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1. Úvod

1.1 Historie školy

Polygrafickým oborům se vyučuje v Olomouci již téměř 50 let, avšak teprve v roce 1991 vzniklo Střední odbor-
né učiliště polygrafické jako samostatný právní subjekt s přibližně 130 žáky a 20 zaměstnanci. Bylo však neúplné 
a poskytovalo žákům pouze odborný výcvik a ubytování. Teoretická výuka probíhala na Středním odborném učili-
šti v Kosinově ulici v Olomouci.  

Škola měla několik zřizovatelů, až nakonec se vznikem krajů přešla zřizovatelská pravomoc ke Střednímu od-
bornému učilišti polygrafickému na Olomoucký kraj. Ten v roce 2001 rozhodl o přidělení nevyužívaného školského 
areálu na Střední novosadské 87/53 naší škole a poskytl finanční prostředky na jeho nezbytnou rekonstrukci. Sou-
časně vydal souhlas se zavedením teoretické výuky. Od 1. 9. 2002 bylo tedy Střední odborné učiliště polygrafické 
komplexním zařízením. V roce 2005 došlo v souladu s požadavky nového školského zákona i ke změně názvu na 
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc. 

1.2. Vývoj v polygrafii 

Počátkem devadesátých let minulého století došlo v  polygrafii k  významným změnám, které byly způ-
sobeny zavedením digitalizace do výrobního procesu. Zmizely do té doby klasické technologie předtiskové 
přípravy a byly nahrazeny digitálními metodami zpracování textu a obrazu. Zároveň nastal prudký rozmach 
výroby všech druhů tiskovin. V tomto období vzniklo velké množství polygrafických firem, ve kterých pracovali 
převážně zaučení pracovníci, a tento trend pokračoval přibližně do roku 2000. Doplňování kvalifikace a výcho-
va nových kvalifikovaných pracovníků je tedy jedním ze stěžejních úkolů naší školy.

Mezi současné trendy v polygrafii patří již dlouhodobě snižování nákladů jednotlivých zakázek, personali-
zace, zvyšování barevnosti tiskovin, velkoformátový tisk, jak klasickými, tak i digitálními technologiemi, snaha 
akcidenčních tiskáren pronikat výrobním portfoliem do obalářského sektoru a s tím související zvyšování ploš-
né hmotnosti potiskovaných materiálů a obměna či doplnění strojového parku, tisk na nepapírové materiály 
(rozvoj flexotisku), vysoký podíl zušlechťování v rámci tiskového procesu (parciální laky, efektové laky, lamino-
vání, vysekávaní a dalších prostředky zvyšující přidanou hodnotu tiskovin). 

Kromě konvenčních tiskových technik se ve vzrůstající míře uplatňují produkční digitální tiskové stroje, 
které umožňují tiskárnám pružně reagovat na poptávku malonákladových tiskovin s krátkým termínem dodání 
a speciálním technologiemi on-line zušlechťování. Konkurentem tradičním tiskovinám se v čím dál větší míře 
stává elektronické publikování (elektronické knihy, e-komerce, internet…), které mění tradiční potřeby trhu, 
kde se tento trend projevuje nejen v časopiseckém a novinovém, ale i knižním trhu a kde dochází k pozvolné-
mu, ale dlouhodobému poklesu objemu nákladů těchto tiskovin, který je často nahrazován výrobou propagač-
ních materiálů pro obchodní řetězce. Rozvoj můžeme zaznamenat především v potisku obalových materiálů, 
který se přesouvá do polygraficky tradičních regionů v souvislosti se zvýšenou poptávkou po kvalifikovaných 
pracovních silách a  logisticky výhodným pozicím. Dochází k  postupné generační výměně a  odcházející za-
městnanci jsou na některých pozicích velmi obtížně nahrazováni, především na výrobních pozicích.
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2. Analýza současného stavu

2.1 Obory a počty žáků školy

Střední škola polygrafická (dále jen škola) vyučuje v současné době čtyřem oborům, absolventi těchto obo-
rů dosahují středního vzdělání s maturitní zkouškou. Každým školním rokem jsou otevírány obory Reprodukční 
grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích, od školního roku 2014/2015 je každoročně otevírán obor 
Polygrafie a nově obor Obalová technika. 

Celkový počet tříd ve škole je v současné době 12 a celkový počet žáků se pohybuje kolem 300 žáků. Necelá 
třetina žáků je ubytována na domově mládeže Střední školy polytechnické Olomouc, s níž má naše škola uzavře-
nu smlouvu o ubytování, zbytek žáků dojíždí, a to jak z blízkého, tak ze vzdálenějšího okolí.  

Výuka se skládá z  teoretické části a  z odborného výcviku (u  oborů Reprodukční grafik pro média a Tiskař 
na polygrafických strojích), obor Polygrafie a Obalová technika má kromě teoretických předmětů také praktické 
vyučování, která je však zastoupeno v menší míře. Vyšší ročníky oboru Tiskař na polygrafických strojích mohou 
praktikovat i ve firmách, a to na základě smluvního vztahu mezi školou a příslušnou firmou. Ve třetím roce studia 
probíhá u všech oborů souvislá měsíční praxe u sociálních partnerů.

2.2 Materiální zabezpečení výuky

Po rekonstrukci dílen od školního roku 2011/2012 se podařilo soustředit veškerou výuku do jednoho místa, 
a  to na Střední novosadskou 87/53, Olomouc, kde je umístěno sídlo školy, probíhá zde teoretické vyučování, 
praktické vyučování i stravování žáků. Ubytování žáků má škola od školního roku 2011/2012 smluvně zajištěno 
na domově mládeže Střední školy polytechnické Olomouc. 

Stravování žáků je zajištěno formou výdeje stravy ve škole, strava je dovážena ze školní jídelny Střední školy 
polytechnické Olomouc. Výdejna stravy prošla v minulých letech zásadními rekonstrukcemi financovanými z roz-
počtu školy. Prostředí školní jídelny se 
tak výrazně zlepšilo a  současně byly 
vyřešeny i některé hygienické a tech-
nické požadavky na chod výdejny 
stravy.

