
1/ Počet středních škol v Přerově, srovnání s Prostějovem a Olomoucí 

 Olomouc Přerov Prostějov 

město okres město okres město okres 

Střední školy 

zřizované 

Olomouckým 

krajem 

16 22 8 18 8 8 

Střední školy všech 

zřizovatelů 
27 34 9 23 15 16 

 

Struktura školství v Přerově 

2/ Počet ZŠ, počet SŠ, počet speciálních škol, vysoké školy  

Druh školy Zřizovatel  Přerov 

ZŠ 
obecní 9 

celkem 10 

SŠ 
Olomoucký kraj 8 

celkem 9 

VOŠ 
Olomoucký kraj 0 

celkem 1 

VŠ soukromá 1 

speciální 

školy 

Olomoucký kraj 1 

celkem 1 

 

3/ Struktura počtu žáků v Přerově 

  ve městě Přerov 

v maturitních oborech všebecného 

vzdělávání (gymnázia, vč. víceletých) 
936 31 % 

v maturitních oborech odborného 

vzdělávání 
1 535  50 % 

v učebních oborech 575 19 % 

CELKEM 3 046 

* nejsou uvedeni žáci zkráceného a nástavbového studia a žáci studující obory vzdělání 

ukončené bez maturitního vysvědčení nebo výučního listu 



5/ Nově zapsané obory vzdělání v Přerově do rejstříku škol a školských zařízení v období 

2015 – 2018 

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 

• obor vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví (denní forma vzdělávání) s cílovou kapacitou 60 

žáků, s účinností od 1. 9. 2016; 

• obor vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby (denní forma vzdělávání) s cílovou 

kapacitou 60 žáků, s účinností od 1. 9. 2016; 

• obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář (denní forma vzdělávání) s cílovou 

kapacitou 90 žáků, s účinností od 1. 9. 2016. 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 

• obor vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb (denní forma vzdělávání) s cílovou 

kapacitou 90 žáků, s účinností od 1. 9. 2017. 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

• obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (denní forma vzdělávání) s cílovou kapacitou 204 

žáků, s účinností od 1. 9. 2018. 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 

• Zápis nové střední školy s cílovou kapacitou 28 žáků na adrese Malá Dlážka 4, 750 02 

Přerov, s účinností od 1. 9. 2017. 

• Zápis nového oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (denní forma 

vzdělávání) s cílovou kapacitou 28 žáků, s účinností od 1. 9. 2017.  

Důvodem výše uvedených změn je umožnění pokračování ve vzdělávání žákům se středním 

a těžkým mentálním postižením po ukončení docházky do základní školy.  

Z výše uvedených dat je evidentní, že střední školství v Přerově je zastoupeno velkým počtem 

škol s pestrou nabídkou oborů od učňovských až po gymnázia. Z hlediska počtu absolventů je 

zde nad průměr žáků ve všeobecném vzdělávacím proudu a nižší počet žáků s výučním listem. 

Na druhé straně až 50% žáků studuje v oborech s odborným zaměřením. Velkou konkurenční 

výhodou města je vysoká škola.  

 

GJB a SPgŠ, GJŠ Přerov 

Vydáním usnesení ROK č. UR/6/24/2017 ze dne 23. ledna 2017 se přesunul obor osmiletého 

vzdělávání z GJB a SPgŠ na GJŠ. V žádném případě nedošlo k omezení možností přijetí do 

osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium ve městě Přerov, neboť výše zmíněným 

usnesením nebyl snížen ani zvýšen počet tříd osmiletého oboru vzdělání na gymnáziích 

v Přerově. Rozhodnutí ROK je nutné vnímat jako systémovou záležitost s tím, že péče o 

talentované žáky v osmiletém oboru gymnaziálního vzdělání bude od školního roku 2017/2018 

soustředěna na GJŠ.  

Výše zmíněným usnesením bylo navíc schváleno otevření 3 tříd oboru vzdělání 75-31-M/01 

Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2017/2018 na GJB a SPgŠ (dosud byly 

otevírány jen 2 třídy). S účinností od 1. 9. 2017 tedy dojde k navýšení počtu tříd v oboru 

vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, a to mimo jiné z důvodu 



předpokládaného zvýšení zájmu o učitele mateřských škol pro děti ve věku 2 let.  

Dalším výstupem z výše popisovaných jednání na KÚOK, je pro školní rok 2018/2019 otevření 

nového šestiletého oboru na GJB a SPgŠ, jež je zaměřen na výuku cizích jazyků s využitím 

metody CLIL, tedy výuku vybraných předmětů v cizím jazyce. Přesnější zaměření nového 

oboru vzdělání bude vycházet z návrhu koncepce vedení školy. Tento záměr byl rovněž 

podpořen Školskou radou při GJB a SPgŠ, jenž přijala usnesení, kterým podporuje zřízení výše 

uvedeného oboru vzdělání na GJB a SPgŠ. 

ZÁVĚR: 

V Přerově nedošlo k redukci počtu studentů, ale právě naopak. Byly rozšířeny možnosti 

studia, otevřením nového oboru – šestiletý program „Živé jazyky“ na GJB a SPgŠ, 

otevření 3 tříd oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika pro 

školní rok 2017/2018 na GJB a SPgŠ (dosud byly otevírány jen 2 třídy).  

 

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 

Ještě minulým krajským zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že dojde k výměně budov mezi SZŠ 

v Hranicích a Základní a Mateřskou školou Hranice. V Základní škole a Mateřská škole 

Hranice se vzdělávalo pouze 59 žáků a ve SZŠ se vzdělávalo celkem 292 žáků. Z toho důvodu 

byl záměr na výměnu budov a rekonstrukci větší budovy pro SZŠ správným krokem. SZŠ 

Hranice získala budovu, která byla dimenzována a zrekonstruována tak, aby pojmula celou 

SZŠ, včetně pobočky v Přerově. 

Pobočka SZŠ Hranice, která se nacházela v Přerově, byla v nevyhovujících prostorech, které 

stejně musely být uzavřeny a zrekonstruovány. Jednalo se o krajský majetek, který měl být 

směněn a nemovitost by získalo StMPř. 

Vedení střední zdravotnické školy již delší dobu usilovalo o vytvoření střední zdravotnické 

školy pod jednou střechou. Toto bylo vnímáno jako zcela logický postup, neboť nemáme 

v kraji střední školy, které by byly rozpůleny na pracoviště v různých městech. Střední škola je 

celek, který společně vytváří jeden kolektiv a to jak v rámci žáků, tak kantorů a zaměstnanců. 

ZÁVĚR: 

Nedošlo k redukci počtu studentů v oblasti zdravotnických profesí, pouze byly tři třídy 

přesunuty pod jednu střechu do Hranic. V současné době probíhají jednání, zda umístit 

do Přerova vyšší odbornou školu zdravotnickou, o jejímž zřízení uvažuje OL kraj ve 

vztahu ke změně legislativy o vzdělávání sester. 

 

Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov 

- Od školního roku 2018/2019 dojde ke zrušení oboru Ekonomické lyceum 

- Od školního roku 2018/2019 bude otevřena třetí třída oboru Obchodní akademie se 

zaměřením na zahraniční obchod s rozšířenou výukou cizích jazyků 

 

ZÁVĚR: 

U Obchodní akademie a Jazykové školy nedochází k redukci počtu studentů, ale naopak 

dochází ke zkvalitnění a optimalizaci studijních programů při zachování stejného počtu 

studentů. Snahou bylo posílit odborné vzdělávání (obor Obchodní akademie) a omezit 

všeobecně vzdělávací obor (Ekonomické lyceum). 


