
„Naše planeta nepot�ebuje víc úspěšných lidí. Zoufale pot�ebuje 
t�, kteří t�oří mír, léčí, obnovují, vy�rávějí příběhy a milují vše 

 „Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci 
a přátelství, staří mír a pokoj.“ — Konfucius
„Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.“ —  François de La Rochefoucauld

 „Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných 
lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří 
mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy 
a milují vše živé.“ — Dalajláma

 „Mír přináší bohatství, bohatství při-
náší zpupnost, zpupnost přináší válku, 
válka přináší chudobu, chudoba přináší 
pokoru, pokora přináší mír.“ Arabské přísloví 

 „Znej míru v lásce, ať 
je stálá, zmešká kdo 

otálí, i ten kdo příliš cválá.“ 
—  William Shakespeare 

 „Prohlašuji, že udělám 
pro obranu míru všech-

no, co je v mé moci. Čímž 
jsem udělal všechno, co je v 

mé moci.“ —  Gabriel Laub
 „Pokojné soužití nemůže být omezeno na mocné země, 

jestliže chceme zabezpečit světový mír.“ —  Che Guevara 
 „Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění mezi indi-

vidualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a 
pýchy, která vždycky uvrhne svět do pravěkého barbarství a svárů… Mír 

může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.“ —  Nikola Tesla

 „Samota je hezká věc, žije-li člověk 
sám se sebou v míru a má-li co 

dělat.“ — Johann Wolfgang von Goethe 
 „Mír je tak veliké dobro, že může být 

vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou 
jednotlivci i společnost.“ Jan Pavel II. 
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 „Mír je svoboda, založená na uznání práv 
každého člověka.“ —  Marcus Tullius Cicero 

 „Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologo-
vé církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.“ Osho

 „Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, 
neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, 

stává se blahem do té míry jak ho milu-
jeme. Tak v přátelství každý miluje 

vlastní blaho.“ —  Friedrich Nietzsche

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než 
učitelům, nebude na světě mír.“ —  Jan Masaryk

 „Chceš-li mír, připravuj válku.“ 
—  Latinské přísloví

„Mír kážeš s mečem v ruce?!“  
—  William Shakespeare

 „Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí 
utrpěných křivd.“ —  Jan Amos Komenský

 „Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se 
stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přá-

telství každý miluje vlastní blaho.“ —  Friedrich Nietzsche

„Lidská bytost zůstává do 
jisté míry narcistickou, i 

když už člověk našel vnější 
objekty pro své libido.“ —  

Sigmund Freud

 „Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik 
utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, 

ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, 
takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi 

málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový 
mír.“ —  Matka Tereza

 „Kdo touží po míru, ať připravuje válku.“ Qui desiderat 
pacem, preaparet bellum. —  Flavius Renatus Vegetius

 „Býti mrtev, je sladké z té příčiny, že ještě mnohem více 
než spánek je to mír, zkonejšení, závěr bolesti a trampot; 

ale tuto vrcholnou sladkost, jaká lidskému tvoru může být 
přána, mrtvá bytost už neprožívá, necítí.“ —  Josef Čapek 

 „Protože všichni sdílíme tuto malou 
planetu Zemi, musíme se naučit žít v 
harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. 
To není jen sen, ale nutnost.“ —  Dalajláma

 „Kdyby každý požadoval mír místo nové televize, pak 
by na světě byl mír.“ —  John Lennon

 „Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, 
musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s 

přírodou. To není jen sen, ale nutnost.“ —  Dalajláma

„Dokud bude člověk nelítostně ničit živé 
bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, 
ani mír. Dokud budou lidé zabíjet zvířa-
ta, budou se zabíjet navzájem. Kdo 
seje vraždu a bolest, nemůže sklízet 
radost a lásku.“ —  Pythagoras

 „Mír nemůže být držen násilím,   
          může jej být dosaženo pouze 
porozuměním.“  Albert Einstein

„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout 
válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen 
tehdy, pokud ho sám vytvářím.“ —  Antoine de Saint-Exupéry

 „Mír, to neznamená být na místě, kde 
nejsou žádné problémy, hluk nebo 

tvrdá práce. To znamená být 
uprostřed těchto věcí 

a zůstat klidnými ve svém 
srdci.“ —  Lady Gaga

„Otec a matka mají mnoho práce a 
nemají na dítě čas.. toto jsou věci, které 
ničí mír.“ —  Matka Tereza

„Mír je pokračováním války jinými 
prostředky.“ Oscar Wilde

Pokud jste v míru, žijete v přítomnosti.“ Ralph Smart

„Nikdy nebude žádný mír. Vždycky bude jen falešný mír.“ —  Bob Dylan 

 „Mír se zjednává válkou.“ —  Cornelius Nepos

 „Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen.“ —  Václav Havel

 „Život by byl fantastický, kdyby vás lidi nechali napokoji.“ —  Charlie Chaplin 

 „Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír 
znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by 
mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého 
našeho občana chtěl ohrozit.“ —  Edvard Beneš

 „Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž nevěříme, jako je válka?“ —  Albert Einstein 

 „Mír to je 
svoboda a 
klid.“ —  

Marcus 
Tullius 
Cicero

 „Člověk musí mít stále na paměti pravidlo: Směj se všemu a nenech se ostatními vyvést z míry! Zdá se to sobecké, ale ve skutečnosti je to jediný lék proti sebelítosti.“ —  Anne Frank 

2021/2022
Zpráva

 „Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se vůči 
správné osobě, ve správný čas, pro správný účel a do správné 

míry - to není v moci každého a to snadné není.“ —  Aristoteles 

 „Mír je tak veliké dobro, že může 
být vykoupen jen za cenu obětí ,  které 

přinesou jednotl ivci i  společnost .“ —  Jan Pavel I I .   

 „Nedopusť, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní mír.“   
Dalajláma 

 „Skutečným 
cílem války je mír.“ —  Sun Tzu 



„Naše planeta nepot�ebuje víc úspěšných lidí. Zoufale pot�ebuje 
t�, kteří t�oří mír, léčí, obnovují, vy�rávějí příběhy a milují vše 

 „Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci 
a přátelství, staří mír a pokoj.“ — Konfucius
„Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.“ —  François de La Rochefoucauld

 „Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných 
lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří 
mír, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy 
a milují vše živé.“ — Dalajláma

 „Mír přináší bohatství, bohatství při-
náší zpupnost, zpupnost přináší válku, 
válka přináší chudobu, chudoba přináší 
pokoru, pokora přináší mír.“ Arabské přísloví 

 „Znej míru v lásce, ať 
je stálá, zmešká kdo 

otálí, i ten kdo příliš cválá.“ 
—  William Shakespeare 

 „Prohlašuji, že udělám 
pro obranu míru všech-

no, co je v mé moci. Čímž 
jsem udělal všechno, co je v 

mé moci.“ —  Gabriel Laub
 „Pokojné soužití nemůže být omezeno na mocné země, 

jestliže chceme zabezpečit světový mír.“ —  Che Guevara 
 „Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění mezi indi-

vidualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a 
pýchy, která vždycky uvrhne svět do pravěkého barbarství a svárů… Mír 

může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.“ —  Nikola Tesla

 „Samota je hezká věc, žije-li člověk 
sám se sebou v míru a má-li co 

dělat.“ — Johann Wolfgang von Goethe 
 „Mír je tak veliké dobro, že může být 

vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou 
jednotlivci i společnost.“ Jan Pavel II. 

������������������� ����������������
���
	���������� �
����������

 „Mír je svoboda, založená na uznání práv 
každého člověka.“ —  Marcus Tullius Cicero 

 „Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologo-
vé církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.“ Osho

 „Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, 
neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, 

stává se blahem do té míry jak ho milu-
jeme. Tak v přátelství každý miluje 

vlastní blaho.“ —  Friedrich Nietzsche

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než 
učitelům, nebude na světě mír.“ —  Jan Masaryk

 „Chceš-li mír, připravuj válku.“ 
—  Latinské přísloví

„Mír kážeš s mečem v ruce?!“  
—  William Shakespeare

 „Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí 
utrpěných křivd.“ —  Jan Amos Komenský

 „Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se 
stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přá-

telství každý miluje vlastní blaho.“ —  Friedrich Nietzsche

„Lidská bytost zůstává do 
jisté míry narcistickou, i 

když už člověk našel vnější 
objekty pro své libido.“ —  

Sigmund Freud

 „Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik 
utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, 

ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, 
takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi 

málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový 
mír.“ —  Matka Tereza

 „Kdo touží po míru, ať připravuje válku.“ Qui desiderat 
pacem, preaparet bellum. —  Flavius Renatus Vegetius

 „Býti mrtev, je sladké z té příčiny, že ještě mnohem více 
než spánek je to mír, zkonejšení, závěr bolesti a trampot; 

ale tuto vrcholnou sladkost, jaká lidskému tvoru může být 
přána, mrtvá bytost už neprožívá, necítí.“ —  Josef Čapek 

 „Protože všichni sdílíme tuto malou 
planetu Zemi, musíme se naučit žít v 
harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. 
To není jen sen, ale nutnost.“ —  Dalajláma

 „Kdyby každý požadoval mír místo nové televize, pak 
by na světě byl mír.“ —  John Lennon

 „Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, 
musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s 

přírodou. To není jen sen, ale nutnost.“ —  Dalajláma

„Dokud bude člověk nelítostně ničit živé 
bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, 
ani mír. Dokud budou lidé zabíjet zvířa-
ta, budou se zabíjet navzájem. Kdo 
seje vraždu a bolest, nemůže sklízet 
radost a lásku.“ —  Pythagoras

 „Mír nemůže být držen násilím,   
          může jej být dosaženo pouze 
porozuměním.“  Albert Einstein

„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout 
válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen 
tehdy, pokud ho sám vytvářím.“ —  Antoine de Saint-Exupéry

 „Mír, to neznamená být na místě, kde 
nejsou žádné problémy, hluk nebo 

tvrdá práce. To znamená být 
uprostřed těchto věcí 

a zůstat klidnými ve svém 
srdci.“ —  Lady Gaga

„Otec a matka mají mnoho práce a 
nemají na dítě čas.. toto jsou věci, které 
ničí mír.“ —  Matka Tereza

„Mír je pokračováním války jinými 
prostředky.“ Oscar Wilde

Pokud jste v míru, žijete v přítomnosti.“ Ralph Smart

„Nikdy nebude žádný mír. Vždycky bude jen falešný mír.“ —  Bob Dylan 

 „Mír se zjednává válkou.“ —  Cornelius Nepos

 „Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen.“ —  Václav Havel

 „Život by byl fantastický, kdyby vás lidi nechali napokoji.“ —  Charlie Chaplin 

 „Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír 
znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by 
mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého 
našeho občana chtěl ohrozit.“ —  Edvard Beneš

 „Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž nevěříme, jako je válka?“ —  Albert Einstein 

 „Mír to je 
svoboda a 
klid.“ —  

Marcus 
Tullius 
Cicero

 „Člověk musí mít stále na paměti pravidlo: Směj se všemu a nenech se ostatními vyvést z míry! Zdá se to sobecké, ale ve skutečnosti je to jediný lék proti sebelítosti.“ —  Anne Frank 

2021/2022
Zpráva

 „Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se vůči 
správné osobě, ve správný čas, pro správný účel a do správné 

míry - to není v moci každého a to snadné není.“ —  Aristoteles 

 „Mír je tak veliké dobro, že může 
být vykoupen jen za cenu obětí ,  které 

přinesou jednotl ivci i  společnost .“ —  Jan Pavel I I .   

 „Nedopusť, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní mír.“   
Dalajláma 

 „Skutečným 
cílem války je mír.“ —  Sun Tzu 



   

   

Vyšší odborná 
škola a Střední 
průmyslová 
škola, 
Šumperk 
Vyšší odborná škola a St řední průmyslová škola, Šumperk
Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk
Ředitel školy: Mgr. Ondřej Šanovec
Tel: 583 213 581
Informace: Ing. Ilona Opatovská
E-mail: opatovska@vsps-su.cz
www.vsps-su.cz

Domov mládeže
U Sanatoria 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 301 660
Informace: Bc. Lucie Lehká
E-mail: lehka@vsps-su.cz



   

   

   

   

   

   

   ZPRÁVA VOŠ A SPŠ ŠUMPERK 2021/2022 
Slovo úvodem (Mgr. Ondřej Šanovec, ředitel školy) 5

CHARAKTERISTIKA OBORŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY 6
Technické lyceum 78-42-M/01 (Mgr. Iva Štrbíková) 6
Elektrotechnika 26-41-M/01 (Ing. Vít Krňávek) 7
Strojírenství 23-41-M/01 (Ing. Roman Unzeitig) 8
Informační technologie 18-20-M/01 (Ing. Vojtěch Dorňák) 9
Průmyslový design 82-41-M/04 (MgA. Jiří Janda) 10
Grafický design 82-41-M/05 (MgA. Jiří Janda) 11

STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE (Ing. Ilona Opatovská) 12

ŽÁK JE TVOR SPOLEČENSKÝ… 14
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 (Mgr. Pavel Mareš) 14
RESPONDEO 2021 (Mgr. Pavel Mareš) 15
Pietní setkání u pamětní desky pěšího pluku 13, náměstí Jana Zajíce, Šumperk (Mgr. Pavel Mareš) 15
Prezentační výstavy škol a „Dny otevřených dveří“ (Ing. Roman Unzeitig) 16
Dny otevřených dveří výtvarných oborů (MgA. Pavla Jarmarová) 16
Setkání s ředitelem školy (Ing. Ilona Opatovská) 17
Pietní akt k 53. výročí položení oběti Jana Zajíce dne 25. února 1969 (Mgr. Pavel Mareš) 17
Stužkovací ples Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk 2022 (Ing. Marie Johnová) 18
Cechovní večírek (Mgr. Petra Klimešová, Ph.D.) 19
ŽÁK ROZŠIŘUJE SVÉ OBZORY… 20
Seznamovací kurzy „GO” 2021 (Ing. Pavla Boháčová) 20
Výstava Rakousko v UNESCO (Mgr. Ivana Šubrtová) 21
Moje školní knihovna (Ing. Marie Johnová) 21
Moje první zaměstnání (Ing. Marie Johnová) 22
Exkurze DESIGNBLOK (Loránt Spalek) 22
Literární a filmový festival – Město čte knihu 2021: Jaroslav Rudiš – Český ráj (Mgr. Pavel Mareš) 23
AjŤák 25 (Mgr. Jakub Mrázek) 23
Exkurze do firmy Novatronic, s.r.o. (Loránt Spalek) 24
Rozhovor s Tomášem Mikolovem (Mgr. Lenka Kundratová) 25
Robotický den s průmyslovkou (Ing. Marie Johnová) 25
Exkurze do Kutné Hory (Mgr. Petra Klimešová, Ph.D.) 26
PODNIKAVOST STUDENTSKÉHO PODNIKÁNÍ (Ing. Marie Johnová) 27
Žáci sobě 2021/2022 (Ing. Pavla Boháčová) 27
Burza učebnic (Ing. Marie Johnová) 27
PIšQworky 2021 (Michal Blažek a Petr Soják z TL3, Ing. Anna Janderková) 28
Soutěž o nejlepší masku (Petr Soják) 29
Šachový turnaj (Ing. Marie Johnová) 29
Ať o nás škola ví (Ing. Marie Johnová) 30
Florbalový turnaj (Tomáš Tejkl) 31
Člověče, nezlob se! Naživo (Michal Blažek) 31
Pojď si „to“ hodit (Robin Dvořák) 32
Průmka memes day (Ing. Marie Johnová) 32
Veletrh IT a podnikatelských dovedností (Ing. Marie Johnová) 33
STUDENTSKÉ RÁDIO 21 (Martin Matyáš, Ing. Anna Janderková) 34
Mikulášská nadílka s Rádiem 21 (Anna Galčíková) 34

Obsah



   

   

   

   

Vánoční besídka s Rádiem 21 (Ing. Anna Janderková) 35
Svátek zamilovaných s Rádiem 21 (Anna Galčíková, Ing. Anna Janderková) 35
Mezinárodní den žen (Ing. Anna Janderková) 36
No Backpack Day (Martin Matyáš) 36
Průmka má talent (Martin Matyáš) 36
STUDENTSKÝ PARLAMENT (Mgr. Marek Šváb) 37
Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 (Mgr. Marek Šváb) 37
V září světlušky září (Mgr. Marek Šváb) 38
Památka Jana Zajíce (Mgr. Marek Šváb) 38
Lidice pro 21. století (Mgr. Marek Šváb) 39
Přednáška o exotické Ugandě a tropickém ovoci (Mgr. Marek Šváb) 39
Pietní vzpomínka na bratrušovskou tragédii (Mgr. Marek Šváb) 39
Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? 39
ŠKOLNÍ KROUŽKY (Ing. Pavla Boháčová) 40
Tělovýchovné kroužky (Mgr. Josef Havlík, Mgr. Michal Petřík, Mgr. Marek Šváb) 40
Kroužek elektroniky (PaedDr. Martin Soural, MBA, LL.M.) 40
Kroužek 3D modelování a 3D tisku (Ing. Martin Tomášek) 40
Kroužek polytechniky s podporou digitální gramotnosti (Ing. Marie Johnová) 40
Realizace projektů (Loránt Spalek) 41
Kroužek streamování ve školním studiu (Mgr. Roman Fiala) 41
ŽÁK JE TVOR SOUTĚŽIVÝ… 42
Celostátní kolo soutěže ENERSOL 2021 (Ing. Roman Unzeitig) 42
Soutěž Vyhraj učebnu SCHRACK TECHNIK (Ing. Jaroslav Drexler) 43
Logická olympiáda (Mgr. Iva Štrbíková) 43
Přírodovědný klokan (Mgr. Rudolf Málek) 43
ZAV Olomouc 2021 (Ing. Anna Janderková) 44
Bobřík informatiky (Mgr. Lenka Kundratová) 44
ZAV-100 (Ing. Anna Janderková) 44
Olympiáda z českého jazyka (Mgr. Pavel Mareš) 44
Ekonomická olympiáda (Ing. Marie Johnová) 45
Soutěž v psaní esejí v anglickém jazyce (Mgr. Soňa Shone) 45
Soutěž v konstruování v programu Inventor (Ing. Martin Tomášek) 46
Soutěž v kreslení v programu AutoCAD (Ing. Petra Tomášková) 46
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (Mgr. Alena Daňková) 47
Krajské kolo soutěže ENERSOL 2022 (Ing. Roman Unzeitig) 47
Fiktivní konkurz (Ing. Marie Johnová) 48
Mladý obal (Mgr. Ivona Bednářová) 48
Matematický klokan (Mgr. Rudolf Málek, Mgr. Iva Štrbíková) 48
Mistrovství České republiky ve zpracování textů na počítači (Ing. Anna Janderková) 49
INTERSTENO 2022 (Ing. Anna Janderková) 49
Celostátní matematická soutěž (Mgr. Iva Štrbíková) 49
Matematická olympiáda v kategorii P a celostátní Soutěž v programování (Mgr. Zdeněk Přikryl) 50
Soutěž v programování mikrořadičů (PaedDr. Martin Soural, MBA, LL.M.) 50
Finanční gramotnost (Ing. Anna Janderková) 50
Středoškolská odborná činnost (Mgr. Roman Fiala a Mgr. Miroslava Krejčí) 51
Office Arena 2022 (Mgr. Roman Fiala) 53
SPORTU ZDAR! 54
Přespolní běh 2021 (Mgr. Josef Kroul) 54
Středoškolské atletické hry (Mgr. Marek Šváb, Mgr. Josef Kroul) 55

Obsah



   

   

   

   

   

   

Běh průmyslovky 2021 (Mgr. Marek Šváb) 55
Středoškolská futsalová liga (Mgr. Josef Havlík) 56
Volejbal středních škol dívek i chlapců (Mgr. Josef Havlík) 57
Florbal chlapci (Mgr. Jaroslav Srovnal) 58
Dojezdový lyžák (Mgr. Michal Petřík) 58
Silový víceboj (Jan Pavlík) 59
Silový čtyřboj 2022 – okresní kolo (Mgr. Jaroslav Srovnal) 59
Kopaná (Mgr. Josef Havlík) 60
Ščudlův memoriál (Mgr. Marek Šváb) 60
Okresní kolo v šachu (Mgr. Michal Petřík) 61
Přebor škol v orientačním běhu (Mgr. Josef Kroul) 61
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (Ing. Martin Tomášek) 62
Jak se učit (Mgr. Iva Štrbíková) 62
Světlo naděje v temnotě AIDS (Ing. Martin Tomášek) 63
Trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana (Ing. Martin Tomášek) 63
Trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana, bezpečnost na internetu (Ing. Martin Tomášek) 63
ŽIVOT V DOMOVĚ MLÁDEŽE VOŠ A SPŠ Šumperk (Bc. Lucie Lehká) 64
V září 64
V říjnu 65
V listopadu 66
V prosinci 66
V lednu 67
V únoru 67
V březnu a dubnu 69
Zájmové kroužky 70
POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM 71
Žáci a studenti pomáhají potřebným (Mgr. Kristýna Jonová) 71
Výstava uměleckých děl žáků výtvarných oborů (Mgr. Kristýna Jonová) 71
Ukrajinští uprchlíci na Domově mládeže VOŠ a SPŠ Šumperk (Mgr. Pavel Mareš) 71
PROJEKTY A STATISTIKY 72
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Ing. Ilona Opatovská) 72
IKAPOK II (Ing. Pavla Boháčová) 72
Krajské metodické kabinety 72
KMK DG v projektu IKAP II (Mgr. Jakub Mrázek) 73
KMK ICT v projektu IKAP II (Mgr. Zdeněk Přikryl) 73
Projekt IKAPOK II – Seminář 3D tisk a 3D modelování (Mgr. Jakub Mrázek) 74
ERASMUS+ (Ing. Ilona Opatovská) 75
Statistika přijatých absolventů VOŠ a SPŠ v Šumperku na vysoké a vyšší odborné školy 
za školní rok 2020/2021 (Ing. Ilona Opatovská) 75
ABSOLVENTI ŠKOLY 76
Absolventská třída VOŠ ve školním roce 2021/2022 76
Maturitní třídy ve školním roce 2021/2022 76
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 80
Změny v pedagogickém sboru 80
Seznam pedagogických pracovníků 80
Seznam správních zaměstnanců 86
Seznam provozních zaměstnanců 86
Seznam vychovatelů a asistentů Domova mládeže a zaměstnanců stravovny 87

Obsah



4

Setkání s ředitelem školy (str.17)

Pietní akt k 53. výročí položení oběti Jana Zajíce dne 25. února 1969 (str.17)

RESPONDEO 2021 (str.15)

Slovo úvodem



5

 Vážené kolegyně, kolegové, milí žáci, studenti 
a přátelé školy, 
následující články této výroční zprávy nám všem 
připomenou život Vyšší odborné školy a Střední prů-
myslové školy v Šumperku právě končícího školního 
roku 2021/2022. Připomínají nám, že se škola v tomto 
roce opět potýkala s nejrůznějšími omezeními, které 
se týkaly pandemie koronaviru, i když už ne zdaleka 
v takové míře jako v roce minulém. Podařil se nám ná-
vrat k běžnému životu školy, po odmlce se opět konaly 
tradiční a úspěšné akce, jako byly slavnostní přivítání 
prvních ročníků, stužkovací ples, robotická soutěž, ve-
letrh dovedností nebo spousta jiných soutěží či propa-
gačních akcí nejen ve škole, ale i na domově mládeže, 
bez kterých si školní život neumíme představit. Návrat 
nebyl vůbec jednoduchý vzhledem k omezením a hy-
gienickým pokynům, které nás provázely téměř celý 
školní rok a měnily se prakticky ze dne na den. Za to, že 
se všechny plánované aktivity podařily, patří velký dík 
našim milým kolegyním a kolegům, včetně provozní-
ho a správního personálu, a samozřejmě našim žákům a studentům, bez kterých by akce nebylo možné usku-
tečnit. Veliký dík patří také zřizovateli a spolupracujícím firmám a institucím za materiální podporu i projevy 
zájmu o dění ve škole.
 Mnohým kolegům i institucím a firmám patří navíc také veliké uznání, obdiv a poděkování za ochotu 
pomoci ukrajinským uprchlíkům, kterým v našem domově mládeže aktuálně škola poskytuje dočasný azyl.
 Jsem rád, že se škole ve spolupráci s partnerskými základními školami daří úspěšně rozvíjet technické 
a přírodovědné vzdělávání, které má neustále celospolečenskou podporu. Věřím, že tento trend bude i v ná-
sledujících letech pokračovat a můžeme se těšit na přínosnou a oboustranně prospěšnou spolupráci školy 
a firem v našem regionu.
 Na závěr bych nám všem rád popřál pevné zdraví, hodně energie v roce nadcházejícím.