Od školního roku 2014/2015 fun-
guje ve škole bufet, který je provo-
zován soukromým majitelem, jemuž 
škola pronajímá prostory. 

V  teorii má škola k  dispozici cel-
kem 9 kmenových učeben; 1 učebnu 
výpočetní techniky, 2 jazykové učeb-
ny, 1 učebnu technologie, 1 učebnu 
výtvarných činností. Všechny kmeno-
vé i  odborné učebny jsou vybaveny 
posuvnými tabulemi, dataprojektory 
a připojením k internetu. Všichni uči-
telé teoretické výuky mají k dispozici 
notebooky, mohou se připojovat na internet. Finanční prostředky na vybavení školy těmito multimédii jsme čer-
pali z valné části z evropských fondů, částečně také z vlastních zdrojů. Pro obor Obalová technika jsme zakoupili 
nový výukový software, čímž jsme vytvořili školní výukové prostředí adekvátní provozním podmínkám firem, 
které se zabývají výrobou obalů.

K pořádání kulturních a společenských akcí slouží aula školy, kterou jsme nechali vymalovat a zakoupili jsme 
do ní nový nábytek. Zřídili jsme také zázemí pro fungování žákovské knihovny, knižní fond jsme doplnili s pomocí 
čerpání prostředků EU v rámci realizace projektu „šablony“. 
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Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici tělocvična, za příznivého počasí se využívá školní hřiště, atletický 
areál blízké základní školy a fotbalové hřiště v blízkosti školy. K dispozici je také posilovna, herna a místnost se 
spinningovými koly. Ke zlepšení vybavenosti zázemí pro tělesnou výchovu značnou měrou přispělo zapojení naší 
školy do projektu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Přesto stávající tělocvična nevyhovuje 
plně moderním trendům výuky tělesné výchovy a je žádoucí její zásadní rekonstrukce, o níž škola soustavně jed-
ná se zřizovatelem. 

Pro odkládání oděvů a obuvi mají žáci k dispozici šatny umístěné v přízemí hlavní budovy, které nejsou zcela 
vyhovující. Rovněž o rekonstrukci šaten jednáme se zřizovatelem, neboť škola připravila projekt na jejich úpravu, 
ale nemá dostatek prostředků na realizaci oprav.

Odborný výcvik oboru Reprodukční grafik pro média se vyučuje celkem v 7 specializovaných učebnách, včet-
ně jedné multimediální učebny s dvojnásobným počtem PC a interaktivní tabulí. Standardní vybavení počítačové 
učebny tvoří 8 počítačů pro žáky, 1 počítač pro učitele odborného výcviku, plochý skener, dataprojektor a síťová 
laserová tiskárna nebo síťová kopírka. Všechny počítače jsou chráněné antivirovým programem NOD 32, mají 
připojení k internetu a jsou vybaveny grafickými programy Adobe Creative suite 6. Specializovanou učebnou je 
učebna digitálního tisku, která je vybavena velkoformátovou nátiskovou inkoustovou tiskárnou a dalším vybave-
ním pro zpracování obrazu digitální cestou, vše pořízeno z projektu EU. Škola také vlastní plně vybavený fotoate-
liér, který si pořídila rovněž z projektu financovaného z prostředků Evropské unie.

Odborný výcvik oboru Tiskař na 
polygrafických strojích má k dispozici 
celkem dvě dílny, z nich jedna je spe-
cializovaná na výuku archového of-
setového tisku na jedno a vícebarvo-
vých tiskových strojích a je vybavena 
novým ofsetovým tiskovým strojem 
KBA Rapida 66. Druhá učebna vznik-
la v  rámci projektu EU pod názvem 
„Podpora přírodovědného a technic-
kého vzdělávání“ a  je rozdělena na 
dvě části, chemickou (je využívána 
v  rámci výuky chemie) a  polygrafic-
kou. V  polygrafické části byla vytvo-
řena učebna digitálního tisku, ve kte-
ré jsou k výukovým účelům digitální 
tiskové stroje Canon IP 6011 a UV Led 
tiskárna Mimaki UJF-3042FX. K  dispozici je rovněž dílna montáže a  kopírny, která je vybavena technologiemi 
pro analogovou výrobu tiskových desek a dílna dokončovacího zpracování tiskovin. I ta byla pořízena z projektu 
financovaného z prostředků Evropské unie. Pro objektivní kontrolu a měření kvality tiskové produkce jsou v díl-
nách k dispozici základní měřicí přístroje, denzitometr a spektrodenzitometr. 

2.3 Personální zajištění výuky
Počet členů pedagogického sboru školy se průběžně mění, a  to zejména v  závislosti na změně koncepce 

školy a na vývoji počtu žáků jednotlivých oborů. Snížil se počet učitelů odborného  výcviku oboru Tiskař na po-
lygrafických strojích a zvýšil se počet učitelů odborného výcviku oboru Reprodukční grafik pro média. Dochází 
i k částečné personální výměně v souvislosti s přirozenými odchody ze zaměstnání. Někteří pedagogičtí pracovní-
ci pracují na zkrácený úvazek. Pedagogové většinou splňují potřebnou odbornou kvalifikaci, někteří si potřebné 
vzdělání doplňují.  

Ředitelka školy, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele pro praktické vyučování, ve-
doucí učitelka odborného výcviku, zástupkyně ředitele pro ekonomiku a vedoucí technického oddělení a správce 
objektů školy tvoří vedení školy. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně patolo-
gických jevů, metodik v oblasti informačních a komunikačních technologií a koordinátor školních vzdělávacích 
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programů.  Další pedagogové byli pověřeni řízením některých oblastí aktivit školy, jako je např. oblast spolupráce 
s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc (dohoda o spolupráci uzavřena v roce 2012/2013) a koordinací zahra-
ničních aktivit školy (oblast se začala rozvíjet v roce 2012/2013). O webové stránky školy pečuje správce webu. 
O další pracoviště, zajišťující např. maturitní zkoušku či přijímací řízení, se stará koordinátor ICT ve spolupráci se 
zástupkyní ředitele pro teorii. Správu počítačových sítí, serverů, telefonů a zabezpečení budov svěřila škola exter-
ní firmě na základě smluvního vztahu.

