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dostává se Vám do rukou publikace, která by měla zájemcům 
o vzdělávání na střední škole ulehčit výběr jejich dalšího studij-
ního či profesního směřování. Rád bych, abyste s  její pomocí 
získali rychlý a ucelený přehled o tom, které střední školy Mo-
ravskoslezský kraj zřizuje a jaké obory se v nich vyučují.

V  současnosti poskytuje v  kraji střední vzdělávání celkem 
135 škol, z  toho většinu – 91 škol – zřizuje Moravskoslezský 
kraj. V českém školském prostředí je to právě kraj, kdo je povi-
nen zajistit podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání. 

Zřizovat tak velké množství středních škol, zajistit jejich fungo-
vání jak po stránce materiálního zázemí, tak po stránce orga-
nizační, není jednoduchý úkol. Vše musí směřovat k  jednomu 
cíli, aby vzdělávání na středních školách bylo kvalitní a efektivní. 
Je potřeba, aby kapacity škol i oborů korespondovaly s popu-

lačním potenciálem v dané věkové skupině a aby se struktu-
ra nabídky oborů odvíjela nejen od osobních studijních či pří-
mo profesních preferencí budoucích středoškoláků. Oborová 
skladba musí navíc odrážet požadavky trhu práce, a to nejen 
v intencích regionu, ale vzhledem ke globalizovanému charak-
teru dnešní společnosti v rozsahu, který daleko přesahuje i hra-
nice států.

Příručka Vám také poskytne krátkou informaci o  aktuálních 
krajských prioritách v oblasti středního vzdělávání, do nichž in-
vestujeme nemalé prostředky a jejichž realizací bychom chtěli 
dospět ke stavu, kdy vzdělávání v krajských středních školách 
bude probíhat v prostředí, které odpovídá 21. století, kdy pra-
covníci ve školách mají dostatek příležitostí získat a poté uplat-
nit kompetence nově nabyté formou vzdělávání, sdílení dobré 
praxe či konkrétní praktickou zkušeností. 

V á ž e n í  ž á c i ,  r o d i č e 

a   v ý c h o v n í  p o r a d c i , 
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Na nedostatek řemeslníků či pracovníků v odborných technic-
kých profesích kraj reagoval zavedením systému krajských mo-
tivačních a prospěchových stipendií a podporou zavádění prvků 
duálního vzdělávání. Větší uplatnitelnosti absolventů středních 
škol v praxi napomáhají snahy o zvýšení cizojazyčných kompe-
tencí žáků a absolventů středních škol. Součástí příručky jsou 
také medailonky úspěšných žáků a absolventů škol.

Přál bych si, abyste díky naší příručce vybírali s rozvahou i od-
vahou.

Mgr. Stanislav Folwarczny
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
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O k r e s  B r u n t á l

Bruntá l
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Gymnázia a střední  odborné školy

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Smetanův okruh 19/2, Krnov, www.gymnasiumkrnov.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, 
příspěvková organizace

Sokolovská 466/34, Rýmařov, www.gymsosrym.cz

Gymnázium 4leté MZ Opravář zemědělských strojů VL

Gymnázium 8leté MZ Kuchař – číšník VL

Masér sportovní a rekondiční MZ

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, 
příspěvková organizace

Dukelská 1423/1, Bruntál, www.gymbru.cz 

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium se sportovní přípravou 4leté MZ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická 
škola, Krnov, příspěvková organizace

Jiráskova 841/1a, Krnov, www.spgs-szs.cz

Praktická sestra MZ

Předškolní a mimoškolní pedagogika MZ

Pedagogické lyceum MZ

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, 
Bruntál, příspěvková organizace

Kavalcova 814/1, Bruntál

Informační technologie MZ Dopravní prostředky MZ

Strojírenství MZ Obchodní akademie MZ
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Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková 
organizace

Soukenická 2458/21C, Krnov, www.sspkrnov.cz

Informační technologie MZ Mechanik seřizovač MZ 

Uměleckořemeslné zpraco-
vání dřeva MZ

Uměleckořemeslné zpraco-
vání textilu MZ

Obráběč kovů VL Truhlář VL

Podnikání N

Střední odborná škola a Základní škola, Město 
Albrechtice, příspěvková organizace

Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, www.souzma.cz

Strojní mechanik VL Opravářské práce VL

Potravinářská výroba VL Zemědělec – farmář VL

Zahradnické práce VL Zahradník VL

Stravovací a ubytovací služby 
VL

Kuchař – číšník VL

Podnikání N

          motivační složka stipendia – 500 Kč měsíčně                      motivační složka stipendia – 1 000 Kč měsíčně
VL – obor středního vzdělání zakončený výučním listem,  MZ – obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou, N – nástavbové studium

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, 
Krnov, příspěvková organizace

Revoluční 1122/92, Krnov, www.sos-dcr.cz

Ekonomika a podnikání MZ

Cestovní ruch MZ

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková 
organizace

Krnovská 998/9, Bruntál, www.sosbruntal.cz

Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Elektrikář – silnoproud VL

Truhlář VL Instalatér VL

Zednické práce VL Zedník VL

Opravář zemědělských strojů 
VL

Stravovací a ubytovací služby 
VL

Kuchař – číšník VL Kadeřník VL

Pečovatelské služby VL

Střední škola automobilní, Krnov,  
příspěvková organizace

Opavská 499/49, Krnov, www.ssa-krnov.cz

Mechanizace a služby MZ

Autotronik MZ

Mechanik opravář motorových vozidel VL
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I n g .  M a r e k  PA G Á Č ,  P h . D .
absolvent Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále

