
Stipendia pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

23-41-M/01 Strojírenství
okres Olomouc
➭	Střední průmyslová škola strojnická Olomouc  

(www.spssol.cz, tel. 585 549 111)
➭	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov 

(www.unicprum.cz, tel. 585 087 531)
okres Přerov
➭	Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2  

(www.sps-prerov.cz, tel. 581 334 011)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
➭	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. 

Krátkého 1 (www.vsps-su.cz, tel. 583 213 581)
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

okres Jeseník
➭	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a 

stavební, Jeseník, Dukelská 1240  
(www.soje.cz, tel. 584 412 032)**

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
okres Olomouc
➭	Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4  

(www.kosinka.com, tel. 585 220 663)
okres Přerov
➭	Střední průmyslová škola Hranice  

(www.spshranice.cz, tel. 581 671 411)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)

okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

23-45-L/01 Mechanik seřizovač
okres Olomouc
➭	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín  

(www.sigmundovaskola.cz, tel. 585 757 711)
➭	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov 

(www.unicprum.cz, tel. 585 087 531)
okres Šumperk
➭	Střední škola technická a zemědělská Mohelnice  

(www.sstzmoh.cz, tel. 583 401 911)
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

23-62-L/01 Optik
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)

26-41-M/01 Elektrotechnika
okres Olomouc
➭	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Olomouc, Božetěchova 3 (www.spseol.cz, tel. 585 208 121)
okres Přerov
➭	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 

(www.sse-lipniknb.cz, tel. 581 773 740)
➭	Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2  

(www.sps-prerov.cz, tel. 581 334 011)
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Šumperk
➭	SStřední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní 

akademie Mohelnice 
(www.spsemoh.cz, tel. 583 453 005)

➭	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk,  
Gen. Krátkého 1 (www.vsps-su.cz, tel. 583 213 581)

okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

28-44-M/01 Aplikovaná chemie
okres Olomouc
➭	Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29  

(www.sslch.cz, tel. 585 556 111)
okres Přerov
➭	Střední průmyslová škola Hranice  

(www.spshranice.cz, tel. 581 671 411)

29-41-M/01 Technologie potravin
okres Olomouc
➭	Střední odborná škola Litovel, Komenského 677  

(www.soslitovel.cz, tel. 585 341 547)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)

29-42-M/01 Analýza potravin
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže
okres Olomouc
➭	Střední průmyslová škola strojnická Olomouc  

(www.spssol.cz, tel. 585 549 111)

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
okres Přerov
➭	Střední průmyslová škola Hranice  

(www.spshranice.cz, tel. 581 671 411)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)

36-47-M/01 Stavebnictví
okres Olomouc
➭	Střední škola stavební - HORSTAV  

(www.stavebniskolahorstav.cz, tel. 724 549 018)
okres Přerov
➭	Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, 

Komenského sady 257 (www.spsslipnik.cz, tel. 581 773 794)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

okres Jeseník
➭	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a 

stavební, Jeseník, Dukelská 1240  
(www.soje.cz, tel. 584 412 032)**

36-43-M/01 Stavební materiály
      okres Přerov
➭	Střední průmyslová škola Hranice
      (www.sphranice.cz, tel. 581 671 411)

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení

okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)

41-44-M/01 Zahradnictví
okres Olomouc
➭	Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 

(www.szes-olomouc.cz, tel. 585 205 660)

41-45-M/01 Mechanizace a služby
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 

 (www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
➭	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47  

(www.sszeprerov.cz, tel. 581 262 622)
okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
okres Prostějov
➭	Střední škola designu a módy, Prostějov  

(www.ssdam.cz, tel. 582 346 711)
➭	ART ECON – Střední škola, s.r.o. 

 (www.artecon.cz, tel. 582 777 200)

34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
okres Olomouc
➭	Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 

(www.polygraficka.cz, tel. 585 759 011)

* obor vzdělání dosud nebyl zapsán do rejstříku škol a školských 
zařízení

** změna názvu školy od 1. 9. 2020 na Střední průmyslová škola 
Jeseník

*** změna názvu školy od 1. 9. 2020 na Střední  škola gastronomie, 
farmářství a služeb Jeseník

**** u těchto oborů vzdělání nebude ve školním roce 2020/2021 
otevřen první ročník
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Název a adresa tiskárny: Jutty Group s.r.o., Na Příkopě 17, Praha 1
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Další informace naleznete:
Atlas školství - střední školy 2020/2021 - Olomoucký kraj -  

přehled středních škol a vybraných školských zařízení
Zpravodaj školství

webové stránky škol
www.olkraj.cz

Stipendia pro učňovské obory vzdělání:
1. ročník:   300,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník:   400,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník:   500,- Kč za každý měsíc/žáka (pouze za první pololetí)
 Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno. 
 Stipendia budou žákům vyplácena 5x ročně po dvou měsících.