Pedagogičtí pracovníci všeobecně vzdělávacích předmětů se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků, nabídka vzdělávání pro učitele odborných teoretických předmětů a odborného 
výcviku je velmi omezená, a proto se tito učitelé nejvíce vzdělávají samostudiem, případně využívají vzdělávací 
nabídky profesních svazů (SPP, SYBA obalový syndikát). V poslední době škola zavedla zejména pro nově příchozí 
pedagogy stáže ve firmách, které jim pomáhají blíže poznat reálné pracovní prostředí. Podobné stáže jsou or-
ganizovány i pro starší kmenové učitele, a to zejména v rámci realizace projektů EU. Obě skupiny pedagogů pak 
využívají možnosti sdílení zkušeností na jiných školách, zejména opět prostřednictvím čerpání prostředků EU. 
Předávání zkušeností mezi pedagogy probíhá i na mezinárodní úrovni (školy v Tampere a Krakowě). Vedení školy 
se snaží v každém školním roce uspořádat vzdělávání pro všechny pedagogy školy, které se v posledních době 
zaměřuje jak na vyučovací metody, tak na práci s moderními informačními nástroji.

Učitelé pracují v  pěti předmětových komisích, tři v  teoretické výuce a  dvě v  odborném výcviku. Činnosti 
předmětových komisí byla v minulých letech věnována velká pozornost ze strany ředitelky školy. Byla vydána 
směrnice upravující činnost těchto komisí, každoročně dostávají předsedové komisí náměty na činnost na zá-
kladě důsledné analýzy práce komisí. Činnosti PK byly obohaceny o další činnosti jako např. evaluace prací žáků, 
evaluace naplňování cílů ŠVP a rovněž o zpětnovazební nástroj v podobě dotazníků pro žáky, v nichž žáci mají 
možnost se vyjádřit ke kvalitě výuky jednotlivých vyučujících. Předsedové PK se aktivně podílí na hospitační čin-
nosti i na hodnocení práce učitelů při stanovení výše nenárokových složek platu.

2.4 Kvalita vyučovacího procesu a výchovy mimo vyučování

Kvalitě vyučovacího procesu je ve škole věnována velká pozornost. V rámci autoevaluačních a kontrolních 
procesů jsou každoročně definovány priority, na které se vedení školy zaměří při své hospitační činnosti (ředi-
telka, zástupci ředitele, koordinátorka ŠVP a předsedové předmětových komisí), s těmito zásadami jsou učitelé 
seznámeni jak prostřednictvím PK, tak na pedagogických radách.  

Lze říci, že se do výuky postupně zavádějí nové výukové postupy se zřetelem k požadavkům Nové maturity 
a aplikují se metody a formy práce umožňující aktivní zapojení žáků do výuky i rozvoj požadovaných gramotností. 
Aplikováno do výuky bylo např. „10 dovedností v roce 2020“, v hodnocení výuky byly zavedeny 3 složky hodnoce-
ní – vědomosti, komptetence a dovednosti.

Ke zlepšení kvality vyučovacího procesu určitě přispělo otevření školní knihovny, která se skládá z žákovské 
a učitelské knihovny a kde, kromě požadovaných knižních titulů do výuky, je možno zapůjčit i publikace odborné. 
Na kvalitu teoretického vyučování, především výuku chemie a fyziky, má velký vliv existence vlastní chemické 
laboratoře i spolupráce s PřF UP Olomouc, naše škola se stala fakultní školou PřF UP Olomouc.  

Velký posun nastal i v mezinárodní spolupráci školy, kdy naše škola navázala kontakty s podobně zaměřenou 
školou ve finském Tampere a v Krakowě, rozvíjí se spolupráce i se školami v Bratislavě a v Košicích. V rámci této 
spolupráce se řeší mezinárodní projekty pro žáky i pro učitele, realizují se soutěže pro žáky, v nichž si můžou ověřit 
své schopnosti v mezinárodním měřítku, proběhla i výměna žáků škol – Olomouc – Tampere, Olomouc – Krakow, 
rovněž učitelé naší školy sdíleli své zkušenosti na školách v Krakowě, Tampere a v Bratislavě, učitelé z Krakowa pak 
navštívili naši školu.

Sdílení zkušeností mezi pedagogy probíhá i se školami v rámci ČR, pravidelně sdílejí naši učitelé odborných 
předmětů zkušenosti učitelů ze Střední a vyšší odborné školy ve Štětí, proběhla výměna zkušeností i v oblasti 
všeobecně vzdělávacích předmětů, a to se Střední školou elelektrotechnickou z Hluboké nad Vltavou.

V odborné přípravě žáků je kladen důraz na posilování vědomí sounáležitosti se školou, s profesní orientací 
a budování pozitivního postoje žáků k budoucímu povolání. Vedení školy vyvíjí nemalé úsilí o  to, aby se pro-
pojily kontrolní a hodnotící mechanismy školy tak, aby byla zřejmá jejich provázanost a  směřování k určitým, 
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předem stanoveným cílům. Kvalitu odbor-
ného výcviku a praktických cvičení zvyšují 
realizované projekty, v rámci kterých škola 
nakupuje či je jí zřizovatelem nakoupeno 
nové moderní vybavení (tiskové stroje, 
vybavení knihárny, nové učebny grafiků, 
fotoateliér), které přispívá ke zvyšování 
úrovně výuky. Ke srovnání kvality grafické 
přípravy žáků mezi školami slouží i  mezi-
národní soutěž grafiků, kterou naše škola 
v posledních čtyřech letech pořádala. 