Po maturitě, kterou jsem složil v  roce 2006, jsem nastoupil 
na VŠB-TU Ostrava, Fakultu strojní, Katedru obrábění, mon-
táže a strojírenské metrologie, obor Strojírenská technologie. 
Zde jsem setrval i  po absolvování vysokoškolského studia. 
V profesním životě zastávám několik rolí – pracuji jako odborný 
asistent na své domovské katedře, zastávám funkci vedoucí-
ho laboratoře aditivní výroby, projektového manažera, výkon-
ného ředitele v projektu EU OP VVV, OP PIK a TAČR, jsem 
tvůrcem návodů pro CAD modelář SOLIDWORKS a autorem 
Učebnice SOLIDWORKS, působím také jako odborný redak-
tor magazínu Konstruktér a STROJIRENSTVÍ.CZ. 

Díky studiu na střední škole jsem získal povědomí a  rozhled 
o nových a moderních možnostech ve strojírenství. Dělám to, 
co mě baví, a vstoupil jsem do oboru 3D tisku kovů, polymerů 
a kompozitních materiálů. V budoucnu bych rád nadále rozví-
jel aktivity ve vztahu k 3D tisku, rozvinul spolupráci s nadanými 
studenty v různých vývojových a komerčních projektech, pro-
tože se jedná o poměrně mladý obor, se kterým zatím nemá-
me příliš bohaté zkušenosti. Mladí konstruktéři mají kreativní 
myšlení a smysl pro zajímavý moderní design. Vzhledem k po-
žadavkům v  automobilovém, leteckém a  strojírenském prů-
myslu má obor 3D tisku vysoký potenciál.
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Stipendia obsahují dvě složky: motivační a prospěchovou. 
Každá složka má své podmínky pro přiznání stipendia: absence a prospěch.

Motivační složka má 2 úrovně: 500/1 000 Kč měsíčně.
Prospěchová složka má 3 úrovně: 1 000/2 000/3 000 Kč pololetně.

Student může získat stipendium 8 000 Kč/pololetí a 48 000 Kč/za celé studium.

Více na: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-stipendia-100600/

K r a j s k á  s t i p e n d i a 
Moravskoslezský kraj formou krajských stipendií finančně podporuje žáky  
těchto 16 vybraných oborů vzdělání: 

12 oborů s výučním l is tem:
Pokrývač • Klempíř • Elektrikář • Kominík • Tesař • Zedník • Malíř a lakýrník • Řezník – uzenář 
• Pekař • Nástrojař • Montér suchých staveb • Elektromechanik pro zařízení a přístroje

4 obory s matur i tn í  zkouškou:
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení • Mechanik seřizovač • Operátor dřevař-
ské a nábytkářské výroby • Mechanik strojů a zařízení 

Dobrý řemeslník 

        se platí zlatem.
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O k r e s  F r ý d e k - M í s t e k

Frýdek-Místek
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Gymnázia a střední  odborné školy

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, 
Cihelní 410, příspěvková organizace

Cihelní 410, Frýdek-Místek, www.gsos.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace

Československé armády 517, Frýdek-Místek, www.gpbfm.cz

Gymnázium 6leté MZ

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. 
Masaryka 1260, příspěvková organizace

nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí,  
www.gymfrydl.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 6leté MZ

Gymnázium Třinec, příspěvková organizace 

Komenského 713, Třinec, www.gymtri.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace

tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, www.zdrskolafm.cz

Praktická sestra MZ 

Sociální činnost MZ

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

28. října 1598, Frýdek-Místek, www.spsoafm.cz

Informační technologie MZ Strojírenská metalurgie MZ

Strojírenství MZ Technická zařízení budov MZ

Obchodní akademie MZ Veřejnosprávní činnost MZ

Technické lyceum MZ Ekonomické lyceum MZ
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ö

R a d i m  S l í v a 
absolvent Střední školy řemesel ve Frýdku-Místku

Vyučil jsem se v tříletém učebním oboru Instalatér. Měl jsem 
představu, že bych se  věnoval zejména montáži plynových 
kotlů a později po přiměřené praxi a získání potřebné kvalifi-
kace bych rád zajišťoval jejich servis pro některého z výrobců 
plynových kotlů. Abych měl všechna oprávnění výkonu této 
činnosti, rozšířil jsem si svoji kvalifikaci studiem druhého tří-
letého oboru Elektrikář – silnoproud. Abych získal potřebné 
oprávnění pro výkon samostatné práce na elektrickém zaříze-
ní, pracuji v současnosti na pozici elektrikáře, což mi umožní 
získat potřebnou praxi.