Stipendia pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:
1. ročník:   1500,- Kč za každé pololetí/žáka
2. ročník:   2000,- Kč za každé pololetí/žáka
3. ročník:   2500,- Kč za každé pololetí/žáka
4. ročník:   3000,- Kč pouze za první pololetí/žáka
 Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

Milé žákyně, milí žáci, 
vážení rodiče,
správný výběr střední školy patří jistě mezi nejdůležitější rozhodnutí, která člověk v životě udělá.  
Vzdělání má velký vliv na naši budoucnost, a proto je rozhodování o tom, kam půjdete studovat po 
základní škole, velmi důležité. Při volbě oboru vzdělání je potřeba zaměřit se nejen na atraktivitu 
daného oboru, ale také na jeho uplatnění na trhu práce. I když se na první pohled může zdát, že 
se jedná o obory nepříliš přitažlivé, bývají však mnohdy velmi ceněné zaměstnavateli a firmami. 
Nepoměr mezi požadavky trhu práce a studijními preferencemi mladých lidí se projevuje i v 
našem kraji. Olomoucký kraj se proto dlouhodobě snaží zvýšit zájem žáků o studium vybraných 
oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce dlouhodobý zájem. I přesto je počet uchazečů o 
studium těchto podporovaných oborů stále nedostatečný. Olomoucký kraj od školního roku 
2010/2011 finančně podporuje žáky vybraných učebních oborů a od školního roku 2014/2015 
také žáky vybraných technických oborů zakončených maturitní zkouškou. V současné době 

mají nárok na stipendium žáci celkem 32 učebních oborů a 17 technických oborů zakončených maturitní zkouškou, 
přičemž počet a skladba podporovaných oborů je průběžně upravována podle požadavků trhu práce. Letáček, který právě držíte v ruce, 
přináší přehled podporovaných oborů vzdělání a škol, které tyto obory nabízejí.
Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel je hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje a vztahuje se jak na žáky škol 
zřizovaných Olomouckým krajem, tak i na žáky soukromých škol. 
Na závěr bych Vám rád popřál hodně štěstí a úspěchů ve studiu. Přeji Vám, ať se rozhodnete pro studium oboru, který bude pro Vás 
nejen zajímavý a atraktivní, ale také Vám zajistí na trhu práce uplatnění a úspěch.  

Ladislav Hynek 
náměstek hejtmana



23-51-H/01 Strojní mechanik
okres Olomouc
➭	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov 

(www.unicprum.cz, tel. 585 087 531)
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 

 (www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
➭	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín  

(www.sigmundovaskola.cz, tel. 585 757 731)
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
➭	Střední průmyslová škola Hranice  

(www.spshranice.cz, tel. 581 671 411)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

okres Jeseník
➭	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské  

a stavební, Jeseník, Dukelská 1240  
(www.soje.cz, tel. 584 412 032)**

23-51-E/01 Strojírenské práce
okres Prostějov
➭	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, 

Komenského 10
 (www.sezampv.cz, tel. 582 346 868)
okres Jeseník
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458  

(www.oulipova.cz, tel. 584 459 330)

23-52-H/01 Nástrojař
okres Olomouc
➭	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín  

(www.sigmundovaskola.cz, tel. 585 757 731)
okres Šumperk
➭	Střední škola technická a zemědělská Mohelnice  

(www.sstzmoh.cz, tel. 583 401 911)
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

23-55-H/01 Klempíř
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)

23-56-H/01 Obráběč kovů
okres Olomouc
➭	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov 

(www.unicprum.cz, tel. 585 087 531)
➭	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín  

(www.sigmundovaskola.cz, tel. 585 757 731)
➭	Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk  

(www.sou-stbk.cz, tel. 585 012 115)
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
➭	Střední průmyslová škola Hranice  

(www.spshranice.cz, tel. 581 671 411)
okres Šumperk
➭	Střední škola technická a zemědělská Mohelnice  

(www.sstzmoh.cz, tel. 583 401 911)
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště 

strojírenské, Prostějov, Lidická 4  
(spsasou.prostejov.cz, tel. 582 342 311)

okres Jeseník
➭	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské  

a stavební, Jeseník, Dukelská 1240  
(www.soje.cz, tel. 584 412 032)**

23-61-H/01 Autolakýrník
okres Šumperk
➭	Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6  
      (www.spsa-za.cz, tel. 588 881 501)

23-62-H/01 Jemný mechanik se školním 
vzdělávacím programem Jemný mechanik-
Optik

okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových 
vozidel se školním vzdělávacím programem 
Mechanik opravář kolejových vozidel

okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)

26-51-H/01 Elektrikář
okres Olomouc
➭	Střední odborná škola Litovel, Komenského 677  

(www.soslitovel.cz, tel. 585 341 547)
okres Přerov
➭	Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 

(www.sse-lipniknb.cz, tel. 581 773 740)
okres Šumperk
➭	Střední škola technická a zemědělská Mohelnice  