2.5 Vnitřní prostředí školy

Škola je svým charakterem středně 
velkou školou, kde se naprostá většina 
žáků dobře zná. Mnozí společně bydlí na 
domově mládeže, což přispívá k  upevňo-
vání vazeb mezi mladšími a staršími žáky. 
Ve škole se prakticky nevyskytují negativní 
sociálně patologické jevy, přesto škola vě-
nuje této oblasti velkou pozornost. Pod ve-
dením zkušeného učitele spolupracují žáci 
v rámci peer programu, s nímž v poslední 
době dosáhli velkých úspěchů, zejména 
v  soutěži o „nejlepší školní časopis.“ Rov-
něž výchovnému poradenství je věnována 
pozornost, případné problémy výchovné-
ho či vzdělávacího charakteru jsou řešeny operativně a v součinnosti výchovného poradce i preventisty SPJ. 

Prostředí učeben teoretické výuky je standardní, učebny jsou dostatečně velké a světlé, dobře vybaveny. Rov-
něž učebny odborného výcviku, které prošly rekonstrukcí, jsou prostorné, světlé, esteticky hodnotné a funkční. 
V posledních letech dbá škola na to, aby učebny byly čistě vymalovány. 

Nevyhovující je prostředí šaten v teoretické výuce a prostory tělocvičny. Škola svou aktivní ekonomickou poli-
tikou a důsledným sledováním provozních výdajů vytvářela vlastní finanční zdroje, které ji umožňovaly postupně 
zlepšovat vnitřní prostředí školy.

2.6 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola byla v minulých letech zapojena do mnoha projektů financovaných z prostředků EU, což přispělo ke 
zlepšení jejího vnitřního vybavení. Stačí připomenout např. projekt „Využití digitální fotografie v tisku“ (realiza-
ce 2010/2011), v rámci kterého bylo zakoupeno vybavení fotoateliéru a proběhla inovace ŠVP. Projektem v ob-
lasti vzdělávání dospělých, který škola ukončila v roce 2012, byl projekt UNIV 2 KRAJE – Podpora celoživotního 
učení. Škola dokončila na konci školního roku 2012/2013 projekt „Podpora vzdělávání v oblasti dokončovacího 
zpracování digitálního tisku“, v rámci něhož bylo zakoupeno nové vybavení knihárny, a inovován ŠVP v oblasti 
praktické přípravy žáků. Škola realizovala projekt „Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky“ (šablony), který s po-
mocí aplikace digitálních učebních materiálů přispěl ke zkvalitnění a zatraktivnění teoretické výuky. Současně 
byly do všech kmenových učeben naistalovány nové tabule a dataprojektory, které umožnily aktivní využití 
notebooků učiteli přímo ve výuce včetně napojení na internet. Partnerským projektem byl projekt „Posilování 
spolupráce škol s  aktéry trhu práce“, jehož cílem bylo získání větších zkušeností při spolupráci škol a  firem. 
Dalším realizovaným projektem byl projekt zaměřený na přípravu digitálních dat pro digitální tiskové systémy, 
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výsledkem bylo vybudování nové učebny 
grafiků vybavené nejmodernější PC tech-
nikou i  nejnovějšími verzemi grafických 
programů. Rovněž projekt „Podpora pří-
rodovědného a  technického vzdělávání 
na SŠ a ZŠ“, v němž byla naše škola part-
nerem, přispěl ke zkvalitnění výuky fyziky 
a  chemie ve spojení s  odbornou přípra-
vou žáků. V  rámci realizace tohoto pro-
jektu bylo v naší škole vybudováno nové 
odborné pracoviště, pracovně nazývané 
„polygrafická laboratoř“, kde si žáci naší 
školy i zapojených základních škol mohli 
prakticky vyzkoušet některé technologic-
ké postupy využívané v  polygrafii. Naše 
škola byla také zapojena v  projektu Centrum ekonomického vzdělávání v  Olomouckém kraji, jehož realizá-
torem byla Obchodní akademie Mohelnice spolu s partnerem projektu Moravskou vysokou školou Olomouc. 
Cílem projektu byl rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol Olomouckého 
kraje. Dalším školou realizovaným projektem byla Výzva OPVK č. 56, projekt byl zahájen 1. 7. 2015 a ukončen 
v prosinci 2015. Obsahoval 4 části: Čtenářské dílny, Jazykový kurz pro žáky, Jazykový kurz pro vyučující a Stíno-
vání na partnerských školách. Projekt „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních 
školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ byl realizován od 1.9.2013 do 30.6.2014. V rámci projektu 
byly učitelům i žákům poskytnuty různorodé učební a metodické materiály (v tištěné i elektronické podobě), 
obrazové materiály – komix apod. V rámci udržitelnosti projektu (5 let) byly získané materiály nadále využívány 
především ve výuce dějepisu, ale také v hodinách českého jazyka a občanské nauky. 

Již byl zmíněn fakt, že škola získala nově rekonstruované dílny odborného výcviku, což bylo výsledkem pro-
jektu, jehož nositelem byl Olomoucký kraj a kde byly využity prostředky EU. 

Projektem, který připravoval zřizovatel ve spolupráci se školou, je projekt energetických úspor na hlavní bu-
dově školy. Projekt byl realizován ve školním roce 2013/2014 z prostředků operačního programu „Zelená úspo-
rám“. V rámci projektu byla dokončena výměna oken a provedeny zateplovací práce na budovách teoretické výu-
ky. Dalším projektem realizovaným zřizovatelem a financovaným z prostředků EU je projekt „Technické vybavení 
dílen SSPOL“, v rámci něhož bylo nakoupeno nové strojové vybavení dílen, a to ofsetový a digitální tiskový stroj. 