Při studiu v oboru Instalatér jsem získal spoustu řemeslných 
dovedností. Naučil jsem se  základům profese v  dílenském 
prostředí školy, které bylo pro získání praktických dovednos-
tí velmi dobře vybaveno. Mohl jsem tak poznat ty nejnověj-
ší technologie z oblasti vytápění, vodoinstalací a plynárenství. 
Více jako jeden rok praxe jsem strávil v  instalatérské firmě, 
práce zde byla různorodá a  zajímavá. Naučil jsem se  spo-
lupracovat s  dospělými řemeslníky, získal jsem i  zkušenosti 
z  komunikace se  zákazníkem, přestože jsem je nevedl sa-

mostatně, ale byl jsem přítomen mnoha jednání. To považuji 
za důležitou zkušenost. Práce ve firmě mi přinesla i poměrně 
vysoké finanční ohodnocení, které bylo pro mne i ohodnoce-
ním mé práce. O svých prostředcích jsem si mohl rozhodovat 
sám, naučil jsem se s nimi hospodařit. Ve své druhé profesi 
(elektro), jsem tyto zkušenosti již uplatnil. V průběhu praktické 
výuky jsem získal i  některé kvalifikace nad rámec těch, kte-
ré jsem měl v  rámci výuky. Získané řemeslné dovednosti mi 
umožnily se zapojit i do odborných soutěží oboru Instalatér. 
Ve třetím ročníku jsem školu reprezentoval v mezinárodní sou-
těži svářečů „Zlatý pohár Linde“ v kategorii svařování plame-
nem, kde jsem získal celkově třetí místo. Za toto umístění jsem 
byl oceněn i Moravskoslezským krajem. Samotného ocenění 
si vážím.

Rád bych postupně zvyšoval svoji kvalifikaci, abych mohl 
v  budoucnosti samostatně podnikat. Věnuji se  rekonstruk-
cím starších motocyklů. Tím trávím i část svého volného času. 
Užívám si zatím toho, že jsem mladý, ekonomicky nezávislý 
a o své budoucnosti si mohu rozhodovat sám.
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Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, www.ssgos.cz

Oděvnictví MZ Gastronomie MZ

Cestovní ruch MZ Kosmetické služby MZ

Kadeřník VL Aranžér VL

Kuchař – číšník VL Řezník – uzenář VL

Operátor skladování VL Pekař VL

Cukrář VL Propagace N

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416,  
příspěvková organizace

Školní 416, Jablunkov, www.sos.jablunkov.cz

Dopravní prostředky MZ
Opravář zemědělských strojů 
VL

Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Kuchař – číšník VL

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace

Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, www.ssremesel.cz

Elektrotechnika MZ
Nábytkářská a dřevařská 
výroba MZ

Stavebnictví MZ Strojírenské práce VL

Elektrikář VL Elektrikář – silnoproud VL

Truhlář VL Instalatér VL

Mechanik plynových zařízení VL Tesař VL

Zednické práce VL Zedník VL

Stravovací a ubytovací služby 
VL

Nábytkářská a dřevařská 
výroba N

Provozní elektrotechnika N

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,  
příspěvková organizace

Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, www.sosfm.cz

Mechanik  
seřizovač MZ

Provoz a ekonomika dopravy 
MZ

Agropodnikání MZ Strojní mechanik VL

Obráběč kovů VL
Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Autoelektrikář VL Zemědělec – farmář VL

Zahradník VL
Opravář zemědělských strojů 
VL

Podnikání N

          motivační složka stipendia – 500 Kč měsíčně                      motivační složka stipendia – 1 000 Kč měsíčně
VL – obor středního vzdělání zakončený výučním listem,  MZ – obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou, N – nástavbové studium
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Z v ý š e n í  c i z o j a z y č n ý c h 

k o m p e t e n c í  ž á k ů  s t ř e d n í c h  š k o l 
Moravskoslezský kraj jakožto zřizovatel středních škol realizuje a finančně dotuje následující aktivity nad 

rámec běžné výuky cizích jazyků na středních školách:

…, znalost cizího 

jazyka podmínkou,…. 

aneb mluviti stříbro, 

mlčeti zlato na pracovním 

trhu neplatí!

Posílení výuky cizích jazyků 
na středních zdravotnických 
školách

• žáci prvních, třetích a čtvrtých ročníků mají hodinu 
angličtiny navíc

• výuka je zajištěna odbornými lektory a rodilými 
mluvčími 

• zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností 
a odborné slovní zásoby v anglickém jazyce

Rodil í  mluvčí do škol
• finanční podpora rodilých mluvčích pro výuku an-

glického jazyka ve středních školách zřizovaných 
Moravskoslezským krajem

Jazykové pobyty pro pedagogické 
pracovníky v zahraničí
• zkvalitňování výuky anglického jazyka finanční do-

tací na letní jazykové kurzy v zahraničí pro peda-
gogické pracovníky škol zřizovaných MSK
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O k r e s  N o v ý  J i č í n

Nový J ič ín
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Gymnázia a střední  odborné školy

Masarykovo gymnázium, Příbor,  
příspěvková organizace

Jičínská 528, Příbor, www.gypri.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec,  
příspěvková organizace

17. listopadu 526/18, Bílovec, www.gmk.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace

Palackého 1329/50, Nový Jičín, www.gnj.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 6leté MZ

Gymnázium a Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod 
Radhoštěm, příspěvková organizace

Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, www.frengp.cz

Gymnázium 4leté MZ Gymnázium 8leté MZ

Informační technologie MZ Elektrotechnika MZ

Elektrikář VL

Mendelova střední škola, Nový Jičín,  
příspěvková organizace

Divadelní 138/4, Nový Jičín, www.mendelova-stredni.cz

Veřejnosprávní činnost MZ Obchodní akademie MZ

Informační technologie MZ Praktická sestra MZ

Ekonomické lyceum MZ Zdravotnické lyceum MZ

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,  
příspěvková organizace

Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, www.hotelovkafren.cz

Cestovní ruch MZ Hotelnictví MZ

Cukrář VL Kuchař – číšník VL

Podnikání N
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Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 
příspěvková organizace

U Jezu 7, Nový Jičín, www.tznj.cz

Mechanik strojů  
a zařízení MZ

Ekologie a životní prostředí 
MZ

Agropodnikání MZ Strojní mechanik VL

Nástrojař VL Obráběč kovů VL

Truhlář VL Instalatér VL

Tesař VL Stavební práce VL

Zedník VL
Opravář zemědělských 
strojů VL

Podnikání N

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Husova 1302/11, Kopřivnice,  www.voskop.cz

Mechanik seřizovač MZ Strojírenství MZ

Strojní mechanik VL Obráběč kovů VL

Karosář VL
Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Autoelektrikář VL Autolakýrník VL

Provozní technika N

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Sokolovská 647/1, Odry, www.ssodry.cz

Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Kuchař – číšník VL

Kadeřník VL
Rekondiční a sportovní 
masér VL

Podnikání N

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, 
příspěvková organizace

Sokolovská 487/45, Nový Jičín, www.ouaprs.com

Strojírenské práce VL Zahradnické práce VL

Stravovací a ubytovací  
služby VL

          motivační složka stipendia – 500 Kč měsíčně                      motivační složka stipendia – 1 000 Kč měsíčně
VL – obor středního vzdělání zakončený výučním listem,  MZ – obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou, N – nástavbové studium
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I v a n a  B a r o š o v á
žákyně Mendelovy střední školy v Novém Jičíně 
Jsem ráda, že mě můj učitel informačních technologií v prv-
ním ročníku na střední škole (kde studuji obor Ekonomické 
lyceum) přemluvil, abych se zúčastnila své první soutěže v in-
formatice. Kdyby to neudělal, nikdy bych asi sama nenašla 
odvahu zúčastnit se Mezinárodní soutěže v ICT, kterou spo-
lupořádá naše škola spolu s  dalšími školami z  6 států EU. 
Postoupila jsem do druhého kola do Řecka, kde jsem vyhrála 
první místo. Díky těmto zkušenostem jsem zjistila, že mě tento 
obor natolik zajímá a baví, že v něm budu chtít dál pokračo-
vat. Ve třetím ročníku jsem pak vyhrála krajské kolo soutěže 
Office Arena 2017 a při celostátním kole viděla pražský Micro-
soft zevnitř. Byl to nepopsatelný zážitek. Všechny tyto zkuše-
nosti mi tak pomohly s výběrem vysoké školy a snad i budou-
cího zaměstnání.

17

Moravskoslezský kraj – zřizovatel středních škol



P r o j e k t y  z a m ě ř e n é  n a  m a t e r i á l n í 

v y b a v e n í  š k o l 

Moravskoslezský kraj také průběžně zlepšuje pro-
středí a vzhled svých škol a podal:

Škola není jen přípravou 

na život, škola je místo, 

kde svůj život už žijeme.

11 projektů v hodnotě 
cca 241,2 mil .  Kč do 
Integrovaného regionálního 
operačního programu s cí lem

• modernizace laboratoří a učeben ve středních 
školách

• lepší uplatnitelnosti absolventů škol používáním 
moderních technologií ve výuce

• např. Výuka pro Průmysl 4.0, Laboratoře virtuální 
reality, Elektrolaboratoře 

16 projektů energetických 
úspor za cca 300 mil .  Kč 
do Operačního programu 
Životní  prostředí na výměnu 
oken, zateplení fasády 
a střech, rekuperaci vzduchu 
v budovách škol

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje zkva-
litňování materiálního vybavení svých škol  

 –  aktuálně předložil:
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O k r e s  K a r v i n á

Karv iná
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Gymnázia a střední  odborné školy

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

Mírová 1442/2, Karviná – Nové Město, www.gym-karvina.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium Františka Živného, Bohumín,  
Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Jana Palacha 794, Bohumín, www.gym-bohumin.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín,  
příspěvková organizace

Frýdecká 689/30, Český Těšín, www.gmct.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, 
příspěvková organizace

J. A. Komenského 328/2, Havířov – Město, www.gkh.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, 
příspěvková organizace

Masarykova třída 1313, Orlová – Lutyně, www.goa-orlova.cz

Gymnázium 4leté MZ Gymnázium 8leté MZ

Informační technologie MZ Obchodní akademie MZ

Veřejnosprávní činnost MZ

Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace

Studentská 1198/11, Havířov – Podlesí, www.gsh.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace

Havlíčkova 213/13, Český Těšín, www.gympol.cz

Gymnázium 4leté MZ
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Obchodní akademie, Český Těšín,  
příspěvková organizace