(www.sstzmoh.cz, tel. 583 401 911)
okres Jeseník
➭	Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské  

a stavební Jeseník, Dukelská 1240  
(www.soje.cz, tel. 584 412 032) *, **

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
okres Olomouc
➭	Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4  

(www.kosinka.com, tel. 585 220 663)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně 
montážní práce

okres Šumperk
➭	Střední škola technická a zemědělská Mohelnice   

(www.sstzmoh.cz, tel. 583 401 911)

29-51-H/01 Výrobce potravin se školním 
vzdělávacím programem Výrobce potravin 
zaměření na výrobu cukrovinek

➭	Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14    
(www.stursovka.cz,  tel. 585 200 230)****

29-51-E/02 Potravinářské práce
okres Přerov
➭	Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

(www.oukrenovice.cz, tel. 581 769 045)
okres Šumperk
➭	 Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27     

(www.ouaprsmohelnice.cz, tel. 583 430 113)
okres Jeseník
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458  

(www.oulipova.cz, tel. 584 459 330)

29-53-H/01 Pekař
okres Šumperk
➭	Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 

(www.ssspzabreh.cz, tel. 583 411 310)
okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

29-56-H/01 Řezník – uzenář
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola Prostějov  

(www.sosprostejov.cz, tel. 582 351 977)
okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

31-58-H/01 Krejčí
okres Olomouc
➭	Střední odborná škola a Střední oborné učiliště služeb Velký 

Újezd, s.r.o. 
     (www.souvelkyujezd.cz, tel. 585 358 240)

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
okres Prostějov
➭	Střední odborná škola Prostějov (www.sosprostejov.cz, tel. 582 

351 977)
okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

33-56-H/01 Truhlář
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
 

okres Přerov
➭	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146  

(www.sstovacov.cz, tel. 581 731 421)
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
okres Přerov
➭	Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146  

(www.sstovacov.cz, tel. 581 731 421)
okres Jeseník
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458  

(www.oulipova.cz, tel. 584 459 330)

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)

36-56-H/01 Kominík
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Jeseník
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458  

(www.oulipova.cz, tel. 584 459 330)

36-64-H/01 Tesař
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)

okres Jeseník
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458  

(www.oulipova.cz, tel. 584 459 330)*

36-67-H/01 Zedník
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 111)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)
okres Jeseník
➭	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské  

a stavební, Jeseník, Dukelská 1240  
(www.soje.cz, tel. 584 412 032)**

36-67-E/01 Zednické práce
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
➭	Soukromé odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. (www.

souvelkyujezd.cz, tel. 585 358 240)
okres Jeseník
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458  

(www.oulipova.cz, tel. 584 459 330)

39-41-H/01 Malíř a lakýrník
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
okres Přerov
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)

41-51-H/01 Zemědělec – farmář
okres Přerov
➭	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47  

(www.sszeprerov.cz, tel. 581 262 622)
okres Šumperk
➭	Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 

(www.ssspzabreh.cz, tel. 583 411 310)

okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

41-52-H/01 Zahradník
okres Olomouc
➭	Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 

(www.szes- olomouc.cz, tel. 585 205 660)
➭	Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk ( 

www.sou-stbk.cz, tel. 585 012 115)
➭	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Velký 

Újezd, s.r.o.
 (www.souvelkyujezd.cz, tel. 585 358 240)  
okres Šumperk
➭	Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
      (www.ssspzabreh.cz, tel. 583 411 310)
okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

75-41-E/01 Pečovatelské služby
okres Přerov
➭	Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

(www.oukrenovice.cz, tel. 581 769 045)
➭	Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji  

(www.euroinstitut.cz, tel. 587 070 099)
okres Šumperk
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27  

(www.ouaprsmohelnice.cz, tel. 583 430 113)
okres Prostějov
➭	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, 

Komenského 10
 (www.sezampv.cz, tel. 582 346 868)
okres Jeseník
➭	Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458  

(www.oulipova.cz, tel. 584 459 330)

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
okres Olomouc
➭	Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 

(www.szes-olomouc.cz, tel. 585 205 660)
okres Jeseník
➭	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  

(www.sosjesenik.cz, tel. 584 411 171)***

• 36-52-H/01 Instalatér
okres Olomouc
➭	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  

(www.ssprool.cz, tel. 585 724 209)
okres Přerov
➭	Střední průmyslová škola Hranice  

(www.spshranice.cz, tel. 581 671 411)
➭	Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8  

(www.kourilkova8.cz, tel. 581 201 276)
okres Prostějov
➭	Švehlova střední škola polytechnická Prostějov  

(www.svehlova.cz, tel. 582 345 624)
okres Šumperk
➭	Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk  

(www.sszts.cz, tel. 583 320 117)
okres Jeseník
➭	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské  

a stavební, Jeseník,   Dukelská 1240 
 (www.soje.cz, tel. 584 411 100)**

Podporované obory vzdělání a školy, na nichž jsou vyučovány
(školní rok 2020/21)

Stipendia pro učňovské obory vzdělání