Mgr. Ondřej Šanovec, ředitel školy

RESPONDEO 2021 (str.15)
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Technické lyceum 78–42–M/01
 Technické lyceum je perspektivní obor, který připravuje žáky do praxe i ke 
studiu na vysokých školách. Je koncipováno jako odborné technické studium 
s vyšším podílem přírodovědného a všeobecného vzdělávání. Součástí výuky 
jsou dva cizí jazyky a obecně odborné disciplíny – technická fyzika, grafická 
komunikace a průmyslový design.
 Absolventi technického lycea jsou připraveni k dalšímu studiu technických 
oborů. Pro navazující studium mají dobrý základ znalostí a dovedností v pří-
rodovědných předmětech – matematice, fyzice, chemii, deskriptivní geometrii 
a výpočetní technice. Mají také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o ná-
ročnosti terciárního studia i  jeho obsahu, což jim umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací 
cestě.
 Dále získávají kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Mohou se uplatnit na 
všech pracovištích, ve kterých se vyžaduje připravenost k  efektivní práci s  prostředky informačních 
a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorbě a úpravě webových 

„Život je šance – využij ji“
Matka Tereza
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stránek, využívání CAD systémů, práce v projekčních a konstrukčních kancelářích a ateliérech, práce v la-
boratořích, aplikacemi nových materiálů, znalostí dvou cizích jazyků, dodržováním normalizace a stan-
dardizace, uplatněním základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Elektrotechnika 26–41–M/01 
 Studijní obor elektrotechnika je stále žádaným a perspektivním vzdělávacím 
oborem školy, který má široké spektrum uplatnění. Z tohoto pohledu jsou proto 
studijní plány oboru zaměřeny a stále inovovány tak, aby jeho absolventi získali 
základní teoretické znalosti v jednotlivých oblastech elektrotechniky a dokázali 
je aplikovat při řešení konkrétních úkolů. Stejně, jako je tento obor v neustálém 
vývoji, dbá i naše škola o rozvoj technického i personálního zázemí pro teoretic-
kou i praktickou výuku tak, aby odpovídalo požadavkům dnešní praxe.
 Žáci jsou vzděláváni v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechniky, jako 
jsou elektrotechnika, elektronika, měření, automatizace, základy robotiky a počítačové simulace. Své teo-
retické znalosti pak prohlubují v odborných seminářích a v předmětu učební praxe. Další možnosti se jim 
nabízí ve volitelných seminářích a zájmových kroužcích. Samozřejmou věcí u absolventa střední školy 
země Evropské unie je znalost dvou cizích jazyků a dobrý všeobecný přehled. K tvůrčí a samostatné 
činnosti jsou žáci vedeni pomocí ročníkových projektů, ve kterých uplatňují nabyté teoretické znalosti 
i praktické dovednosti. Velký důraz je kladen na využití výpočetní techniky, kterou se žáci učí používat 
jako nezbytný nástroj ke své práci a prostředek pro celou škálu technických aplikací. Mimo základní 
práce na PC, jako jsou např. textové a tabulkové procesory, se již v prvním ročníku žáci učí pracovat v CAD 
systémech pro elektroniku, ve kterých kreslí schémata a navrhují desky plošných spojů pro elektronické 
obvody. Ve třetím ročníku se pak učí základům navrhování a modelování konstrukčních prvků v programu 
Inventor. Své návrhy mohou zhmotnit pomocí technologie 3D tisku, neboť škola má k dispozici několik 
3D tiskáren. V dalších ročnících pak žáci během výuky pracují s rozsáhlým simulačním programem Mul-
tisim, který podporuje i virtuální laboratoř se zařízením ELVIS II, nebo MyDAQ. Programování průmyslo-
vých řídicích systémů PLC a aplikace jednočipových mikropočítačů patří dnes již k základním znalostem 
ve slaboproudé elektrotechnice. Nedílnou součástí praktické přípravy je i čtrnáctidenní odborná praxe 
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žáků druhých a třetích ročníků v elektrotechnických firmách. Pro komplexní přípravu na své budoucí za-
městnání mají absolventi tohoto oboru možnost po ukončení čtvrtého ročníku složit zkoušky z odborné 
způsobilosti podle zákona č. 250/2021 Sb. Již během studia dosahují naši žáci trvale dobrých výsledků 
v odborných soutěžích, jako je například Středoškolská odborná činnost, ENERSOL a v řadě dalších.

 K rozsáhlé odborné výuce je k dispozici několik specializovaných učeben s výpočetní technikou. 
Nemalé finanční částky jsou věnovány na podporu zájmových odborných kroužků. Náplň výuky odbor-
ných předmětů vychází ze současného stavu oboru a je směřována na potřeby dnešního trhu s pra-
covními silami, kde je o absolventy elektrotechnických oborů stále velký zájem. Úspěšně se uplatňují 
v soukromých firmách i větších podnicích na pozicích pracovníků technické přípravy, výroby, kontroly 
a řízení jakosti, servisu a dalších. Stále velký počet absolventů pokračuje ve studiu na vysokých ško-
lách technického směru.

Strojírenství 23–41–M/01
 Rozvoj průmyslové výroby vytváří na současném trhu práce „hlad“ po absol-
ventech strojírenských oborů. Strojírenství je tradiční obor zajišťující kvalifiko-
vané absolventy se širokým uplatněním, který je zaměřen na počítačové apli-
kace ve strojírenství a na počítačovou podporu konstruování a výroby. Klasické 
odborné předměty, jako jsou stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, 
kontrola a měření, se již neobejdou bez rozsáhlého využití výpočetní techni-
ky. Studenti ovládají základní práce s PC, mezi které patří znalost operačního 
systému, textového editoru, tabulkového procesoru a programování. V prvním 
ročníku zvládnou ruční zpracování výkresové dokumentace a v dalších ročnících se učí kreslit s vy-
užitím grafického editoru AutoCAD a  systému pro 3D strojírenské návrhy Autodesk Inventor. Výuka 
počítačových programů probíhá na učebnách vybavených počítačovou sítí s přiměřeným hardwaro-
vým a softwarovým vybavením. Při prokázání znalosti AutoCADu a Autodesk Inventoru mohou žáci ve 
4. ročníku získat certifikát s mezinárodní platností školicího střediska Autodesk Academia. Podmínkou 
certifikace je zajištění aktuálních verzí programů, což škola činí; v současné době je vyučován AutoCAD 
2021 a Inventor 2021.
 V  rámci dílenské praxe získávají studenti oboru strojírenství praktické výrobní dovednosti také 
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v  oblasti klasických výrobních metod – zámečnictví, vrtání, řezání, broušení, soustružení, frézování 
a svařování. Velká pozornost je věnována i výuce programů počítačové podpory výroby a programování 
CNC obráběcích strojů a robotů prostřednictvím DIN a ISO kódů při ručním programování samotných 
programů InventorCAM a SINUMERIK 840D. Naši žáci se zapojují i do soutěží Středoškolské odborné 
činnosti a dalších odborných soutěží. Pravidelně postupují do celostátních kol, kde zaujímají místa v po-
předí. Při těchto aktivitách za pomoci pedagogů získávají i zkušenosti z obhajoby a prezentace vlastní 

práce, což je pro ně přínosem při přijímacím řízení na vysoké školy a při výběrovém řízení u zaměst-
navatelů. Žáci se taktéž učí cizí jazyky, což přispěje ke zlepšení komunikace se zaměstnavateli ze zemí 
Evropské unie. Absolventi oboru nacházejí dobré uplatnění v průmyslových podnicích i soukromých 
firmách, kde mají předpoklady zastávat místa v  konstrukčních a  technologických odděleních jak ve 
výrobě, tak i v řídícím aparátu. Většina absolventů se hlásí a je i přijata na vyšší odborné a vysoké školy.

Informační technologie 18–20–M/01
 Studijní obor informační technologie patří dlouhodobě k  perspektivním 
oborům. Vedle všeobecných vzdělávacích a přírodopisných vědomostí získávají 
žáci přehled o informačních technologiích, který je podle podmínek našeho re-
gionu a trhu pracovních sil orientován na konkrétní zaměření. Obecným cílem 
je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to 
nejen pro uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání; efektivně 
pracovat s informacemi a komunikačními prostředky, naučit je správné orientaci 
při řešení problémů spojených s využíváním prostředků ICT a zejména komu-
nikovat v prostředí internetu. Pro žáka se tak stane počítač běžným pracovním nástrojem, jenž mu 
napomáhá při řešení úkolů souvisejících se studiem i s budoucí praxí.
 Odborné předměty zahrnují teorii i praktická cvičení ze základních oblastí IT – programování, sprá-
va operačních systémů, hardware, webové technologie, databáze, ale i multimédia – zpracování audia, 
videa i fotografií. Ve vyšších ročnících je možné díky výběru předmětů rozšířit a prohloubit znalosti ve 
zvolených oblastech, a tím se více specializovat. Základem pro toto vzdělávání je také kvalitní vybavení 
počítačových učeben, které je pravidelně modernizováno. Díky zapojení školy do vhodných licenčních 
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programů mohou mít také žáci přístup k  legálním licencím například firem Microsoft nebo Adobe. 
V rámci výuky se mohou žáci dle svých schopností zapojovat do nadstandardních aktivit. Nejde jen 
o soutěže, ve kterých jsou naši žáci úspěšní i na krajských a celorepublikových úrovních – zejména 
SOČ, matematická olympiáda v programování, Cisco Networking Academy Games apod. Žáci se mohou 
také zapojit do spolupráce s firmami v regionu v rámci Regionálního centra inovací, díky čemuž mohou 
navázat pracovní kontakty, které mohou vést třeba i k získání zaměstnání. Absolventi studijního oboru 
informační technologie jsou tímto připravováni pro vyšší odborné studium nebo pro studium na vysoké 
škole.

Průmyslový design 82–41–M/04 
 Obor průmyslový design je koncipován jako souhrn základních znalostí 
a dovedností z oblasti průmyslového a autorského designu. V průběhu prvního 
a druhého ročníku jsou žáci seznamováni s možnostmi a zákonitostmi este-
tického působení hmoty v prostoru a ve výtvarné přípravě se základy kresby 
a malby. Ve vyšších ročnících je prioritou v odborných předmětech rozvoj 
tvůrčího myšlení, jež je nezbytnou výbavou každé umělecké osobnosti. Absol-
vent oboru průmyslový design je připraven k terciárnímu studiu uměleckých, 
umělecko-průmyslových a humanitních oborů. Pro další studium získá dobré 
základy uměleckých předmětů a znalosti při práci s výpočetní technikou – výtvarné přípravky, dějiny 
umění, modelování, navrhování, realizační tvorby a počítačové grafiky. Dále získá kompetence uplatni-
telné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit ve všech pracovištích, ve kterých se vyžaduje 
připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jedno-
dušších designérských úkolů, tvorba a úprava webových stránek, znalost dvou cizích jazyků, dodržování 
normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a ma-
nagementu.
 Absolvent oboru průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti 
tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů vý-
robků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně, 
nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem zabývajících se designem.

Charakteristika oborů SPŠ
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Grafický design 82–41–M/05 
 Součástí studia oboru je jak užitá grafika (grafický design), tak volná grafická 
tvorba využívající rozmanitých výtvarných technik. Žáci jsou vedeni k tomu, aby 
znakem, symbolem i písmem dokázali vyjádřit svou myšlenku, osobitý pohled 
na svět. Vlastní návrhy i jejich praktickou realizaci konzultují se svými učiteli, je-
jichž hlavní snahou je rozvíjet talent žáků a zároveň je naučit všem potřebným 
dovednostem uměleckého řemesla. Ty získávají budoucí výtvarníci v odborných 
předmětech: písmo, fotografie, výtvarná příprava, grafické techniky… V průběhu 
studia se rovněž seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, 
grafickou úpravou knih, zpracováním firemního loga i kompletních propagačních materiálů. Vedle tra-
dičních grafických prostředků se pro svou práci naučí používat moderní počítačovou techniku, bez níž 
se současný grafik už neobejde.
 A kde absolventi tohoto bouřlivě se vyvíjejícího oboru nacházejí uplatnění? Zejména v reklamním 
a marketingovém průmyslu jako samostatní výtvarníci, ale i jako zaměstnanci reklamních studií nebo 
agentur. Absolvent oboru grafický design je připraven k terciárnímu studiu uměleckých, uměleckoprů-
myslových a humanitních oborů. Pro další studium získá dobré základy uměleckých předmětů a zna-
losti v práci s výpočetní technikou, výtvarné přípravy, dějin umění, modelování, navrhování, realizační 
tvorby a počítačové grafiky. Dále získá kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může 
se uplatnit ve všech pracovištích, ve kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky 
informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších designérských úkolů, tvorbě a úpravě 
webových stránek, znalosti dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalosti zá-
kladních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.
 Absolvent v oboru grafický design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v rámci 
propagace a reklamy i knižní kultury. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření odborné 
přípravy na užitou grafiku, práce související s předtiskovou úpravou, designem webových stránek a re-
dakční činností. Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studi-
ích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, 
televizních a filmových studiích a polygrafických firmách.
 Pro obory průmyslový design a grafický design je samozřejmé, že žáci tráví čas během výuky nejen 
teoretickým studiem, ale i prací v ateliérech, což tvoří základní část jejich odbornosti. Dosažené výsled-
ky jsou hodnoceny během studia při klauzurních pracích v rámci zkoušky z předmětů výtvarná příprava 
a navrhování nebo na souborných výstavách. Dále žáci 1. a 2. ročníků absolvují projektový týden Plenér 
a žáci 3. ročníku ve stejném termínu absolvují odbornou exkurzi do Paříže. Výuka je obsahově zajišťo-
vána vlastním školním vzdělávacím programem.

Charakteristika oborů SPŠ



Studium na 
vyšší
odborné
škole

„Život je blaženost – užívej ji“
Matka Tereza

12

Studium na VOŠ



   

13

Studium na vyšší odborné škole
 Vyšší odborná škola a její obor informační technologie (IT) je součástí VOŠ a SPŠ Šumperk již 
od roku 1996. Vzdělávání na vyšší odborné škole prohlubuje znalosti a dovednosti studentů získané 
během středoškolského studia a poskytuje zejména praktickou přípravu pro výkon nejrůznějších 
odborných profesí v oboru IT. Studium na VOŠ je určeno především uchazečům, kterým nevyhovuje 
teoreticky zaměřené vysokoškolské studium, ale preferují studium praktické.
 Studenti vyšší odborné školy se ve školním roce 2021/2022 vzdělávali v  rámci oboru IT ve 
vzdělávacím programu Multimediální a internetové služby. Tento program v sobě zahrnuje současné 
moderní trendy, které v oblasti IT zaznamenávají výrazný vzestup. Škola disponuje novým audiovi-
zuálním studiem, které získala v rámci projektu IKAP I a které studenti VOŠ mohou v rámci studia 
využívat. Výhodou je také kreditní systém, který studentům v případě dosažení stanoveného počtu 
kreditů umožňuje pokračovat ve studiu, a to i v případě, že kredity za neudělenou zkoušku či zápočet 
získají v dalším studijním období. Předností studia tohoto programu jsou nejen praktické předměty, 
ale i výuka anglického jazyka, jež je dotována pěti hodinami týdně po celé tři roky.
 Multimediální a internetové služby jsou pro každého, kdo se chce stát např. grafikem, webde-
signerem, pracovníkem audiovize či se jinak realizovat v  oblasti nových médií. Absolventi jsou 
schopni zpracovávat a upravovat audio i video vstupy, mají přehled v oblasti multimédií, zvládají se 
pohybovat v marketingu a reklamě, umí komunikovat jak v rámci firmy, tak i s partnery a zákazníky 
v češtině i angličtině.
 Výstupem studia je absolutorium z angličtiny, odborného předmětu multimediální služby inter-
netu a obhajoby absolventské práce.
 Více informací o studiu na Vyšší odborné škole Šumperk je uvedeno na www.vsps-su.cz.

Studium na VOŠ

http://www.vsps-su.cz
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Pravou dámou a šarmantním gentlemanem ve víru etikety. Jde o velkou zkoušku naší osobnosti – 
dívky mají krásné šaty, lodičky, po boku chlapce v elegantním obleku, vyžehlené košili, naleštěných 
polobotkách, s úsměvem na tváři a vzorným chováním, galantností...

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
 První zářijový den otevřely školy své dveře žákům i studentům. Těm začalo desetiměsíční období 
vzdělávání. Přesto i v podmínkách, jež korigovala protiepidemiologická opatření, školy využívají možnos-
tí, jak dostát tradici slavnostního zahájení. A právě naše škola díky příležitostem, které nabízí moderní 
informační technologie, tuto nezbytnou součást života školy zcela naplnila. Díky školnímu televiznímu 
studiu a prostřednictvím streamovací služby YouTube mohli žáci ze svých lavic a tříd poprvé sledovat 
on-line školní vysílání, v jehož rámci k nim promluvil ředitel školy Mgr. Ondřej Šanovec, který přivítal 
nejenom stávající, ale i nové žáky prvních ročníků střední průmyslové školy v jejich novém působišti 
a zahájil tak nový školní rok 2021/2022.
 K žákům dále z televizního studia promluvil i starosta města Šumperka Mgr. Tomáš Spurný, který žá-
kům popřál úspěšné studium, vyzdvihl důležitost technického vzdělávání a úzkou spolupráci naší školy 
se šumperskou radnicí.
 Ředitel školy dále představil nové učitele, kteří doplnili pedagogický sbor: Mgr. Zuzanu Bambuškovou, 
Mgr. Radomíra Pátíka, B. A. Davida Shone, Mgr. Martinu Svobodovou, Mgr. Lenku Sirkovskou, Bc. Jakuba 
Talpu, Petra Křepelku, DiS. a popřál jim úspěšné pedagogické působení na naší škole.

„Život je sen – uskutečni ho“
Matka Tereza

Žák je tvor společenský…
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RESPONDEO 2021
 Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhlo v klášterním kostele slavnostní uvedení žáků 1. ročníků střední 
průmyslové školy do studentského stavu. Třídní učitelé seznámili přítomné rodiče i žáky všech oborů 
s vyučujícími ve svých třídách, vyslechli si slova ředitele školy o důležitosti technického vzdělávání 
a nezbytné vzájemné spolupráci rodiny a školy. Žáci pak z rukou ředitele školy Mgr. Ondřeje Šanovce 
obdrželi pamětní list. Slavnostní atmosféru akce podtrhly klavírní a varhanní variace Ing. Jana Horníčka.

Pietní setkání u pamětní desky pěšího pluku 13, náměstí Jana Zajíce, Šumperk
 V úterý 26. října 2021 proběhlo na náměstí Jana Zajíce v Šumperku za přítomnosti zástupců naší 
školy, Městského úřadu Šumperk, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajského vojenského velitelství 
Olomouc a Československé obce legionářské pietní setkání u pamětní desky pěšího pluku 13 připomí-
nající hrdinství příslušníků šumperského pěšího pluku 13, kteří padli v bitvě o Moravskou Chrastovou 
31. října 1938.
 Pěší pluk 13 vznikl 19. srpna 1920 přejmenováním z 93. pěšího pluku (1918—1920). Sídlil v Šum-
perku, podléhal vrchnímu velitelství 13. pěší brigády a od ledna 1938 velitelství 7. divize. Veliteli tohoto 
pluku byli mimo jiné plk. gen. štábu František Krátký (čestný občan města Šumperka) a plk. pěch. Karel 
Čejka. V říjnu 1938 bylo velitelství pluku přemístěno do Boskovic. Dne 31. října 1938 padli čtyři přísluš-
níci tohoto pluku v bitvě o Moravskou Chrastovou, kterou neoprávněně obsadily ozbrojené jednotky SdP.

Žák je tvor společenský…
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Prezentační výstavy škol a „Dny otevřených dveří“
 I v tomto školním roce jsme se zapojili do různých propagačních akcí, které seznámily veřejnost 
s naší školou.
 Po dvou rocích „absence“ z důvodu covidových omezení jsme se v průběhu září a října prezento-
vali po celém Olomouckém kraji na třech přehlídkách středních škol Scholaris. Jednalo se o Scholaris 
v Jeseníku, Šumperku a Olomouci. Celková návštěvnost na této akci byla menší než dříve, ale vždy se 
zájemci o naši školu našli a naši učitelé a žáci předávali informace o oborech a činnosti školy.
 Seznamování veřejnosti a zejména žáků ZŠ s naší školou pokračovalo již tradičními Dny otevře-
ných dveří. V říjnu se představily výtvarné obory. Vedle prohlídky školy a ateliérů proběhly i praktické 
workshopy, kde si návštěvníci vyzkoušeli v ateliérech i praktickou činnost na konkrétní tvorbě. Za-
čátkem prosince pak měly Dny otevřených dveří ostatní obory školy, které představily své odborné 
učebny, nové vybavení školy a vyučující na místě seznámili zájemce s jednotlivými obory školy.

Dny otevřených dveří výtvarných oborů 
 Ve dnech 19. a 20. října 2021 se uskutečnily Dny otevřených dveří pro výtvarné obory.  
Zájemci o studium grafického a průmyslového designu měli možnost prohlédnout si školu, zejména 
specializované učebny a zúčastnit se workshopů, které probíhaly v ateliéru D22 (pro obor průmys-
lový design) a v ateliéru A3, 4 (pro obor grafický design). Zájemci i rodiče si mohli vyzkoušet práci 
v jednom z ateliérů, a tím se lépe seznámit s prostředím, samotným oborem i pedagogy a žáky, kteří 
při workshopech pomáhali. Zájemci o obory se při této příležitosti také mohli zeptat na vše, co je 

Žák je tvor společenský…
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zajímalo a zároveň měli příležitost konzultovat svoje výtvarné práce. Na dnech otevřených dveří byli 
také informováni o konání přípravných kurzů na talentové zkoušky.

Setkání s ředitelem školy
 1. února 2022 se setkal ředitel školy Mgr. Ondřej Šanovec se všemi zájemci a jejich rodiči o stu-
dium na střední průmyslové škole. Hlavní náplní přátelského setkání bylo předání informací o pro-

gramech vzdělávání, o přijímacím řízení a podmínkách pro přijetí ke studiu. Vzhledem k protiepide-
mickým opatřením osobní setkání nahradilo živé vysílání z našeho televizního studia prostřednictvím 
streamovací služby.

