Historie a současnost školy
První historické zmínky o existenci zemědělského školství v regionu Města Albrechtice pocházejí
z roku 1853 a obsahují informace o německé rolnické škole. V opavském archivu je zaznamenána
písemná žádost pana Karla Schmidtmayera z roku 1946, ve které se hovoří o požadavku na zřízení
zemědělské školy pro mladé lidi z Albrechticka, Jindřichovska a Osoblažska, aby měli možnost se
odborně vzdělávat. Ze stejných pramenů vyplývá, že tato školská instituce začala fungovat od roku
1947 nejprve jako Zimní rolnická škola, pak jako Zemědělská učňovská škola a od roku 1960 jako
Zemědělské odborné učiliště.
V následujících letech se učiliště dále vyvíjelo. Učební obory, které byly původně dvojleté, byly
změněny na tříleté. Roku 1969 byla zřízena dvouletá dívčí odborná škola, která dávala žákyním široký
okruh znalostí, a absolventky školy našly uplatnění v mnoha povoláních.
V druhé polovině 60. let bylo zřízeno Podnikové zemědělské odborné učiliště v Osoblaze. Toto
zařízení bylo roku 1973 zrušeno a jeho žáci byli přeřazeni do Města Albrechtic. Podobný osud stihl
roku 1976 i Podnikové učiliště v Rudné pod Pradědem. V obou případech bylo nutné Albrechtické
učiliště rozšířit a přizpůsobit organizaci práce na odborném výcviku a v teoretickém vyučování novým
podmínkám, většímu počtu žáků i většímu počtu pracovních skupin na odborném výcviku.
K další změně došlo v roce 1977, kdy byla při škole zřízena Střední škola pro pracující, která byla
nástavbou na tříleté učební obory a končila maturitou. Tento typ vzdělávání zaznamenal časté změny
v názvu, ale existuje na škole dodnes.
Na počátku 80. let minulého století byla škola rozšířena o Zvláštní odborné učiliště, které začalo
poskytovat vzdělání žákům zvláštních škol nebo těm žákům základních škol, kteří ukončili povinnou
školní docházku v jiném než 9. ročníku. Do vzdělávací nabídky školy byly postupně zařazeny obory
Zahradnické práce, Opravářské práce, Kuchařské práce a Cukrářské práce.
V září roku 2003 byla škola zařazena do programu trvalé vzdělávací základny Ministerstva
zemědělství ČR a získala akreditaci pro realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností
v rámci celoživotního vzdělávání.
V následujícím roce byla od 1.9.2004 škola rozšířena o střední odbornou školu a do vzdělávací
nabídky byly zařazeny čtyřleté studijní obory Ekonomika zemědělství a výživy, Ochrana a tvorba život.
prostředí, Chovatelství a Zemědělský podnikatel. V roce 2017 byly tyto obory ze vzdělávací nabídky
školy vyškrtnuty z důvodu nezájmu veřejnosti o vzdělávání v těchto oborech.
V roce 2005 došlo ke změně názvu školy na Střední školu zemědělství a služeb a byla zahájena výuka
tříleté dálkové formy nástavbového studia Podnikání.
V následujícím období docházelo k dílčím úpravám v oborové nabídce a až do roku 2017 škola
poskytovala vzdělání žákům ve tříletých učebních oborech ukončených závěrečnou zkouškou
s výučním listem a v nástavbovém studiu v denní a dálkové formě ukončené maturitní zkouškou.
V roce 2017 s účinností od 1.7. 2017 Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/345 k usnesení rady kraje č.
14/1195 ze dne 30.5. 2017 rozhodlo o sloučení organizací ZŠ, Město Albrechtice, Hašlerova 2
(zanikající organizace) a SŠZS, Město Albrechtice (přejímající organizace) a změně názvu přejímající
organizace na Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace.
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Součástí organizace se tak stala základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (Historie ZŠ zde).
V historii školy nesmíme opomenout mezinárodní spolupráci se Střední rolnickou školou v Prudniku.
Navázání prvních kontaktů proběhlo v listopadu 2004 a následně dne 17.5.2005 byla podepsána
spolupráce CZ-PL se Střední rolnickou školou v Prudniku. Tato spolupráce trvala až do roku 2019, kdy
byla přerušena z důvodu změny na pozici ředitele partnerské školy.
Od roku 2005 byly realizované tyto projekty:
rok 2005
„Odborná stáž žáků v zemědělství Euroregionu Praděd“, realizace 1.6. – 26.8. 2005 (zdroj Leonardo
da Vinci, 9.285 EUR);
rok 2006 až 2008
„Vývoj zemědělství ve Slezsku a Opolském vojvodství“, realizace 1.9. 2006 – 31.8. 2008 (zdroj MŠMT
ČR – SIPVZ);
rok 2009 až 2010
„Tradiční česko polská kuchyně v Euroregionu Praděd přiblížení vzděl. nabídky partnerských škol
v Prudniku a v Městě Albrechticích“, realizace únor 2009 – únor 2010 (zdroj Euroregion Praděd,
173.077 EUR= 4,5 mil. Kč z toho 900.000,- Kč škola);
rok 2013 až 2014
„Česko-polská spolupráce SŠ v oblasti netradičních volnočasových aktivit“, realizace červen 2013 –
červen 2014 (zdroj Euroregion Praděd 14.586 EUR);
rok 2015
„Kinballem přes hranice“, realizace leden až duben 2015 (Euroregion Praděd 7.474 EUR);