2.7 Marketing školy (výroba, pronájmy, 
vzdělávání)

V  rámci hospodářské činnosti škola nabízí v  sou-
ladu se zřizovací listinou více druhů činností. Jedná 
se zejména o grafické zpracování a výrobu tiskovin na 
zakázku. Škola rovněž pronajímá prostory, které nutně 
nepotřebuje ke své činnosti, jedná se především o pro-
nájmy za účelem skladování zboží a materiálu, v menší 
míře pronajímáme také prostory na kanceláře. Nově 
pak škola pronajímá prostor pro provozování školního 
bufetu a také pro provozování soukromé dílny. Oblast 
dalšího vzdělávání a rekvalifikačních kurzů se nám nedaří rozvíjet tuto oblast systémově. Většinou se jedná o na-
hodilé aktivity, které si v naší škole objednají některé firmy. Problematickou se jeví i ochota firem „investovat“ do 
vzdělávání svých zaměstnanců.
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2.8 Partnerství školy 

V oblasti řízení, financování a správy školy, ale také přípravy projektů do Evropských strukturálních fondů se 
jedná zejména o spolupráci se zřizovatelem, tj. Olomouckým krajem. Pro zřizovatele škola rovněž zajišťuje tisk 
některých vybraných materiálů a periodik, např. měsíčníku „Zpravodaj školství“.

Dalším významným partnerem školy je Statutární město Olomouc, s  nímž spolupracujeme zejména v  oblasti 
grantového systému, který naše škola v posledních letech využívá jak pro aktivity žáků (účast na mezinárodních soutě-
žích), tak pro aktivity učitelů (výměna zkušeností se zahraničními školami). Příležitostně naše škola zajišťuje pro město 
grafickou přípravu i tisk některých materiálů.

Za partnera školy se dá považovat i MŠMT s nímž škola spolupracovala při zajišťování „soutěže grafiků“ a dále 
při čerpání prostředků EU, zejména na projekty tzv. zjednodušeného financování – šablony.

Tradičně dobré vztahy má škola s podnikatelskými subjekty, které nás podporují např. při organizaci školního 
maturitního plesu, při zabezpečení některých druhů tisků, kterými naše škola nedisponuje, a  rovněž nám po-
máhají s materiálním zabezpečením výuky. V posledních letech se nám podařilo rozvinout spolupráci s firmami 
zaměřenými na výrobu obalů, kde se nám daří zajišťovat stáže pro učitele a praxe pro žáky. Naprostou novinkou 
je pak založení poradního sboru ředitelky školy ze zástupců spřátelených firem. Nemalým přínosem pro školu je 
spolupráce mezi polygrafickými školami v rámci jednání školské komise při Svazu polygrafických podnikatelů, 
nově se naše škola členem Obalového syndikátu SYBA. 

Střední škola polygrafická je také členem Sdružení středních škol Olomouckého kraje, na jehož valných hro-
madách se řeší odborná finanční i provozní problematika těchto škol.

Další formou partnerské spolupráce je kooperace aktivit školy s Centrem uznávání a celoživotního učení Olo-
mouckého kraje, zejména při realizaci projektů financovaných z prostředků EU a v poslední době i při zajišťování 
uceleného vzdělávání ředitelů a dalších pracovníků škol. 

Tradičními partnery působícími přímo ve škole 
a ovlivňujícími její chod je Školská rada. Ta se schází dva-
krát ročně a projednává jak zákonem danou problemati-
ku, tak je seznamována s novinkami ve škole.

Partnerem vedení školy je žákovský Školní parla-
ment, v němž jsou zastoupeny jednotlivé třídy a je zde 
projednávána problematika školy, která se dotýká žáků.

Rovněž tradičním partnerem školy je PřF UP Olo-
mouc, s  níž spolupracujeme v  oblasti vzdělávání žáků 
i  učitelů, účastníme se fakultních akcí a  umožňujeme 
praxe studentů PřF na naší škole. Rovněž využíváme la-
boratoří PřF pro výuku našich žáků.

Nově se škola stala platným členem Okresní hospo-
dářské komory v  Olomouci. Členství v  OHK dává škole 
možnost užšího propojení s podnikatelskou sférou, ško-
la získává informace o  důležitých rozhodnutích HK ve 
věci vzdělávání a odborné přípravy budoucích zaměst-
nanců, může se zapojit do diskuze k  návrhům zákonů, 
které mají vliv na přípravu odborníků pro praxi.

V posledních letech se škole podařilo dále rozvinout 
partnerství se školami v  Tampere (projekt ERASMUS), 
Bratislavě a Košicích (vzájemná účast na soutěžích) a ve 
Štětí (výměna zkušeností a  podpora studia pro žáky 
zejména u oboru Obalová technika). Za nejvýznamněj-
ší pokrok v  této oblasti považujeme podpis Smlouvy 
o  spolupráci mezi naší školou a  polygrafickou školou 
v  Krakowě, která již začala být naplňována v  průběhu 
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roku 2016/2017 (vzájemná účast na grafických soutěžích žáků, vzájemné návštěvy oficiálních zástupců škol, pří-
prava společných projektů – výměnné pobyty žáků a učitelů apod.)

3. Další rozvoj školy

3.1 Vývoj oborů a počtu žáků školy

Střední škola polygrafická zůstane v následujícím období úzce oborově zaměřenou školou. Od školního roku 
2014/2015, kdy jsme změnili koncepci školy, otevíráme 1,5 třídy oboru Reprodukční grafik pro média, 0,5 třídy 
oboru Tiskař na polygrafických strojích, 0,5 třídy oboru Polygrafie a 0,5 třídy oboru Obalová technika. V  takto 
nastavené koncepci budeme pokračovat, počet žáků školy, který je kolem 300 žáků, nechceme již zvyšovat, rádi 
bychom zachovali „rodinnou atmosféru“ a „komornější počty žáků“ ve škole.