Pietní akt k 53. výročí položení oběti Jana Zajíce dne 25. února 1969
 Dvacátý pátý únorový den je výrazně a neslavně zapsán do naší národní historie. Jednak v roce 
1948, kdy komunisté převzali na dlouhých 41 let moc, jednak v roce 1969, kdy se na protest proti so-

Žák je tvor společenský…
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větské okupaci a opakované ztrátě svobody v tehdejším Československu upálil v Praze na Václavském 
náměstí 18letý žák tehdejší šumperské střední železniční a průmyslové školy Jan Zajíc. Atmosféra 
nesvobody, nejistoty, represe a činnosti angažovaných komunistů způsobily, že se jméno Jana Zajíce 
v Šumperku nesmělo ani vyslovit. Teprve po dvaceti letech se, díky obětavosti hrstky lidí, jméno Jana 
Zajíce stalo společně se jménem Jana Palacha a dalších symbolem boje proti totalitě.
 V pátek 25. února 2022 se od 10 hodin uskutečnil u pomníku Jana Zajíce před budovou Vyšší 
odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk, Gen. Krátkého 1 pietní akt, kterého se zúčastnili 
i  pozvaní hosté: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a radní města Šumperka, Mgr. Tomáš Spurný, starosta města Šumperka, Ing. Marta Novotná, 1. mís-
tostarostka města Šumperka, Ing. Petr Krill, emeritní starosta města Šumperka a Mgr. Ondřej Šanovec, 
ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk a mnozí další hosté za přítomnosti 
žáků studentského parlamentu školy, aby uctili hrdinský čin Jana Zajíce, úlohu trvalé hodnoty svobody 
a všestranného vzdělávání v našich životech.

Stužkovací ples Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk 2022
 Tak jsme se konečně dočkali. Po roční přestávce obdrželo 188 žáků 4. ročníků svoji stužku a šerpu 
a bylo pasováno na maturanty. Příprava probíhala ve zkráceném čase, ale skutečně se podařila. Rodiče 
i učitelé překvapeně sledovali, jak se dívky proměnily v dámy a hoši v obleku vypadali dospěle a od-
hodlaně.
 Program již tradičně zahájil pan ředitel Mgr. Ondřej Šanovec a moderátoři Mgr. Lenka Petříková 
a  Mgr. Pavel Mareš uváděli postupně všech sedm tříd. Každá třída se prezentovala svým videem, 

pak následovalo stužkování, poděkování třídnímu a společné focení. Pět tříd předvedlo navíc vlastní 
taneční vystoupení a porota složená z učitelů vybrala první až třetí místo. Vyhrála třída S4 s předsta-
vením Labutí jezero, druhá byla třída PV4 se sólistou Mgr. Kobylkou, na třetím místě skončila třída ES4.
 Program doplnila bohatá tombola a  dobročinný prodej obrazů, jehož výtěžek byl věnován na 
pomoc Ukrajině.
 Hudbu zajistil DJ David Řehůřek a pořadatelskou službu studentské firmy pod vedením Jana Ma-
týse z třídy S3. Výzdobu si vzal na starost pan Loránt Spalek za pomoci žáků výtvarných oborů.
 Zbývá dodat, že našim maturantům přejeme, ať jim zkouška dospělosti dopadne alespoň tak 
dobře, jak dopadlo stužkování.
 Děkujeme všem pořadatelům.

žák je tvor soutěživý…Žák je tvor společenský…
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Cechovní večírek
 Tradiční Cechovní večírek žáků PV, jehož každoročním úkolem je přijetí nových žáků do výtvarné-
ho společenství (cechu umělců) a rozloučení se s žáky čtvrtých ročníků, nebyl podle tradice pořádán 
v podzimním termínu, ale uskutečnil se kvůli covidovým opatřením až na jaře. Žáci prvního ročníku 
tak byli přivítáni do výtvarného společenství 13. dubna 2022 na Apsaře. 
 Každý rok je večírek připravován žáky třetího ročníku a má nějaké téma – období či éru, pro kterou 
si každý vymýšlí kostým, ve kterém se pak účastní večírku. Pro tento rok bylo vybráno téma inspiro-
vané seriálem Euforia. Přípravy celého večírku se za pomoci Loránta Spalka ujala třída PV3 a je třeba 
říci, že se organizace zhostila na výbornou. 

žák je tvor soutěživý…Žák je tvor společenský…
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 Někteří lidé si myslí, že škola, výuka, dril je pro žáka nejdůležitější a  nejvhodnější. Chyba!  
My už dávno víme, že nejen vyučovací proces tvoří školu. Proto máme spoustu dalších aktivit, koníčků, 
kamarádů, prostě zajímáme se o dění kolem sebe.

Seznamovací kurzy „GO” 2021
 Tradičně od roku 1996 na začátku každého nového školního roku probíhá na VOŠ a SPŠ Šumperk 
projekt „GO“! Jeho základní myšlenkou je propojení procesu učení a výchovy na střední škole tak, aby 
vytvořil jednotný celek. Žáci by měli chápat školu jako svůj prostor, kde se mohou plně rozvíjet, tvořit, 
učit se poznávat sebe i své okolí a stávat se plnohodnotnými členy společnosti. K tomuto účelu se 
osvědčily několikadenní kurzy, které žáci absolvují v prvním školním týdnu. Na realizaci samotných 
programů se podílejí instruktoři profesionální agentury i starší spolužáci nastupujících žáků.
 Po COVIDové odmlce seznamovacího kurzu GO se nám letos zadařilo vyrazit do našich oblíbe-
ných lokalit s žáky prvních ročníků a roztočit kola her, přátelství a krásných zážitků. Počasí bylo pře-
nádherné a naši noví žáci si mohli dosyta užívat nachystaného programu, nových kamarádů a dobře 
se poznat se svými budoucími třídními učiteli. Věříme, že se všem zúčastněným podařilo „dobít bate-
rie“ a že energie a skvělá nálada jim vydrží i po návratu do školy.

„Život je blaženost – užívej ji“
Matka Tereza

Žák rozšiřuje své obzory…
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Výstava Rakousko v UNESCO
 Dne 9. záři 2021 se třída TL2 společně s paní učitelkou Mgr. Ivanou Šubrtovou účastnila putovní 
panelové výstavy nazvané „Rakousko v UNESCO“ umístěné jednak na Hlavní třídě v Šumperku, jednak 
v prostorách minigalerie Informačního centra města Šumperk.
 V prostorách minigalerie si naši žáci přečetli, čím přispělo do světového kulturního dědictví UNESCO 
Rakousko. A na Hlavní třídě se pak seznámili s osudy padesáti nejvýznamnějších rakouských osobností 
českého původu nebo s významným vztahem k českému prostředí.
 Celé třídě TL2 se výstava líbila a přinesla jim spoustu nových zajímavých informací nejen o UNESCO, 
ale i o známých či méně známých osobnostech Rakouska, se kterým nás pojí takřka 400 let společných dějin.

Moje školní knihovna
 Začátkem každého školního roku uvádí knihovnice žáky prvních ročníků do školní knihovny. Pro-
střednictvím interaktivní hry „Moje školní knihovna“ se žáci seznámili s chodem školní knihovny a s or-
ganizací půjčování. Určitě je zajímavé vědět, že naše školní knihovna obsahuje téměř všechny tituly, 
které žáci potřebují ke svému studiu. Součástí knihovního fondu je například i Ottův slovník naučný, což 
je česká encyklopedie z let 1888 až 1909. Dlouhých sto let byla největší českou encyklopedií a až někdy 
v  letech 2010 až 2011 ji v počtu hesel překonala česká verze internetové encyklopedie Wikipedie. 
I tento slovník si žáci mohou prezenčně zapůjčit, ostatní tituly samozřejmě distančně. Všem zájemcům 
o krásnou literaturu je knihovna zpřístupněna každou velkou přestávku. Srdečně zve knihovnice.

Žák rozšiřuje své obzory…
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Moje první zaměstnání
 Mezi tradiční zářijové akce na naší škole patří i série interaktivních přednášek Kontaktního praco-
viště Šumperk Úřadu práce ČR pro žáky 4. ročníků SŠ a studenty prvního ročníku VOŠ. Účastníci akce 
byli seznámeni se základními informacemi, které se týkaly jednak možností získání pracovního místa, 

jednak možností zahájení podnikání a s informacemi o možnostech studia v zahraničí. Žáci a studenti 
ocenili získané informace, které se jim budou jistě hodit po ukončení studia. Pracovnicím kontaktního 
pracoviště patří velké poděkování nejenom za předané informace, ale i za mnohaletou spolupráci, 
jež byla letos ozvláštněna dodržováním protiepidemiologických opatření. Společně plánujeme další 
akci pro naše žáky, a to on-line výběrové řízení na předem určené technické profese, v jehož porotě 
pracovnice Kontaktního pracoviště Šumperk ÚP ČR pravidelně zasedají. Děkujeme a  těšíme se na 
další spolupráci.

Exkurze DESIGNBLOK
 Žáci 3. a 4. ročníku oborů průmyslový a grafický design si ve dnech 7. až 8. října 2021 užili veletrh 
současného designu DESIGNBLOK, Prague International Design Festival, který je největší výběrovou 
přehlídkou designu a módy ve střední Evropě. Festival tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců 
z celé Evropy, představuje novinky prestižních značek i prototypy od mladých designérů a designér-
ských studií. Přehlídka se konala v prostorách pražského komplexu Gabriel Loci a Uměleckoprůmyslo-
vého muzea a nabídla ukázky z designu nábytku, šperků, skla, mobilit, oděvů a dalších materiálů. Pro 
naše žáky byly také velmi důležité prezentace uměleckých vysokých škol s ukázkami možností studia 
pestré škály uměleckých a uměleckoprůmyslových oborů.

Žák rozšiřuje své obzory…
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Literární a filmový festival – Město čte knihu 2021: Jaroslav Rudiš – Český ráj
 17. ročník filmového a literárního festivalu Město čte knihu, který organizuje Městská knihovna 
T.G.M. Šumperk, proběhl za účasti našich žáků v hlavní programové části. Festival byl tentokrát vě-
nován prozaické tvorbě Jaroslava Rudiše a jeho novele „Český ráj“. Středeční odpoledne a čtvrteční 
dopoledne se nesly ve znamení naší účasti jak v hlavní části programu festivalu, tak i v čtenářské 
štafetě šumperských středních škol.

 Čtení během hlavního programu festivalu se uskutečnilo ve středu 14. října 2021 od 17 hodin 
ve foyer kina Oko Šumperk za přítomnosti herce a divadelního režiséra Miroslava Krobota a padesáti 
hostů. Výkon žáků veřejnost ocenila bouřlivým potleskem.
 Čtenářská štafeta proběhla ve čtvrtek 14. října 2021, kde se tým ostřílených čtenářů pustil do 
čtení textu za přítomnosti organizátorů z městské knihovny.
 Školu uměleckým přednesem reprezentovali: Karolína Ščučková z VP1, Kryštof Janda, Patrik Bis-
hof a Patrik Máček ze třídy E4.

AjŤák 25
 Před 25 lety poprvé do naší školy nastoupili studenti oboru Informační technologie. Sice 25 není 
„kulatá“ z pohledu nás ajťáků (to by spíše bylo 16 nebo 32 :-D), ale rozhodli jsme se při této příle-
žitosti připravit pro žáky IT oboru několik aktivit, kde mohli jak prokázat ajťácké dovednosti, tak se 
něco dozvědět třeba o historii nebo i současnosti školy a oboru IT. Ústředním bodem akce se stal web 
ajtak25.vsps-su.cz, kde byly informace o aktivitách a také výsledky. A co vše tedy proběhlo?
 Ajťákův kvíz – 25 otázek s různou tématikou i obtížností – někdy stačilo něco vygooglit, jindy ně-
kteří běhali po škole a hledali, no a někdy bylo potřeba si poslechnout vyprávění „pamětníků” o tom, 
jak to tady vše začínalo.
 AjŤákův únik z domácího vězení – online únikovka – šifry, rébusy a hádanky pomohly najít klíče 
od všech dveří, aby Ajťák utekl z domácího vězení.
 Poznej své AjTý učitele – kdo rychleji pozná rozkostičkované učitele IT?
 AjŤákova stezka – rychlost, důvtip, logické myšlení a  troška štěstí – to vše pomohlo AjŤákům 
projít nástrahami stezky a dojít k cíli.

Žák rozšiřuje své obzory…
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 Úspěšní AjŤáci – naši absolventi jsou úspěšní. Příklad za všechny – online rozhovor s vědcem 
v oblasti umělé inteligence Tomášem Mikolovem.
 A  jak to tedy celé dopadlo? Pogratulovali a předali jsme ceny jak celkově nejúspěšnějším (Jiří 
Drápal IT4A, Adam Hroch IT4A, Jiří Vavrač IT4B), tak vítězům jednotlivých soutěží (Jiří Drápal IT4A, Jiří 
Krahula IT4B, Ondřej Novotný IT4B, Adam Hroch IT4A).
 Samozřejmě jsme také o všem informovali na našem F a IG.

Exkurze do firmy Novatronic, s.r.o.
 Žáci 3. ročníku průmyslového designu měli možnost nahlédnout do procesu výroby úspěšné ná-
bytkářské firmy Novatronic, s.r.o. se sídlem v Šumperku. Celou výrobou žáky provedl majitel firmy 
pan Ing. Vladimír Mikulec, který popsal výrobní proces včetně navrhování, dále pak firemní strategii 
a současný stav trhu s nábytkem. Žákům se exkurze velice líbila a obohatila je o informace z prostředí 
reálné výroby.

Žák rozšiřuje své obzory…
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Rozhovor s Tomášem Mikolovem
 Dne 10. ledna 2022 se na naší škole v rámci akce AjŤák 25 uskutečnil rozhovor s Tomášem Miko-
lovem – českým vědcem v oboru umělé inteligence, který je rodákem ze Šumperka a který je rovněž 

absolventem naší školy. Pracoval pro americkou společnost Microsoft, zásadně vylepšil fungování 
překladače Google a byl osloven i samotným Markem Zuckerbergem, aby se připojil do vědeckého 
týmu Facebook. V rámci akce AjŤák 25 byl proto s Tomášem domluven rozhovor exkluzivně pro žáky 
naší školy! Na rozhovor s Tomášem se můžete podívat prostřednictvím záznamu.

Robotický den s průmyslovkou
 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk ve spolupráci s generálním partnerem 
ŠKODA PARS, a. s., členem skupiny ŠKODA Transportation, uspořádaly ve čtvrtek 17. února 2022 již 
šestý ročník regionálního kola soutěže ve stavbě a ovládání robotů vystavěných ze stavebnice LEGO 
Mindstorms, což je řada robotických stavebnic, jejichž základ tvoří programovatelné senzorové bloky 
kombinované s elektrickými motory a senzory s klasickými lego kostkami a díly z řady LEGO Technic.
 Soutěže se zúčastnilo 10 týmů ze základních škol z celého Šumperska, které spolupracují s prů-
myslovkou v rámci projektu IKAP OK (ZŠ Postřelmov; ZŠ Šumperk, Šumavská 21; ZŠ Šumperk, Vrchlic-

Žák rozšiřuje své obzory…
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kého 22; ZŠ a MŠ Údolí Desné, Šumperská 775, Rapotín) a ZŠ Ruda nad Moravou. Jednotlivé soutěžní 
týmy měly za úkol postavit a oživit svého robota a naprogramovat ho tak, aby v co nejkratším čase 
projel nástrahy bludiště. V tom jim pomáhalo 17 žáků střední školy v roli moderátorů, odborných ga-
rantů a fotografů (akce byla vysílána na streamovacím kanálu youtube). Žáci i jejich roboti se snažili 
a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Soutěž vyhrál tým žáků ZŠ Šumperk, Vrchlického 22. Na 
druhém místě se umístili reprezentanti ZŠ Šumperk, Šumavská 21 a třetí místo obsadili soutěžící ze 
ZŠ Ruda nad Moravou.
 Na soutěžní klání robotů dohlíželi čestní hosté: Mgr. Tomáš Spurný, starosta města Šumperka; 
Mgr. Lucie Novotná, personální ředitelka ŠKODA PARS, a.s.; Mgr. Ondřej Šanovec, ředitel VOŠ a SPŠ Šumperk.
 Obrovské zaujetí všech členů soutěžních týmů je dokladem toho, že o technické vzdělávání v na-
šem kraji je zájem a že získává nejenom oblibu mezi žáky základních škol, ale i podporu u význam-
ných regionálních zaměstnavatelů. Děkujeme organizátorům, sponzorovi a soutěžícím.

Exkurze do Kutné Hory
 Žáci PV2 a PV3 se ve dnech 12. a 13. dubna 2022 zúčastnili exkurze do Kutné Hory. V rámci pro-
gramu jsme navštívili katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a Jana Křtitele v Sedlci, která je upravena 
v duchu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim Aichlem. Někteří ze žáků prošli i unikátní kostnici, 
která je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých a kterou na počátku 18. stol. opravil rovněž 
J. B. Santini Aichel. Dále jsme navštívili gotický chrám sv. Barbory a obdivovali nádherné klenby od 
Matyáše Rejska a Benedikta Rejta. Vrcholem naší návštěvy Kutné Hory byl výukový program v Galerii 
Středočeského kraje (GASK), která je umístěná v jedinečných raně barokních prostorách bývalé Jezuit-
ské koleje. Studenti měli možnost zúčastnit se výukového programu „Na vlně ne/normálnosti“, který 
byl inspirován dílem Jaroslava Vožniaka, potom zhlédli aktuální výstavu Luďka Filipského a vyzkou-
šeli si, jaké to je malovat světlo. Poslední výukový program byl inspirován dílem Adrieny Šimotové, ve 
kterém žáci zkoumali všední gesta a experimentovali s dorozumíváním beze slov.
 Před odjezdem jsme měli možnost pokochat se pohledem na starobylou gotickou kašnu, a tím 
jsme se s Kutnou Horou rozloučili.

Žák rozšiřuje své obzory…
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Podnikavost studentského podnikání
 Školní rok 2021/2022 můžeme zařadit ve studentském podnikání k těm úspěšným a zajímavým.
 Na škole pracovalo pět studentských firem, čtyři v rámci volitelných seminářů a jedna jako krou-
žek. Jde o firmy: B-O-B (best of the best), ALL in 0ne, BusinessBoys, TOGETHER a NBF (NeverBefore).
 Každá z firmiček si zvolila svůj management, uvedla se na školní trh zvolenou aktivitou a zapojila 
se do celoroční soutěže, která má již tradičně několik částí. První kolo je příprava podnikatelského 
plánu a  realizace první zakázky. Pak následuje tvorba webu, příprava videovizitky a prezentačního 
předmětu. Jednotlivé úkoly průběžně bodují odborní učitelé a studenti.
 Soutěž byla uzavřena na Veletrhu IT a podnikatelských dovedností určením Firmy roku a volbou 
Firmy sympatie.
 Nejlepší a společnou akcí všech firem byl Stužkovací ples, který se po dvouleté přestávce sku-
tečně podařil. Firmy v průběhu školního roku uspořádaly řadu sportovních, společenských a odbor-
ných akcí a jejich členové získané zkušenosti jistě zúročí ve svém kariérním i osobním životě.

Žáci sobě 2021/2022
 Už od roku 2008 podporuje Rada přátel SPŠ formou grantů činnost žáků fondem Žáci sobě. Hlav-
ním zdrojem jsou prostředky vytvořené úspěšným uskutečněním Stužkovacího plesu. Žáci formou 
projektové žádosti požádají o prostředky na akci, jejímž příjemcem jsou naši žáci střední školy. Tato 
podpora obohatila školní život o zajímavé akce, a navíc vede žáky k praktické zkušenosti s projekty. 
Podporu využívají samotní žáci pro aktivity studentských společností nebo jednotlivých oborů. Násle-
duje malá ochutnávka akcí našich firmiček.

Burza učebnic
 Žáci studentských společností, které na začátku školního roku 2021/2022 nově vznikly, uspořádali 
pro žáky a studenty VOŠ a SPŠ Šumperk oblíbenou Burzu učebnic. Účelem této akce, jež proběhla od 
pondělí 13. září do středy 15. září, bylo připravit a zrealizovat již tradiční vzájemnou výměnu učebnic.
 Po masivní propagaci burza odstartovala o velké přestávce v prostoru informačního centra školy. 
A hlavně žáci prvních ročníků vzali informační centrum útokem, aby si zajistili potřebné učebnice. 
Následovali je i žáci ostatních ročníků a ke stolům s nabízenými učebními materiály společně přistu-
povali v pozici nakupujících.

Podnikavost studentského podnikání
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 Zodpovědnost za hladký průběh a za pořádek během celé akce převzaly managementy student-
ských společností. Kontrolovaly dodržování epidemiologických opatření, zapojily se do směny peněz 
tak, aby vše proběhlo bezproblémově. Organizátoři tak získali cenné zkušenosti, které využijí při pláno-
vání a realizaci dalších školních akcí. Studentským společnostem tímto děkujeme. Tak zase za rok :-)

PIšQworky 2021
 V pondělí 4. října 2021 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v piškvorkách. Mistrovství 
v piškvorkách pořádá celorepublikově spolek Student Cyber Games pro žáky středních škol a žáky 
druhého stupně základních škol.
 Školního kola soutěže se zúčastnilo celkem 43 žáků ze všech ročníků naší školy. Od začátku 
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panovala přátelská, avšak zdravě soutěživá atmosféra.
 První kolo jsme hráli ve skupinách. Trvalo 2 hodiny a potrápilo mnohé hráče. Do druhého kola se 
dostalo 18 nejlepších. Dvě kola soutěže trvala neskutečných 5 hodin a duely těch nejlepších probíhaly 
ještě v polovině října. 
 Utkání nám přineslo následující výsledky:
1. a 2. místo: Pavel Nevím z E4 a Jakub Karásek z TL2
3. místo: Tereza Elnerová z TL3
4. místo: Filip Koš z IT1B
5. místo: Martin Tempír z IT4A
 Tato pětice žáků nás reprezentovala v oblastním kole jako 1. tým s názvem „Vo kolečko víc“ pod 
vedením Jakuba Karáska z TL2. Do klání oblastního kola ještě postoupily týmy „S křížkem po funuse“ 
pod vedením Aničky Langerové z TL3 a tým „Pretender“ Vítka Mičkecha z TL3.
 V následujících kolech v  říjnu a  listopadu, které probíhaly on-line postupným vyřazováním, se 
nejdál dostal tým Aničky Langerové „S křížkem po funuse“. Škoda, postup do národního kola na Grand- 
finále do Brna jsme si nakonec nevybojovali. Možná příští rok bude příznivější.

Soutěž o nejlepší masku
 Dne 1. listopadu 2021 o velké přestávce 
v učebně IC proběhla soutěž o nejzajímavěj-
ší halloweenskou masku pořádanou firmou 
B-O-B. Soutěže se zúčastnili žáci všech roč-
níků i  oborů. Cílem bylo se pobavit a  vy-
strašit spolužáky. Firma B-O-B nakonec pod 
vedením paní učitelky Tomáškové ocenila  
4 vybrané účastníky. Zvítězil Alexandr Me-
toděj Maňák se svým originálním nápadem, 
a to maskou Pondělní ráno.

Šachový turnaj
 Studentská společnost TOGETHER uspořádala pro naši školu zatím netradiční soutěž, a to školní 
šachový turnaj. Jeho realizace byla možná díky sponzorské pomoci spolku Tatran Litovel, který nám 
zapůjčil šachovnice. Do soutěže se přihlásilo 20 žáků, kteří se utkali v  jednotlivých partiích a  po 
úporném a  napínavém boji známe našeho „šachového krále“, kterým se stal Pavel Hampl z  IT4A.  

Podnikavost studentského podnikání
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Pět žáků bylo zároveň nominováno na Okresní šachový přebor, jehož realizace bude závislá na epi-
demiologické situaci (Pavel Hampl z IT4A, Jakub Štěpán z TL2, Štěpán Skýva z E3, Jiří Krahula z IT4B 
a David Beza z TL4).
 Kromě pořadatelů děkujeme sponzorům, což je kromě již zmíněného hlavního sponzora i ČSOB 
Pojišťovna, a. s., jež sponzorovala hlavní cenu.
 Doufejme, že se tento turnaj stane na naší škole tradicí.

