
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk se představuje 

 

 

Šumperané byly desetiletí zvyklí na provoz dvou „učňovských“ škol ve městě. Obě školy vychovaly 

množství zdatných řemeslníků, odborníků v nejrůznějších profesích. 

 

Od devadesátých let minulého století se v naší společnosti potýkáme s celoevropským problémem, 

který, na rozdíl od jiných, jsme schopni přesně pojmenovat – pokles porodnosti. S úbytkem žáků se 

musela vyrovnat řada škol. V několika etapách docházelo ke slučování škol, jejichž vzdělávací 

programy byly často dost odlišné a racionalizační procesy provázely silné emoce pedagogů, rodičů, 

žáků i široké veřejnosti. Na konci školního roku rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje o 

sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště na ul. Gen. Krátkého v Šumperku se 

Střední školou železniční a stavební na Bulharské ulici v Šumperku. Toto rozhodnutí bylo podloženo 

výsledkem auditu, jež zadal Olomoucký kraj a který odhalil možnosti finančních úspor v organizacích 

zřizovaných Krajem. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem sloučení je vznik ekonomicky silného a 

efektivního subjektu. Nová škola bude konkurenceschopná jiným středním školám v regionu. 

Výsledkem racionalizace  budou i ekonomické úspory především v oblasti provozu školy a mzdových 

nákladů. Nová škola ponese název Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, vzniká k 1. 9. 

2014 a ředitelkou nástupnické organizace bude Mgr. Irena Jonová, dosavadní ředitelka SOŠ a SOU, 

Šumperk, Gen. Krátkého 30. Pro žáky se nabídka oborů nemění, stále si mohou vybrat z více než 

dvacítky oborů jak s výučním listem, tak s maturitou. 

 

1. září stojíme tedy všichni, zaměstnanci i žáci, na prahu nové etapy. Všechno nové je přijímáno buď 

s nadějí, očekáváním, nebo s nedůvěrou, strachem. Často se jedná o směs nejrůznějších pocitů. Já 

osobně se dívám před sebe s pokorou a nadějí. Letní měsíce  byly pro mě a mé kolegy pracovně velmi 

vyčerpávající. Snažili jsme se připravit nový školní rok tak, aby vše fungovalo jako mávnutím 

kouzelného proutku. Nejsme kouzelníci a mnohé problémy se určitě objeví. V oněch vypjatých 

týdnech jsem však poznala, že mám kolem sebe několik velmi pracovitých, schopných a inteligentních 

osobností, bez kterých si svůj profesní život nedovedu představit. Jsem přesvědčena, že poznáním, 

komunikací zjistím, že i mezi „novými“ lidmi bývalé Střední školy železniční a stavební je dost 

správných lidí, se kterými budeme schopni konat to, co od nás veřejnost očekává – postavit odborné 

školství v našem městě na zdravé a pevné nohy. Navázat na dobrou tradici obou škol, znovu 

vychovávat a vzdělávat odborníky, kteří budou vítanými v podnicích regionu.  

Základem každé společnosti je lidská práce. Práce rukama je často podceňována. Na rodiče, jež 

nechají dítě vyučit se řemeslu, sousedi mnohdy pohlížejí jako na ty, kteří své dítě zanedbali. Změna 

našeho vztahu k řemeslu, je změnou našeho myšlení. Jestliže chceme, aby náš region ekonomicky 

prosperoval, neobracejme se zády k truhlářům, zámečníkům, instalatérům, klempířům…. 

Potřebujeme je! Aby odborná škola prosperovala, potřebuje zase Vás, veřejnost, Šumperany, Váš 

zájem a ochotu spolupracovat, podporovat nás v naší práci.   

Mgr. Irena Jonová 

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 