Sokola-Tůmy 402/12, Český Těšín, www.oact.cz

Obchodní akademie MZ

Obchodní akademie (v polském vyučovacím jazyce) MZ

Ekonomické lyceum MZ

Střední zdravotnická škola, Karviná,  
příspěvková organizace

Borovského 2315/1, Karviná – Mizerov, www.sszdra-karvina.cz

Zdravotnické lyceum MZ

Praktická sestra MZ

Ošetřovatel VL

Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá,  
příspěvková organizace

Kapitána Jasioka 635/50, Havířov – Prostřední Suchá,  
www.stredniskola-sucha.cz

Sociální činnost MZ Kosmetické služby MZ

Pedagogické lyceum MZ Kadeřník VL

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, 
příspěvková organizace

Kollárova 1308/2, Havířov – Podlesí, www.ssstav-havirov.cz

Stavebnictví MZ

Střední průmyslová škola, Karviná,  
příspěvková organizace

Žižkova 1818/1a, Karviná – Hranice, www.sps-karvina.cz

Informační technologie MZ

Strojírenství MZ

Elektrotechnika MZ

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, 
příspěvková organizace

Makarenkova 513/1, Havířov – Město, www.sselek-havirov.cz

Informační technologie MZ

Elektrotechnika MZ

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Husova 283, Bohumín, www.sosboh.cz

Provoz a ekonomika dopravy 
MZ

Sociální činnost MZ

Strojní mechanik VL Obráběč kovů VL

Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Elektrikář VL

Kuchař – číšník VL Kadeřník VL

Provozní služby VL Podnikání N

          motivační složka stipendia – 500 Kč měsíčně                      motivační složka stipendia – 1 000 Kč měsíčně
VL – obor středního vzdělání zakončený výučním listem,  MZ – obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou, N – nástavbové studium
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Střední škola techniky a služeb, Karviná,  
příspěvková organizace

tř. Osvobození 1111/60, Karviná – Nové Město,  
www.sstas-karvina.cz

Mechanik elektrotechnik MZ Požární ochrana MZ

Logistické a finanční služby 
MZ

Mechanik instalatérských 
a elektrotechnických  
zařízení MZ

Strojní mechanik VL
Mechanik opravář  
motorových vozidel VL

Elektrikář VL Cukrář VL

Truhlář VL Instalatér VL

Kuchař – číšník VL Prodavač VL

Albrechtova střední škola, Český Těšín,  
příspěvková organizace

Tyršova 611/2, Český Těšín, www.albrechtovastredni.cz

Ekologie a životní prostředí 
MZ

Polygrafie MZ

Agropodnikání MZ Hotelnictví MZ

Výrobce potravin VL Pekař VL

Cukrář VL Řezník – uzenář VL

Tiskař na polygrafických 
strojích VL

Jezdec a chovatel koní VL

Aranžér VL Kuchař – číšník VL

Podnikání N

Střední škola, Havířov – Šumbark, Sýkorova 1/613, 
příspěvková organizace

Sýkorova 613/1, Havířov – Šumbark, www.outech-havirov.cz

Mechanik strojů  
a zařízení MZ Mechanik elektrotechnik MZ

Elektrotechnika MZ Strojní mechanik VL

Elektrikář VL Elektromechanik  
pro zařízení a přístroje VL

Provozní elektrotechnika N

Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark, 
Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Lidická 600/1a, Havířov – Šumbark, www.ssto-havirov.cz

Technická zařízení budov MZ Autotronik MZ

Klempíř VL Karosář VL

Strojník silničních strojů VL
Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Autoelektrikář VL Truhlář VL

Instalatér VL Kominík VL

Tesař VL Zedník VL

Podnikání N

Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, 
příspěvková organizace

Školní 601/2, Havířov – Šumbark, www.ssazs-havirov.cz

Zednické práce VL Strojírenské práce VL

Stravovací a ubytovací  
služby VL

Tesařské práce VL

Prodavačské práce VL

          motivační složka stipendia – 500 Kč měsíčně                      motivační složka stipendia – 1 000 Kč měsíčně
VL – obor středního vzdělání zakončený výučním listem,  MZ – obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou, N – nástavbové studium
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M a r t i n  R a s z y k
absolvent Gymnázia v Karviné

Na gymnáziu jsem odmaturoval v roce 2014, nyní jsem stu-
dentem magisterského studijního oboru informatika na ETH 
Zürich ve Švýcarsku. Všeobecně orientované vzdělávání 
na gymnáziu mi poskytlo rozvoj v oboru mého budoucího stu-
dia i v oblastech, kterými bych se v té době sám nezabýval, 
ale mohu je uplatnit v budoucnosti. Má střední škola mi do-
volila a finančně podpořila účast na národních a mezinárod-
ních olympiádách. Dále mě učitelé a ředitel školy podporovali 
v mém záměru studovat v zahraničí a získat pro toto studium 
stipendium. Úspěšně složená maturitní zkouška na gymnáziu 
mi umožnila přijetí na vysokou školu v zahraničí bez přijíma-
cích zkoušek.
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P r o j e k t y  o r i e n t o v a n é 

n a  l i d s k é  z d r o j e  a   z k v a l i t n ě n í 

ř í z e n í  š k o l s t v í  v   k r a j i 

Všechno je o lidech 
a v lidech.