Ať o nás škola ví
 Na naší škole tradičně pracují studentské společnosti, a to ve volitelných seminářích nebo jako 
kroužek. V tomto školním roce jich bylo pět a svoji existenci dávaly najevo řadou akcí pro žáky a stu-
denty. Můžeme si připomenout Burzu učebnic, Šachový turnaj, Seznámení se školní knihovnou, Soutěž 
masek, chystaný Pokerový turnaj, Florbalový turnaj. Každá ze studentských společností má svůj mana- 
gement a vede ji prezident.
 B-O-B, kde byl prezidentem Petr Soják z TL3, ALL in 0ne pod vedením Patrika Johna z IT3A, Busi-
nessBoys v čele s Janem Matýsem z S3, firmu NBF pod taktovkou Jana Pavlíka z TL3 a konečně firmu, 
která pracovala jako kroužek, a  to TOGETHER, kterou vedli dva prezidenti, a  to Michaela Čulíková 
z TL4 a Filip Dobrovolný z IT2A.
 Tak jako v reálném podnikatelském prostředí, tak i letos se musely „firmičky“ potýkat s epidemio-
logickými opatřeními, která nedovolila naplno rozvinout jejich podnikatelské aktivity.

 Studentské společnosti spolu již tradičně soutěžily o Firmu roku 2022. Akcí Ať o nás škola ví 
byla uzavřena první polovina soutěže, která zahrnovala tři kategorie, podnikatelský plán, informační 
panel a rozhlasovou upoutávku ve školním rozhlase. První kolo hodnotil Ing. Roman Unzeitig, druhé 
Mgr. Kristýna Jonová a třetí Ing. Anna Janderková, které vypomáhaly třídy VP2 a VP3.
 Po sečtení výsledků bylo skóre velmi těsné. Na prvním místě se umístila po dílčích soutěžích 
firma BusinessBoys. Pro další kola čekala videovizitka, web a katalog.
 Pokud se chcete o práci firmiček dozvědět více, a nebo se zapojit do práce, vždy o velké přestávce 
je na IC schůzka managementů firem. Informační panely firmiček jsou jednak na chodbě směrem k IC, 
jednak na IC.
 Přejeme hodně dalších „podnikatelských“ úspěchů.
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Florbalový turnaj
 Studentská společnost ALL IN ONE uspořádala florbalový turnaj pro všechny žáky školy. První 
kolo se uskutečnilo dne 14. prosince 2021 pro první a  druhý ročník. Pro třetí a  čtvrtý ročník dne  
21. prosince 2021. Turnaj proběhl v  tělocvičně na domovu mládeže. Akce začínala ve 12:15 hodin 
slavnostním nástupem, během něhož jsme ověřili přítomnost hráčů v  jednotlivých týmech. Po roz-

cvičce začal samotný turnaj. Výherní týmy pokračovaly do dalších kol. Do finále prvního kola se na-
konec dostaly třídy E1 a E2. V celkovém pořadí se po velkém úsilí umístila třída E2 na prvním místě, 
na druhém místě skončila třída E1 a na bronzovém místě se umístila třída TL2. Druhé kolo probíhalo 
stejným systémem a finále probíhalo mezi třídami IT3B a E3. Na zlaté pozici se umístila třída IT3B, 
stříbrnou pozici vybojovala třída E3 a na třetí bronzové stanula třída S3.
 Celá akce byla pořádána formou přátelského utkání a doufáme, že si ji všichni užili. Turnaje se 
zúčastnilo 16 tříd. Po celou dobu jsme nemuseli řešit žádné nesportovní chování ani problémy s hráči. 
Pro naši studentskou společnost to byla první užitečná zkušenost z pořádání celoškolní sportovní 
akce, na kterou určitě navážeme.
 Sportu zdar!

Člověče, nezlob se! Naživo
 Studentská firma B-O-B uspořádala soutěž „Živé – Člověče, nezlob se!“ pro žáky SPŠ. První kolo 
se uskutečnilo 10. ledna od 14:20 hodin a zúčastnilo se ho celkem 8 pětičlenných týmů. Již od za-
čátku klání bylo zřejmé, že nejde jen o  zábavu, ale o  tvrdý souboj. Finálové měření sil se konalo 
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17. ledna a od začátku až do konce bylo provázeno nečekanými zvraty. Ve vzduchu byla cítit zdravá 
rivalita, která se stupňovala obzvláště mezi týmem Baslerovci (TL3) a týmem JJZTeam (E1). Bohužel 
vyhrát může jen jeden a o trošku větší štěstí měli nakonec Baslerovci (TL3), kterým se podařilo dostat 
všechny figurky do domečku nejdříve, čímž si zajistili první pozici v soutěži. Druhé místo obsadil tým 
JJZTeam (E1), který své figurky dostal do domečku jen o  jedno kolo později. Třetí místo získal tým 
Kobylky (PV4).
 Všem soutěžícím děkujeme za účast, skvělé nasazení a týmového sportovního ducha.

Pojď si „to“ hodit
 Dne 12. a 13. ledna 2022 proběhla na učebně IC soutěž s názvem Pojď si „to“ hodit, které se 
zúčastnili žáci napříč všemi ročníky i obory a učitelé. Účastníci si zde veselou formou procvičili vě-
domostní stránku zodpovězením zábavné kvízové otázky (například: „Které zvíře je hlavním hrdinou 
knihy Dášeňka čili život štěněte? Žirafa, kočka nebo pes?“). Po správném zodpovězení otázky účastníci 

postupovali do dalšího kola, kde prokázali svou motorickou stránku při házení na terč. Celkem se této 
zábavné a oddychové soutěže zúčastnilo 24 hráčů. Tři nejlepší si odnesli zajímavá ocenění.

Průmka memes day
 Tradiční předjarní akcí studentských společností je soutěž Průmka memes day, kdy si žáci a stu-
denti naší školy zvolí vhodné téma, které vtipně zpracují jak graficky, tak slovně. V tomto školním roce 
vymyslel téma žák Tomáš Tejkl z IT3B a nazval ho „IT šmakuláda“. Každý soutěžící měl volně zpracovat 
využití IT technologie ve svém osobním anebo školním životě. Porota složená z učitelů a hlavní po-
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rotci Mgr. Kristýna Jonová a Mgr. Jakub Mrázek měli skutečně nelehkou práci. Nakonec vybrali takto:
Kategorie SŠ: 
 1. místo Ivo Těthal IT3B
 2. místo Michaela Pavlů TL3
 3. místo Jan Matýs S3
Kategorie VOŠ: zde jsou vždy na každé pozici dva studenti se stejným počtem bodů:
 1. místo Vladislav Bundil VP3 a Tereza Cikrýtová VP1
 2. místo Anička Galčíková a Martin Matyáš VP1
 3. místo Daniel Čikl VP2 a Veronika Krestýnová VP3
Soutěž probíhala v rámci projektu IKAP II. Je dokladem, že humor nás neopouští.

Veletrh IT a podnikatelských dovedností
 VOŠ a SPŠ Šumperk navázala na několikaletou tradici a po dvouleté přestávce uspořádala Veletrh 
IT a podnikatelských dovedností. Veletrh byl přehlídkou nejen práce studentských firem, ale i prezen-
tací kroužků, které na škole pracují v rámci projektu IKAP II.
Jde o kroužky:
 Kroužek 3D modelování a 3D tisku vedený Ing. Tomáškem;
 Kroužek streamování vedený Mgr. Fialou;
 Kroužek polytechniky s podporou digitální gramotnosti vedený Ing. Johnovou;
 Kroužek elektrotechniky a robotiky vedený PaedDr. Souralem.
Na veletrhu se prezentovaly i kroužky ze tří základních škol, a to:
 ŽS Šumperk, Vrchlického 22;
 ZŠ Šumperk, Šumavská 21;
 ZŠ Údolí Desné. 
 Jejich členové udivili všechny přítomné několika vyspělými roboty. Pět studentských společností 
připravilo řadu podnikatelských her, které využívají digitální technologie.
 Na Veletrhu byl vyhlášen Nejlepší organizátor IT a podnikatelských dovedností, kterým se stala 
firma BusinessBoys vedená prezidentem Janem Pavlíkem z S3 a viceprezidentem Ondrou Skalickým 
z TL3. Studentskou firmu vede Mgr. Josef Havlík. Firmou Sympatie se stala společnost TOGETHER, 
kterou řídí Michaela Čulíková z TL4 a Filip Dobrovolný z IT2A.
 Veletrh navštívilo 6 tříd SŠ a 2 třídy VOŠ, návštěvníci odcházeli spokojeni a pořadatelé rovněž.
 Všem moc děkujeme a těšíme se na příště.
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Studentské Rádio 21
 Školní rádio je zpět! Po COVIDové odmlce začalo opět pilně pracovat od 1. října 2021. Je v pro-
vozu vždy o velké přestávce a s ním i spousta novinek.

 Studenti VP1 si pro své fanoušky připravili na každý den jiný žánr písniček:
pondělí – POP, úterý – ROCK, středa – Písničky na přání, čtvrtek – RAP, pátek – Devadesátky a speciály
 Pozor! Pořádají i soutěže o zajímavé ceny (poukaz do školního bufetu, poukázka na pizzu…).
 Tak neváhejte a zapojte se i Vy, nebo si jen poslechněte kvalitní muziku od RÁDIA 21!

Mikulášská nadílka s Rádiem 21
 V pondělí 6. prosince 2021 žáci a studenti přivítali o velké přestávce v informačním centru školy 
sv. Mikuláše s  kompletním doprovodem. Nechyběli čerti, vidle, řinčení řetězů, pytle s uhlím, kniha 
hříchů, ale také usmívající se andělé a štědrá mikulášská nadílka pro ty, kteří se odhodlali své hříchy 
vykoupit písničkami či veršíky.
 Celou akci naplánovalo studentské Rádio 21. Pečlivý výběr písní studentů třídy VP1 zajistil před-
vánoční náladu. Před desátou hodinou Mikuláš se svým týmem zamířil do ředitelny. I  pan ředitel 
a jeho zástupci se nevyhnuli přísné knize hříchů. Naštěstí vše dobře dopadlo, Mikuláš je za skvěle 
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odváděnou práci obdaroval čokoládovou figurkou!
 Pak jsme se v plném počtu (beze ztráty žáků a učitelů) mohli vrátit do výuky.

Vánoční besídka s Rádiem 21
 Poslední školní den roku (22. prosinec 2021) si školní Rádio 21 připravilo vánoční besídku pro 
všechny žáky a  studenty naší školy. Vánoční melodie se nesly o přestávkách chodbami školy, třídy 
i jednotlivci mohli využít služeb fotokoutku a nechat se zvěčnit v jeho vánočním aranžmá.

 S poděkováním fanouškům a přáním do nového roku se Rádio 21 důstojně rozloučilo s rokem 2021:
„Vážení učitelé a zaměstnanci, milí žáci a studenti školy, všichni milovníci skvělé muziky a dobré 
nálady, děkujeme Vám za Vaši přízeň a  podporu. Přejeme klidné a  radostné prožití Vánoc, 
rok 2022 ať Vám přinese splněné sny a přání.  Vaše Rádio 21“

Svátek zamilovaných s Rádiem 21
 Svátek sv. Valentýna je dnem všech zamilovaných. A pozor! Prý má ryze evropské kořeny. O životě 
světce se tradují dvě legendy. Ta první říká, že sv. Valentýn byl kvůli lásce popraven, protože jako ka-
tolický biskup tajně proti zákazu císaře zamilované páry oddával. Ta druhá praví, že Valentýn zemřel 
pro své léčitelské schopnosti.
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 V  každém případě letošní 14. únor žáci a  studenti naší školy oslavili s  Rádiem 21. Od středy 
9. února Rádio 21 nachystalo speciální valentýnský box, do kterého žáci a studenti mohli vhazovat 
své Valentýnky. V pondělí Amorek doručil všechna přání adresátům – partnerům, přátelům, vyučujícím 
i vedení školy.

Mezinárodní den žen
 8. března 2022 pro ženy naší průmky zorganizovalo Rádio 21 milé překvapení. Studenti VP1 je 
obdarovali stylovou voňavou kytičkou a popřáli k svátku vše nejkrásnější. Děkujeme!

No Backpack Day
 Ve středu 11. května 2022 uspořádalo školní Rádio 21 akci s názvem NO BACKPACK DAY. Žáci, 
studenti a učitelé nechali své školní brašny, batůžky, aktovky a kabelky doma a místo nich zvolili pro 

uložení svých pracovních pomůcek jiný sofistikovaný předmět. Nebylo proto neobvyklé vidět ve škole 
nafukovací loď, cestovní stan, vydlabaný chléb, sekačku, nákupní košík či vánoční stromeček. Čím více 
netradiční předmět, tím lépe.
 O velké přestávce se všichni zúčastnění a zvědavci sešli před budovou školy. Na Instagram Rádia 
21 jsme natočili soutěžní videa a nafotili stylové fotky. Poté jsme spustili HLASOVÁNÍ ;).
 Hlas lidu rozhodl a vybral tři vítěze. Na třetím místě se umístil klučina s batohem v podobě McDo-
nalds kuchyňky. Druhé místo patří Elišce Jelínkové s nafukovacím člunem. A hlavním vítězem se stal 
Michal Koutný z E2. Je neskutečné, kolik školních pomůcek včetně MEGA svačiny se dokáže vměstnat 
na dopravní značku.
 Za naši malou skupinku organizátorů konstatuji, že se akce moc povedla. Překvapilo nás, kolik 
spolužáků i učitelů se aktivně zapojilo. Je to pro nás inspirace, určitě vymyslíme obdobnou zábavu.

Průmka má talent
 V průběhu roku uspořádalo školní Rádio 21 netradiční talentovou soutěž s názvem PRŮMKA MÁ
TALENT. Přihlášení soutěžící museli předstoupit před porotu a předvést své dovednosti. Všechna vy-
stoupení jsou nahrána na instagramu @radiodvacetjedna.
 Do finále se probojovali dva soutěžící Dominik “Gandex” Lindemann z IT4B a Richard Kolář z E1. 
Oba si vedli znamenitě. Dominik přednesl svůj autorský horor, Richard zahrál na elektrickou kytaru 
Smoke on the Water od kapely Deep Purple. Porota složená z žáků třetího ročníku rozhodla o vítězi. 
Richard vyhrál o pouhé tři body a stal se nejen instagramovým favoritem, ale i výhercem celého 
talentu. Výhru v hodnotě 2 000 Kč si bezesporu zasloužil.
 Rádio 21 organizací TALENTu získalo parádní zkušenost do další své činnosti. Děkujeme všem 
soutěžícím a spolupořadatelům.
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Studentský parlament
 Tak jako na ostatních středních školách bývá školní parlament, i my nejsme výjimkou. Jaká je 
náplň školního parlamentu? Co zde žáci dělají? To jsou otázky, na které zde odpovíme.
 Jeho členy jsou dobrovolní zástupci všech tříd, kteří se scházejí na pravidelných schůzkách jed-
nou měsíčně. Pokouší se řešit problémy, přináší nové podněty a organizují akce pro naši školu i další 
subjekty, často ve svém volném čase.
 Následují příspěvky jsou pod taktovkou školního parlamentu.

Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
 V pondělí 20. září 2021 proběhly na naší škole „studentské volby“ do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Šlo o akci, která se pod záštitou neziskové organizace Člověk v tísni uskutečnila souběžně 
na dalších 311 středních školách po celé České republice, při níž středoškoláci vybírali z 22 politic-
kých stran, hnutí a koalic, které kandidovaly v řádných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
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ČR ve dnech 8. a 9. října tohoto roku. V rámci Olomouckého kraje se voleb zúčastnilo 2852 středoško-
láků z celkem 17 škol (z toho 9 gymnázií, 6 středních odborných škol a dvě střední odborná učiliště).
 Organizace této logisticky náročné akce se ujal náš školní studentský parlament pod vedením uči-
tele Mgr. Marka Švába. Žáci školního parlamentu připravili volební místnost se všemi náležitostmi, vy-
tiskli volební lístky, pro spolužáky připravili materiály o všech kandidujících stranách, hnutích a koalicích.
 Bližší informace o okolnostech realizace studentských voleb na naší škole nám ochotně přiblížil 
pan učitel: „Tato hra na skutečné volby nebyla jen o samotné volbě, ale také o pochopení podstaty 
demokracie. Chtěli jsme mladým lidem přiblížit principy zastupitelské demokracie, seznámit je s vo-
lebním systémem a vést je k co nejaktivnějšímu občanství. Jde o projekt na podporu aktivního, zod-
povědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů.“

V září světlušky září
 I v letošním roce se naše škola v pondělí 6. září 2021 
zúčastnila charitativní sbírky Českého rozhlasu „V září svět-
lušky září“. Školní studentský parlament tuto akci opět za-
štítil a  bezchybně zrealizoval. Čtyři dvojice našich žákyní 
a žáků nejprve vybíraly příspěvky od spolužáků a učitelů, 
potom kroužily městem a snažily se vybrat od kolemjdou-
cích symbolický finanční příspěvek pro nevidomé.
 A  jaký byl výsledek jejich snažení? Dvojice vybraly 
přesně 16 436 Kč. Nejde však pouze o peníze. Naši dobro-
volníci se v ulicích Šumperka učí komunikačním dovednos-
tem, když občanům vysvětlují vše potřebné, co o sbírce pro 
„světlušku“ vědí. A věřte, není to často jednoduchá debata.
 Našimi hrdiny byli: Anna Newmanová z PV3, Barbora 
Vlčková, Anna Barvířová a Simona Rotterová z PV4, Eliška 
Pokorná a Viktor Vonzino z E3, Lukáš Plíšek a Lukáš Pšeja 
z IT4A. Děkujeme! Tak zase za rok!

Památka Jana Zajíce
 25. února 2022 uctili členové našeho parlamentu spolu s ředitelem školy Mgr. Ondřejem Šanovcem 
a starostou města Šumperka Mgr. Tomášem Spurným památku studenta Jana Zajíce, který se sebeobě-
toval na protest proti vstupu vojsk na území Československa v únoru 1969. Poté proběhla neformální 
diskuse studentů s vedením školy a našeho města přímo v ředitelně. Žáci tuto debatu velmi ocenili.

Studentský parlament



   

   

   

   

39

Lidice pro 21. století
 Tři žáci z řad parlamentu se zúčastnili vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlášené Pa-
mátníkem Lidice a Ústavem pro výzkum totalitních režimů. Přispíváme tak k prohlubování znalostí 
o historických událostech vztahujících se k druhé světové válce a nacistickému režimu.

Přednáška o exotické Ugandě a tropickém ovoci
 Školní parlament uspořádal 4. dubna 2022 v učebně 311 setkání se zajímavým žákem Jonášem 
Mrkosem ze třídy TL4, který pro nás uspořádal přednášku o exotické africké zemi jménem Uganda 
a o projektu, který podporuje ugandské farmáře.
 Jonáš je v zajímavé pracovní pozici ve firmě Virunga, což je česko-ugandský food projekt se zamě-
řením na dovoz čerstvého tropického ovoce za férové ceny přímo od afrických farmářů.
 Byli jsme poutavým vyprávěním seznámeni se zajímavě zaměřeným podnikáním s tak vzdálenou 
a exotickou africkou zemí Ugandou, kterou náš žák koncem minulého roku navštívil.
 Součástí jeho přednášky byla též ochutnávka 13 kg tropického čerstvého ovoce, které překvapivě 
chutnalo daleko výrazněji, než jsme zvyklí z běžné prodejní sítě.
 Bylo to skvělé, děkujeme!

Pietní vzpomínka na bratrušovskou tragédii
 V pátek 6. května 2022 se v Bratrušově náš školní parlament zúčastnil pietní vzpomínky na brat-
rušovskou tragédii. Zavražděno zde v dubnu 1945 bylo šestnáct českých vlastenců. Žáci si tak uvědo-

mili, jak vypadal konec 2. světové války v našem regionu.
 Letos je tato tragédie obzvláště aktuální v souvislosti s válečným děním na Ukrajině.
Nezapomínáme!

Co nás čeká v nejbližší budoucnosti?
 V červnu navštívíme Parlament ČR, kde máme přislíbenu schůzku a debatu s ministrem školství 
panem Mgr. Petrem Gazdíkem.
 Tak takto „maká“ náš školní parlament.

Studentský parlament
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Školní kroužky
 Naši žáci dostávají prostor věnovat se po vyučování ve volném čase svým zájmům ve školních 
zařízeních. Cílem těchto kroužků je i výstup ve formě organizace a účasti v  různých akcích a  také 
reprezentace v meziškolních soutěžích. Několik z nich je zaměřeno na sportovní aktivity jako basket-
bal, volejbal, posilování, futsal a florbal. Odborným zájmům zase slouží kroužky robotiky, elektroniky, 
programování, 3D modelování, streamování.

Tělovýchovné kroužky
 V tělovýchovném zařízení v kasárnách probíhají kroužky posilování a dalších sportovních aktivit. 
Tyto kroužky jsou oblíbené, a proto hojně navštěvované. Žáci si rádi zahrají stolní tenis, či florbal. 
Nejvíce se ovšem zaměřují na zdokonalování vlastní fyzické kondice posilováním.
 Také milovníci košíkové mají možnost rozvíjet svůj talent. Scházejí se v tělocvičně domova mlá-
deže. Kdo se chce zapotit, zhubnout, či si jen tak zasportovat, má možnost se připojit. Vítáni jsou 
všichni průmyslováci i studenti VOŠ. Věk nerozhoduje.
 Je to skvělá zábava, tak přijď!

Kroužek elektroniky
 Kroužek elektroniky je určen pro žáky SŠ, kteří již mají základní znalosti a dovednosti v elektrotech-
nice a chtějí se zdokonalit v pájení, osazování DPS a samotném oživení výrobku včetně programování. 
Největší odměnou pro ně je radost z toho, že se jim všechny tyto kroky podaří zvládnout a výsledkem 
je plně funkční výrobek. Ať už to je stromeček s LEDkami, hodiny či rádio a mnoho jiných zajímavých 
projektů. Současně mohou využít stavebnice LEGO, micro: bit a spoustu jiných platforem, které v rámci 
kroužku využíváme. Ti nejlepší se taktéž účastní různých soutěží, kde se umisťují na předních místech. 
Tyto výsledky jsou zásluhou především samotných žáků a jejich zájmu o elektroniku jako takovou, což 
jím skýtá další možnosti rozvoje nejen ve studiu, ale v budoucnu uplatnění v zaměstnání.

Kroužek 3D modelování a 3D tisku
 Kroužek modelování v  Inventoru, což je moderní parametrický modelář, který slouží konstruk-
térovi k vytváření funkčních sestav, se snaží spojit žáky, jejichž společným zájmem jsou počítačové 
programy podporující konstrukci. Pestrá náplň kroužku je nasměrovaná k praktickým činnostem, které 
navazují na kompetence získané v odborných předmětech. Postupně se žáci propracovávají od jedno-
duchých těles ke složitějším sestavám. Značný čas v kroužku se žáci věnují také 3D tisku na celkem 
čtyřech 3D tiskárnách. Materiál nakupujeme ze sponzorských finančních darů. V kroužku jsou zapojeni 
žáci oborů strojírenství a  technického lycea. Zastoupeny jsou většinou první, druhé a  třetí ročníky. 
Cílem kroužku je příprava žáků na studium různých technických vysokých škol a na budoucí povolání. 
Zároveň se připravují k reprezentaci školy na odborných soutěžích.

