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Úvodní slovo ředitele školy
Vážení přátelé a čtenáři našeho informačního dílka vy-

daného u příležitosti 50 let trvání Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště ve Vyškově.

Když se řekne zkratka SOŠ a SOU Vyškov, řada lidí, kteří 
nejsou Vyškované, si možná pod zkratkou nic nepředsta-
ví. Ale ti znalí vědí, že se jedná o školu, která sídlí na So-
chorově ulici ve Vyškově a vzdělává žáky v technických 
oborech strojního a stavebního zaměření jak ve čtyřletých 
oborech zakončených maturitní zkouškou, tak tříletých 
oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním 
listem. Vedle nich se zde studuje ještě maturitní obor ag-
ropodnikání.

K dnešní podobě školy vedla cesta velmi křivolaká s růz-
nými odbočkami. Padesát let v životě člověka je dlouhá 
doba, kdy člověk dospěje do věku, že již něco o životě ví 
a má bohaté zkušenosti. Nejinak je tomu i v životě školy. 
Jak čtenář uvidí v další části tohoto díla, tak škola prošla 

vývojem různého slučování i změn učebních i studijních 
oborů. Dnešní podoba školy je výsledkem úsilí desítek lidí 
i studentů, které zde nemůžeme jmenovat, ne že bychom 
nechtěli, ale kvůli nové legislativní změně „GDPR.“ Ško-
la není schopna získat od všech souhlas se zveřejněním 
jejich osobních údajů. Tedy z původního záměru vytvo-
řit přehledný „almanach“ absolventů školy vznikl pouze 
historický přehled vývoje školy, její současnost a výhled 
do nejbližší budoucnosti.

Já však věřím, že ten, kdo se zajímá o naši školu, si jistě 
se zájmem přečte toto dílko a dozví se mnoho zajímavých 
informací, jak to v průběhu těch padesáti let bylo a kam 
má škola „našlápnuto“ do budoucna. Pokud to tak bude, 
tak účel tohoto spisku byl splněn a budu tomu rád.

Pěkné chvíle s naší informační brožurou Vám přeje

RNDr. Petr Hájek
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Historie školy
Po zrušení Odborného učiliště státních pracovních zá-

loh byla škola zřízena v roce 1955 ve Vyškově jako Uč-
ňovská škola místního hospodářství. Sídlila ve stejné bu-
dově jako zdravotnická škola, donedávna v budově SZTŠ 
na Komenského náměstí ve Vyškově. Krátký čas byla jejím 
působištěm budova bývalého okresního oddělení Veřejné 
bezpečnosti. Měla vychovávat učně pro podniky místní-
ho hospodářství: klempíře, instalatéry, barvíře a od roku 
1958 zedníky. Ti byli školeni hlavně pro OSP, proto se 
od roku 1958 škola stala učňovským střediskem Okres-
ního stavebního podniku ve Vyškově. V roce 1960 byla 
přeložena do Slavkova na Tyršovu ulici č. 129, do bývalé 
budovy ONV.

Významný okamžik nastal v roce 1968, kdy byla škola 
přemístěna zpět do Vyškova. V pátek 30. srpna se konalo 
slavnostní otevření a bylo předáno do užívání nové učili-
ště OSP ve Vyškově. Výstavba moderní budovy, v níž se 
nacházely učebny, internát a dílny pro 250 učnů, byla za-
hájena již v červenci 1966 pracovníky Pozemních staveb 
Brno. Projektovou dokumentaci vypracoval Zemědělský 
projektový ústav v Brně. Samotná budova odborného uči-
liště patřila toho času mezi nejmodernější nejen v okres-
ním městě, ale i v celé tehdejší České republice. Škola 
vychovávala mladé odborníky jak pro potřeby OSP Vyš-
kov, tak také pro potřeby mnohých stavebních podniků 
a průmyslových závodů Jihomoravského kraje a také části 
Slovenské republiky. Každým rokem vycházelo z tohoto 
učiliště dobře připravených až sto zedníků, pokrývačů, 
klempířů, instalatérů, topenářů a izolatérů.

To, že bylo rozhodnuto o výstavbě stavebního učiliště 
přímo ve Vyškově, není nikterak náhodné. Na Vyškovsku 
vyrostlo mnoho stavařských generací, jejichž tradice se 
zachovává dodnes.