rok 2016
„Dobrovolnictví – společně můžeme více“ – projekt realizovaný městem Prudnik - přednáška a
beseda na téma „Dobrovolnictví v Polsku“, účast žáků a pedagogických pracovníků školy na
dvoudenní závěrečné sportovně-kulturní akci v Prudniku;
rok 2017 a 2018
V tomto období se uskutečňovaly sportovní česko-polské aktivity v rámci udržitelnosti projektů
„Kinballem přes hranice“ a „Česko-polská spolupráce SŠ v oblasti netradičních volnočasových aktivit“.
V roce 2016 byly aktivity školy v oblasti Česko-polské spolupráce za uplynulé programovacím období
2007-2013 oceněny na Konferenci Euroregionu Praděd, která se konala dne 6. října 2016 v Prudniku.
Škole bylo uděleno ocenění pro nejlepší beneficienty Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika-Polsko 2007-2013.
Dalším významným prvkem v činnosti školy se stala oblast celoživotního vzdělávání a spolupráce se
zaměstnavateli.
Od roku 2003, kdy byla škola zařazena do Trvalé vzdělávací základny Mze ČR, se začala škola
zaměřovat na oblast celoživotního vzdělávání. V souladu s oborovou strukturou škola dlouhodobě
vytvářela a vytváří formou profesních kvalifikací možnosti odborného vzdělání pro zájemce z řad
veřejnosti v oblasti zemědělství a zahradnictví, oblasti gastronomie a oblasti strojírenství, s cílem
umožnit jim získání výučního listu a zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.
V roce 2008 získala škola autorizaci pro profesní kvalifikaci povolání Kuchař (udělená MMR ČR dne
23. 7. 2008, prodloužení autorizace do 23. 7. 2023), v roce 2010 autorizaci pro profesní kvalifikaci
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povolání Zahradník (udělená MZe ČR dne 15. 1. 2010, prodloužení autorizace do 16.1. 2025) a v roce
2016 autorizaci pro profesní kvalifikace povolání Opravář strojů a zařízení, Montér ocelových
konstrukcí, Zámečník (udělená MPO ČR dne 4. 7. 2016 na období 5 let).
Od 11.4. 2012 také zahájila svou činnost Svářečská škola 13/117, která slouží nejen pro výuku žáků
školy, ale také pro zájemce z řad veřejnosti a zaměstnanců partnerských firem formou periodických
přezkoušení BOZ dle ČSN 050705, ČSN EN ISO 9606 –1 135 Plech, trubka, ČSN EN ISO 9606 –1 111
Plech, trubka a zaškolení pro řezání kyslíko-acetylenovým plamenem ZP 311-2 1.1.
Od roku 2019 zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování začala pracovat jako Metodik dalšího
vzdělávání v rámci realizace aktivit projektu ,,Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Moravskoslezského kraje" reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006, intervence ,,Rozvoj škol jako
center dalšího profesního vzdělávání ".
Stejně jako škola historicky procházela celou řadou změn v organizaci a oborové struktuře, stejně tak
její činnost byla spojena s celou řadou změn v oblasti materiálního zajištění výchovně vzdělávacího
procesu. Financování těchto akcí bylo zajištěno vlastními prostředky školy nebo prostředky
zřizovatele.
K nejvýznamnějším investicím a opravám patřily:
v roce 2004 rekonstrukce plynové kotelny školy (2.320 tis. Kč);
v roce 2006 odstranění havarijního stavu objektu dílen (1.900 tis. Kč);
v roce 2008 rekonstrukce kotelny v objektu dílen (258 tis. Kč), vybavení učebny IT (190 tis. Kč);
v roce 2009 výměna oken budovy školy (1.924 tis. Kč), nová vzduchotechnika ve ŠJ (621 tis. Kč);
v roce 2010 vybavení biochemické laboratoře (119 tis. Kč);
v roce 2011 vybavení dílen OV tech. oborů v rámci projektu MSK „Centra technického vzdělávání na
Bruntálsku“ (8.780 tis. Kč), přestavba dílny OV pro ruční obrábění OV (195,69 tis. Kč), přestavba dílny
OV svařování (86,97 tis. Kč);
v roce 2012 rekonstrukce stropu ve ŠJ – odstranění havar. stavu (1.017,5 tisk. Kč), modernizace
počítačové učebny – elektroinstalace (167,06 tis. Kč);
v roce 2014 strukturovaná kabeláž učebny IT (167 tis. Kč), strukturovaná kabeláž v dílnách OV (44,15
tis. Kč);
v roce 2015 zateplení budovy tělocvičny (5.743,20 tis. Kč), oprava dřevěné podlahy v tělocvičně
(899,35 tis. Kč);
v roce 2016 realizace akce „Odstranění havarijního stavu střechy“ (2.511,78 tis. Kč), oprava
elektrorozvodů v budově školy (123,2 tis. Kč), oprava rozvodu počítačové sítě v budově školy (96,8
tis. Kč);
v roce 2017 rekonstrukce sociálních zařízení školy (3.500 tis. Kč), oprava slaboproudých rozvodů a
elektroinstalace v budově školy (595,6 tis. Kč);
v roce 2018 vybavení dílny svařování v rámci projektu MSK „Modernizace výuky svařování“
(1.383,757 tis. Kč);
v roce 2019 oprava vstupního schodiště do budovy školy (641.318,00 Kč), oprava komunikace
v areálu školy (381.992,00 Kč).
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Chronologický přehled jmen ředitelů organizace a názvu organizace:
Období