Kroužek polytechniky s podporou digitální gramotnosti
 Kroužek pracoval pod záštitou projektu IKAP II.
 V kroužku pracovalo 15 žáků SŠ a studentů VOŠ. Kroužek byl zařazen mezi studentské společnosti 
pod podnikatelským názvem TOGETHER a získal na Veletrhu IT a podnikatelských dovedností ocenění 
Firma SYMPATIE.
Členové kroužku „vyučovali“ finanční gramotnost žáky základních škol, uspořádali školní šachový tur-
naj, pomáhali s přípravou plesu. V plánu práce kroužku byla i spolupráce s dětmi z Dětského centra 
Ostrůvek, která ale bohužel nebyla realizována vzhledem k pořád ještě platícím epidemiologickým 
omezením. Kroužek úzce spolupracuje s Rádiem 21 při zajišťování fotodokumentace a videodoku-
mentace školních akcí.
 Poslední akcí, kterou budeme realizovat, je Hravé odpoledne pro ukrajinské děti, kterému před-
cházela sbírka hraček.

Školní kroužky
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 Poděkování zvláště patří nejaktivnějším členům kroužku: prezidentům Michaele Čulíkové TL4 
a Filipu Dobrovolnému IT2A, dále byli velmi aktivní Martin Matyáš, Tereza Cikrytová, Karolína Ščuč-
ková, Anna Galčíková, Lucie Jarmarová z VP1, Pavel Hampl IT4A, David Katzer TL4 a celá řada dalších.

Realizace projektů
 Tento kroužek je zaměřený na realizaci designérských projektů. Ve školních dílnách můžou žáci 
využívat strojní vybavení, včetně CNC laseru a vytvářet výrobky, které se nedají realizovat ve výuce. 
Vytváří se zde modely do soutěží, portfolia či dárky pro své blízké. Vznikly zde i vítězné modely do 
soutěže SOČ, ENERSOL či Young Package.

Kroužek streamování ve školním studiu
 Kroužek streamování vedený Mgr. Romanem Fialou se zaměřuje na multimediální tvorbu a živé 
vysílání (streamování), jež je v dnešní době mezi žáky velmi populární. Žáci se v kroužku naučí praco-
vat s profesionální technikou, kterou disponuje naše školní TV (audio) studio, jenž bylo vytvořené díky 
participaci školy v projektu IKAP. Žáci si tak ve studiu mohou natočit, či přímo živě odvysílat výstup. 
Pracují na počítačích s profesionálním softwarem pro střih a filmové efekty. Rovněž používají i soft-
ware pro tvorbu počítačové grafiky či úpravu zvuku. Jde o dovednosti, které v dnešním online světe 
každý žák jistě uplatní.
 Do kroužku chodí především žáci prvních ročníků. Jiří Smékal, Adam Fric, Gabriela Valentová či 
Zdeněk Krmela se podíleli na streamování Veletrhu IT a  podnikatelských dovedností. Do kroužku 
chodí i další šikovní prvňáci jako je Filip Axman, Denis Wesley, Radek Minol a další. Nově jsme přivítali 
i žáky ze základních škol – Vojtěcha Dorňáka a Jakuba Hermanna.
 Pokud se chcete naučit něco nového, najít si nové kamarády a vyzkoušet si v našem TV studiu od-
vysílat turnaj v počítačové hře, podcast, televizní noviny či cokoliv jiného, pak je kroužek streamování 
místem přesně pro vás. Neváhejte se za námi přijít podívat a vyzkoušet si vše na vlastní kůži!

Školní kroužky
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 Škola plní svou výchovně vzdělávací funkci. Žáci jsou aktivní v mnoha soutěžích, a to od školních 
kol až po celostátní měření sil. Soutěžní aktivity jsou jak průřezové, k účasti jsou přizváni žáci bez 
rozdílu oboru, tak oborové.

Celostátní kolo soutěže ENERSOL 2021
 Spanilá jízda našich žáků v soutěži Enersol.
 Již v krajském kole soutěže Enersol, která se zabývá úsporou energií, ochranou životního prostře-
dí, snižováním emisí v dopravě, odpadovým hospodářstvím a aktuální otázkou úspor vody, se našim 
zástupcům dařilo. Ve třech kategoriích obsadili žáci naší školy první místa.
 O  jejich kvalitě svědčí i  to, že ze sedmičlenného družstva reprezentantů Olomouckého kraje 

v celostátním kole této soutěže, které proběhlo ve dnech 22. až 23. září 2021, bylo pět našich žáků. 
A tým Olomouckého kraje se umístil na krásném třetím místě. Této mety bylo dosaženo i díky umístění 
v jednotlivých kategoriích: druhému místu Barbory Pelclové z PV4 a třetímu místu Terezy Haluzové 
z PV4.
 Velkým úspěchem je i šesté místo Petra Pavlína, čerstvého absolventa S4. Petr jako vítěz krajského 
kola měl tu čest reprezentovat naši školu i Olomoucký kraj na mezinárodním kole této soutěže v lis-
topadu v Plzni.

„Život je hra – hrej ji“
Matka Tereza

Žák je tvor soutěživý…
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 Za skvělou práci děkujeme a blahopřejeme našim reprezentantům. Současně nesmíme zapome-
nout poděkovat učitelům Lorántu Spalkovi a Ing. Petru Krivošejovi, kteří přípravou, radou a pomocí 
reprezentantům strávili nemálo času.

Soutěž Vyhraj učebnu SCHRACK TECHNIK
 Ve školním roce 2020/2021 byla vyhlášena soutěž firmou Schrack technik spol. s r.o. pro středo-
školáky oboru elektrotechnika. Cena pro vítěze byla opravdu motivační, šlo o 350 tisíc Kč na vybavení 
odborné učebny elektrotechniky. Do soutěže se přihlásila i naše škola s maturitním projektem „Auto-
matické míchání směsí s PLC“ žáka 4. ročníku oboru elektrotechnika Michala Falhara.
 Prezentace, obhajoba prací a celkové vyhodnocení soutěže, které se zúčastnilo deset škol z celé 
ČR, proběhlo 8. října 2021 v Praze na Střední průmyslové škole na Proseku. Práce našeho studenta se 
umístila velice těsně za vítězem na druhém místě, pro naši školu vyhrála vybavení elektrotechnické 
učebny v hodnotě 30 tisíc Kč. Michalu Falharovi za skvělé umístění a cenu děkujme.

Logická olympiáda
 Logická olympiáda je soutěž, kterou pořádá Mensa Česká republika, je založená na logických úlo-
hách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Svým pojetím jde o unikátní soutěž, v které 
nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
 V listopadu se k soutěži připojili v rámci kategorie C i žáci naší školy. Ve školním kole se na prvních 
třech místech umístili Pavel Hampl z IT4A, Pavla Hlávková z IT2B a Václav Bareš z TL1.   

Přírodovědný klokan
 Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogic-
kou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
 Žáci prvních a druhých ročníků naší školy soutěžili v kategorii Junior. První a druhé místo ve školním 
kole obsadili Petr Homola a David Mrkos z TL1, kteří dosáhli shodně 68 bodů. Třetí místo obsadil Richard 
Klapka z IT1A s výsledkem 65 bodů. Všem třem reprezentantům školy blahopřejeme za skvělý výsledek.

Žák je tvor soutěživý…
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ZAV Olomouc 2021
 ZAV Olomouc 2021 je celorepubliková soutěž pro všechny středoškoláky i talentované žáky ZŠ 
v dovednosti psaní na PC. Vzhledem k neustále se zhoršující epidemické situaci proběhlo soutěžní 
klání 5. listopadu on-line. Soutěžilo se ve 3 disciplínách – dva 10minutové opisy a tzv. minutovky.
 I když nejsme „obchodní akademií“ a psaní všemi deseti se žáci učí pouze v prvním ročníku jednu 
hodinu týdně, musím konstatovat, že naši žáci mají opravdu a bez nadsázky hbité prsty.
 V konkurenci 461 soutěžících z 56 škol dosáhli následujících výsledků: Martin Boxan (S4) v kom-
binaci všech disciplín obsadil 12. místo, Lukáš Franta (E2) 29. místo, Marek Hrachovina (IT2A) 47. místo 
a Michal Dudík (IT4B) 81. místo.
 A nejlepší na závěr. V soutěži družstev naši žáci obsadili 7. místo (z 56 škol).

Bobřík informatiky
 Ve dnech 15. a 16. listopadu 2021 proběhlo školní kolo celostátní soutěže „Bobřík informatiky“, 
což je žákovská soutěž pro prověření logického myšlení a správné orientace při řešení úloh ve dvou 
kategoriích – Junior (1. a 2. ročníky) a Senior (3. a 4. ročníky).
 Zúčastnilo se jí 96 žáků naší školy v kategorii Junior a 90 žáků v kategorii Senior. V testu bylo 
možné získat maximálně 240 bodů a úspěšným řešitelem byl každý, kdo získal alespoň 120 bodů.
 V kategorii Junior (v rámci všech středních škol ČR včetně gymnázií) obsadil 211. místo Richard 
Klapka z IT1A (1. místo ve školním kole), 244. místo Marek Šebesta z IT2B (2. místo ve školním kole) 
a 375. místo Claudio Salvatore Turola z IT1A (3. místo ve školním kole).
 V kategorii Senior (v rámci všech středních škol ČR včetně gymnázií) obsadil 1. místo Jiří Gronych 
z IT4B (1. místo ve školním kole), 137. místo Pavel Hampl z IT4A (2. místo ve školním kole) a 175. místo 
Tomáš Lepšík z IT4A (3. místo ve školním kole).
 Ústřední kolo Bobříka informatiky Olomouckého kraje proběhlo 22. března 2022 v prostorách 
Gymnázia Hranice na Moravě, v kterém soutěžilo 26 žáků z celého Olomouckého kraje. Z naší školy 
se tohoto kola soutěže probojovalo 5 žáků, přičemž Pavel Hampl z IT4A obsadil s počtem 208 bodů 
krásné čtvrté místo.
 Blahopřejeme k úspěchu!

ZAV-100
 Ve dnech 9. a 12. prosince 2021 se čtyři žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže ZAV-100 
edice 2021 pořádané Českou národní skupinou ZAV a Interinfo ČR ve spolupráci s federací Intersteno. 
Principem soutěže je absolvovat 25 jednominutových opisů textu z obrazovky ve zvoleném jazyce 
s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu. I když v hodinách PIK (písemná a elektronická komu-
nikace) na trénink této speciální disciplíny nemáme software, naši kluci se s výzvou poprali statečně. 
A výsledky?
 V kategorii Pupils (12 až 16 let) Marek Hrachovina z  IT2A obsadil 21. místo ze 488 účastníků 
s uznaným výkonem 385,9 úhozů za minutu.
 V kategorii Juniors (17 až 20 let) se Michal Dudík z IT4B umístil na 29. místě (výkon 443,5 úhozů/
min.), Martin Boxan z S4 na 30. místě (výkon 441,4 úhozů/min.) a Lukáš Franta z E2 na 83. místě 
(výkon 387,8 úhozů/min.). V této kategorii byl celkový počet soutěžících 791.
 Blahopřejeme!

Olympiáda z českého jazyka
 Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR uspořádal v  letošním školní roce 48. ročník soutěže 
„Olympiáda z českého jazyka.“ Soutěž prověřila dovednosti žáků z oblasti gramatiky a  tvůrčí práce 
s  textem. Školního kola soutěže, které proběhlo 12. ledna 2022 se zúčastnila zhruba třicítka žáků  
z 1. až 4. ročníků SPŠ. Do okresního kola postoupili: Jakub Karásek z TL2, Michaela Čulíková z TL4. Třetí 
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nepostupové místo obsadil Jakub Jeremiáš Zelený ze třídy E1.
 V okresním kole této soutěže, jež proběhlo 31. března 2022 pod taktovkou SVČ a ZPDVPP Doris 
Šumperk, se Jakub Karásek umístil na 2. místě a postoupil do krajského kola. Michaela Čulíková obsa-
dila 6. místo. 
 V krajském kole, které proběhlo 25. dubna 2022 v Olomouci, obsadil Jakub Karásek neuvěřitelné 
3. místo a bude naši školu reprezentovat v celostátním finále, které se uskuteční v červnu v Želivě na 
Vysočině.

Ekonomická olympiáda
 Ekonomickou olympiádu organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání z. ú. (INEV) 
a patronem jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka.
 Naše škola se této soutěže zúčastnila letos poprvé. Školního kola se zúčastnili vybraní žáci třetí-
ho a čtvrtého ročníku. Podle obdržených výsledků patří mezi nejlepší pětici na škole tito žáci:
1. až 2. místo Ondřej Winkler z TL3 a David Vaníček z E3 – dosáhli 84 % úspěšnosti;
3. až 5. místo Robin Dvořák z TL3, Pavel Hetmánek z TL3, Jan Riedl z IT3A – dosáhli úspěšnosti 80 %.
 Školní kolo se hrálo on-line a otázky byly sestaveny z oblasti makroekonomie, finanční gramot-
nosti a běžných občanských znalostí.
 V krajském kole nás reprezentovali Ondřej Winkler z TL3 a David Vaníček z E4. Překvapili svým 
umístěním. David obsadil 11. místo a Ondra místo 38. Kluci za sebou nechali řadu soutěžících ze 
středních ekonomických škol a gymnázií Olomouckého kraje, což hodnotu jejich umístění zvyšuje. 
Oběma srdečně blahopřejeme.

Soutěž v psaní esejí v anglickém jazyce
 V závěru měsíce ledna proběhlo vyhodnocení soutěže v psaní anglických esejí. Žáci 3. a 4. ročníků 
SPŠ měli za úkol napsat esej na téma Do we need Greta? Zadání eseje bylo inspirováno satirickým 
textem, který se objevil v sociálních médiích a který si utahoval z klimatické bojovnice Grety Thunberg, 
jež se jednoho dne probudí a zjistí, že ze světa zmizel veškerý plast. Ano, ten materiál, proti kterému 
Greta také tak brojí. Samozřejmě, svět, ve kterém chybí výhody moderní civilizace, se jí moc nelíbí.
 Soutěže se celkem zúčastnilo 25 studentů, jejichž práce byly hodnoceny z  několika hledisek: 
originalita, syntax, rozsah a správné použití slovní zásoby a gramatiky. Na prvním místě se umístil Jan 
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Potoki ze třídy IT4B, jehož esej si zasloužila plný počet bodů (30). Následoval ho Lukáš Vaněk ze třídy 
IT3B, který za svoji esej získal v hodnocení 28 bodů. Na třetím místě se umístil Tadeáš Petřek ze třídy 
E4 se ziskem 27 bodů. Výherci byli odměněni dárkovými poukazy do sítě prodejen Sportissimo.
 Nejen pro středoškolské studenty je téma životního prostředí těžká otázka, na kterou se těžko 
hledá odpověď. O to více nás potěšilo, že se stále najde dost žáků, kteří se nad tímto problémem 
dokáží zamyslet a shrnout své myšlenky v eseji.

Soutěž v konstruování v programu Inventor
 V termínu 14. až 28. února 2022 proběhlo školní kolo soutěže v konstruování v Inventoru Pro-
fessional 2022. Žáci měli za úkol vymodelovat funkční sestavu dle výkresové dokumentace. Na vypra-
cování měli 90 minut.
 Soutěže se celkem zúčastnilo 110 žáků z oborů strojírenství, technické lyceum a elektrotechnika.

 Na prvním místě se celkem jednoznačně umístil žák třídy S4 David Haberland, na druhém místě 
skončil žák třídy E3 Marek Drásal a na místě třetím se umístil Jakub Rouča ze třídy TL4.
 1. dubna 2022 se uskutečnilo krajské kolo soutěže v Olomouci. David a Marek předvedli hezký 
výkon, ale na stupně vítězů nedosáhli.

Soutěž v kreslení v programu AutoCAD
 V termínu 14. až 28. února 2022 proběhlo 
školní kolo soutěže v kreslení v AutoCADu 2022. 
Žáci kreslili a kótovali součástku dle výrobního 
výkresu. Na vypracování měli 40 minut. Soutěže 
se celkem zúčastnilo 85 žáků z oborů strojíren-
ství a technické lyceum.
 Při hodnocení práce rozhodovala správnost 
a množství nakreslené geometrie.
1. místo: Michal Bjalončík
2. místo: Rudolf Popp
3. místo: Richard Falhar
 Michal a Ruda reprezentovali školu 1. dub-
na 2022 v  krajském kole soutěže v  Olomouci. 
Michal obsadil 4. místo.

Žák je tvor soutěživý…
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
 Na začátku března se po loňské pauze opět konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Žáci 
soutěžili v několika učebnách školy. Byli rozděleni do dvou kategorií a v každé kategorii prokazovali 
své znalosti ve čtení anglického textu, poslechu a hlavně mluvení. Žáci měli za úkol projít čtyři stano-
viště soutěže. Konverzovali s vyučujícími o vylosovaných tématech a situacích, poslouchali text a četli 
s porozuměním. Ve všech částech soutěže si studenti vyzkoušeli, jak jim půjde maturita z angličtiny. 
Předvedli své komunikační schopnosti v cizím jazyce a my můžeme zhodnotit, že by se v zahraničí 
rozhodně neztratili :)

 Těmi nejlepšími ve školním kole se stali:
I. Kategorie (1. a 2. ročník):
1. místo: David Pinkner IT2A, 2. místo: Jiří Smékal IT1B, 3. místo: Filip Zdráhal E2
II. Kategorie (3. a 4. ročník):
1. místo: Hana Šindlerová PV4, 2. místo: Dominik Lindemann IT4B a Mathias Rumpel TL3 se stejným 
počtem bodů

Krajské kolo soutěže ENERSOL 2022
 V pátek 11. března se v Mohelnici 
konalo krajské kolo soutěže ENERSOL 
2022. Jde o  soutěž, která se zabývá 
úsporou energií, ochranou životního 
prostředí, snižováním emisí v dopravě, 
odpadovým hospodářstvím a aktuální 
otázkou úspor vody. Po minulé úspěš-
né sezoně jsme se zúčastnili jen v jed-
né kategorii, a to ENERSOL a Inovace. 
Reprezentovaly nás Jana Černěnková 
a Anna Neumanova z třídy PV3. Přesto-
že měly dívky na přípravu velmi málo 
času, získaly obě pěkné 3. místo.

Žák je tvor soutěživý…
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Fiktivní konkurz
 VOŠ a SPŠ Šumperk vyhlásila pro žáky střední školy a studenty vyšší odborné školy soutěž Fiktivní 
konkurz. Žáci a studenti se nejdříve zúčastnili školního kola a osm nejlepších postoupilo do finále, 
které proběhlo 30. března 2022. Před odbornou porotou se finalisté prezentovali vlastní videovizitkou 
a pohovorem s  komisí, kterou tvořily pracovnice Úřadu práce ČR, Kontakního pracoviště Šumperk, 
dále psycholožka a personalistka společnosti ŠKODA Pars, a.s. Komise vybrala tyto tři žáky na fiktivní 
pozice: Lucii Jarmarovou na pozici designer výrobků; Mathiase Rumpela rovněž na pozici designer 
výrobků; Vojtěcha Kubíčka na pozici elektrotechnik technolog.
 Blahopřejeme nejen vítězům, ale i všem účastníkům, kteří tímto získali cennou profesní zkušenost.

Mladý obal
 Žáci PV3 oboru grafický design ve druhém pololetí školního roku vytvořili modely obalů do sou-
těže Mladý obal.
 Letošní ročník soutěže v obalovém designu Model Young Package víří smysly i chuťové pohárky. 
Tématem bylo, jak servírovat jídlo.
 Výsledky budou vyhlášeny v září 2022 v Praze.

Matematický klokan
 Matematický klokan je celostátní soutěž, které se naše škola účastní každý rok. Soutěžící řeší 
celkem 24 úloh z  různých oblastí matematiky, z nichž některé jsou praktické. Cílem akce je ověřit 
matematické dovednosti nadaných studentů a motivovat je ke studiu matematiky.
 V kategorii Junior byl první ve školním kole Filip Axmann z IT1B, druhý Jakub Vyskočil také z IT1B 
a třetí Lucie Dorňáková z IT1A. V kategorii Student se umístil na prvním místě ve školním kole František 
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Čmakal z TL4, druhou pozici obsadil Michal Diviš z TL4 a na třetím místě se umístil Marek Drásal z E3.
 Okresní kolo této soutěže v letošním roce proběhlo distanční formou v délce trvání 90 minut, a to 
v pátek 18. března 2022 a naši žáci obsadili první tři místa: 1. místo obsadil František Čmakal z TL4, 
který získal ze 120 možných bodů 96 bodů; 2. místo obsadil Michal Diviš (94 bodů) rovněž z třídy TL4 
a 3. místo Marek Drásal (92 bodů) z třídy E3.
 V krajském kole soutěže obsadil František Čmakal ze třídy TL4 skvělé 3. místo.

Mistrovství České republiky ve zpracování textů na počítači
 Dne 29. března 2022 se 7 žáků naší školy s hbitými prstíky zúčastnilo 29. ročníku Mistrovství 
České republiky ve zpracování textů na počítači. Soutěž zorganizoval spolek pro zpracování informací 
INTERINFO ČR, z.s. Praha. Krajské kolo proběhlo distanční formou, úkolem byly dva desetiminutové 
opisy. Žáci podali perfektní výkony.
 V desetiminutovém opisu z obrazovky v českém jazyce 
s penalizací 50 úhozů za 1 chybu obsadili Martin Boxan 
z S4 2. místo, Lukáš Franta z E2 5. místo a Marek Hrachovi-
na z IT2A 6. místo.
 V desetiminutovém opisu z obrazovky v anglickém ja-
zyce s penalizací 25 úhozů za 1 chybu naši kluci předvedli 
nádherný výkon. Martin Boxan z S4 obsadil 1. místo, Lukáš 
Franta z E2 2. místo a Adam Ryp z IT3B 3. místo.
 V  součtu obou disciplín byl do celostátního finále 
nominován Martin Boxan. Z  důvodů přípravy k  maturitní 
zkoušce se nakonec Martin celostátního finále v Praze ne-
účastnil.
 Ke krajskému velkému úspěchu žákům blahopřejeme!

INTERSTENO 2022
 Speciální soutěží ve zpracování textů na počítači je mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 
2022. V České republice ji zaštiťuje spolek Interinfo ČR ve spolupráci s Intersteno, Internetová škola 
ZAV. Letos probíhala od konce února do dubna 2022. Za naši školu jsme přihlásili toho nejlepšího, a to 
Martina Boxana z S4. Má 10 neskutečně rychlých prstů a je úžasný v tom, že ač ve většině jazyků ne-
rozumí obsahu, dokáže jej briskně přepsat. Úkolem soutěžícího je absolvovat až 17 desetiminutových 
opisů v 17 různých jazycích. Martin zadání zvládl. Z 572 účastníků v kategorii 17 až 20 let obsadil 
úžasné 16. místo na světě.
 Super výkon, blahopřejeme!

Celostátní matematická soutěž
 Březen 2022 patřil Celostátní matematické soutěži, která je určená pro žáky SOŠ. Vyhlašuje ji 
MŠMT a je organizovaná Jednotou českých matematiků a fyziků v sedmi kategoriích podle typu školy. 
Probíhá ve dvou částech, a to školní kolo, kdy tři nejlepší žáci postoupí do celostátního kola v katego-
rii nematuritních oborů a dva žáci v kategorii maturitních oborů.
 Ve školním kole se nejvíc dařilo v kategorii IV. Lucii Dorňákové z IT1A, Jakubu Jeremiáši Zelenému 
z E1, Václavu Barešovi z TL1. Z kategorie V. do celostátního kola postoupili Pavla Hlávková a Mykhailo 
Melnyk z IT2B a Jakub Štěpán z TL2. V kategorii VI. si nejlépe vedli Anna Langerová, Patrik Přikryl 
a Kryštof Demel z TL3. Kategorii VII. zastupovali Michaela Čulíková, Michal Diviš a Vojtěch Drtil z TL4.
 Úžasného výsledku dosáhl v kategorii IV. Vašek Bareš z TL1, který v celostátním kole matematické 
soutěže pro žáky SOŠ obsadil 2. místo se stejným počtem bodů jako měl vítěz soutěže z Teplic.