Časem se působnost tohoto zařízení rozšířila. Odborné 
učiliště OSP Vyškov bylo povýšeno na Střední odborné 
učiliště stavební Vyškov a mělo za cíl vychovávat pracov-
níky se středním vzděláním. V osmdesátých letech zde 
byla otevřena střední škola pro pracující, která byla využí-

vána jak pracovníky bývalého OSP, tak i pracovníky jiných 
podniků a závodů.

V devadesátých letech minulého století bylo u nás střed-
ní vzdělávání na vrcholu rozvoje. Kapacita učebních obo-
rů byla plně naplněna učni z celé Moravy a z části Čech, 
což si vyžádalo uvažovat o výstavbě nového domova mlá-
deže. Tato stavba měla být nejmodernějším ubytovacím 
zařízením nejen v našem okrese. Bohužel, ještě před do-
končením stavby, došlo k oddělení Středního odborného 
učiliště stavebního od Okresního stavebního podniku 
ve Vyškově – k tzv. delimitaci. Jelikož byla stavba finan-
cována sdruženými prostředky, po delimitaci v roce 1991 
už nebyla majetkem nově vzniklého samostatného sub-
jektu – Středního odborného učiliště stavebního, Vyškov, 
Sochorova 15.

Situace v odborném školství si i u nás, tak jako ve všech 
krajích, vyžádala změny. Škola rozšířila výuku o učební 
obor Truhlář pro stavební konstrukce. Začala poskytovat 
výuku ve studijních oborech a stala se od roku 2002 Střed-
ní průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm 
stavebním, Vyškov, Sochorova 15.

Poté, co zřizovatel vyškovských středních škol, kterým 
byl a je Jihomoravský kraj, rozhodl v rámci optimalizace 
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středních škol v roce 2004 o sloučení dvou charakterem 
příbuzných samostatných právních subjektů – Střední 
průmyslové školy a Středního odborného učiliště staveb-
ního, Vyškov, Sochorova 15 a Střední průmyslové školy 
a Středního odborného učiliště Vyškov, Brněnská 17, se 
škola stala přejímající organizací a nový název sloučených 
škol byl Střední průmyslová škola a Střední odborné učili-
ště, Vyškov, Sochorova 15.

I tato škola, charakterem strojírenská a elektrotechnic-
ká, měla svou historii. V průběhu roku 1968 bylo zřízeno 
učňovské středisko n. p. Zbrojovka Brno, odštěpný závod 
Vyškov. Výuka byla zaměřena na obory frézař, nástrojář, 
soustružník, strojní zámečník, mechanik a obráběč kovů. 
Ani této škole se nevyhnula delimitace a v průběhu roku 
1991 se stala samostatným subjektem s názvem Střední 
odborné učiliště Vyškov, Brněnská 17. Zavedla nový učeb-
ní obor technickoadministrativní pracovník, vyhledávaný 
především děvčaty. Od roku 1994 současně se zahájením 
výuky ve studijních oborech management strojírenství 
a management elektrotechniky se stala Integrovanou 
střední školou Vyškov.

V roce 1998 se tato škola stala přejímající organizací 
po sloučení se Střední průmyslovou školou strojnickou 
ve Vyškově, Víta Nejedlého 40, a nově nesla název Střední 
průmyslová škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Br-
něnská 17.

A vracíme se znovu do roku 2004; od kdy se píše nová 
kapitola „původního“ Středního odborného učiliště sta-
vebního, Vyškov, Sochorova 15. Z areálu na Brněnské 
ulici se postupně výuka přemístila do uvolněných prostor 
na Sochorově ulici, které vznikly přemístěním učební-
ho oboru truhlář pro stavební konstrukce do Rousínova, 
a zrušením tehdy nevyužitého Domova mládeže. Pouze 
„kosmetickou“ se stala změna názvu školy od 1. 9. 2005 
na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Vy-
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škov, Sochorova 15. V průběhu dalších let (od školního 
roku 2011/2012) byl do praxe uveden nový učební obor 
operátor skladování, vzbuzující zájem i mezi dívkami, 
a od školního roku 2013/2014 významný studijní obor ag-
ropodnikání. Vzhledem k tomu, že tento obor je zásadní 
pro náš region, a ač je pro naši školu oborem novým, má 

bohatou historii, která si zaslouží samostanou zmínku 
(viz kapitola Zemědělské školství).

