optiky, které kladou důraz na nejnovější hi-technologie. Připravuje žáky 
od roku 2010 pro povolání optik přístrojové techniky, mechanik optických 
přístrojů v Meoptě Přerov i v provozovnách brýlové a oční optiky po celé ČR. 
Úspěšní absolventi mohou také navázat bakalářským studiem na Katedře 
optiky Přírodovědecké fakulty UPOL, resp. na jiných technických VŠ.
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Jemný mechanik – optik

(23-62-H/01 Jemný mechanik)

Tradiční obor koncipovaný jako tříletý a zakončený závěrečnou zkouškou 
připravuje kvalifikované pracovníky pro oblasti přesné mechaniky – optiky.

Automechanik

Jemný mechanik - optik

Automechanik

(23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel)

Atraktivní obor pro zájemce o opravárenské, údržbářské a seřizovací práce 
na silničních motorových vozidlech. Součástí vzdělávání je i příprava 
pro řidičské oprávnění skupin B, C a T.
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Zámečník

(23-51-H/01 Strojní mechanik)

Tradiční obor koncipovaný jako tříletý a zakončený závěrečnou zkouškou 
připravuje kvalifikované pracovníky pro oblasti ručního a strojního 
zhotovování a opracování strojních součástí a celků podle technické 
dokumentace.

Obráběč kovů

Zámečník

Obráběč kovů

(23-56-H/01 Obráběč kovů)

Tradiční obor v současné době připravuje kvalifikované pracovníky 
pro obsluhu klasických i numericky řízených obráběcích strojů.
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Instalatér

(36-52-H/01 Instalatér)

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou připravuje pracovníky schopné 
samostatně vykonávat instalatérské práce. 

Tesař

Instalatér

Tesař

(36-64-H/01 Tesař)

Tento tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou připravuje pracovníky
 pro povolání tesař.
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Zedník 

(36-67-H/01 Zedník)

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou připravuje pracovníky 
pro povolání zedník, kteří se mohou uplatnit v pozici zaměstnance 
a po dosažení potřebné praxe i jako zaměstnavatelé.

Stravovací a ubytovací služby

Zedník

Stravovací a ubytovací služby

(65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby)

Tříletý obor vzdělání vhodný pro dívky i chlapce připravuje pracovníky 
pro práci ve stravovacích  a ubytovacích zařízeních.
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Malířské a natěračské práce

(36-57-E/01 Malířské a natěračské práce)

Tříletý obor připravuje pracovníky pro profese jako malíři, tapetáři, lakýrníci
a natěrači při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov.

Malířské a natěračské práce

Provozní technika

Stavební provoz

Montér suchých staveb

(23-43-L/51 Provozní technika)

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů strojírenského zaměření. 
Absolventi mohou získat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
v denní a dálkové formě studia.

(36-44-L/51 Stavební provoz)

Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů zaměřených 
na stavebnictví. Absolventi mohou získat střední vzdělání zakončené 
maturitní zkouškou v denní a dálkové formě studia.

(36-66-H/01 Montér suchých staveb a dřevostaveb)

Nově koncipovaný tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou připravuje 
kvalifikované pracovníky pro oblasti montáže suchých staveb a dřevostaveb.
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Historie domova mládeže se začala psát v budově bývalého kláštera v obci 
Přestavlky, pokračovala v Čekyni, v Pavlovicích nebo v prostorách 
Mariánského kláštera na Velké Dlážce v Přerově. 

DOMOV MLÁDEŽE

První internát – bývalý klášter
v obci Přestavlky

Internát Mariánský klášter Přerov,
Velká Dlážka
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Dnes sídlí domov mládeže na adrese Bří Hovůrkových 17, Přerov a zajišťuje 
ubytování pro 210 studentů, kteří navštěvují přerovské střední školy - Střední 
školu technickou, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou 
školu, Střední školu gastronomie a služeb, Gymnázium Jakuba Škody, 
Obchodní akademii, Střední průmyslovou školu a Střední zdravotnickou 
školu.