Žák je tvor soutěživý…



   

   

   

50

Matematická olympiáda v kategorii P a celostátní Soutěž v programování
 Ve školním roce 2021/2022 se žáci oboru IT opět úspěšně účastnili soutěží v programování. Na 
podzim to byla Matematická olympiáda v kategorii P, kde soutěžilo šest žáků a do krajského kola 
postoupil Tomáš Zouval a umístil se pátý.
 Mnohem úspěšnější pro nás byla celostátní Soutěž v programování, která probíhá na jaře, je více 
praktická, a tedy více vyhovuje zaměření naší školy. Tam jsme ovládli okresní kolo a do krajského kola 
postoupili Adam Kohoutek (vyhrál okresní kolo), Jiří Drápal (2. v okresním kole), Filip Krása (v okres-
ním kole 3.) a Jakub Lozyňskyj (v okrese čtvrtý). V krajském kole se nejvýše dostal Jirka Drápal, skončil 
těsně na třetím místě (o  pořadí prvních tří rozhodly kosmetické detaily, příklady vyřešil všechny) 
a postoupil do celostátního kola, které proběhne v červnu.
 Potěšující je, že v řadách žáků máme slušnou základnu soutěžících, a to i v nižších ročnících. Na 
připravenosti soutěžících se podepsala změna ŠVP, kdy jsme reorganizovali výuku programování jak 
v povinných předmětech, tak v seminářích, vyučujeme moderní jazyky a nabízíme specializace.

Soutěž v programování mikrořadičů
 Ve školním roce 2021/2022 se žáci oboru elektrotechnika úspěšně účastnili soutěže v programo-
vání mikrořadičů. V okresním kole pořádaném na VOŠ a SPŠ Šumperk uspěl Jan Zajíc, Daniel Židek, 
Jakub Jeremiáš Zelený a Vít Semrád, kteří postoupili do krajského kola na SPŠE Božetěchova v Olo-
mouci. V tomto krajském kole uspěli na druhém místě Daniel Žídek a na třetím místě Vít Semrád. Toto 
umístění jim zajistilo postup do celostátního kola, které se bude konat v červnu.
 Mimořádný úspěch je zásluhou především samotných žáků a současně možnostmi, které jim při-
náší samotná škola, a to nejen v rámci výuky, ale i kroužku elektroniky. Do dalších školních let mají 
žáci velice dobře našlápnuto, což by jim mohlo přinést další úspěchy, a to nejen v programování, ale 
např. v soutěži SOČ a dalších odborných soutěžích.

Finanční gramotnost
 V polovině října 2021 odstartoval 11. ročník soutěže Finanční gramotnost. Soutěž připravila or-
ganizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování (EFPA) a s podporou MŠMT ČR. 
Hlavním partnerem se stala Abeceda peněz od České spořitelny.
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 Naše škola soutěžila ve III. kategorii – střední školy.
 Školního kola se zúčastnilo 274 žáků SPŠ napříč všemi obory. S testovými otázkami si nejlépe 
poradili: Pavel Hampl (IT4A), Lukáš Janíček (IT3B), Milan Kroupa (E3), Daniel Polišenský (E4), Ondřej 
Skalický (TL3), Jan Valíček (IT4A) a Dominik Vémola (IT3B).
 Do okresního kola postoupila trojice žáků Pavel Hampl, Jan Valíček a Milan Kroupa. Opět bylo po-
třeba zvládnout test, nyní však v rámci týmové spolupráce. Ta se povedla a žáky čekalo krajské kolo ve 
3 etapách. Nejprve museli odevzdat prezentaci o 10 snímcích na téma „…právě jste úspěšně odmatu-
rovali a chcete začít podnikat. Rozhodli jste se založit s.r.o.“ Druhou etapou byl písemný test a třetí částí 
obhajoba podnikatelského projektu ve třech minutách. S celkovým počtem 139,9 bodů jsme dosáhli 
nejvyššího bodového hodnocení v krajském kole v rámci celé ČR. A tak jsme postoupili do národního 
finále.
 V pátek 29. dubna 2022 naše úspěšná trojice reprezentantů odjela do Prahy do ČNB. V prvním 
kole soutěžilo 14 týmů, do druhého kola jich postoupilo pouze pět. A my jsme byli u toho. Kluci byli 
malinko zklamaní, protože nic jiného než 1. místo nechtěli. Ale i 2. místo v republice je super!

Středoškolská odborná činnost
 V úterý 8. března 2022 odpoledne proběhlo na VOŠ a SPŠ Šumperk školní kolo soutěže Středo-
školská odborná činnost (SOČ). Jedná se o prestižní soutěž s mnohaletou tradicí, která spočívá v řešení 
problémů z vybraných 18 vědních oborů. Soutěžící pak prezentují svá řešení formou prezentací před 
odbornou porotou. Soutěž na žáky klade nároky týkající se nejen jejich vědomostí z dané proble-
matiky, ale také schopností, jako jsou samostatnost, řešení problémů, komunikace, sebeprezentace 
a mnoho dalších.
 Školního kola SOČ se zúčastnilo celkem 14 žáků 3. a 4. ročníků oborů strojírenství, informační 
technologie, elektrotechnika, průmyslový design a technické lyceum. Mezi odbornými pracemi se ob-
jevila témata jako Návrh a konstrukce CNC plazmového řezacího stroje, Vizualizace grafových algo-
ritmů, Návrh počítačové hry, Digitální hodiny, Měření času s vysokým rozlišením, Hra pro nevidomé 
a další.
 Po prezentaci jednotlivých prací následovalo vyhodnocení odbornou porotou, která vybrala ty 
žáky, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole SOČ. 
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 Dne 26. dubna 2022 se uskutečnilo okresní kolo, které letos probíhalo on-line formou v prostředí 
Google Meet. Soutěžící z VOŠ a SPŠ Šumperk zde před odbornou porotou obhajovali své soutěžní 
práce a bojovali tak o postup do krajského kola soutěže.
 V kategorii Strojírenství, hutnictví a doprava se na 1. místě umístil Ondřej Diviš z S3 s prací Návrh 
a konstrukce CNC plazmového řezacího stroje. 
 V kategorii Elektrotechnika, elektronika a komunikace se na 1. místě umístil Marek Karlíček z E4 
s prací Měření času s vysokým rozlišením a na 2. místě Marek Drásal z E3 s prací CNC frézka.
 V kategorii Tvorba učebních pomůcek se na 1. místě umístili žáci Vojtěch Kubíček z E3 a Nikola 
Bartalová z PV3 s prací Zvukové pexeso (pro nevidomé).
 V kategorii Informatika se na 1. místě umístil žák Lukáš Pšeja z IT4A se svojí prací Hra v C# a na 
2. místě se umístil Jiří Drápal z IT4A s Vizualizací grafových algoritmů.
 V kategorii Stavebnictví, architektura a design interiérů se na 1. místě umístila Veronika Vaňková 
z PV3 s prací Venkovní sauna.
 V kategorii Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se na 1. místě umís-
tily Světlana Šmotková a Věra Rusinová z PV3 s prací Dark Battle.

 10. května 2022 proběhlo krajské kolo soutěže SOČ na přírodovědné fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci.
 Žáci se po obhajobách a jejich následnému vyhodnocení odbornou porotou umístili následovně:
 V kategorii Elektrotechnika, elektronika a komunikace se na prvním místě umístil Marek Karlíček 
ze třídy E4 se svým projektem Měření času s vysokým rozlišením s postupem do celostátního kola. Na 
třetím místě se umístil Marek Drásal ze třídy E3 s projektem CNC Frézka.
 V kategorii Strojírenství, hutnictví a doprava se na třetím místě umístil Ondřej Diviš ze třídy S3 
s projektem Návrh a konstrukce CNC plazmového řezacího nástroje.
 V kategorii Informatika se na 5. místě umístil Jiří Drápal ze třídy IT4A s projektem Vizualizace 
grafových algoritmů.
 V kategorii Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie se na prvním místě umístily Věra 
Rusinová, Světlana Šmotková z PV3 s Hrou pro nevidomé Dark Battle.
 V kategorii Stavebnictví, architektura a design interiérů se na prvním místě umístila Veronika 
Vaňková ze třídy PV3 s projektem Venkovní sauna.
 Našim vítězům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí do státního kola soutěže!
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Office Arena 2022
 Soutěž Office Arena je koncipovaná jako soutěž tříkolová. Proto i naše škola začala kolem škol-
ním, které spočívalo ve vypracování on-line textu ve webovém prostředí. Hlavními tématy testu byla 
znalost prostředí a využití programů Word, Excel, PowerPoint a OneNote a obecné otázky, týkající se 
informačních technologií a informatického myšlení. Do krajského kola postoupili 3 nejlepší.
 Stejně jako minulý rok naši žáci v krajském kole soutěže dominovali a obsadili všechny vítězné příčky.
 V rámci soutěžního projektu bylo jejich úkolem vytvořit (k příležitosti výročí 30 let připojení ČR 
k internetu) návrh školní učebny ve vizuálním stylu pro svoji školu.
 Vyhodnocení krajského kola odbornou porotou ze společnosti Microsoft bylo následující:
1. místo: Lucie Dorňáková z IT1A, 2. místo: Šimon Kundrata z TL2, 3. místo: Richard Klapka z IT1A
Byli jsme na žáky velice pyšní!
 Dne 10. května 2022 se Lucie Dorňáková společně s učitelem Mgr. Romanem Fialou vydali na fi-
nále soutěže Office Arena 2022 pořádané společností Microsoft s.r.o v prostorách jejího sídla v Praze. 
Konkurence v soutěži byla skutečně obrovská! Od školního kola až po samotné finále soutěže musela 
Lucie čelit konkurenci 4009 žáků z celkem 95 škol, ze všech krajů České republiky. Vítězství v soutěži 
pro ni tedy představovalo opravdovou výzvu!
 Lucie musela ve finále před odbornou porotou Microsoft obhájit svůj Projekt školní studovny, 
v rámci kterého vytvořila její 3D model v programu SketchUP, grafiku v programu Photoshop, doku-
mentaci v MS Word, rozpočet v MS Excel, databázi v MS Acess, prezentaci v MS PowerPoint, webové 
stránky na redakčním systému Wordpress a počítačovou hru v MS Visual Studio prostřednictvím pro-
gramovacího jazyku C Sharp.
 Obhajoba soutěžního projektu nebyla žádná legrace – Lucie musela ve stanoveném limitu 8 minut 
co nejlépe odprezentovat měsíce tvrdé práce na projektu. Přísná porota skládající se ze třech odborníků 
hodnotila propracovanost Luciiny prezentace z hlediska grafiky, typografie, použitých funkcí, ale také 
i kultivovanost jejího projevu. Po samotné prezentaci následovaly i doplňující dotazy poroty.

 Prezentace a obhajoba soutěžního projektu se Lucce podařila na jedničku! Bohužel se však nejed-
nalo o jedinou výzvu, kterou musela v rámci soutěže pokořit. Další výzvou bylo absolvování testu MOS 
– Microsoft Office Specialist. Body z testu byly zahrnuty do celkového bodování v rámci finále soutěže. 
Jako bonus mohla Lucie v případě úspěšného složení testu získat mezinárodně uznávaný certifikát MOS 
– Excel! Testování MOS nakonec dopadlo dobře, a tak Lucka získala cenné body do konečného hodnocení 
v rámci finále soutěže. Vzhledem k tomu, že v testu splnila stanovený počet bodů, získala rovněž i certi-
fikaci MOS! Teď už nám zbývalo pouze čekat na výsledný verdikt odborné poroty soutěže Office Arena!
 Absolutní vítězkou soutěže Office Arena 2022 se stala naše Lucka Dorňáková!
 Lucce za celou školu gratulujeme k tomuto obrovskému úspěchu! V létě bude reprezentovat naši 
školu a celou ČR v soutěži Microsoft Office Specialist World Championship v Kalifornii v USA!

Žák je tvor soutěživý…
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 Podle obecné definice sportu, jak ji zavedla Rada Evropy, jsou do sportu řazeny veškeré formy 
tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o  vyjádření nebo 
vylepšení fyzické kondice a  duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků 
v soutěžích na všech úrovních. Posuďte sami, zda tuto definici plníme ;oP

Přespolní běh 2021
 Po covidové pauze proběhla ve středu 22. září 2021 středoškolská soutěž v přespolním běhu po-
řádaná DORIS Šumperk. Na blátivé kopcovité trati za SOŠ Šumperk bojovaly v okresním kole soutěže 
dva naše týmy.
 Tým dívek ve složení: Adéla Anderlová TL4, Monika Anderlová TL4, Michaela Minářová TL4, Tereza 
Elnerová TL3 obsadil vynikající 2. místo hned za favorizovanými atletkami z gymnázia.
 Družstvo hochů ve složení: František Čmakal TL4, František Hecl TL4, Martin Šincl S3, Matěj 
Šťastný S4, Jindřich Habarta IT3B, David Šťastný IT3A svým nasazením předčilo všechny soupeře 
a odneslo si diplom za vynikající 1. místo.
 V úterý 12. října se v Jeseníku uskutečnilo krajské kolo v přespolním běhu. Po více než třech letech 
postoupili do krajského kola také běžci z průmyslovky. Na start se postavilo družstvo v sestavě: František 
Čmakal TL4, František Hecl TL4, Matěj Hrubý IT4A, Martin Šincl S3 a Matěj Šťastný S4. V těžké konkurenci 
několika sportovních škol se přesto prosadili na stupně vítězů a obsadili krásné 3. místo.
 Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

„Život je výzva – přijmi ji“
Matka Tereza
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Středoškolské atletické hry
 Šumperský atletický ovál přivítal ve čtvrtek 23. září 2021 sportovce středních škol. Za krásného 
podzimního počasí se uskutečnily Středoškolské hry, které byly tentokrát atletickou soutěží jednotliv-
ců. Barvy VOŠ a SPŠ Šumperk hájilo 14 dorostenců a 12 dorostenek.
 Naši závodníci zcela ovládli vytrvalostní běhy a obsadili 1. až 3. místo (běh na 1500 m – Lukáš 

Tománek z TL1, Ondřej Šimáček z E2, Jakub Ludvík z S1; běh na 800 m – první dvě místa Adéla An-
derlová z TL4, Monika Anderlová z TL4, místo třetí Adéla Mazuchová z TL2). Martin Vašák z TL1 se stal 
vítězem v běhu na 400 m a Kateřina Čvančarová z TL1 vyhrála disciplínu skok vysoký.
 Na druhé místo v soutěži dosáhli Martin Vašák z TL1 (běh na 60 m), Jakub Karásek z TL2 (skok da-
leký), Drásal Marek z E3 (skok vysoký) a štafeta – Jakubík, Karásek, Spiller, Štefek. Kateřina Čvančarová 
z TL1 skončila třetí ve skoku dalekém.
 Blahopřejeme našim atletům a děkujeme za reprezentaci školy.

Běh průmyslovky 2021
 Tradiční akci Běh průmyslovky se našim tělocvikářům letos podařilo zorganizovat ve středu 
20. října 2021. Do podzimní prosluněné přírody v lese v okolí šumperské „Tulinky“ vyběhlo 64 žákyní 
a žáků školy. Sportovci sice bojovali o body do celoškolní soutěže tříd, avšak hlavním cílem bylo za-
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sportovat si a udělat něco pro své zdraví. Trať měřila 3300 metrů a nejlepší borci ji zvládli za necelých 
13 minut. Kontroly na trati úspěšně zajistili žáci třídy S1, za což jim patří poděkování.
 V kategorii dívek si nejlépe vedly Adéla Anderlová a Monika Anderlová z TL4 a Tereza Elnerová z TL3. 
Mladším chlapcům vévodili Lukáš Tomanek z TL1, Alexandr Jordán z IT1A a Adam Bláha z TL1. Nejzkuše-
nější kategorii starších chlapců ovládli Martin Šincl z S3, Jakub Žanda z E3 a František Hecl z TL4. Sláva 
patří nejen vítězům!

Středoškolská futsalová liga
 Dne 18. listopadu se v  šumperském gymnáziu konalo první kolo středoškolské futsalové ligy, 
ve kterém nemohli chybět ani naši chlapci s jasným cílem postoupit do vyššího kola turnaje. Cesta 
však nezačala příliš slibně, když výběr našich chlapců podlehl v prvním utkání domácímu gymnáziu 
poměrem 4:2. Chuť jsme si však spravili hned v dalším utkání, a to drtivou výhrou 9:0 nad Gymnáziem 
Jeseník. Naši chlapci pak projevili bojovnost i v posledním utkání, kdy se rozhodovalo o další setrvání 
v turnaji a po výhře nad SPŠ a SOU Jeseník poměrem 4:2 si zajistili postup do dalšího kola. 
 Dne 2. prosince 2021 proběhlo v olomoucké hale Zora 2. kolo středoškolské futsalové ligy. Kvůli 
nepříznivé epidemiologické situaci se zde o dvě postupová místa rvali zástupci pouze tří škol, a tak 
byli naši chlapci dostatečně namotivováni k postupu do další části turnaje. První klání, ve kterém jsme 
nastoupili proti olomoucké SPŠS, jsme však i  díky výbornému výkonu brankáře soupeře nezvládli 
a prohráli poměrem 6:2. O postup jsme tak museli zabojovat až ve druhém utkání a podařilo se. Ví-
tězstvím 2:1 po vyčerpávajícím výkonu si výběr chlapců naší školy zajistil postup do krajského finále. 
Hurá! Sláva našemu výběru!
 Naši školu reprezentovali žáci: Jiří Halama z TL1, Tomáš Štefek z IT2A, Martin Šincl z S3, Marek 
Horký z IT3B, Matěj Hrubý z IT4A, Vladimír Dostál z E3, Jakub Žanda z E3, Willi Urbášek z IT4A, Vojtěch 
Balcárek z IT4B, Jan Kašpar a Petr Holík z TL4.
 12. ledna 2022 proběhlo 3. kolo středoškolské futsalové ligy. Toto již krajské finále se odehrá-
lo v prostorách tělocvičny šumperského gymnázia a nezačalo pro nás vůbec slibně, když jsme v prv-
ním utkání prohráli s olomouckou SPŠS poměrem 4:1. Bohužel jsme i druhý zápas smolně prohráli 
s OA Přerov poměrem 2:1, a tak jsme si definitivně zavřeli dveře k postupu do další fáze turnaje. Chuť 
jsme si však spravili v posledním klání proti výběru ze šumperského gymnázia, což byl nakonec i vítěz 
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tohoto kola, který jsme po bojovném výkonu porazili výsledkem 2:0. Cesta futsalovou ligou pro naši 
školu tedy skončila, v turnaji jsme však ukázali, že futsal hrát umíme a budeme se těšit zase za rok.
 V 3. kole školu reprezentovali: Tomáš Štefek z IT2A, Nicolas Blažej Gercis, Martin Šincl z S3, Jakub 
Žanda z E3, Jan Kašpar z IT3B, Matěj Hrubý z IT4A, Vojtěch Balcárek a Václav Ogrocki z IT4B, Petr Holík 
a Štěpán Hanulík z TL4.

Volejbal středních škol dívek i chlapců
 Ve středu 9. února 2022 proběhlo okresní finále ve volejbalu dívek i chlapců, kterého se zúčastnili 
i žáci naší školy. V kategorii dívek nastoupily reprezentantky 5 škol (Gymnázium Šumperk, VOŠ a SPŠ 
Šumperk, OA Šumperk, SOŠ Šumperk, Gymnázium Zábřeh), a přestože naše dívky předvedly bojovný 
výkon, konkurence měla navrch, a tak jsme se museli spokojit s celkovým pátým místem.
 Chlapecká skupina se hrála za účasti 4 škol (Gymnázium Šumperk, VOŠ a SPŠ Šumperk, SŠŘ Šum-
perk, Gymnázium Zábřeh). Výběr našich chlapců se hrou skutečně bavil a hra i výsledky podle toho 
také vypadaly, kdy bez jediné porážky došli až k celkovému vítězství a postupu do krajského finále 
namísto pravidelného postupujícího výběru z Gymnázia Šumperk. Sportu zdar!
 Školu reprezentovali: Anna Neumanová z PV3, Simona Rotterová z PV4, Anna Barvířová z PV4, 
Kateřina Malá z PV2, Nikola Mencnerová z PV1, Klára Papoušková z PV1, Valentýna Robotková z PV1, 
Šárka Nováková z TL1, Marek Drásal z E3, Václav Hampl z E2, Jiří Flašar z E2, Adam Friedl z TL2, Adam 
Koukola z IT2A, Matyáš Kulil z S1, Václav Bareš z TL1.
 Ve středu 30. března 2022 proběhlo krajské finále ve volejbalu chlapců středních škol, do kte-
rého se probojoval i výběr naší školy. Turnaje se zúčastnilo 5 nejlepších škol z Olomouckého kraje 
(Gymnázium Šumperk, VOŠ a SPŠ Šumperk, Gymnázium Kojetín, Gymnázium Jiřího Wolkera Olomouc, 
SŠ logistiky a chemie Olomouc). Chlapci naší školy předváděli volejbal na vysoké úrovni, v němž bylo 
k vidění mnoho krásných akcí a zřejmě i díky absolvovanému společnému tréninku na naší škole, 
při kterém se náležitě sehráli, se jim skutečně dařilo. Kluci se hrou bavili a ze tří utkání vzešli jako 
vítězové. Museli se sklonit až před suverénními vítězi z Gymnázia Kojetín, v jejichž týmu jsou hráči 
hrající volejbalovou extraligu. Přesto je druhé místo v Olomouckém kraji, které jsme obsadili, velkým 
úspěchem jak pro samotný tým, tak pro naši školu.
 Školu reprezentovali tito žáci: Marek Drásal z E3, Václav Hampl z E2, Jiří Flašar z E2, Adam Friedl 
z TL2, Adam Koukola z IT2A, Matyáš Kulil z S1, Václav Bareš z TL1.
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Florbal chlapci
 Okresní kolo ve florbalu proběhlo ve čtvrtek 17. února 2022 v hale Gymnázia Šumperk. Do se-
mifinále turnaje jsme postoupili z druhého místa po vítězství nad Obchodní akademií Šumperk (8:1) 
a těsné porážce od domácího Gymnázia Šumperk (0:1). Druhá porážka od SPŠE Mohelnice, opět (0:1), 
nás nasměrovala k boji o třetí místo se SOŠ Šumperk. Tento souboj tým naší školy zvládl a vyhrál 
hladce 4:0.
 Naši školu reprezentovali: Jan Kašpar z IT3B, František Juráň z E3, Adam Jílek z S1, Tomáš Kubíček 
z E1, Matěj Krňávek z E4, Jakub Žanda z E3, Michal Šembera z S4, Pavel Fleischmann z S4, Jiří Novák 
z TL1 a Matyáš Jarmara z TL1.

Dojezdový lyžák
 V pondělí 14. března jsme po skoro dvouleté pauze ráno nasedli do autobusů s lyžařskou a snow-
boardovou výbavou a vyrazili na Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Tam jsme byli uvítáni mrazivým 
počasím, perfektně upravenými a zasněženými sjezdovkami. Azurové nebe a ostré slunce nás nakopá-
valo do akce.
 Sjezdovky na Červenohorském sedle mají sklony jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Všech 
56 žáků bylo rozděleno do družstev podle lyžařských dovedností a schopností, takže nic nenarušovalo 
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průběh výuky a zdokonalování lyžařské techniky. Vše běželo radostně a s úsměvem.
 Ve středu nám ale hory ukázaly, co umí. V mlze jsme před sebe viděli jen pár metrů. Naučit se 
pohybovat na svazích ve ztížených povětrnostních podmínkách k výcviku však také patří.
 V pátek 18. března se s námi Jeseníky rozloučily opět dokonalými podmínkami.
 Pevně věříme, že v budoucnu se vrátíme ke standardním pobytovým lyžákům.