Ale to už jsme se přenesli do současnosti. A právě o sou-
časném dění a životě Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště Vyškov, příspěvkové organizaci, si pře-
čtete na dalších stránkách našeho malého průvodce.
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Organizační schéma subjektů škol a jejich ředitelů

2004–dosud

 2014–dosud RNDr. Petr Hájek

 2010–2014 Ing. Petr Navrátil

 2004–2009 Mgr. Luděk Kotoulek

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Vyškov, příspěvková organizace
Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov

1992–1998

Ing. Zdeněk Koblížek

Sochorova 15

Střední průmyslová 
škola strojnická Vyškov, 

Víta Nejedlého 40

1998–2004

 1998–2004 Mgr. Luděk Kotoulek

Střední průmyslová škola a Střední 
odborné učiliště Vyškov, Brněnská 17

1991–1994
 1992–1994 Ing. Miroslav Vašíček
 1991–1992 Oldřich Tomášek

Střední odborné učiliště Vyškov, 
Brněnská 17

1972–2002  1997–2002 Ing. Milan Drmola
 1990–1997 Mgr. Ivan Vojáček
 1972–1990 JUDr. Miloslav Ondruška

Střední odborné učiliště stavební, 
Vyškov

1968–1991

 1979–1991 Milan Vojáček
 1968–1979 Eduard Trnavský

OU Zbrojovka Brno, n.p., 
odštěpný závod Vyškov 

(SOU elektrotechnické, Rudé armády 17)

2002–2004

 2002–2004 Ing. Miroslav Ovčáčík

Střední průmyslová škola 
a Střední odborné učiliště stavební, 

Sochorova 15

1994–1998
 1994–1998 Ing. Miroslav Vašíček

Integrovaná střední škola, Brněnská 17

1968–1972  1971–1972 JUDr. Miloslav Ondruška
 1968–1971 Ladislav Bajer

Učiliště OSP
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Brněnská 17 Víta Nejedlého
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Současnost
V současné době školu navštěvuje přibližně 350 žáků. 

Všechny studijní i učební obory jsou vyučovány dle nových 
ŠVP, které zohledňují specifika našeho regionu a reagují 
na poptávku po pracovních silách. Naši žáci jsou také zodpo-
vědně připravováni na studium na vysokých školách technic-
kého zaměření.

V posledních letech škola prochází výraznou rekonstrukcí 
prostor, pozornost je věnována také materiálně technickému 
zabezpečení. Jsme jediná škola v celé České republice, která 
disponuje nejnovějšími technologiemi pro zpracování mate-
riálů. V nově vybudované dílenské víceúčelové hale pracují 
žáci na zařízení pro řezání materiálu laserem, zařízením pro 
řezání materiálu vodním paprskem a na ohraňovacím lisu.

Organizujeme a zúčastňujeme se různých krajských, ce-
lostátních i mezinárodních soutěží. Nejlepší žáci studijního 
oboru strojírenství a učebního oboru obráběč kovů se např. 
každoročně zúčastňují mezinárodní soutěže v Rusku. Žáci 
učebního oboru instalatér absolvují dvoutýdenní zahraniční 
stáž v partnerské škole v rakouském Zistersdorfu v rámci pro-
gramu Erasmus+. Aktivně se zapojujeme do projektů spolufi-
nancovaných ESF. Žáci oboru agropodnikání mají možnost 
bezplatně získat řidičský průkaz skupiny B a T. Žáci všech 
učebních oborů u nás při nástupu zdarma získají pracovní 
oděv a obuv. Obor operátor skladování je vhodný i pro dívky 
a nabízí bezplatné získání oprávnění k obsluze vysokozdviž-
ného vozíku. Žáci vykonávají placenou praxi v obchodních 
domech, v nichž často po obdržení výučního listu nacháze-
jí uplatnění. Žáci učebního oboru elektrikář se zaměřením 
slaboproud, taktéž vhodného i pro dívky, se každoročně zú-
častňují dvoudenního školení firmy Jablotron, zabývající se 
zabezpečovací technikou. Po absolvování školení získávají 
certifikát s tříletou platností. V rámci praktického vyučování 
mají žáci učebních oborů možnost získávat po celou dobu 
studia odměny za produktivní práci. Žáci oboru stavebnictví 
se učí navrhovat stavby v programu ArchiCAD a pomocí 3D 
tisku tvoří 3D modely, z nichž lehce dopracují profesionální 
podklady pro stavby domů. Zúčastňují se různých celostát-
ních soutěží v projektování, např. celostátní soutěže Stavby 