Studenti jsou ubytováni ve třílůžkových pokojích. Výchovnou skupinu tvoří 
maximálně třicet studentů jednoho patra budovy, kterým je k dispozici 
klubovna, studovna, televizní místnost, společná kuchyňka a sociální zařízení. 
Domov mládeže poskytuje ubytování šesti dívčím a jedné chlapecké skupině. 
Provoz domova zajišťuje sedm vychovatelek, jeden vychovatel, jedna 
zástupkyně ředitele pro výchovu mimo vyučování a jedna bezpečnostní 
pracovnice.

Domov mládeže nabízí ubytovaným studentům velké množství rozmanitých 
volnočasových aktivit - v oblasti sportu je to sálová kopaná, volejbal, 
badminton, fitness posilování. Dále nabízíme tyto kroužky: Společenskovědní 
aktivity, Filmový a dámský klub a Tvořivé dílny. 

Rovněž pořádáme pro studenty besedy, například s psycholožkou, 
s ex-userem drog, besedu o problematice nemoci AIDS atd. Ve studentském 
klubu domova mládeže se studenti mohou účastnit workshopů, v nichž se učí 
vařit, péct, zdobit, ale také vyrábět různé dárkové předměty pro své blízké.

V rámci grantových programů města Přerova se každoročně snažíme získat 
finanční prostředky na zajímavé projekty pro studenty. S velkým úspěchem se 
setkává pravidelně pořádaný Fitness týden, kterého se účastní kolem stovky 
studentů. V rámci kulturních projektů domova navštěvují studenti městská 
divadelní a hudební představení a rovněž  galerie a muzea v okolí.

Zaměřujeme se také na charitativní projekty, sbíráme plastová víčka 
pro postižené děti, hračky pro děti v nemocnici apod. Vedeme studenty k péči 
o sebe sama, k péči o prostředí, ve kterém v průběhu školních týdnů žijí 
a současně i k péči o životní prostředí jako takové. Třídíme odpad, učíme 
studenty zpracovávat některé odpadní produkty pro další použití a pečujeme
 o prostředí a zeleň v okolí domova mládeže.
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Z dnešního života DM:
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Školní jídelna je součástí budov domova mládeže. V roce 2007 prošla 
kompletní rekonstrukcí. Kapacita jídelny je 1400 hlavních jídel. Kuchyně je 
vybavena moderním technickým zařízením, např. konvektomaty, myčkou 
bílého a černého nádobí, multifunkční pánví atd. I díky tomu si udržuje vysoký 
hygienický standart. Zásobování jídelny a kvalita dodávaných potravin 
dosahují vysoké úrovně.

 Naší hlavní činností je příprava stravy pro žáky a studenty SŠT Přerov, GJB
a SPGŠ Přerov a zaměstnance těchto škol. Na střední školu GJB a SPGŠ 
Přerov obědy dovážíme. Pro ubytované studenty zajišťujeme celodenní 
stravování. V rámci doplňkové činnosti se u nás stravují také senioři 
a zaměstnanci přerovských firem.

Každý pracovní den připravíme v jídelně přibližně 200 ks snídaní, přesnídávek 
a hlavních večeří, 800 ks obědů, 50 ks odpoledních svačinek a druhých večeří. 
Oběd si strávníci mohou vybrat ze dvou druhů hlavních jídel.

Při sestavování jídelníčku se už nemusíme striktně řídit danými recepturami,
a proto jídelní lístek obohacujeme o jídla krajová  nebo o jídla méně známá.
Do jídelníčku jsou zařazovány i pokrmy ze zvěřiny. Jsou přísně hlídány limity 
stanovené spotřebním košem, hlavně množství cukrů a tuků.

Ve školní jídelně pracuje deset zaměstnanců, kteří mají kladný vztah k dětem, 
ke gastronomii a zdravé výživě. I oni se musí stále vzdělávat, aby mohli nové 
trendy ve školním stravování uplatňovat.  