Ačkoliv vyvíjíme nemalé úsilí, nedaří se nám zcela naplnit celou jednu třídu obory Polygrafie a Obalová tech-
nika, zejména na obor Obalová technika se hlásí málo žáků. Podobně se situace vyvíjí i u oboru Tiskař na polygra-
fických strojích, kde nám každým rokem klesá počet uchazečů.  Kde naopak počet uchazečů roste, je obor Repro-
dukční grafik pro média. Proto bude našim cílem zintenzivnění propagace málopočetných oborů, což bychom 
rádi řešili ve spolupráci s firmami. Ty bychom chtěli více zapojit do náborového procesu. K tomuto účelu byl mimo 
jiné založen poradní sbor ředitelky školy. Určitě budeme rozvíjet také moderní způsoby prezentace a vzájemné 
komunikace (vzdělávací servery, facebooková reklama apod.). Oblasti náborů bude proto zapotřebí i nadále vě-
novat nemalé úsilí a dostatek finančních prostředků.

3.2 Péče o materiální zabezpečení výuky

V teoretickém vyučování budeme i nadále zlepšovat pracovní prostředí a kvalitu učeben, a to jak využitím vlast-
ních zdrojů (opravy a rekonstrukce stavebního charakteru), tak zapojením prostředků EU, které nám v poslední době 
dávají jedinou možnost, jak zabezpečit moderní technologie ve výuce (notebooky, dataprojektory apod.). 

Škola se v dohledné době chystá vybavit odbornou učebnu technologie novými notebooky, měřící techni-
kou a příslušným měřícím softwarem. Tím opět dojde ke zkvalitnění technologického zázemí výuky odborných 
předmětů. Další změna se chystá v  oblasti materiální a  technologické podpory oboru Obalová technika. Ško-
la připravuje novou učebnu pro výuku tohoto oboru, která bude vybavena řezacím plotrem a řídící jednotkou 
(projekt IROP). Tím bude vytvořen jeden funkční celek, který naváže na již zmíněný nákup obalářského softwaru 
a umožní žákům si prakticky ověřit, zda jejich návrhy obalů budou v praxi funkční.  Velkou pozornost a značné 
finanční prostředky budeme muset vynaložit na konektivitu školy, k níž jsme nejen zavázali v projektu IROP, ale 
svými opatřeními nás k tomu „nutí“ i dodavatel softwaru firma Microsoft. 

Přetrvávajícím nedostatkem je stav žákovských šaten. Jedná se o finančně nákladnou záležitost, kterou ne-
jsme schopni vyřešit sami. V současné době je zpracován stavební projekt na rekonstrukci šaten a jednáme se 
zřizovatelem o zařazení této stavební akce do plánu na rok 2019. Pokud by se nám podařilo tuto záležitost vyřešit, 
výrazně by se zlepšil komfort šaten pro žáky a současně byl řešen i hlavní vstup do školy.

Dalším neuralgickým bodem je výuka tělesné výchovy, která probíhá v naprosto nevyhovujících prostorách. 
Proto se zaměříme na to, abychom společně se zřizovatelem připravili projekt i vlastní realizaci rekonstrukce a rozší-
ření tělocvičny. Společně také budeme usilovat o získání dotace na vybudování venkovního hříště. 

Ředitelna, sekretariát školy, sborovna, kabinety učitelů by potřebovaly opravy za účelem zlepšení pracovního 
prostředí. Realizovat se budou v případě dostatku vlastních finančních zdrojů školy.

V odborném výcviku oboru Reprodukční grafik pro média zabezpečíme v dostatečné míře obnovu a aktuali-
zaci výukových grafických programů (cloudové služby), budeme dbát i na kvalitní hardwarovou podporu výuky, 
a to jak prostřednictvím projektů financovaných z prostředků Evropské unie, tak vlastními finančními zdroji. Nově 
vybudujeme další učebnu pro grafiky s 16 žákovskými PC a příslušným softwarem, novým žákovským nábytkem, 
tabulí, dataprojektorem a dalším vybavením, čímž zvýšíme kapacitu pracovišť OV, což nám umožní alespoň čás-
tečně upustit od směnování na OV (projekt IROP).
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Obor Tiskař na polygrafických strojích je v současně již materiálně podpořen dodávkou dvou nových tisko-
vých strojů (digitální i ofsetový), v dalším procesu se tedy zaměříme na jejich plné využití ve výuce tak, abychom 
i žákům tohoto oboru přiblížili reálné firemní prostředí.

Nově vzniklé odborné pracoviště v dílenských prostorách, které pracovně nazýváme „polygrafickou laborato-
ří“, budeme nadále důsledně využívat pro výuku s cílem propojovat odbornou výuku s přírodovědným vzdělává-
ním, což byl konečně cíl již ukončeného projektu, z něhož se vybavení tohoto pracoviště financovalo. 

3.3 Kvalita personální práce a změny v řízení školy

Největší pozornost v této oblasti řízení školy bude i nadále zaměřena na učitele odborného výcviku a od-
borných předmětů. Důsledně budeme dbát na splnění kvalifikačních předpokladů, noví pracovníci pak budou 
vedeni k tomu, aby si požadované vzdělání doplnili. V oblasti sebevzdělávacích aktivit učitelů bude dbáno na 
větší sepjetí s praxí, např. využitím stáží ve firmách a  také zapojením do projektů EU, které umožní propojení 
školní teorie s výrobní praxí. Učitelé teorie se budou vzdělávat zejména ve „svým oborech“. Pro všechny učitele 
pak budou každoročně organizována společná školení zaměřená na využívání ICT ve výuce, na moderní vyučo-
vací metody a přístupy a na psychologické aspekty práce s žáky. Zaměření jednotlivých školení budou volena dle 
potřeb školy a také na základě zjištění učiněných při kontrolní a hospitační činnosti, z dotazníků žáků a z aplikace 
dalších zpětnovazebních nástrojů.

Pozornost musí být věnována i nepedagogickým zaměstnancům školy, a to jak po jejich profesní stránce, tak 
co do jejich počtu a profesního složení. V současné době škola prochází dalším personálním auditem, pravdě-
podobně v souvislosti s očekávanou reformou financování, jehož výsledek nám není znám. Případné personální 
změny v této oblasti by škola musela řešit buďto objednávkou služeb nebo přenesením některých činností na 
pedagogické pracovníky.