z vlnité lepenky. Nabízíme krajská stipendia pro podporované 
učební obory klempíř, pokrývač a zedník, dále lze u nás zís-
kat i firemní stipendia. Na škole působí také svářečská škola, 
získali jsme také akreditace ve výukových programech, které 
nově nabízíme i firmám pro rekvalifikace jejich pracovníků. 
Konkrétně jde o programy týkající se obsluhy CNC strojů (se 
zaměřením na ohraňovací lis, řezání laserem, vodní paprsek).

Celková vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. Dis-
ponujeme vlastní knihovnou, tělocvičnou, k dispozici máme 
v areálu školy i nově vybudované víceúčelové hřiště určené 
pro míčové hry jako jsou malá kopaná, volejbal, nohejbal, 
tenis atd. Součástí oploceného sportoviště je také sektor pro 
vrh koulí a doskočiště pro skok do dálky. Stravování je za-
bezpečeno nově zrenovovanou vlastní jídelnou – výdejnou. 
I dlouho odkládané rekonstrukce šaten pro naše žáky se po-
dařilo úspěšně zrealizovat. Od roku 2016 tak mají všichni žáci 
učebních i studijních oborů své vlastní skříňky, které jim byly 
zapůjčeny na celou dobu studia. Kmenové i odborné učeb-
ny jsou rekonstruovány a modernizovány. Byly vybaveny 
novým školním nábytkem i nejnovějšími ICT technologiemi 
a učebními pomůckami (např. chemická laboratoř). Pro žáky 
je velmi zajímavá výuka modelování v programech ArchiCAD 
a SolidWorks s využitím 3D tiskárny a 3D skeneru a progra-
mování CNC strojů v SolidCAMu. Na velmi vysoké úrovni je 
vybavení dílen pro praktické vyučování.

Pozornost věnujeme také žákům základních škol. Pořádá-
me pro ně dny otevřených dveří a projektové dny. V těchto 
dnech mají možnost vyzkoušet si práci v oborech vzdělávání, 
o které mají zájem. V rámci polytechnické výchovy se věnu-
jeme i těm nejmenším dětem z mateřských školek. Tyto děti 
nás také navštěvují s cílem seznámit se s různými dělnickými 
profesemi. Nezapomínáme ani na bezpečnost, samozřejmos-
tí je zabezpečení veřejných prostor školy kamerovým systé-
mem, který neustále rozšiřujeme. Nemalou měrou se na bez-
pečném prostředí školy podílejí i naši vrátní.

Těšíme se na návštěvu rodičů i budoucích uchazečů o stu-
dium. Přijďte se přesvědčit, že příprava našich žáků na bu-
doucí povolání je na vysoké úrovni.
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Obory vyučované na škole v současné době:
(šk. rok 2018/2019)

Studijní obory
maturitní zkouška

Učební obory
výuční list

dvouleté
nástavbové studium

jednoleté
zkrácené studium

čtyřleté

tříleté

41-41-M/01 Agropodnikání
36-47-M/01 Stavebnictví
23-41-M/01 Strojírenství

64-41-L/51 Podnikání
36-44-L/51 Stavební provoz

26-51-H/01 Elektrikář 66-53-H/01 Operátor skladování
36-52-H/01 Instalatér 36-69-H/01 Pokrývač
23-55-H/01 Klempíř 23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů 36-67-H/01 Zedník

36-52-H/01 Instalatér
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik

S NÁMI MÁTE 
JASNOU

BUDOUCNOST!

www.sos-vyskov.cz

Přehled současných pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci:
Hájek Petr RNDr. – 
ředitel školy
Adamec Jan PhDr.
Bárek Ondřej
Čača Pavel Ing.
Gregorová Kateřina Bc.
Halák Petr Ing.
Holzer Jan Ing.
Homolka Karel
Horáková Dagmar Mgr.
Ivanco Tomáš Ing.
Jagošová Blanka Ing.
Kočařová Drahomíra Ing.
Kolář Jaroslav Ing.
Kraváček Oskar Ing.
Kroutilík Radim