Moravskoslezský kraj vytrvale investuje do rozvoje lidského potenciálu, aktuálně realizuje 3 projekty:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání  
Moravskoslezského kraje (KAP MSK)

• stanoví krajské priority a zajistí jejich naplňování 

• přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání a řízení škol

• organizují se tematická setkávání ředitelů a zá-

stupců škol, workshopy, umožňuje se sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe mezi školami 

• rozpočet: 25 847 000 Kč

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

• OKAP je jeden z nástrojů k naplňování KAP MSK

• je postaven na spolupráci vybraných středních 
škol se základními a mateřskými školami

• zapojeny také subjekty, které mají potenciál 

vzdělávání zefektivnit a zatraktivnit (např. Dolní 
oblast Vítkovice – Svět techniky, Mensa České 
republiky, Ostravská univerzita, ZOO Ostrava 
a další.)

• rozpočet: 196 340 000 Kč

Podpora inkluze ve školách v MSK

• podpora žáků ZŠ a SŠ v dosahování školního 
úspěchu za účelem zabránit jejich předčasnému 
odchodu ze vzdělávání

• vzdělávání a metodická pomoc pro pedagogické 
pracovníky 

• rozvoj školních poradenských pracovišť

• přímá práce se žáky v rámci doučování či reali-
zace kroužků zaměřených na rozvoj gramotností

• rozpočet: 36 756 000 Kč
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O k r e s  O p a v a

Opava
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Gymnázia a střední  odborné školy

Mendelovo gymnázium, Opava,  
příspěvková organizace

Komenského 397/5, Opava, www.mgo.opava.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Zámecký okruh 848/29, Opava, www.slezgymopava.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín,  
příspěvková organizace

Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín, www.ghlucin.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 6leté MZ

Střední zdravotnická škola, Opava,  
příspěvková organizace

Dvořákovy sady 176/2, Opava, www.szsopava.cz

Praktická sestra MZ

Zdravotnické lyceum MZ

Ošetřovatel VL

Obchodní akademie a Střední odborná škola 
logistická, Opava, příspěvková organizace

Hany Kvapilové 1656/20, Opava, www.oa-opava.cz

Informační technologie MZ
Provoz a ekonomika  
dopravy MZ

Logistické a finanční služby MZ Obchodní akademie MZ

Ekonomické lyceum MZ

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 
příspěvková organizace

Praskova 399/8, Opava, www.sspu-opava.cz

Informační technologie MZ Strojírenství MZ

Průmyslový design MZ Grafický design MZ

Tvorba hraček a herních předmětů MZ
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K l a u d i e  S o f k o v á
absolventka Střední průmyslové školy stavební v Opavě

Vystudovala jsem střední školu obor Pozemní stavitelství a ar-
chitektura. V současné době pracuji ve stavební firmě zamě-
řené na dřevostavby. Komunikuji s  klienty o  realizaci domu, 
zajišťuji stavební povolení a také se intenzivně věnuji grafice, 
tedy vypracování propagačních materiálů (letáků, billboardů 
apod.). K  tomu všemu studuji na VŠTE v Českých Budějo-
vicích obor Pozemní stavby, v  kombinované podobě stu-
dia. Moje střední škola mi dala opravdu hodně. Naučila jsem 
se tady vnímat stavby jiným pohledem. Když jsem šla po měs-
tě, neviděla jsem jen domy, ale stavební normy a provedení 
jednotlivých částí ze stavebního a architektonického hlediska. 
A to mě bavilo asi nejvíc. Škola najednou byla všude kolem 
mě. Na škole jsem dostala příležitost zapojit se do význam-
ných celostátních soutěží, uspět v nich, poznat svoje kvality 
a nadání, které jdou ruku v ruce s architekturou. Mám na mysli 
například svou práci s grafikou. Dokázala jsem zde rozvinout 
své grafické nadání, které mě teď z velké části v práci živí. To 
je známka toho, že to není jen čistě stavební škola, může být 
i velmi tvůrčí a kreativní.
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Střední průmyslová škola stavební, Opava, 
příspěvková organizace

Mírová 630/3, Opava, www.spsopava.cz

Geodézie a katastr nemovitostí MZ

Stavebnictví MZ

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná 
škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 1654/12, Opava, www.zemedelka-opava.cz

Chemik operátor MZ Agropodnikání MZ

Přírodovědné lyceum MZ

Zemědělec – farmář VL Zahradník VL

Podnikání N

Střední odborné učiliště stavební, Opava,  
příspěvková organizace

Boženy Němcové 2309/22, Opava, www.soustop.cz

Operátor dřevařské  
a nábytkářské výroby MZ

Mechanik instalatérských 
a elektrotechnických  
zařízení MZ

Klempíř VL Elektrikář – silnoproud VL

Truhlář VL Instalatér VL

Tesař VL Zedník VL

Pokrývač VL

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 
příspěvková organizace

Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Opava, www.sst.opava.cz

Mechanik seřizovač MZ Strojní mechanik VL

Strojírenské práce VL Nástrojař VL

Obráběč kovů VL Elektrikář – silnoproud VL

Šití oděvů VL
Stravovací a ubytovací služby 
VL

Podnikání N

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná 
škola, Opava, příspěvková organizace