Organizační strukturu školy považujeme za stabilizovanou, zásadní změny v její struktuře neplánujeme.

3.4 Zlepšování úrovně vyučovacího procesu 

Kvalitě vyučovacího procesu bude věnována nadále vysoká pozornost. K tomu by měla přispět i  realizace 
některých projektů zaměřených na zvyšování kompetencí učitelů a dále větší propojení s praxí. Na tyto oblasti 
vzdělávání pedagogů bude naše škola klást v budoucnu důraz, což by v konečném důsledku mělo přispět ke 
zvýšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu.

V rámci autoevaluačních a kontrolních procesů budou i nadále každoročně definovány priority, které budou 
požadovány po učitelích a na které se zaměří při hospitační a kontrolní činnosti vedení školy a metodické orgány. 
Stále platí, že se do výuky aplikují takové výukové procesy, aby byly naplněny cíle Nové maturity, požadavky soci-
álních partnerů, dovednosti roku 2020 a rovněž postupně definované zásady Průmyslu 4.0 (znalost CJ i v odborné 
oblasti, zkušenosti ze zahraničních stáží, digitální gramotnost, širší profil odborných znalostí, schopnost učit se, 
schopnost kooperace v týmu, flexibilita, zodpovědnost).

Důraz bude kladen na větší propojení školy a  praxe, spolupráci se sociálními partnery chceme dále 
prohlubovat a rozšiřovat, a to ve všech oblastech (stáže učitelů i žáků, praxe žáků ve firmách, zapojení od-
borníků z praxe do výukového a evaluačního procesu apod.). Musíme i nadále věnovat pozornost obsahu 
odborné přípravy žáků včetně aplikace požadavků sociálních partnerů na její inovaci.

I nadále se škola bude zapojovat do mezinárodních projektů financovaných z prostředků EU s cílem zlepšit 
materiální i vědomostní základnu pro výuku jak odborných teoretických předmětů tak praktické přípravy žáků.

Ke kvalitativním změnám ve výuce přispívají i činnosti zabezpečované výchovnou poradkyní (mapování vý-
stupů školy u absolventů, profesní poradenství, práce s žáky s SPU, práce s nadanými žáky atd.), které chceme 
v budoucnu nejen zachovat, ale dále rozvíjet. Pozornost budeme také věnovat žákům ohroženým školním neú-
spěchem.

Náležitá pozornost bude i nadále věnována práci předmětových komisí, i když zde došlo již ke značnému kvali-
tativnímu posunu. PK a jejich předsedové pochopili svou roli metodických orgánů školy a plně se zapojili do těchto 
aktivit (požadavky Nové maturity a naplňování ŠVP, spolupráce s partnery, práce s talenty i s žáky se SPU atd.). 
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3.5 Péče o vnitřní prostředí školy 

Budou systematicky upevňovány pozitivní vztahy mezi žáky, a to zejména pořádáním společných akcí pro 
žáky (společné besedy, přednášky, projekty, exkurze a sportovní kurzy a dny, vydávání školního časopisu a ča-
sopisu Peer programu jako kolektivního díla). Pozornost bude samozřejmě zaměřena na prevenci sociálně-pa-
tologických jevů (pokračující existence peer programu atd.), rozvíjena bude i oblast výchovného poradenství, 
zejména v souvislosti se změnou legislativy v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Další změny budou vyvolány potřebou rekonstrukce šaten teoretické výuky, což přinese nutnost přemístění 
ekonomického a technického úseku školy do prostor, které jsou v současné době pronajímány jako kanceláře. 
Tato skutečnost může v konečném důsledku ovlivnit i výši výnosů z pronájmů nebytových prostor. Usilujeme 
o to, aby rekonstrukci šaten zafinancoval náš zřizovatel. Realizace této akce by přinesla podstatné zvýšení kom-
fortu pro žáky a současně i oddělení „špinavého“ a čistého provozu školy.

V rámci finančních možností školy bude systematicky zlepšováno prostředí učeben i chodeb, a to jak realizací 
stavebně-technických úprav, tak jejich zkrášlováním pracemi žáků.

3.6 Další zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

V následujícím období se bude naše škola zapojovat do projektů financovaných z EU, přednost však dostanou 
projekty administrativně méně náročné, zaměřené na posilování dovedností žáků i učitelů a rozvíjející jejich osobnost. 

V současné době je naše škola řešitelem projektu KAP/ŠAP a na něj navazujícího projektu IKAP v roli spolu-
pracující školy, dále jsme řešiteli projektu IROP, o němž bylo pojednáno výše, rovněž jsme nositeli projektu „šab-
lony“ a konečně se střídavými úspěchy zapojujeme do programu ERASMUS+. Tyto projekty chceme samozřejmě 
úspěšně dokončit s tím, že nejdéle bude trvat projekt KAP/ŠAP, a to do roku 2022. 

Pokud se týká případného zapojení školy do investičních projektů budeme dobře zvažovat, které bychom si 
zvolili. Určitě by to byly projekty umožňující obměnu výpočetní techniky, co se týká strojového vybavení, zaměřili 
bychom se patrně na nové tiskové technologie, případně na technologie jiné než ofset. Samozřejmě, že vybave-
nost školy musí jít ruku v ruce se skladbou oborů.

Projektová činnost, na níž chceme rozhodně pracovat i v budoucnu, je program ERASMUS+ a v rámci něj nava-
zování mezinárodních kontaktů a výměna zkušeností se zahraničními školami, jejichž okruh bychom rádi rozšířili.

3.7 Rozvoj školy v oblasti marketingu

Rádi bychom více „prodávali své služby“ a získali tak další finanční prostředky do rozpočtu školy. V mi-
nulých letech si škola akreditovala v rámci NSK kvalifikaci „tiskař“, ale zájem firem o získání této kvalifikace 
je téměř nulový. Zde se nabízí v rámci spolupráce s firmami možnost nabídky na doplnění vzdělání v rámci 
NSK pro zaměstnance firem.