Kroutilík Vladimír
Kytková Petra Ing.
Laidorfová Darina Bc.
Macháňová Hana
Mindek Peter Mgr.
Mrázová Jana Ing.
Neděla Miloš Ing.
Novotná Eva Mgr.
Orálková Lucie Mgr.
Poláčková Zora Ing.
Pospíšilová Leona Mgr.
Samsonek Jiří Mgr.
Sedláček Petr
Skácel Jaroslav
Stloukalová Pavlína Mgr.
Ščudla Radovan Ing.
Šenková Jitka Ing.

Šoupal Kamil Ing.
Šoupalová Chytilová Petra Ing.
Trávníček Lubomír
Vartová Zdeňka Mgr.
Vařejka Libor Ing.
Wasserburger Jiří PhDr.

Dohody:
Brtník Radek
Hromek Zdeněk
Kadlec Rostislav Ing.
Kaňová Olga Mgr.
Kratochvíl Milan
Maříková Jitka Mgr.
Ryšánek Stanislav
Šindelář Zdeněk
Vernerová Ludmila PhDr.

Ostatní pracovníci:
Balúchová Eva Ing.
Böserlová Jarmila
Daňková Eva DiS.
Gregor Ivo
Havlíčková Naďa
Košutová Eva
Kovářová Božena
Křetinská Květoslava
Kudličková Marta
Pásek Petr
Putková Jitka
Seidlová Martina
Ševčík Josef
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Významné stavební akce v novodobé historii
Modernizace kotelny I. etapa
• dokončeno 2010

Zlepšení tepelně technických vlastností objektů Střední 
odborné školy a  Středního odborného učiliště Vyškov, 
Sochorova 15 
(rekonstrukce kotelny, zateplení obvodového pláště a stře-
chy objektů školy, výměna oken a dveří)
• realizace 5/2010 až 12/2014
• náklady 30 716 000 Kč

Výstavba dílenské víceúčelové haly
• realizace 4/2013 až 12/2014
• náklady 10 291 000 Kč

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly
• realizace 9/2014 až 8/2015
• náklady 23 888 000 Kč

Terénní úpravy komunikace u nové dílenské víceúčelové 
haly
• realizace prázdniny 2015
• náklady 2 900 000 Kč

Rekonstrukce šaten pro žáky učebních oborů
• realizace prázdniny 2015
• náklady 650 000 Kč

Rekonstrukce jídelny
• realizace prázdniny 2016
• náklady 590 000 Kč

Rekonstrukce šaten pro žáky studijních oborů
• dokončeno prázdniny 2016
• náklady 710 000 Kč

Rekonstrukce hlavního schodiště a chodeb (ekonomicý 
úsek, hlavní vstup do školy…)
• realizace prázdniny 2016
• náklady 690 000 Kč

Výstavba nového víceúčelového hřiště
• dokončeno září 2016
• náklady 2 621 000 Kč

Rekonstrukce skladu na školním statku
• dokončeno 2017
• náklady 235 000 Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově B
• realizace prázdniny 2017
• náklady 184 000 Kč
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Zlepšení tepelně technických vlastností
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Zlepšení tepelně technických vlastností
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Zlepšení tepelně technických vlastností
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Výstavba dílenské víceúčelové haly
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Výstavba dílenské víceúčelové haly
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Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly
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Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly
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Terénní úpravy komunikace u nové dílenské víceúčelové haly
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Rekonstrukce jídelny
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Rekonstrukce šaten pro žáky studijních oborů
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Rekonstrukce šaten pro žáky studijních oborů
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Rekonstrukce hlavního schodiště a chodeb
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Rekonstrukce hlavního schodiště a chodeb
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Rekonstrukce hlavního schodiště a chodeb
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Rekonstrukce sociálního zařízení v budově B
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Výstavba nového víceúčelového hřiště
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Výstavba nového víceúčelového hřiště
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Rekonstrukce skladu na školním statku
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Rekonstrukce skladu na školním statku
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Zemědělské školství na vyškovsku
130 let zemědělského školství na Vyškovsku