ŠKOLNÍ JÍDELNA
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Maturitní a závěrečné zkoušky

ČINNOST ŠKOLY
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Soutěže

Wolkrův Prostějov Kovo Junior

Zlatý pilník Ekologický plakát
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Exkurze

Londýn

Jeseníky, Dlouhé Stráně Helfštýn

Mauthausen Osvětim
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Předvánoční Vídeň Pevnost poznání

Precheza Přerov Katedra optiky UPOL

ELKO EP Holešov TOS Hulín
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Praha

Muzeum Komenského Přerov

50 let • 75 let 37



Štrasburg – Evropský parlament

Sport

Cykloturistické kurzy, školní turnaje v kopané, branné aktivity, šplh, přespolní běh, fotbal,
florbal, volejbal, stolní fotbal,…
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Přednášky, besedy a další aktivity

Pavel Novák Policie ČR

Hasičský záchranný sbor Preventivní program

Úřad práce Červený kříž
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Člověk v tísni

eTwinning Praha, MŠMT

Maturitní plesy
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Úsek ředitele 

Provozně-ekonomický úsek

Mgr. František Šober ředitel školy
Stoklásková Jana personalistka

Ing. Jiří Pouzal vedoucí PEÚ
Ing. Budková Jitka účetní
Doleželová Světlana vedoucí účetní
Kroupová Drahomíra účetní (pokladní)
Otáhalová Iva mzdová účetní (do 31.3.2017)
Ing. Bartošík Jiří správce inf.a kom. technologií
Bačo Pavel pracovník pro styk s veřejností
Čech Petr provozní elektrikář, údržbář
Krištof Zdeněk skladník, prac. pro styk s veřejností
Večeřa Marian zásobovač, údržbář

Chabroňová Božena uklízečka
Janků Jana uklízečka
Karalová Františka uklízečka
Krištofová Kateřina (RD) uklízečka

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ SŠ TECHNICKÉ,
PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 - ROK 2017
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Kubová Ladislava uklízečka
Muchová Zdenka uklízečka
Němcová Marcela uklízečka
Novotná Naděžda uklízečka
Pochylová Ilona uklízečka

Provozně-ekonomický úsek

Úsek teoretické výuky

Mgr. NovotnýRoman zástupce ředitele pro TV
Kovářová Michaela asistentka, spisová pracovnice

Ing. Bakešová Marie učitelka TV
Mgr. Bařinová Alena učitelka TV
Mgr. Beranová Bohdana učitelka TV
Bc. Blaho Milan učitel TV
Ing. Čapka Karel učitel TV
Ing. Doleželová Jitka učitelka TV
Ing. Dostal Tomáš učitel TV
Ing. Grepl Vladimír učitel TV
Mgr. Havranová Zita učitelka TV
Mgr. Hlavová Pavla učitelka TV

46 Střední škola technická, Přerov



Mgr. Havelková Věra učitelka TV
Ing. Jedličková Dagmar učitelka TV
Mgr. Jehlář Miroslav učitel TV
Ing. Kajnarová Vlasta učitelka TV
Ing. Kašpárek Petr učitel TV
Mgr. Kleinová Darina (RD) učitelka TV
Ing. Maděrková Marcela učitelka TV
Mgr. Možíšová Jana školní psycholog
Mgr. Mollinová Pavla učitelka TV
Mgr. Nádvorník Miroslav učitel TV
Mgr. Neradil Ivo učitel TV
Ing. Peluhová Sylva učitelka TV
Ing. Polášková Eliška učitelka TV
Mgr. Rozsypalová Markéta učitelka TV
Mgr. Šálek Martin učitel TV
Mgr. Žáková Libuše učitelka TV

Ing. Bürgl Jiří – externí učitel
Ing. Rytířová Marie – externí učitelka
Ing. Drahotušská Jana – externí učitelka
Ing. Reimerová Anna – externí učitelka
Ing. Kratochvílová Ivona – externí učitelka

Úsek teoretické výuky
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Úsek praktického vyučování

Ing. Anděl Miroslav zástupce ředitele pro PV
Čech Miloš vedoucí učitel OV
Doležel Miroslav vedoucí učitel OV
Vyhňák Ladislav vedoucí učitel OV
Caletková Naděžda učitelka OV
Císař Václav učitel OV
Čechák Jiří učitel OV
Hájek Radovan učitel OV
Horák Zdeněk učitel OV
Kadlík Vladimír učitel OV
Kutějová Renata učitelka OV
Müller Renato učitel OV
Mgr. Polanský Jan učitel OV
Pospíšil Antonín učitel OV
Ing. Pospíšilová Hana učitelka OV
Skácel Pavel učitel OV
Skála Zdeněk učitel OV
Šenkyřík Miroslav učitel OV
Tomčík Pavel učitel OV
Vacula Miroslav učitel OV
Zaťovičová Zdeňka učitelka OV
Žákovský Jiří učitel OV
Kopečková Hana obchodní referentka