Tyršova 867/34, Opava, www.sshsopava.cz

Hotelnictví MZ Cestovní ruch MZ

Výrobce potravin VL Pekař VL

Cukrář VL Řezník – uzenář VL

Kuchař – číšník VL Prodavač VL
Kadeřník VL Podnikání N

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, 
příspěvková organizace
Čs. armády 336/4a, Hlučín, www.ouhlucin.cz
Potravinářská výroba VL Malířské a natěračské práce VL
Zednické práce VL Stravovací a ubytovací služby VL
Prodavačské práce VL Pečovatelské služby VL

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké 
Heraltice, příspěvková organizace
Opavská 1, Velké Heraltice, www.ddheraltice.cz
Potravinářská výroba VL
Zahradnické práce VL

          motivační složka stipendia – 500 Kč měsíčně                      motivační složka stipendia – 1 000 Kč měsíčně
VL – obor středního vzdělání zakončený výučním listem,  MZ – obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou, N – nástavbové studium
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D u á l n í  v z d ě l á v á n í 
Moravskoslezský kraj podporuje zavádění prvků duálního vzdělávání

Nejvíc 
se naučíte praxí.

Duální  vzdělávání umožňuje

• praktické vyučování žáků pod odborným vedením 
těch nejlepších zaměstnanců zapojených firem, 
kteří kvalitně připraví žáky pro získání výučního listu 
a zvládnutí závěrečných zkoušek 

• smlouvu firmy s žáky, motivační příspěvky, jistotu 
uplatnění po ukončení studia

Duální  vzdělávání probíhá 
systematicky v následujících 
školách zřizovaných MSK

• Střední škola elektrotechnická, Ostrava,  
Na Jízdárně 30,  
příspěvková organizace 

• Vyšší odborná škola, Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková 
organizace 

• Gymnázium a Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informatiky,  
Frenštát pod Radhoštěm,  
příspěvková organizace

(duální vzdělávání = dlouhodobá a systematická spolupráce významných zaměstnavatelů se středními školami)
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O k r e s  O s t r a v a  –  m ě s t o

Ostrava
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Gymnázia,  st řední  odborné školy a konzervatoř

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba, 
příspěvková organizace

Gustava Klimenta 493/3, Ostrava – Poruba, www.jazgym.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 6leté MZ

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba, 
příspěvková organizace

Marie Majerové 1691/4, Ostrava – Poruba, www.gyohavl.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, 
 příspěvková organizace

Čs. exilu 669/16, Ostrava – Poruba, www.wigym.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 

Dr. Šmerala 2565/25, Ostrava – Moravská Ostrava, www.mgo.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium, Ostrava – Hrabůvka,  
příspěvková organizace

Františka Hajdy 1429/34? Ostrava – Hrabůvka,  
www.ghrabuvka.cz

Gymnázium 4leté MZ

Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium, Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6a, 
příspěvková organizace

Volgogradská 2632/6a, Ostrava – Zábřeh, www.gvoz.cz

Gymnázium 8leté MZ

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, 
Ostrava, příspěvková organizace

Volgogradská 2631/6, Ostrava – Zábřeh,  
www.sportgym-ostrava.cz

Gymnázium 4leté MZ Gymnázium 8leté MZ

Gymnázium se sportovní 
přípravou 4leté MZ

Gymnázium se sportovní 
přípravou 4leté MZ
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Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

Hladnovská 1332/35, Ostrava – Slezská Ostrava,  
www.hladnov.cz

Gymnázium 4leté MZ

Dvojjazyčné gymnázium 6leté, vyučovací jazyk český  
a španělský, bilingva MZ

Janáčkova konzervatoř v Ostravě,  
příspěvková organizace

Českobratrská 958/40, Ostrava – Moravská Ostrava, www.jko.cz

Hudba MZ/A Zpěv MZ/A

Tanec MZ/A
Hudebně dramatické umění 
MZ/A

Obchodní akademie, Ostrava – Poruba,  
příspěvková organizace

Polská 1543/6, Ostrava – Poruba, www.oa-poruba.cz

Informační technologie MZ

Obchodní akademie MZ

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 
Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace

Karasova 1140/16, Ostrava – Mariánské Hory, oa@oao.cz

Obchodní akademie MZ

Ekonomické lyceum MZ

Veřejnosprávní činnost MZ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, www.zdrav-ova.cz

Zdravotnické lyceum MZ Laboratorní asistent MZ

Praktická sestra MZ Asistent zubního technika MZ

Nutriční asistent MZ Ošetřovatel VL

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, 
příspěvková organizace

Příčná 1108/1, Ostrava – Poruba, www.ss-ostrava.cz

Fotograf MZ
Masér sportovní a rekondiční 
MZ

Ekonomika a podnikání MZ Kosmetické služby MZ

Prodavač VL Aranžér VL

Kadeřník VL Podnikání N

Střední umělecká škola, Ostrava,  
příspěvková organizace

Poděbradova 959/33, Ostrava – Moravská Ostrava,  
www.sus-ostrava.cz

Užitá malba MZ Grafický design MZ

Užitá fotografie a média MZ
Výtvarné zpracování kerami-
ky a porcelánu MZ

Průmyslový design MZ
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M a r t i n  K r e j č í
absolvent Střední školy elektrotechnické v Ostravě

Na střední školu jsem nastoupil v roce 2011 a maturitou v obo-
ru Mechanik elektrotechnických zařízení ji zakončil v  roce 
2016. Moje další vzdělávání nenavazovalo vysokou školou, 
jak by se  dalo předpokládat. Rozhodl jsem se pro studium 
na Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy v oboru 
Mechanik plynových zařízení ve zkráceném jednoletém učeb-
ním oboru, které jsem zakončil výučním listem.