Počátky zemědělského školství spadají do roku 1888, 
kdy byla ve Vyškově otevřena z podnětu okresního hospo-
dářského spolku při příležitosti jeho valné hromady dvou-
letá hospodářská škola. Škola fungovala nejdříve v prona-
jatém domě č. 16 na Žerotínově ulici. Protože toto řešení 
velmi brzo přestalo vyhovovat, zakoupil okresní hospo-
dářský spolek stavební místo na Tyršově ulici č. 12 vedle 
nynějšího Sokolského domu. Nová budova byla slavnost-
ně otevřena 1. října 1899. V roce 1920 se mění název školy 
na Zemskou dvouletou hospodářskou školu ve Vyškově. 
Tato škola sídlila v budově vyškovského zámku a získa-
la v roce 1926 při tehdy prováděné pozemkové reformě 
od olomouckého arcibiskupství 34,7 ha pozemků, které se 
staly základem školního statku. 

V roce 1931 se opět mění název školy na Zemskou od-
bornou školu pro mimoškolní a poradenskou činnost. Po-
stupně se rozšiřuje i její náplň. Do života školy však za-
sáhla okupace. V této době zaniká i hospodářský spolek, 
který byl škole vždy oporou.

Život po válce přinesl nejen změnu vnitropolitické situ-
ace, ale i nové vědecko-technické poznatky, které vyžado-

valy moderní formy vzdělání.  Spolu s celoroční výukou se 
prodlužuje i doba studia. Zároveň se zjišťuje, že i umístění 
na zámek je jen přechodné řešení.

V letech 1957–1960 byl na Nouzce vybudován nový škol-
ní statek výměnou za plochu bývalých hospodářských 
budov u zámecké zahrady a samotná škola se opět stě-
huje, tentokrát k 30. 9. 1958 do budovy bývalého kláštera 
na Komenského ulici č. 7. Současně se studium rozšiřuje 
na čtyřleté a doplňuje se i forma studia. Změny ve společ-
nosti po roce 1989 se nevyhnuly ani zemědělské škole. 
S postupnou transformací společnosti upadal zájem o ze-
mědělské obory. Proto v roce 1995 je nabízen nový obor 
obchodní akademie a následně dochází v r. 2000 ke změ-
ně názvu školy na Střední odbornou školu Vyškov. 

Při optimalizaci středních škol došlo od 1. 7. 2004 
ke sloučení střední odborné školy se střední zdravotnic-
kou školou v jeden subjekt. Souvisí to s útlumem zeměděl-
ského školství a snižováním počtu zemědělských oborů. 
V rámci další etapy optimalizace středních škol dochází 
k 1. 7. 2012 tedy k dalšímu sloučení, tentokrát s novým 
názvem Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická 
a zemědělsko-ekonomická Vyškov. Již za rok, od 1. 9. 2013 
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se opět mění název školy na Gymnázium a Střední odbor-
ná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. 

Z názvu se tedy úplně vytrácí slovo zemědělská a v roce 
2016 na budově bývalého kláštera maturuje poslední roč-
ník oboru agropodnikání. Zemědělský obor nebyl zrušen, 
ale již v roce 2013 přesunut na SOŠ a SOU Vyškov, Socho-
rova 15, kde umožňuje vzdělání dalším zájemcům o toto 
studium.

Agropodnikání na SOŠ a SOU Vyškov
V září letošního roku tomu bude již 5 let, kdy došlo 

k přesunu vyškovské „zemědělky“ z budovy na Komen-
ského ulici na SOŠ a SOU Vyškov. Byla tím dokončena 
závěrečná fáze optimalizace školství ve Vyškově. Ve škol-
ním roce 2013/2014 studovalo první ročník 14 žáků oboru 
agropodnikání. V následujících letech se obor ustálil v no-
vých podmínkách a ve čtyřletém studiu s maturitou ho 
navštěvuje 45 až 50 žáků.

V rámci studia se vždy kladl důraz na praktické vyučo-
vání. K tomuto účelu slouží studentům školní zahrada 

na Nouzce. Areál prochází v současné 
době velkou modernizací. Zřídila se 
zde nová učebna, proběhla renovace 
sociálního zařízení, vystavěla se ven-
kovní pergola, opravil sklad pomůcek 
a další. Aby měli žáci možnost sezná-
mit se s moderní technikou, novými 
technologiemi a trendy, vychází nám 
vstříc zemědělská společnost Agros 
Dědice, a.s., která je školním země-
dělským podnikem. Umožňuje tak 
studentům vykonávat praxi ve svých 
provozech. 