Úsek praktického vyučování
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Úsek výchovy mimo vyučování

Mgr. Pavla Rudolfová zástupkyně ředitele pro VMV
Bednaříková Nikol vychovatelka
Černá Žaneta vychovatelka
Halmazňová Adéla vychovatelka
Juhászová Květoslava vychovatelka
Mgr. Skálová Petra vychovatelka
Mgr. Sohlichová Regina vychovatelka
Bc. Jana Šimčíková (RD) vychovatelka
Vykydalová Adéla vychovatelka
Župka Lubomír vychovatel
Jurčíková Jana bezpečnostní pracovník

Úsek výchovy mimo vyučování
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Školní jídelna

Vidrmanová Danuše vedoucí jídelny
Haliaková Hana účetní (kuchyně)
Andělová Lenka kuchařka
Janošková Eva pom. kuchařka
Jelínková Stanislava pom.kuchařka, uklízečka
Jurečková Magdalena pom. kuchařka
Kerbudová Alena kuchařka
Pěchová Ludmila kuchařka (do 30.6.2017)
Svobodníková Ivana kuchařka
Stoklásek Tomáš kuchař
Zatloukalová Pavla kuchařka

Školní jídelna
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Vzpomínka

S optikou po celý profesní život

Když jsem v září 1967 ve svých 24 letech nastoupila na zdejší školu jako 
učitelka matematiky a fyziky, netušila jsem, že zde prožiji krásných 40 let - 
tedy v podstatě téměř celý svůj profesní život.

V  roce 1965 jsem ukončila studium na vysoké škole a byla jsem umístěna 
na UŠ radiotechnickou v Lipníku n. B., ale už po dvou měsících jsem 
nastoupila na mateřskou dovolenou. Od září 1966 jsem získala místo 
v Přerově na UŠ Šířava, kde v té době navštěvovali teoretickou výuku učni 
všech možných zaměření a profesí a tudíž i učni pro Meoptu Přerov. Po roce 
mého působení na této škole se náš rozsáhlý učitelský sbor rozdělil na 3 části, 
neboť Meopta a Pozemní stavby zahájily výuku ve svých nově zbudovaných 
školách. No a já měla to štěstí, že jsem se dostala na tehdejší OU Meopta. 
První 2 měsíce se vyučovalo provizorně  i na taktéž nově zbudovaném 
Domově mládeže, protože v budově školy nebyly ještě hotovy všechny vnitřní 
úpravy. Odborný výcvik učni ještě absolvovali v Meoptě, neboť dílny, které jsou 
nyní součástí areálu, byly postaveny později.

Vzpomínám s radostí, ale i s trochou smutku a nostalgie na všechna ta léta 
zde prožitá, nejen na chvíle ve škole, ale také na prožitky mimo vyučování 
na různých školních akcích, brigádách, soutěžích, lyžařském výcviku, letních
a branných kurzech... Milovala jsem svou práci a všechny své žáky a jsem 
poctěna a potěšena, když se potkáváme a moji bývalí žáci se ke mně hlásí.

Přeji své milé škole, která už dnes zahrnuje i bývalá odborná učiliště 
Přerovských strojíren a Pozemních staveb, do dalších let nadšené pedagogy, 
skvělé žáky a studenty, spolupracující rodiče a dobré vedení.

Hodně štěstí a radosti všem přeje

Mgr. Jindřiška Orságová
bývalá ZŘTV

V roce 1985 jsem ukončil 3,5 letý učební obor Optik – mechanik. Díky 
některým učitelům  a mistrům jsem si už tehdy uvědomoval, že optik je nejen
v našem regionu něco naprosto výjimečného. Základy, které jsem tehdy získal 
například od pana mistra Drbuška, mám dodnes v paměti, a to včetně patřičné 