Silový víceboj
 Silový víceboj proběhl dne 21. března 2022 v  budově školní tělocvičny na domově mládeže. 
Celkem se této soutěže zúčastnilo 46 žáků naší školy, kteří navzájem poměřili své síly a utužili spor-
tovního ducha.
 Chlapci soupeřili ve shybech, tlaku s činkou, trojskoku snožmo, svisech vznesmo. Děvčata v troj-
skoku snožmo, hodu plným míčem, ve šplhu, sed-lehu. Na závěr pak mohli naši organizátoři poblaho-
přát z každé skupiny třem nejlepším, kteří obdrželi hodnotné dárky. Během klání se neopomnělo ani 
na zábavu mezi soutěžícími, často bylo vidět vzájemné povzbuzování.
 Gratulujeme za kategorii „Starší žáci (chlapci)“: Martinu Haukovi (1. místo), Dominiku Vémolovi 
(2. místo), Danielu Němcovi (3. místo). V kategorii „Mladší žáci (chlapci)“: Martinu Vašákovi (1. místo), 
Janu Ficnarovi (2. místo), Tomáši Kadulovi (3. místo). V kategorii „Dívky“: Kateřině Malé (1. místo), Šárce 
Novákové (2. místo), Tereze Elnerové (3. místo).

Silový čtyřboj 2022 – okresní kolo
 Vítězství chlapců, výborný výsledek děvčat!
Okresní kolo v silovém čtyřboji jsme letos spolupořádali s Vilou Doris. I díky tomu mohla průmyslovka 
nasadit do soutěže šest chlapců. Okresní kolo posloužilo i  jako vynikající příprava na nadcházející 
Mistrovství ČR, na které jsme obdrželi „divokou kartu“ jako motivaci pro obnovení popularity tohoto, 
na naší škole, tak úspěšného sportu. Suverénní vítězství družstev i jednotlivců narušil jen jeden zá-
vodník z jiné školy. Děvčata zůstala v soutěži nakonec téměř osamocena, tak závodila skoro jen mezi 
sebou. Všichni předvedli skvělé výkony.
 Školu reprezentovali: Dominik Vémola z IT3B – 180 b; Martin Hauk z ES4 – 171 b; Jakub Švejkov-
ský z E3 – 170 b; Daniel Němec z ES4 – 165,5 b; Martin Vašák z TL1 – 151 b; Jan Ficnar z TL1 – 137 b; 
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Kateřina Malá z PV2 – 180 b; Šárka Nováková z TL1 – 173 b; Tereza Elnerová z TL3 – 170 b; Veronika 
Keprtová z PV2 – 134 b.
 Všem závodníkům blahopřejeme!!!
 Poděkování patří i žákům TL3 za pomoc při organizaci (Markéta Misiorzová, Dominik Osladil, Jan 
Pavlík, David Večeřa, Michal Blažek, Robin Dvořák).

Kopaná
 Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo na Tyršově stadionu v Šumperku okresní kolo středních škol 
v kopané chlapců. Výběr naší školy vstupoval do tohoto kola s ambicemi postoupit dále v soutěži 
a svoji roli favorita opravdu plnil. Náš tým složený z aktivních hráčů dokazoval na hřišti svoje kvality, 
jimiž všechny soupeře přehrával, trápila nás však koncovka, a tak jsme se i přes mnoho šancí nedo-
kázali gólově prosadit. I proto postupně naše utkání skončila nerozhodně 0:0 s SŠŘ Šumperk, 0:0 
s Gymnáziem Šumperk a 1:1 s Obchodní akademií Šumperk.
 Naši gólovou produktivitu jsme napravili až v posledním utkání proti SPŠE a OA Mohelnice, kterou 
jsme porazili poměrem 3:0. Co na tom, že námi předváděná hra byla nejlepší, když za remízu je méně 
bodů než za výhru. Proto náš výběr obsadil druhé nepostupové místo o bod za prvním Gymnáziem Šum-
perk, které je současně naším největším soupeřem ve sportovních soutěžích. Tak zase za rok.
 Za školu bojovali: Štěpán Hanulík z TL4, Patrik Přikryl, Kryštof Demel a Tomáš Fiala z TL3, Marek 
Horký a Filip Bača z IT3B, Jakub Žanda a Vladimír Dostál z E3, Martin Šincl z S3, Matěj Hrubý z IT4A, 
Vojtěch Balcárek a Václav Ogrocki z IT4B.

Ščudlův memoriál
 10. května 2022 se uskutečnil už 57. ročník atletického závodu středních škol Ščudlův memoriál. 
Na prosluněném Tyršově stadionu se družstvo naší školy utkalo s dalšími borci převážně šumperských 
škol. V silné konkurenci naše chlapecké družstvo vybojovalo bronzovou medaili.
 Školu reprezentovali: Šimon Damajka z  IT1A, Matyáš Kulil z  S1, Martin Vašák, Martin Šincl 
a Maxmilián Spiller z TL1, Matěj Beneš a Slávek Vepřek z TL2, Petr Morávek z E2, Jakub Žanda z E3, Jan 
Pavlík, Ondřej Winkler a Patrik Přikryl z TL3.
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Okresní kolo v šachu
 Po dvouleté pauze se šachisté středních škol ze Šumperska sešli 12. května na tradičním turnaji, 
který organizovalo Gymnázium Šumperk. Naši studenti Pavel Hampl IT4A, Jiří Krahula IT4B, Jakub Ště-
pán TL2, Jakub Mrázek IT3B a Štěpán Skyva E3 s velkou převahou jednoznačně zvítězili. Za precizní 
organizaci děkujme panu učiteli Mgr. Jiřímu Voráčovi z Gymnázia Šumperk.

Přebor škol v orientačním běhu
 V úterý 10. května 2022 se konalo jarní kolo soutěže v orientačním běhu. V areálu SOŠ Šumperk 
změřili naši sportovci síly na trati, jejíž terén byl kombinací lesního a městského prostoru. 
 Družstvo dívek si šlo orientační běh především „osahat“. Nejlepšího výsledku dosáhla Adéla Ju-
řinová z TL1. Zato chlapecký tým tvořili zkušení orienťáci. Potvrzením je pořadí na stupních vítězů: 
1. místo Adam Bláha z TL1, 2. místo František Hecl z TL4 a 3. místo Alexandr Jordán z TL1.
 24. května 2022 proběhlo krajské kolo soutěže. Orientační běh je pro závodníky s bystrou hlavou 
a rychlýma nohama. Vítězem v kategorii starších hochů se stal náš Adam Bláha z TL1. Díky jemu, ale 
i díky ostatním výkonům našich reprezentantů obsadili krásné druhé až třetí místo v Olomouckém 
kraji. Naši školu reprezentovali: Adam Bláha, David Kobylka, Lukáš Tománek, Adéla Juřinová, Eliška 
Beštová a Adéla Roučová z TL1, Alexandr Jordán z IT1A a František Hecl z TL4. Blahopřejeme!

Sportu zdar!
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 Školní preventivní program je zaměřen na poskytování informací v rámci vzdělávacího procesu 
na téma zdraví, zdravý životní styl, prevence užívání drog, prevence vzniku šikany a dalších projevů 
rizikového chování, dále na volnočasové aktivity ve škole i mimo školu realizované s cílem předejít 
problémům a následkům spojeným s rizikovými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit 
jejich rozšíření.
 Škola pravidelně uskutečňuje programy, které podporují primární prevenci rizikových jevů. Mezi 
akce nespecifické primární prevence patří adaptační kurzy, Respondeo (vítání žáků prvních ročníků), 
lyžařský výcvik, sportovně turistické kurzy, plenéry, Stužkovací ples, sportovní a odborné kroužky, škol-
ní rádio, Viktor (vyhlášení nejlepších žáků), studentský parlament, studentské firmy. Mezi specifické 
akce primární prevence patří například přednášky, besedy, workshopy. Dále se sem jistě řadí i projek-
tové týdny druhých a třetích ročníků, oborové soutěže, sportovní a kulturní akce.

Jak se učit
 Všechny třídy 1. ročníku SPŠ se zúčastnily workshopu na téma Jak se učit, který vedla lektor-
ka z Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk. V první části žáci 
získali informace o  typech paměti, o motivaci k učení a o  různých přístupech k učení. Pak si sami 
vyzkoušeli jak pozici lektora, tak i práci v týmu a osvojili si nově získané poznatky.

Školní preventivní program
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Světlo naděje v temnotě AIDS
 V polovině února proběhla na naší škole přednáška Tomáše Řeháka, odborníka primární prevence 
rizikových poruch chování. Přednáška byla jednou z řady akcí školního preventivního programu s ná-
zvem Světlo naděje v temnotě AIDS – o nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti, byla určena všem žákům 
druhého ročníku.
 Množstvím přirovnání a nápadů pan Řehák nenásilně přenesl podstatné informace směrem k žá-
kům. Celé tři vyučovací hodiny byly vedeny zajímavým způsobem v  ovzduší důvěry a  otevřenosti, 
obsah byl podán s nadhledem a vtipem přiměřeně jejich věku, ale podstata problému, o kterém se 
v besedě hovořilo, zůstala na vážné úrovni.

 Žáci si odnášeli poznání, že život člověka se netočí jen kolem zábavy, ale jsou v něm i chvíle 
vážné, které si musí i dospívající uvědomit, a jejich následky také řešit. Přednáškou byli žáci zaujati 
i pobaveni a velmi nenápadně upozorněni na vážná nebezpečí, která je mohou v životě potkat.

Trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana
 Ve dnech 28. a 29. března 2022 proběhla na naší škole série přednášek pod vedením lektorky 
Ivany Kafkové, odbornice na primární prevenci rizikových poruch chování. Přednáška je jedna z řady 
akcí v rámci školního preventivního programu. Měla název Trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana 
– tématem bylo základní právní povědomí, trestní odpovědnost za své činy, šikana a stále častěji se 
objevující kyberšikana. Byla určena všem žákům druhého ročníku.
 Přednáška a následná beseda měly u žáků velmi kladný ohlas. Každé třídě se lektorka věnovala 
celé dvě hodiny a odpověděla na velké množství otázek našich žáků.
 Žáci si odnesli základní představu o tom, co je trestné, co si mohou a nemohou dovolit vůči lidem 
ve svém okolí. Pochopili také, co všechno může být bráno jako šikana, popřípadě kyberšikana.

Trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana, bezpečnost na internetu
 25. dubna 2022 proběhl na naší škole seminář pod vedením Mgr. Evy Hasalové, DiS., která vyko-
nává funkci probačního úředníka Probační a mediační služby v Šumperku. Seminář byl zaměřen na 
primární prevenci rizikových poruch chování v oblasti šikany a kyberšikany se zaměřením na bezpeč-
nost na internetu a sociálních sítích. Byl určen všem žákům prvního ročníku.
 Seminář měl u žáků velmi kladný ohlas a končil bouřlivou diskuzí s lektorkou, která odpověděla 
značné množství otázek.

Školní preventivní program
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Život v domově mládeže ve školním roce 2021/2022
 Školní rok v domově mládeže proběhl konečně jako v období předCOVIDovém! Byl pestrý, plný 
zábavy, zážitků a hlavně vzpomínek. A co vše se událo?

V září
 Letošní školní rok jsme zahájili seznamovacím táborákem pro 1. ročníky. Součástí akce byly i spor-
tovní soutěže pod vedením pana vychovatele Bc. Libora Heřmanského, který organizuje sport v našem 
domově mládeže.
 Ve stejném měsíci proběhla střelba ze vzduchovky. 
Mezi dívkami se na:
1. místě umístila Alena Kučáková (PV3). 
Z chlapců se k 1. místu prostřílel Karel Michálka (SŠŘ)
2. místo: Marie Hýžďalová (PV3), Lukáš Houdek (SŠŘ)
3. místo: Kateřina Malá (PV2), Jindřich Habarta (IT3B)

„Život je bohatství – ochraňuj ho“
Matka Tereza

Život v domově mládeže
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 Paní vychovatelka Dana Gronychová využila pěkného počasí a vyrazila s žáky na pěší túru na 
Bludoveček.

V říjnu
 Na podzim nemohlo chybět dlabání dýní a již tradiční vědomostní soutěž Risk. Tu zorganizovala 
paní vychovatelka Bc. Zuzana Rotterová. Základní kolo proběhlo písemnou formou a zúčastnilo se ho 
12 dvojic. Do finále postoupilo 5 dvojic a dopadlo následovně:
1. místo: Pavla Hlávková (IT2B), Jakub Kanovský (IT3A)
2. místo: Vendula Kučáková (PV4), Barbora Kyjáková (PV4)
3. místo: Ondřej Chlup (TL4), Roman Khol (IT4B)

Život v domově mládeže
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V listopadu
 V listopadu jsme vyhlásili soutěž o nejchutnější kot-
líkový guláš a nejlépe uklizený a vyzdobený pokoj. Obě 
akce měla na starost paní vychovatelka Dana Gronychová.
 Guláš nejlépe uvařila dvojice Jiří Marinov (IT4B) a Lu-
káš Pavela (S2).
 Cenu za nejhezčí pokoj dostala dvojice Rostislav 
Kocián (TL1) a  Jakub Lašák (TL1). Mezi dívkami dopadla 
nejlépe dvojice Jana Černěnková (PV3) a Michaela Pindová 
(SŠŘ).
 Několik kreativních žáků, spolu s paní vychovatelkou 
Vendulou Rotterovou, zorganizovalo soutěž o nejlepší kos-
tým. Porota hodnotila autentičnost, originalitu a rozhodla 
o následujícím pořadí:
1. místo: Aleš Ditmar (IT3A) – Bodyguard
2. místo: Alena Kučáková (PV3), Marie Hýžďalová (PV3) – 
Zombie
3. místo: Adéla Kristenová (Gymn.) – Čarodějnice

 Žáci měli možnost se utkat ve stolním tenise. Za turnaj chlapců se do finále dostali žáci SPŠ 
a umístili se takto:
1. místo: Pavel Kováč (IT3A)
2. místo: Tobiáš Finsterle (IT1A)
3. místo: Jakub Lašák (TL1)
 Turnaje se zúčastnily i dívky ze SPŠ a umístily se následovně:
1. místo: Nikola Mencnerová (PV1)
2. místo: Marie Hýžďalová (PV3)
3. místo: Barbora Kyjáková (PV4)

V prosinci
 Před prázdninami proběhla Vá-
noční show pod vedením paní vycho-
vatelky Venduly Rotterové. Ta zorgani-
zovala soutěž družstev, která se sklá-
dala z několika oblastí.
 Na 1. místě se umístilo družstvo: 
Vendula Kučáková (PV4), Barbora Ky-
jáková (PV4), Jiří Marinov (IT4B), Vero-
nika Podhorová (PV4) a Lukáš Vyroubal 
(SŠŘ). Pro žáky byla nachystaná bohatá 
tombola.
 Za pokerový stůl usedla skupina 
hráčů, kterou nakonec porazila jediná 
dívka v týmu.
1. místo v Poker Texas Holdem obsadila 
Jana Černěnková (PV3), 2. místo patřilo 
Davidu Šťastnému (IT4A) a 3. místo ob-
sadil Jiří Marinov (IT4B).

Život v domově mládeže
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V lednu
 Po Novém roce se žáci mohli těšit na Sudoku ligu pod vedením paní vychovatelky Venduly  
Rotterové. Na 1. místě se umístila Barbora Kyjáková (PV4), na 2. místě Jakub Nitsche (SŠŘ) a na 3. místě 
Pavla Hlávková (IT2B).
 Ve smíšené čtyřhře ve stolním tenise se umístily tyto dvojice:
1. místo: Nikola Mencnerová (PV1), Pavel Kováč (IT3A)
2. místo: Jana Černěnková (PV3), Filip Kubáň (SŠŘ)
3. místo: Kateřina Malá (PV2), Aleš Ditmar (IT3A)

V únoru
 Tradiční zdravotnické soutěže se zúčastnila spousta zájemců. Žáci rozděleni do družstev si při-
pomněli zásady první pomoci a poměřili své teoretické i praktické znalosti. Za zorganizování soutěže 
děkujeme paní vychovatelce Daně Gronychové, paní učitelce SZŠ Mgr. Miroslavě Šopíkové a žákyním 
2. ročníku SZŠ Jarmile Lukáčové a Adéle Srovnalové.
1. místo: Klára Václavková (PV4), Adéla Kristenová (Gymn.), Tomáš Tejkl (IT3B)
2. místo: Jakub Berčák (IT3B), Daniel Filo (IT4A), Jindřich Habarta (IT3B)
3. místo: Luboš Habarta (IT4A), Ondřej Chlup (TL4), Roman Kohl (IT4B)

Život v domově mládeže
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 Žáci se připravovali na výtvarnou soutěž konanou opět paní vychovatelkou Danou Gronychovou. 
Výherce vybírala odborná porota. Hodnotily se kresby, malby a keramika. Letos se nám sešla velmi 
povedená díla a porota vybrala tyto vítěze:
Keramika:
1. místo: Jakub Nitsche (SŠŘ)
2. místo: Mikuláš Vaculík (SŠŘ)
3. místo: Valentýna Robotková (PV1)
Kresba/malba:
1. místo: Marie Juránková (PV3)
2. místo: Kateřina Malá (PV2)
3. místo: Veronika Podhorová (PV4)

 Sportovní nadšenci si v únoru přišli na své. Pan vychovatel Bc. Libor Heřmanský zorganizoval 
kulečníkový a šachový turnaj. Zájemci o míčové hry se utkali v míčovém šestiboji dvojic. Ten se skládal 
z volejbalu, nohejbalu, kopané, košíkové, stolního tenisu a soft tenisu.
Kulečník:
1. místo: František Strouhal (IT1B)
2. místo: Jiří Marinov (IT4B)
3. místo: Jakub Nitsche (SŠŘ)
Šachy: 
1. místo: Jakub Štěpán (TL2)
2. místo: Karel Michálka (SŠŘ)
3. místo: Mikuláš Vaculík (SŠŘ)
Míčový šestiboj:
1. místo: Jiří Mžourek (SŠŘ), Lukáš Krejčí (SŠŘ)
2. místo: Jakub Lašák (SŠŘ), Rostislav Kocián (SŠŘ)
3. místo: Kateřina Malá (PV2), Aleš Ditmar (IT3A)

Život v domově mládeže
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V březnu a dubnu
 Velký zájem žáci projevili o AZ kvíz, který každým rokem organizuje paní vychovatelka Bc. Zuzana 
Rotterová. Turnaj trval 3 týdny a dopadl následovně:
1. místo: Vendula Kučáková (PV4)
2. místo: Jakub Kanovský (IT3A)
3. místo: Josef Theodor Lapáček (IT2A)

 I jarní měsíce byly bohaté na sportovní aktivity. V březnu se uskutečnil turnaj ve stolním fotbale.
Stolní fotbal:
1. místo: Jakub Berčák (IT3B), Luboš Habarta (IT4A)
2. místo: Adam Koukol (IT2B), Adam Kohoutek (IT2B)
3. místo: Pavel Kováč (IT3A), Kristián Barabáš (SŠŘ)

Život v domově mládeže
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 V  přátelském utkání ve volejbale se mezi síť postavil tým dívek a  chlapců. Chlapci zvítězili 
a děvčatům děkujeme za odvahu.
 Vítězný tým:
Aleš Ditmar, Luboš Habarta, Lukáš Vyroubal, Rostislav Kocián, Tomáš Tejkl, Jakub Nitsche.

 V dubnu proběhla soutěž v silových disciplínách (bench press, shyby, skok přes švihadlo). Chlapci 
se v jednotlivých disciplínách umístili následovně:
Bench press:
1. místo: Daniel Filo (IT4A)
2. místo: Luboš Habarta (IT4A)
3. místo: Lukáš Vyroubal (SŠŘ)
Shyby:
1. místo: Lukáš Vyroubal (SŠŘ), Jakub Nitsche (SŠŘ)
3. místo: David Šťastný (IT4A)
Skok přes švihadlo: 
1. místo: Kateřina Malá (PV2)
2. místo: Lukáš Vyroubal (SŠŘ)
3. místo: Jindřich Habarta (IT3B)
 V dubnu jsme se také rozloučili s žáky posledních ročníků. Posezení zorganizovaly paní vychova-
telka Dana Gronychová a paní vychovatelka Bc. Zuzana Rotterová. Za přípravu občerstvení děkujeme 
Kateřině Malé a Elišce Macháčkové.

Zájmové kroužky
V letošním roce v domově mládeže pracovaly tyto kroužky:
Creativ – keramika a rukodělné činnosti
Sportovní kroužek – míčové hry, posilovna
Sportovní kroužek – formování postavy pro dívky
Vaření
Výtvarný kroužek
Kroužek společenských her
Hra na klavír
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Žáci a studenti pomáhají potřebným
 Válka na Ukrajině zasáhla do životů nás všech. Ani žákům třídy PV1 není osud lidí utíkajících před 
válkou lhostejný, a proto se rozhodli pomáhat.
 V prvních dnech válečného konfliktu zorganizovali dobročinnou finanční sbírku na pomoc potřeb-
ným. Na své náklady nakoupili materiál na výrobu stužek v barvách ukrajinské bikolóry a žákyně z PV4 
přispěly dalšími předměty s protiválečnou tematikou. S pomocí žáků a studentů z jiných tříd vznikla 
početná skupina, která navázala spolupráci se šumperskou Charitou.

 Vyrobené předměty žáci ve dnech 7. až 11. března 2022 rozdávali v ulicích Šumperka a obdaro-
vaní přispívali do sbírky. Žákům se tak podařilo vybrat 41 610 Kč. Ve spolupráci s Charitou Šumperk 
jsou tyto finanční prostředky používány na nákup přímé pomoci ukrajinským rodinám na Šumpersku.

Výstava uměleckých děl žáků výtvarných oborů
 Další sbírkou iniciovanou třídou PV1 byla prodejní výstava uměleckých děl žáků výtvarných oborů, 
tentokrát ve spolupráci se šumperskou Armádou spásy. Pro tuto akci si žáci vybrali Stužkovací ples 
4. ročníků 25. března 2022, kde návštěvníci mohli zakoupením výtvarného díla přispět na pomoc ukra-
jinským uprchlíkům na Šumpersku. Celou akci zopakovali ještě jednou na Šumperském plese 9. dubna 
2022. Žákům se ve spolupráci s vyučujícími výtvarných oborů podařilo vybrat dalších 6 840 Kč.

Ukrajinští uprchlíci na Domově mládeže VOŠ a SPŠ Šumperk
 Naše škola se zapojila do pomoci uprchlíkům z válkou zmítané Ukrajiny. Devět desítek žen a dětí 
našlo své nové přístřeší na jednom ze dvou pavilonů školního domova mládeže. Zaměstnanci školy 
jim kromě zajištěného ubytování pomáhají se základní orientací v českém prostředí, ve styku s úřady 
a bankami, zprostředkovávají zdravotnickou péči a  jednání se zaměstnavateli. Školou povinné děti 
prošly adaptačními kurzy a docházejí do šumperských základních škol. Pevně věříme, že se podaří 
jejich adaptace do nového prostředí.
               

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Pomoc ukrajinským 
uprchlíkům „Život je povinnost – naplň ji“

Matka Tereza
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 Nové prostory, nové vybavení, nová technika… Jaké jsou možnosti pro čerpání financí pro školství 
z fondů EU, ministerstva, kraje, města?
 VOŠ a SPŠ Šumperk si váží těchto poskytnutých možností a naplno je využívá pro neustálé zlep-
šování vyučovacího procesu.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 Na naší škole probíhá v období od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2022 doučování pro žáky všech 
ročníků střední školy financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU). Doučováni 
mohou být všichni žáci, kteří se přihlásí, avšak prioritním cílem programu je zajistit potřeby doučování 
žáků znevýhodněných či ohrožených školním neúspěchem a  zmírnit tak negativní dopady výluky 
prezenční výuky ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 během pandemie COVID-19.