Dlouhou tradici a velkou popularitu 
má na škole předmět motorová vozidla 
a bezplatné získání řidičského opráv-
nění na osobní auto a traktor. Široký 
záběr předmětů (cizí jazyk, výpočetní 
technika, odborné zemědělské před-
měty, ekonomika a účetnictví aj.) při-
pravuje studenty do života. Někteří po-

kračují ve studiu na vysoké škole (především na Mendlově 
zemědělské a lesnické univerzitě v Brně), jiní jdou po ma-
turitě do provozu. Že se někteří z nich uplatní i v jiném, 
než zemědělském odvětví, svědčí o univerzálnosti a dobré 
připravenosti absolventů.

Zemědělství překonalo léta útlumu. To se odráží i v zá-
jmu lidí o kvalitu a původ potravin a ve vzrůstající prestiži 
zemědělské profese. Nezapomínejme, že i kvalita život-
ního prostředí a údržba krajiny je zemědělstvím výrazně 
ovlivňována. Doufám, že tomu napomohou a v budoucnu 
přispějí i absolventi naší školy. 

Co napsat závěrem? „Zemědělka“ zdárně překonala 
všechny změny posledního čtvrtstoletí, získala zázemí 
a podporu pod hlavičkou nové školy a nabízí žákům pes-
trou, zajímavou přírodovědně-technickou výuku. Popře-
jme tedy tomuto oboru šikovné studenty, obětavé učitele, 
finanční zázemí zřizovatele a podporu veřejnosti. Nechť 
můžeme při dalším výročí napsat, že škola vychovává 
odborníky, kteří umí vyrábět chutné a zdravé potraviny 
a udržovat naši krásnou krajinu.
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Spolupracující subjekty
Naše škola se zabývá nejen vzděláváním učňů a studen-

tů přijatých k dennímu studiu, ale má spoustu dalších spo-
lupracujících subjektů.

Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická vý-
chova je nezbytnou součástí všestranné výchovy a vzdělá-
vání. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především 
k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti 
využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění 
a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci 
dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti mají 
touhu práci dokončit, i když musí překonat překážky. Za-
čínáme s prací s dětmi z okolních MŠ, pro které pořádá-
me projektové dny. V  loňském roce naši školu navštívilo 
15 školek – MŠ Palánek, MŠ Šikulka, MŠ Sochorova, MŠ 
Hraničky, MŠ Kučerov, MŠ Havlíčkova, MŠ Puškinova, MŠ 
Drysice, MŠ Ruprechtov, MŠ Krásensko, MŠ Podomí, MŠ 
Ježkovice, MŠ Olšany, MŠ Račice a MŠ Jarní Vyškov.

Děti si vyzkouší svoji zručnost při zatloukání hřebíků, 
rozpoznávání velikostí šroubů a matic, řezání pilkou, sta-
vění komínů a zdí z polystyrenových cihel a mnoho dal-
ších činností. Také si vždy odnesou malý dárek, který si 
sami vyrobí, jako např. přívěšek, píšťalku, medaili apod.

Obdobným způsobem spolupracujeme se základními 
školami z Vyškova a okolí, a to Základní školou a Mateř-
skou školou Vyškov, Letní pole, příspěvkovou organizací, 
Základní školou Vyškov, Nádražní 5, příspěvkovou orga-
nizací, Základní školou Vyškov, Purkyňova 39, příspěvko-
vou organizací, Základní školou Vyškov, Morávkova 40, 
příspěvkovou organizací, Základní školou Vyškov, Tyršo-
va 4, příspěvkovou organizací a ZŠ Drnovice, okres Vyš-
kov.

