
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Střední škola technická v Přerově připravena na výuku 

v novém desetiletí  
 
Prvního ledna 2011 začalo nové desetiletí. Střední škola technická v Přerově si uvědomuje, že 
to není jen symbolické datum, ale že je třeba svědomitě reagovat na rychlý pokrok a stále 
náročnější požadavky ze strany studentů, ale i zaměstnavatelů na pracovním trhu. Díky 
několika realizovaným projektům klademe důraz právě na spolupráci s významnými firmami 
a partnery z řad základních, ale i vysokých škol.   
 
Dne 1. 1. 2011 byl zahájen grantový projekt „Inovace technických oborů - autodiagnostiky, 
mechatroniky a optiky na SŠT Přerov“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a celková výše podpory dosahuje částky 3.115.162,27,- Kč. Projekt bude 
ukončen 30. 6. 2012.  
Smyslem projektu je modernizace výukových materiálů a pomůcek pro zmíněné obory a 
inovace technického vybavení. Studenti tak mají možnost pracovat s nejmodernějšími 
pomůckami a nářadím. Součástí projektu je vytvoření e-learningového portálu a zavádění 
kvalitní evaluace výuky.   
 
Klíčovými aktivitami projektu jsou: 
1. Vytváření nových učebních pomůcek 
2. Pilotní ověření modulu 
3. Evaluační a enviromentální prvky 
 
Výše zmíněný projekt navazuje na grantový projekt „Inovace výuky technických předmětů 
pro zvyšování konkurenceschopnosti žáků“, který je na naší škole probíhá již od 1. 2. 2010. 
Díky tomuto projektu byli odborně proškoleni naši pedagogičtí pracovníci. Postupně vzniklo 
čtyřicet výukových materiálů pro mechatroniky, optiky, studenty oborů stavebních, 
automobilových a také dřevařských (pracovní sešity, učební texty, power pointové prezentace 
a simulační panely). V rámci tohoto projektu byly pořízeny také nové ICT technologie 
(notebooky, tiskárna, data projektor atp.), nové sady nářadí pro jednotlivé obory a také 
materiál na stavbu simulačních panelů pro výuku. V současné době probíhá ověřování 
výukových materiálu v rámci pilotní výuky. Finanční rozpočet tohoto projektu činí 
5.444.642,67,-  
 
Škola se účastní také dalších projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU a snaží 
se přispívat k co nejlepší kvalitě nabízených oborů a především konkurenceschopnosti svých 
absolventů na trhu práce.  
  
                           
Kontakt:  
Mgr. František Šober, ředitel školy a hlavní manažer projektu 
Střední škola technická, Kouřílkova 8 
750 02 Přerov 
Sober@kourilkova8.cz  
+420 581 203 295 
 
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 
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