V  současnosti jsem OSVČ neboli živnostník, věnuji se  pře-
devším měření a regulaci v oblasti vytápění a dodávek teplé 
vody. V loňském roce jsem se stal součástí servisní sítě jed-

noho z výrobců plynových kotlů. Rčení „škola základ života“ 
se v mé dosavadní profesní dráze naplnilo opravdu doslov-
ně. Škola mi dala základ, který dodnes využívám, ale většinu 
praktických věcí se člověk naučí až po škole. Bez základu by 
to určitě nešlo, přece i ve škole se učíme nejprve psát jednot-
livá písmena a až následně slova a věty.

Byl bych rád, kdyby se v budoucnu našel někdo šikovný, kdo 
by se práce a elektřiny nebál, abychom se společně mohli vě-
novat větším dílům. Přece jen: ve dvou se to lépe táhne.
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Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka, 
příspěvková organizace

Krakovská 1095/33, Ostrava – Hrabůvka, www.ssss.cz

Cestovní ruch MZ Gastronomie MZ

Cukrář VL Kuchař – číšník VL

Gastronomie N

Střední zahradnická škola, Ostrava,  
příspěvková organizace

Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky, www.szas-ostrava.cz

Zahradnictví MZ Přírodovědné lyceum MZ

Zahradník VL Prodavač VL

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,  
Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba, www.skolspec.cz

Informační technologie MZ Hotelnictví MZ

Sociální činnost MZ Potravinářská výroba VL

Pekař VL Cukrář VL

Zpracovatel přírodních pletiv 
VL

Zahradnické práce VL

Stravovací a ubytovací služby 
VL

Kuchař-číšník VL

Prodavačské práce VL Provozní služby VL

Pečovatelské služby VL

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, 
příspěvková organizace

Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava – Poruba,  
www.soswaldorfostrava.cz

Kombinované lyceum MZ

Střední průmyslová škola chemická akademika 
Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Středoškolská 2854/1, Ostrava – Zábřeh, www.spsch.eu

Aplikovaná chemie MZ Přírodovědné lyceum MZ

Střední škola teleinformatiky, Ostrava,  
příspěvková organizace

Opavská 1119/12, Ostrava – Poruba, www.teleinformatika.eu

Informační technologie MZ

Telekomunikace MZ

Střední průmyslová škola elektrotechniky 
a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7, Ostrava – Moravská Ostrava,  
www.spseiostrava.cz

Informační technologie MZ

Elektrotechnika MZ
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Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, 
příspěvková organizace

Na Jízdárně 423/30, Ostrava – Moravská Ostrava,  
www.sse-najizdarne.cz

Optik MZ Mechanik elektrotechnik MZ

Elektrikář VL Elektrikář – silnoproud VL

Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje VL Provozní elektrotechnika N

Střední škola technická a dopravní,  
Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Moravská 964/2, Ostrava – Vítkovice, www.sstd.cz

Elektrotechnika MZ
Provoz a ekonomika dopravy 
MZ

Autotronik MZ Strojní mechanik VL

Karosář VL Autolakýrník VL

Mechanik opravář motoro-
vých vozidel VL

Elektromechanik pro  
zařízení a přístroje VL

Autoelektrikář VL Provozní technika N

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, 
příspěvková organizace

Zengrova 822/1, Ostrava – Vítkovice, www.spszengrova.cz

Strojírenství MZ Mechanik seřizovač MZ

Ekonomika a podnikání MZ Obráběč kovů VL

          motivační složka stipendia – 500 Kč měsíčně                      motivační složka stipendia – 1 000 Kč měsíčně
VL – obor středního vzdělání zakončený výučním listem,  MZ – obor středního vzdělání zakončený maturitní zkouškou, N – nástavbové studium, 
MZ/A – obor konzervatoře zakončený zpravidla absolutoriem

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, 
příspěvková organizace

Středoškolská 2992/3, Ostrava – Zábřeh, www.stav-ova.cz

Geodézie a katastr nemovi-
tostí MZ

Technické lyceum MZ

Stavebnictví MZ

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace

U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh, www.soustav-ostrava.cz

Operátor dřevařské  
a nábytkářské  
výroby MZ

Strojírenské práce VL

Instalatér VL
Malířské a natěračské práce 
VL

Montér suchých  
staveb VL Zednické práce VL

Malíř a lakýrník VL Truhlář VL

Truhlářská a čalounická 
výroba VL

Tesař VL

Montér vodovodů a kanali-
zací a obsluha vodárenských 
zařízení VL

Zedník VL

Stavební práce VL
Nábytkářská a dřevařská 
výroba N

Stavební provoz N
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