Žákům připravujeme náročnější úkoly a zároveň je se-
znamujeme se spolupracujícími firmami a tím možností 
dalšího uplatnění jednotlivých oborů. V rámci polytech-
nických dnů jsou pro žáky připraveny soutěže zručnosti 
a vědomostní soutěže. Součástí jsou zástupci firem, kteří 
žáky zábavnou formou seznámí s výrobním programem 
firem a zodpoví žákům spousty všetečných dotazů. Sna-

žíme se, aby žáci získali a vyzkoušeli si základní a prak-
tické pracovní dovednosti a návyky při práci s různými 
materiály, poznali vybrané materiály, osvojili si zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, zá-
klady organizace, plánování práce a vytvářeli si pozitivní 
vztah k práci. Polytechnická výchova rozšiřuje pracovní 
výchovu ještě o další cíle: poznat vybrané materiály a je-
jich užité vlastnosti, naučit se volit a používat pro práci 
vhodné nástroje, nářadí a pomůcky, osvojit si jednoduché 
pracovní postupy potřebné pro běžný život, osvojit si zá-
klady organizace, plánování práce a technologické kázně, 
vytvářet si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního pro-
středí, získat orientaci v různých oborech lidské činnosti, 
formách fyzické a duševní práce, poznávat a učit se použí-
vat nová multimedia.

V letošním roce se nám podařilo zařadit do projektu 
JMK – POLYGRAM a v rámci tohoto projektu uspořádat 
pět zájmových kroužků pro děti:

• Polytechnický kroužek
• Elektrotechnický kroužek
• Kroužek měření
• Agrokroužek
• Kroužek 3D tisku
Dalšími spolupracujícími subjekty jsou střední školy, 

se kterými konzultujeme společné problémy, náplně uči-
va a měříme síly. Zároveň si ověřujeme získané znalosti 
a dovednosti v mnoha soutěžích. Účastníme se soutěží, 
jako například Učeň instalatér, Kovo Junior (určené pro 
obory strojní mechanik a obráběč kovů), Moravského kola 
Klempíř a Pokrývač, Poháru Linde, soutěže odborných do-
vedností oborů pokrývač a zedník v Kyjově, Modelování 
v programu SolidWorks, celostátní soutěže Grafické pro-
gramy v Českých Budějovicích nebo soutěže Měď. Jistě 
za samostatnou zmínku stojí naše spolupráce se zahra-
ničními školami na Slovensku, Polsku, Maďarsku, Ra-
kousku a Rusku. Vzájemně se setkáváme na soutěžích 
pořádaných jednotlivými školami, srovnáváme systémy 
školství v jednotlivých zemích, vyměňujeme si zkušenosti 
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a vzájemně se podporujeme. Za větší zmínku určitě stojí 
škola v rakouském Zistersdorfu, kam naši instalatéři jezdí 
už 15 let na 2–3 týdenní stáž v rámci projektu Erasmus 
a vyzkouší si své jazykové i odborné dovednosti.

Za nejlepší úspěchy považujeme vítězství v soutěži Ma-
chři roku – oboru instalatér z roku 2012, dvakrát naše ško-
la získala cenu v rámci Českých ručiček – Mistr ČR, a to 
v roce 2012, kdy zvítězil Luboš Štébl a v roce 2016 zase Da-
vid Kučera. V mezinárodní soutěži pořádané v roce 2016 
na naší škole skončil na prvním místě náš Daniel Mačkal 
a v letošním roce naši žáci získali první místa v oboru 
obráběč kovů (Marek Sedláček) a za instalatéry Michal 
Skácel, který se také umístil v rámci ČR na druhém místě 
ve vědomostní soutěži pořádané Cechem Instalatérů a to-
penářů.

Nejvíce spolupracujících subjektů máme ze stran firem 
Vyškovska, domníváme se, že našim hlavním úkolem je 

zabezpečit „obnovu“ pracovních sil v našem regionu. Fir-
my nám hlavně poskytují praktické vyučování pro žáky 
školy na  pracovištích firem samozřejmě v souladu s rám-
covým vzdělávacím programem. Žáci se tak už během stu-
dia seznámí s reálným světem práce, chodem firem a zís-
kají náhled na svůj osobní a pracovní život.

Mezi nejdůležitější patří:
AGROS Vyškov – Dědice a.s.
Fischer Vyškov spol. s r. o.
FRITZMEIER s. r. o., 
HESTEGO a. s. 
LIKO-S, a.s.
MGV a.s.
ROSTEX Vyškov, s. r. o.
SMC Industrial Automation CZ s. r. o.
TRASKO a. s.
VAK, a. s.

Kroužky projektu PolyGram

Projektový den pro ZŠ Projektový den pro MŠ
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Poděkování
Děkujeme spolupracujícím firmám za poskytnutí finančního příspěvku na vydání této publikace.
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