Na základě provedené analýzy jsme došli k závěru, že nemůžeme konkurovat velkým tiskárnám a gra-
fickým studiím, proto bychom spíše měli jít cestou „tradičních zákazníků“ a zákazníků očekávajících citlivý 
přístup a pomoc při řešení jejich požadavků. To se vcelku daří, ale hospodářský výsledek není velký. Je to 
dáno i našimi limity co do využití pracovní síly, technologických možností naší školy i co do nabídky profesí, 
kterými disponujeme. Pokud by došlo k zásadnějším zásahům do personální oblasti pracovníků zajišťujících 
tyto činnosti v rámci chystaného personálního auditu ze strany zřizovatele, měli bychom pouze dvě možnos-
ti. Buďto zvýšit efektivitu této části provozu školy tak, aby se tito zaměstnanci „uživili sami“ nebo tuto oblast 
hospodářské činnosti školy utlumit, zaměstnance propustit a převést veškeré činnosti v oblasti grafické pří-
pravy a tisku pouze do produktivní práce žáků.

V  oblasti pronájmů prostor se situace mění. Je to především proto, že škola se rozvíjí a  my potřebuje 
některé pronajaté prostory využívat na jiné účely, než tomu bylo dosud. Podobné změny očekáváme v sou-
vislosti s chystanou rekonstrukcí šaten, což vyvolá tlak na větší využití místností, které slouží dosud jako kan-
celáře hospodářského úseku školy. Tyto kanceláře budeme muset přemístit do prostor, které pronajímáme 
rovněž jako kanceláře a tím se nám opět sníží výměra i příjmy z pronájmů. Snažíme se to částečně nahradit 
tím, že rozšiřujeme skladové prostory a tím alespoň částečně sanujeme propad v příjmech z nájemného.
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3.8 Posilování partnerských vztahů školy 

Škola má zájem na prohlubování další spolupráce s partnery na úrovni orgánů státní správy i samosprávy. Nej-
důležitějším partnerem zůstane pro školu její zřizovatel, Olomoucký kraj, s nímž budeme kromě zřizovatelské pro-
blematiky řešit i nadále otázky přípravy a realizace dalších projektů z prostředků Evropské unie a výroby tiskovin.

Naše škola bude nadále spolupracovat se Statutární městem Olomouc zejména při získávání grantů pro ško-
lu. Stejně tak se bude naše škola ucházet o některé druhy zakázek města na výrobu tiskovin. 

S  ostatními polygrafickými školami a  školskou komisí při Svazu polygrafických podnikatelů bychom chtě-
li více řešit odbornou problematiku polygrafických škol ve vazbě na nové trendy v polygrafii a revizi RVP. Tuto 
problematiku rovněž konzultujeme a současně oponujeme i pro NUV. V poslední době se dobře rozvinula spolu-
práce mezi školami a firmami prostřednictvím ŠK při SPP na bázi vzájemného předávání informací o novinkách 
v polygrafii. Školení pořádaná za tímto účelem mají profesionální úroveň a jsou vhodným doplňkem vzdělávání 
odborníků na školách. V tomto trendu bychom rádi i nadále pokračovali.

Tradičně dobré vztahy s podnikatelskými subjekty chceme více rozvíjet nejen v oblasti praxí žáků ve firmách 
a získávání a materiální podpory výuky, ale zejména ve spolupráci při zajišťování vzdělávání formou stáží ve fir-
mách. Za tímto účelem byl založen poradní sbor ředitelky školy, jehož členové si uvědomují důležitost spolupráce 
mezi školami a firmami. Prohlubování této spolupráce bude proto v následujících letech tím nejdůležitějším, co 
můžeme pro odborný růst naší školy udělat. 

Spolupráce bude pokračovat i se samosprávnými orgány školy (Školská rada, Školní parlament), se Sdruže-
ním středních škol Olomouckého kraje a s Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, jehož je 
naše škola aktivním členem.

V  oblasti zahraniční spolupráce chceme pokračovat ve společných projektech (soutěže pro žáky, výměna 
zkušeností mezi učiteli, navazování vzájemných vztahů mezi žáky), k čemuž chceme využívat jak grantového sys-
tému města Olomouce, tak prostředků EU – program ERASMUS +. Rádi bychom oblast mezinárodní spolupráce 
rozšířili i na další školy, nutnou podmínkou ale je jejich členství v EU.

Spolupráce s PřF bude i nadále pokračovat, zvažujeme navázání spolupráce i s dalšími fakultami UP Olomouc. 
Obě jmenované oblasti budou v následujících období předmětem velké pozornosti ze strany naší školy.

4. Závěr
Veškeré výše uvedené aktivity se dají označit jako nastínění vize rozvoje školy do budoucna. Nicméně tato 

koncepce není dogmatem a  bude průběžně, dle potřeb školy, společnosti, ekonomického a  technologického 
vývoje daného oboru, potřeb firem a partnerů školy aktualizována. 

Jsem si vědoma toho, že bez přispění a výrazné podpory zřizovatele bychom nikdy nemohli mnohé projekty 
a aktivity ve škole realizovat a vytvořit tak pro žáky kvalitní a podnětné prostředí. 

Stejně tak je třeba zdůraznit, že ve škole působí celá řada aktivních učitelů i dalších pracovníků, kteří mají výraz-
ný podíl na tom, kam se škola za posledních pět let posunula. Bez jejich pomoci by se mnohé nepodařilo realizovat. 

Chtěla bych proto touto cestou poděkovat jak zřizovateli, tak všem svým spolupracovníkům za jejich dosa-
vadní práci pro školu a její žáky. Vždyť smyslem této práce je vybudování kvalitní školy s dostatkem žáků a dob-
rým jménem na veřejnosti. Myslím, že mohu říct, že se nám to společně daří naplňovat.

Vypracovala: PhDr. Marcela Hanáková

Schválila: Pedagogická rada dne 31. 8. 2018
č.j. Ř/III/2018/05
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 PhDr. Marcela Hanáková
 ředitelka školy
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