PŘÍSPĚVKY PŘÁTEL ŠKOLY
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hrdosti na náš obor. I po více než třiceti letech mě stále baví poznávat 
nejnovější  technologie opracování optického skla či vyhodnocování 
jednotlivých parametrů, které jsou pro většinu jiných oborů jen velmi těžko 
i dnes představitelné nebo dosažitelné.  Díky Meoptě – Optika, ve které 
pracuji od svého vyučení, jsem měl možnost poznat řadu  optických firem 
hlavně v Německu, Švýcarsku, Rakousku a později v USA i Číně. Toto 
by nebylo možné bez toho, abych nabyté znalosti v učebním oboru postupně 
rozšířil o praktické zkušenosti a to od opravdových základů. Začínal jsem 
u stroje, postupem času jsem prošel celou řadou zajímavých pracovních 
pozic. V současné době pracuji jako Junior ředitel divize Optika a v mém 
případě se určitě potvrdilo, že se práce stala i mým koníčkem a dodnes jsem 
za tuto tehdejší volbu rád a na náš obor jsem pyšný.

Jaromír Stiskálek
Junior ředitel divize Optika

Meopta – Optika, s.r.o.

Ve školství jsem pracovala více než polovinu svého života. Dodnes potkávám 
své bývalé žáky, kteří se připomínají třeba jen tím, že hlasitě pozdraví 
při setkání na ulici, zavzpomínají na svá školní léta, studijní úspěchy 
i neúspěchy, ale někteří mě minou bez povšimnutí. Bláhově se domnívám, že 
už je to dávno, co absolvovali. Prožili jsme řadu zážitků, možná dobrých, 
možná horších, ale v každém případě mě těší vzpomínky na dlouhé roky mého 
učitelského působení. 

Ráda vidím své bývalé žáky za volanty aut, autobusů, občas mě vyděsí 
klakson kamionu s usměvavým řidičem, který si možná myslí, že trocha 
satisfakce neuškodí. Ale i to je milé. Těší mě profesní úspěchy absolventů 
ve vedení podniku Meopty, u Městské policie, ale i mezi hasiči se proslavili 
naši žáci. Milé je setkání s optičkami při měření dioptrií a výběru kvalitních 
brýlí. Jako bývalou češtinářku mě pohladí na duši, že i mezi čtenářkami 
v Městské knihovně jsou mé bývalé žákyně. Některým ani ochotnické divadlo 
není cizí. Ráda se účastním třídních srazů po letech, vzpomínání na studijní 
starosti i strasti nebere konce, ale také kolik legrace jsme spolu užili... Mám 
pocit uspokojení z těch, kteří si doplnili vzdělání na vysokých školách. Jedna 
žákyně pracuje ve Vědecké knihovně v Olomouci, několik inženýrů je mezi 
absolventy, občas mi připomíná své školní prohřešky dnes vystudovaný 
psycholog. Mnozí se dostávají do vědomí svými zálibami, ať už v oblasti 
sportu, kultury, jeden žák sbírá starožitnosti, dokonce vlastní malé muzeum. 
Příležitostně si přečtu v novinách článek úspěšného ornitologa, který občas 

Vzpomínky starší kantorky na starší školu
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vystupuje také v televizi. A kolik jsme se s tou češtinou natrápili...

Mám radost, že ani má výchovná práce nebyla marná, když vidím v očích 
svých žáků úctu. Doba byla trochu jiná. Sice nebylo tolik techniky, ale měli 
jsme k sobě nějak blíž. Jen v dobrém vzpomínám na své bývalé kolegy, 
se kterými jsem prožívala vzácné chvíle na půdě školy. Držím palce i vám, 
budoucím absolventům, ať zúročíte nabyté vědomosti a najdete své uplatnění 
i v této nelehké době.

Mgr. Jindřiška Mandíková
učitelka

 

Poprvé jsi mě oslovila vlastně Ty, když jsi mně, čerstvé absolventce 
Filozofické fakulty, nabídla místo učitelky.  Ale já tehdy odmítla, měla jsem jiné 
plány, chtěla jsem žít jinde. Ale jak už to tak bývá, naše cesty se stejně sešly.