IKAPOK II
 Od roku 2020 se naše škola účastní projektu s názvem „Implementace krajského akčního plánu 
v  Olomouckém kraji II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425, realizátorem je IKAP4OK, z.s., 
Olomouc. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2020 a bude ukončen 30. listopadu 2023.
 Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v  Krajském akčním plánu rozvoje 
vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019 až 2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvý-
šení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, 
které jsou komplementární s aktivitami škol.
 Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu. Vytvoření kraj-
ských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí jsou krajské metodické kabinety (KMK). Ve 
školách, které jsou zapojeny do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů 
SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdě-
lávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce. Pedagogickým pracovníkům projekt 
umožňuje vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení 
v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných 
pracovišť.
 Jednou z aktivit tohoto programu je také zahraniční mobilita pracovníků škol, během které se 
účastníci seznámí se zkušenostmi z jiných škol, jak předcházet předčasnému ukončování školní do-
cházky žáků. Termín pro realizaci je stanoven do konce roku 2023. V rámci tohoto programu je do-
mluvena realizace praxe pro jednoho pedagoga na německé střední škole a pro dva pedagogy na 
slovenské střední škole. Praxe jsou naplánovány na květen 2022.
 Projekt navazuje klíčovými aktivitami na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší 
uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 
1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního 
učení Olomouckého kraje (CUOK).

Krajské metodické kabinety
 Cílem činnosti 19 Krajských metodických kabinetů (KMK) v rámci projektu IKAPOK II je vytvořit 
centra odborné a metodické podpory pro pedagogy SŠ v Olomouckém kraji. Kabinety pro pedagogy 
organizují odborné semináře a workshopy, metodické dny oborové didaktiky, stáže ve firmách a in-
stitucích, shromažďují příklady dobré praxe, ve spolupráci s odborníky z praxe vyhledávají novinky 
z oborů dle zaměření kabinetů. U  jednotlivých KMK jsou doporučené seznamy odborné literatury, 
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seznamy spolupracujících firem, databáze lektorů různých specifických odborností.
Naše škola zaštiťuje:
 Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti (KMK 03 DG), krajským metodikem a vedoucím 
KMK je Mgr. Jakub Mrázek
 Krajský metodický kabinet ICT (KMK 03 ICT), krajským metodikem a vedoucím KMK je Mgr. Zde-
něk Přikryl

KMK DG v projektu IKAP II
 Krajský metodický kabinet Digitální gramotnosti pokračuje ve své činnosti – zejména metodickou 
podporou při využívání digitálních technologií ve výuce. Vyměňujeme si zkušenosti, tvoříme příklady 
dobré praxe, hledáme novinky, které by se daly využívat – a to vše prezentujeme jak na portále pro-
jektu www.ikap.cz, tak na projektových akcích, jako jsou metodické dny, workshopy a platformy. Na 
podzimním metodickém dni jsme si například vyzkoušeli, jak se vymodeluje síť skládající ozdobné 
krabičky, nechali jsme ji vyřezat z  papíru a  poskládali. Také natáčíme metodická videa – opět na 
témata využití ICT ve výuce – vše je (nebo bude) k dispozici na portále projektu.
 Dále ve spolupráci s Centrem multimediálních technologií v Přerově pokračujeme v pravidelných 
měsíčních seminářích, pro velký zájem již dvakrát proběhly semináře na 3D tisk, aplikace Google 
i Microsoft, ale na své si přišli i  správci systémů, správa e-mailů, zabezpečení školních sítí, správa 
Linuxu apod. S velkým ohlasem se setkal také seminář na tvorbu únikových her – aktivizace žáků je 
neustále aktuálním tématem. Z online seminářů jsou pořizovány záznamy, které budou také přístupné 
na webu projektu.
 Kromě výměny zkušeností je pro školu projekt přínosný také po stránce vybavení – získáme 
nové počítače, prezentační techniku, doplníme/sjednotíme wifi pokrytí školy a další zařízení, na která 
bychom se mohli snad těšit již od dalšího školního roku.

KMK ICT v projektu IKAP II
 Krajský metodický kabinet informačních technologií se zabývá metodikou výuky informačních 
technologií nejen na středních odborných školách se zaměřením na IT, ale také na gymnáziích, zá-
kladních školách a středních školách obecně.
 Jádrem práce v našem krajském metodickém kabinetu je výměna zkušeností mezi námi učiteli, 
vzájemná inspirace a  spolupráce s  průmyslovým sektorem s  cílem zvýšení konkurenceschopnosti 
absolventů. V metodice naší práce se snažíme klást důraz na pochopení principů informačních tech-
nologií, a nikoliv na uživatelskou obsluhu počítače a softwaru, protože pochopením principů získá žák 
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trvalou dovednost, zatímco zvládnutím obsluhy počítače nebo softwarového nástroje bez pochopení 
pozadí je sice dovednost jistě užitečná, ale v kontextu vývoje IT nebude trvalá, dlouhodobá.
 Výsledky naší práce publikujeme na portále https://ikap.cz/. Ke všem publikovaným dokumentům 
se lze na tomto webu dostat přes menu Krajské metodické kabinety a výběrem Krajský metodický 
kabinet ICT.
Naše práce se realizuje formou aktivit a výstupů:
 novinky a zajímavosti z oboru;
 příklady dobré praxe;
 semináře se zaměřením na novinky;
 realizace stáží pro pedagogy;
 tvorba video manuálů – webinářů;
 seznam doporučené odborné literatury.
 Ve školním roce 2021/2022 jsme kromě jiného realizovali seminář o kryptoměnách (13. prosince 
2021), tzv. metodický den oborové didaktiky zaměřený na přechod z blokového programovaní na vyšší 
programovací jazyk C# (12. listopadu 2021), seminář k programovacímu jazyku C# (5. května 2022), 
metodický den oborové didaktiky zaměřený na MicroPython (8. června 2022).
 Natáčeli jsme i výuková videa (pokročilé funkce tabulkového procesoru Excel, grafový algoritmus 
BFS, reprezentace grafu v počítači, princip směrování v síti a 3D tisk).

Projekt IKAPOK II – Seminář 3D tisk a 3D modelování
 V  rámci projektu IKAPOK II naše škola (resp. Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti) 
zorganizovala seminář pro pedagogické pracovníky s názvem „3D tisk a 3D modelování“. Seminář se 
naplnil celkem 15 účastníky ze Šumperka, Postřelmova, Olomouce, Přerova i Hranic a odborně jej vedl 
zkušený kolega Ing. Martin Tomášek. 
 Účastníci se seznámili s dostupnými programy pro 3D modelování s podporou výstupu na 3D 
tiskárny – zejména s programem Autodesk Inventor, který je v současné době standardem pro para-
metrické modelování. Dále se seznámili s principy 3D tiskáren a možnostmi jejich nastavení, a také si 
vyzkoušeli nastavení a obsluhu 3D tiskárny Průša I3 MK3S+.
 Seminář byl součástí řady aktivit, které KMK DG v rámci projektu IKAPOK II pořádá, zejména pro pe-
dagogické pracovníky Olomouckého kraje. Kromě jiných akcí probíhá každý měsíc jeden takový seminář. 
Od ledna byly tématy těchto seminářů například využívání různých systémů pro podporu výuky jako LMS 
Moodle, cloudové služby Google i Microsoft, operační systém Linux apod. Po dlouhé době bylo možné 
uspořádat seminář i prezenčně, takže jsme využili výborného zázemí naší školy a sešli se zde.
 Akce byla úspěšná, všichni si vyzkoušeli vytvořit jednoduchý 3D model a ovládat 3D tiskárnu.
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ERASMUS+
 Erasmus+ je vzdělávací program financovaný Evropskou unií, č. projektu 2021-1-CZ01-KA-
122-VET-000016467, jehož cílem je podporovat spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. 
V našem projektu se zaměřujeme na zahraniční odbornou stáž pro žáky z různých oborů naší školy 
v  rámci programu krátkodobé projekty mobilit Erasmus+ odborné vzdělávání, KA122. Díky tomu-
to projektu mohou žáci strávit 2 týdny na odborné praxi ve firmách ve Vídni. Program byl zahájen  
1. listopadu 2021 a ukončen bude 31. října 2022. Celkový rozpočet je ve výši 31 044,00 EUR a zúčast-
ní se ho 15 žáků a jeden učitel.

Statistika přijatých absolventů VOŠ a SPŠ v Šumperku na vysoké a vyšší odborné školy za školní 
rok 2020/2021

 Ve školním roce 2020/2021 bylo ve 4. ročnících v 6 třídách 157 žáků.
 Z  celkového počtu 157 žáků se přihlásilo ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách 
celkem 120 žáků, což je 76 % všech absolventů školního roku 2020/2021.
 Celkem žáci podali 222 přihlášek, z toho 205 ke studiu na VŠ a 17 ke studiu na VOŠ. V loňském 
roce bylo podáno 125 přihlášek, rok předtím 201.
 Prvních pět míst v počtu podaných přihlášek zaujaly tyto vysoké školy:
 VUT Brno – 49 přihlášek (vloni 36), Masarykova univerzita Brno 41 přihlášek (vloni 6), VŠB – TU 
Ostrava – 27 přihlášek (vloni 20), Univerzita Palackého Olomouc – 26 přihlášek (vloni 34), UTB Zlín – 
19 přihlášek (vloni 10).
 Na uvedené vysoké školy žáci podali 162 přihlášek z celkového počtu 222, což představuje 73 % 
všech podaných přihlášek na VŠ. Na ostatní vysoké školy byly počty od jedné do pěti. Na VOŠ a SPŠ 
Šumperk bylo podáno celkem 12 přihlášek.
 Celkem za školu bylo přijato ke studiu na vysoké školy a VOŠ 103 žáků ze 120 přihlášených, tedy 
86 % úspěšnost.
 Srovnáme-li celkový počet přijatých absolventů naší školy (103) k celkovému počtu žáků 4. roční-
ků (157), studuje na vysokých a vyšších odborných školách 66 % našich absolventů.

Třída Podáno přihlášek Počet přihlášených žáků Počet přijatých žáků
Počet přijatých žáků 
k počtu přihlášených 

žáků v %

Kolik % našich žáků 
z celkového počtu 

studuje na VŠ a VOŠ

VŠ VOŠ Celkem VŠ VOŠ


Celkem


VŠ VOŠ Celkem
Procento úspěšnosti  

přijetí na VŠ 
 

IT4A 50 4 54 19 4(2) 21 16 4 20 95 %   83 %

24 žáků

IT4B 14 4 18 9 4(4) 13 6 4 10 77 % 48 %

21 žáků

TL4 54 0 54 28 0 28 28 0 28 100 % 93 %

30 žáků

S4 26 0 26 23 0 23 16 0 16 70 % 57 %

28 žáků

PV4 29 7 36 14 7(2) 16 7 7 14 87 % 54 %

26 žáků

E4 32 2 34 18 2(1) 19 13 2 15 79 % 54 %

28 žáků

celkem 205 17 222 111 17(9) 120 86 17 103 86 % 66 %

157
žáků

žáci podávali přihlášky současně na VŠ i VOŠ, číslo v závorce je počet žáků, kteří podali přihlášku pouze na VOŠ
součet žáků, kteří podali přihlášku na VŠ a pouze na VOŠ
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Maturitní třídy ve školním roce 2021/2022

Adéla Anderlová
Monika Anderlová
Michaela Bauerová
David Beza
Ondřej Činka
František Čmakal
Michaela Čulíková
Michal Diviš

Vojtěch Drtil
Štěpán Hanulík
František Hecl
Jan Hecl
Petr Holík
Tadeáš Hudousek
Ondřej Chlup
Jan Kamlar

Jan Kašpar
David Katzer
Renáta Laurenčí-
ková
Michaela Minářová
Jonáš Mrkos
Patrik Pavlíček
Petr Plášek

Matěj Procházka
Jakub Rouča
Jindřich Solař
Vít Strašil
Jakub Šanovec
Jakub Zemene

76

Lucie Bejdáková
Vladislav Bundil
Martin Černý
Nikola Dusová
Petra Grossová
Martin Konrád
Rostislav Koželoužek
Veronika Krestýnová
Stanislav Linhart
Zdeněk Mikulík
Zdeněk Schwab
Vojtěch Šuchman

TL4 – třídní učitel Mgr. Pavel Mareš 

Absolventi školy

Absolventská třída VOŠ ve školním roce 2021/2022
VP3 – třídní učitel Ing. Jan Horníček 
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Michal Basler
Lukáš Bederka
Patrik Viktor Bischof
Tomáš Brotan
Jiří Dittrich
Marek Churavý
Kryštof Janda

Marek Karlíček
Kvido Kedroníček
Jiří Koutecký
Matěj Krňávek
Patrik Máček
Kryštof Mareš
Pavel Nevím

Tadeáš Petřek
Daniel Polišenský
Adam Ryznar
Matěj Sedláček
Jiří Stanke
Radek Šimek
Jan Talpa

Karel Tomášek
František Václavský
Jakub Vaňatka
David Vaníček
David Winkler

Vlastimil Burian
Jiří Číka
Pavel Dragoun
Jan Drimaj
Patrik Frank
Martin Hauk
Jan Hrabkovský

Adam Chaloupka
Michal Januš
Martin Karásek
Ondřej Kristek
Vojtěch Kristek
Vojtěch Loubal
Daniel Němec

Václav Pěček
Jan Pokorný
Jan Pospíšil
Filip Rašner
Jan Ruprich
Ondřej Sitta
Jan Straka

Šimon Straka
Kryštof Strnad
Rudolf Svačina
Josef Šimek
Jan Švesták
Jakub Trnka
Adam Vašíček

E4 – třídní učitel PaedDr. Martin Soural, MBA, LL.M. 

ES4 – třídní učitelka Mgr. Alena Daňková 

Absolventi školy
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Petr Adam
Jakub Balcárek
Vojtěch Balcárek
Bára Buriánková
Nikola Dokoupilová
Michal Dudík
Michal Durčák
Jan Gatner

Martin Giesl
Jiří Gronych
Ondřej Hlavinka
Václav Horníček
Tobias Chrástek
Roman Khol
Jiří Krahula
Denis Kristlík

Dominik Lindemann
Jiří Marinov
Kamil Mazánek
Tomáš Nádeníček
Ondřej Novotný
Václav Ogrocki
Jan Potoki
Martin Reichl

Tomáš Rolinc
Lukáš Sýkora
Jiří Vavrač
Jiří Volf
Jan Vu
Tomáš Zouval

Alexej Dolníček
Jiří Drápal
Adam Ehrenberger
Daniel Filo
Filip Fröml
Luboš Habarta
Pavel Hampl

Jan Hejl
Adam Hroch
Matěj Hrubý
Šimon Kadlec
Miroslav Kolář
Roman Králík
Tomáš Lepšík

Patrik Nekuda
Oldřich Neoral
Lukáš Plíšek
Lukáš Pšeja
Simone Ptáček
Zdeněk Salvet
Václav Soudek

Dominik Šmotek
David Šťastný
Martin Tempír
Willi Urbášek
Jan Valiček
Radek Vincour
Adam Zita

IT4A – třídní učitel Mgr. Zdeněk Přikryl

IT4B – třídní učitelka Ing. Marie Šebestová
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Martin Boxan
Pavel Brostík
Jakub Dajčar
Vojtěch Dvořáček
Pavel Fleischmann
Lukáš Grulich

Anna Barvířová
Natálie Březinová
Rebeca Godinová
Tereza Haluzová
Tereza Hrubá
Tereza Jaklová

David Haberland
Marek Haberland
Jakub Hajduk
Tomáš Halouzka
Nick Hejl
Klára Horníčková

Viktorie Knižátková
Vendula Kučáková
Barbora Kyjáková
Lucie Pavelková
Barbora Pelclová
Veronika Podhorová

Martin Klimeš
David Kuběnka
Pavel Kubíček
Marek Skácel
Roman Skoumal
Michal Šembera

Michaela Procyková
Julie Reissausová
Simona Rotterová
Dominika Rychlíková
Kristýna Sládková
Hana Šindlerová

Matěj Šťastný
Vojtěch Vepřek
Jakub Vyhnánek
Jakub Zindulka

Alžběta Štyksová
Adéla Švejkovská
Klára Václavková
Barbora Vlčková
Adéla Zwierzová

S4 – třídní učitel Ing. Martin Tomášek 

PV4 – třídní učitel Mgr. Petr Kobylka 

Absolventi
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Změny v pedagogickém sboru
 S novým školním rokem nastalo v našem pedagogický sboru několik změn. Do důchodu odešli 
Ing. Jana Dvorská, Mgr. Václav Pur, Mgr. Jan Saxa a Ing. Milan Voráč. Maminkami na plný úvazek se staly 
BcA. Olga Hlavinková a Ing. Veronika Kudláčková. Na nové působiště odešel Ing. Marek Bielík.
 Pedagogický sbor pro školní rok 2021/2022 doplnili Mgr. Zuzana Bambušková, Mgr. Radomír 
Pátík, B.A. David Shone, Mgr. Martina Svobodová, Bc. Jakub Talpa, Petr Křepelka, DiS. a Mgr. Lenka 
Sirkovská. Na částečný úvazek nás posílila Marta Carrillo Salas.

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022
Mgr. Zuzana Bambušková
Mgr. Ivona Bednářová
Ing. Pavla Boháčová
Marta Carrillo Salas
Mgr. Alena Daňková
Ing. Mgr. Monika Divišová
Ing. Jaroslav Dorňák
Ing. Vojtěch Dorňák
Ing. Jaroslav Drexler
Mgr. Roman Fiala 
Mgr. Jana Gajová
Mgr. Josef Havlík
Ing. Jan Horníček
MgA. Jiří Janda
Ing. Anna Janderková
MgA. Pavla Jarmarová
Ing. Marie Johnová
Mgr. Kristýna Jonová
Mgr. Petra Klimešová, Ph.D.
Mgr. Petr Kobylka
Mgr. Miroslava Krejčí
Ing. Petr Krivošej
Ing. Vít Krňávek
Mgr. Josef Kroul
Petr Křepelka, DiS.
Mgr. Lenka Kundratová
Ing. Vladimír Láník, CSc.
Mgr. Rudolf Málek
Mgr. Pavel Mareš
PhDr. Michaela Mikulová
Mgr. Jakub Mrázek
Bc. Miroslava Nedvědová
Ing. Martin Nikolajčík

Ing. Ilona Opatovská
Bsc. Eoghan O‘Reilly
Mgr. Radek Orel
Mgr. Kateřina Osladilová
Mgr. Alena Pavlů
Mgr. Radomír Pátík
Mgr. Michal Petřík
Mgr. Lenka Petříková
Mgr. Zdeněk Přikryl
Mgr. Vladimír Ptáček
David Shone B.A.
Mgr. Soňa Shone
Mgr. Lenka Sirkovská
PaedDr. Martin Soural, MBA, LL.M.
Loránt Spalek
Mgr. Jaroslav Srovnal
Mgr. Martina Svobodová
Mgr. Ondřej Šanovec
Ing. Marie Šebestová
Ing. Zdeněk Širc
Mgr. Iva Štrbíková
Mgr. Ivana Šubrtová
Mgr. Marek Šváb
Bc. Jakub Talpa
Mgr. Martina Tejklová
Ing. Martin Tomášek
Ing. Petra Tomášková
Ing. Roman Unzeitig
Mgr. Petr Válek
Mgr. Jana Valouchová
Mgr. Květoslava Vepřková
Ing. Miroslava Žandová
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Vedení školy
 Mgr. Ondřej Šanovec, Ing. Ilona Opatovská, Ing. Pavla Boháčová, Ing. Roman Unzeitig

Předmětová komise strojírenství 
Ing. Zdeněk Širc, Ing. Pavla Boháčová, Ing. Roman Unzeitig, Ing. Petra Tomášková, Ing. Martin 
Tomášek, Ing. Petr Krivošej

Předmětová komise společenskovědní 
Mgr. Pavel Mareš, Mgr. Kristýna Jonová, Mgr. Martina Tejklová, Mgr. Květoslava Vepřková, Mgr. Petr 
Kobylka, Mgr. Josef Kroul
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Předmětová komise informačních technologií 
Ing. Jaroslav Dorňák, Ing. Vojtěch Dorňák, Mgr. Jakub Mrázek, Mgr. Zdeněk Přikryl, Mgr. Roman Fiala
Mgr. Lenka Kundratová, Ing. Mgr. Monika Divišová, Mgr. Jana Gajová, Ing. Marie Šebestová

Předmětová komise cizích jazyků 
Mgr. Radomír Pátík, Ing. Jan Horníček, BsC. Eoghan O’Reilly, Mgr. Lenka Petříková, Bc. Miroslava Nedvědová, 
Mgr. Soňa Shone, PhDr. Michaela Mikulová, Ing. Miroslava Žandová, David Shone B.A., Mgr. Alena Daňková
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Předmětová komise přírodovědná  
Mgr. Miroslava Krejčí, Mgr. Alena Pavlů, Mgr. Kateřina Osladilová, Mgr. Rudolf Málek, Mgr. Martina Svobodová
Mgr. Ondřej Šanovec, Mgr. Iva Štrbíková, Mgr. Ivana Šubrtová, Mgr. Vladimír Ptáček
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Předmětová komise elektrotechniky  
Ing. Vladimír Láník, CSc., Ing. Jaroslav Drexler, PaedDr. Martin Soural, MBA, LL.M., Ing. Vít Krňávek, Bc. Jakub Talpa
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Předmětová komise uměleckoprůmyslová  
Mgr. Petra Klimešová, Ph.D., Loránt Spalek, MgA. Pavla Jarmarová, Mgr.Art. Jiří Janda, Mgr. Ivona 
Bednářová, Mgr. Radek Orel, Mgr. Petr Válek

Předmětová komise ekonomická a volnočasových aktivit 
Ing. Anna Janderková, Ing. Marie Johnová, Ing. Ilona Opatovská, Ing. Martin Nikolajčík
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Předmětová komise tělesné výchovy 
Mgr. Jaroslav Srovnal
Mgr. Marek Šváb
Mgr. Josef Havlík
Mgr. Michal Petřík

Seznam správních zaměstnanců
Petr Křepelka, DiS., Marie Melníková, Bohdana Šircová, Bc. Lenka Sommerová, Jiří Miler, Hana Pražáková, 
Bc. Lenka Lázničková, Vladislava Hofmanová, Marcela Dostálová, Miroslav Krahula, DiS.
     

Seznam provozních zaměstnanců 
Stojící: Michaela Machová, Bc. Lenka Lázničková, Miroslava Petriková, Radomíra Boxanová, Veronika 
Boxanová, Pavlína Ottová, Pavlína Coufalová, Tereza Niederlová, Gabriela Štaimarová, Šárka Mičová
Sedící: Ladislav Machů, Eva Horáková, Antonín Straka, Jiří Miler, Milena Vernerová, Vlasta Hrabáčková, 
Zdeňka Mičová, Kateřina Jansová
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Seznam vychovatelů a asistentů Domova mládeže 
Dana Gronychová, Bc. Zuzana Rotterová, Vendula Rotterová, Mgr. Jiří Mánek, Andrea Švestáková,  
Bc. Libor Heřmanský, Bc. Lucie Lehká

Seznam zaměstnanců stravovny 
Andrea Krejčí, Helena Václavová, Lenka Hyláková, Jana Kouřilová 
Ing. Barbora Müllerová, Marie Procházková, Dana Kopecká 

K vydání připravili:
kolektiv zaměstnanců VOŠ a SPŠ Šumperk, Ing. Anna Janderková, Mgr. Pavel Mareš, Loránt Spalek 

Zaměstnanci školy


	Prázdná stránka