V září roku 2002, v rámci reorganizace a slučování středních škol, jsem přešla 
s  většinou  pedagogů a žáků z ISŠT a SOU v Kojetínské ul. Byl to pro nás 
perný rok. Nejdříve jsme museli  na konci školního roku a o prázdninách 
totálně vystěhovat všechny třídy, kabinety, dílenskou halu naší domovské 
školy – vše muselo zůstat prázdné. Bylo to smutné loučení, protože většina 
pracovníků byla se školou dlouhé roky spjata, stávající žáci byli také nejistí. 
Přece jen jsme všichni přicházeli do nového prostředí, mezi nové lidi. Ale naše 
obavy byly zbytečné, přijala jsi nás dobře.  Pro vedení školy, pedagogy, ale 
třeba i pro ekonomický úsek, to nebyla snadná situace. Čekal nás hektický rok 
plný práce spojené se sloučením dvou škol. Ale byla jsi plná žáků, nových 
očekávání. Zažili jsme zde hodně věcí, které se povedly, ale něco také 
pokulhávalo, s něčím se muselo zápasit. A o rok později, v září 2003, došlo 
ke sloučení se Střediskem praktického vyučování. A aby toho nebylo málo, 
v roce 2008 dochází ke sloučení se Středním odborným učilištěm stavebním. 

Před padesáti lety Tvoji zakladatelé určitě netušili, jakou proměnou projdeš
a jaké obory vzdělání budeš nabízet. Vždyť jen školních vzdělávacích 
programů jsme připravili dvacet. A také Tvoje učebny už jsou zcela jiné. 
Škoda, že je většina z těch, kteří tady začínali, už nemůže vidět.

Strávila jsem s Tebou v radostech i starostech 12 let, tak si troufnu říct, že Tě 
tak trochu znám. A proto Ti přeji hodně dobrých žáků, nejen znalostmi, ale
i lidskými vlastnostmi. Takových, ze kterých jednou budou nejen šikovní 
řemeslníci, ale třeba i noví Einsteinové. Co já vím… 

Učitele inspirující své žáky, takové, kteří se nezaleknou problémů, domů 

Tak už je Ti, milá školo, padesát…
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půjdou nejen s pocitem dobře odučených hodin, ale i s nadějí, že jejich práce 
nebyla marná. Vedení, které pro Tebe najde vždy tu správnou cestu, jak se dál 
rozvíjet. A jen ty nejlepší další zaměstnance, kteří se starají, abys fungovala 
co nejlépe.

Tak Ti, milá školo, prostě držím palce, protože naše školství, zejména 
to učňovské, Tě potřebuje.

Mgr. Zdenka Fenzová
bývalá ZŘTV

Střední škola technická Přerov, v mém případě spojnice mezi učilištěm 
a možným studiem vysoké školy. A povedlo se! Dodnes mi zní slova kantorky 
z předmětu Technická mechanika, že moment se rovná síla krát rameno. 
A tato poučka mě provázela celým dalším studiem technických předmětů 
na fakultě strojní. Nejen teoretické předměty, ale např. i tělesná výchova, kde 
bylo již tradicí chodit sportovat k Přerovské Laguně, mi dala nadhled, 
že studium není pouze o biflování, ale že také nabízí možnost sportu. A sport, 
že je možnost si od učení odpočinout a něco pro sebe udělat. Na studentská 
léta velmi rád vzpomínám a jsem hrdý na to, kde jsem je prožil.

Ing. Zdeněk Vaculík
Poprodejní služby

DSP Přerov spol. s r.o.

Moje volba studia na SŠT Kouřílkově v Přerově byla velmi důležitým životním 
krokem. Možná, až s odstupem času, jsem si uvědomil, jak významnou roli 
tato volba v roce 2002 hrála. Bylo to právě studium čtyřletého maturitního 
oboru Mechanik seřizovač, díky kterému jsem si vytvořil jak praktickou, tak
i teoretickou základnu technických znalostí. Pro budoucnost jsem nejvíce těžil 
z praxe na dílnách, a to v oblasti strojírenství i průmyslu obecně.

Po absolvování maturitní zkoušky v roce 2006 jsem na těchto základech začal 
budovat další stupeň vzdělání na Vysokém učení technickém v Brně, 
na Fakultě strojního inženýrství, kde jsem studium v roce 2011 úspěšně 
dokončil na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, a nastoupil 

Z učiliště na vysokou

Pohledem absolventa: studium na Střední škole technické 
v Přerově – správná volba?
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k nejlepšímu zaměstnavateli kraje Vysočina, nadnárodní firmě BOSCH 
v Jihlavě, do tréninkového programu pro mladé manažery a začal budovat 
svou kariéru.

Dodnes na Střední školu technickou v Přerově velmi rád vzpomínám a vždy, 
když se tak děje, vím jedno – byla to ta nejlepší volba!

Ing. Pavel Martinec
Senior Manager

Bosch Diesel s.r.o.
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SPONZORUJÍCÍ FIRMY A INSTITUCE

Meopta-optika, s.r.o., PME, s.r.o.,
Kabelíkova 1, Přerov Kojetínská 3298/83, Přerov

Mubea-HZP, s.r.o., TOSHULIN, a.s.,
Dolní 100, Prostějov Wolkerova 845, Hulín

PSP Machinery, s.r.o., BJM, s.r.o.,
Kojetínská 79, Přerov Polní 2818, Přerov

PSP Pohony, a.s., Technické služby, s.r.o.,
Kojetínská 3148, Přerov Na Hrázi 3165/17, Přerov

Honeywell Aerospace, s.r.o., OHL ŽS, a.s.,
Nádražní 50, Hlubočky Dopravní a inženýrské stavby, 
– Mariánské Údolí Tovačovského 665/22, Olomouc  

Chropyňská strojírna, a.s., Provádění staveb Olomouc, 
Komenského 75, Chropyně Holická 29, Olomouc

GEMO, s.r.o., Rapos, spol. s.r.o.,
Dlouhá 562/22, Olomouc Holešov, ul. Palackého 529, 

Holešov – Všetuly 
EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 Autoškola Kratochvílová, 

Havlíčkova 1114/45, Přerov 
MAPEI, s.r.o.,
Smetanova 192/33, Olomouc Atlas školství, P.F. art, spol. s r.o., 

Gromešova 769/4, Brno
PSS Přerovská stavební, a.s., 
Skopalova 2861/7, Přerov Obec Pavlovice u Přerova

Ptáček – pozemní stavby, s.r.o., Magistrát města Přerova,
Podvalí 629, Kojetín nám. T. G. Masaryka 2, Přerov

Středomoravské stavby, s.r.o., Krajský úřad Olomouckého kraje, 
Svépomoc I 2012/51, Přerov Jeremenkova 40a, Olomouc

Skanska, a.s., ARDON SAFETY s.r.o. , 
Křižíkova 682/34a, Praha Tržní 2902/14 750 02 Přerov 

ELKO EP, s.r.o.,
Palackého 493, Holešov – Všetuly
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"Myslete na budoucnost,

zajistěte si zaměstnání již nyní"

Mubea - celosvětově významný partner výrobců automobilů. Jsme součástí německé globální společnosti v rodinném vlastnictví se 
stoletou tradicí, 30 výrobními závody a více než 12 000 zaměstnanci.

Spolupráce se studenty
Studentům nabízíme podporu a úzkou spolupráci v průběhu studia a po jeho ukončení 
kontinuální prohlubování znalostí a dovedností s možností celosvětového uplatnění. 
Díky naší stipendijní podpoře a komplexnímu programu zaškolení vprůběhu praxí jsme pro 
střední školy va jejich studenty nejvýznamnějším partnerem zřad výrobních společností. 
Jsme rádi, že si nás i díky tomuto přístupu každý rok vybere významné množství studentů 
jako svého zaměstnavatele.

MUBEA-HZP s.r.o., Mubea IT Spring Wire s.r.o., Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o.
Dolní 100, 796 01 Prostějov, kariera.prostejov@mubea.com, www.mubea.com

7 důvodů
proč spolupracovat 

se společností Mubea

Možnost celosvětového
uplatnění v rámci skupiny Mubea Spolupráce při psaní bakalářských

a diplomových prací

Moderní, automatizované
výrobní prostředí

Garantovaná pracovní nabídka

Nadstandardní 
stipendijní podpora

Kompletní průběžné zaškolení

Odborné praxe/stáže

Studentům nabízíme 
stipendijní programy!

Tradice
od roku
1933

Výroba vysoce kvalitní přesné optiky
a mechaniky za využití hi-tech
technologií světové úrovně

www.kariera.meopta.cz
Meopta - optika, s.r.o.  Kabelíkova 1  Přerov 750 02/ /



Střední škola technická
Přerov, Kouřílkova 8

tel. 581 20 12 76
 

www.kourilkova8.cz
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