Název organizace

1853

první rolnická škola v regionu Města Albrechtic (německá)
Podána písemná žádost pana K.
-

17.3.1946

Ředitel

Schmidtmayera na Okresní úřad o zřízení lidové
zemědělské nebo zimní rolnické školy

23.10. 1946

Zimní rolnická škola

-

Okresní úřad povoluje zřízení od roku 1947-48 a
požaduje, aby se na provozu školy finančně podílely obce,
ze kterých budou do školy docházet žáci

1947-1955

Zimní rolnická škola

27.4.1949

z Matričního listu, který vypracoval správce
Zimní rolnické školy Ing.Blažek, vyplývá, že
Zimní rolnická škola sídlí v budově č.p.15 na
nám. Dr.E.Beneše. Jednalo se o budovu bývalé
české národní školy, která byla postavena v r.
1749

1956-1960

Zemědělská mistrovská škola

Ing. Menšík

Ing. František Herš

Středisko pracujícího dorostu
1960-1962

Zemědělské odborné učiliště
(odloučená pracoviště
Podnikové zemědělské odborné učiliště v Osoblaze
Podnikové zemědělské odborné učiliště v Rudné pod
Pradědem)

Jiří Gojný

1962
1970-1976

nová součást Dívčí odborná škola

1973

ukončena činnost Podnikového zemědělského
odborného učiliště v Osoblaze

1976

ukončena činnost Podnikového zemědělského
odborného učiliště v Rudné pod Pradědem

1977

nová součást Střední škola pro pracující

1980

Střední odborné učiliště zemědělské

1989

nová součást Zvláštní odborné učiliště, určeno
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky,
kteří ukončili povinnou školní docházku v jiném než 9.
ročníku

1990
1991

Milan Pavelek
Zvláštní odborné učiliště změněno na Odborné
učiliště zemědělské
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Období

Název organizace

Ředitel

1996

nová součást Učiliště určeno pro žáky, kteří ukončili
povinnou školní docházku v jiném než 9. ročníku

Ing. Josef Jiřík

2001
2003
2004

Ing. Lenka Metzlová
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné
učiliště a Učiliště
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
nová součást Střední odborná škola od 1.9.2004

2005

Střední škola zemědělství a služeb

2017

Střední odborná škola a Základní škola
S účinností od 1.7. 2017 Zastupitelstvo kraje usnesením
č. 4/345 k usnesení rady kraje č. 14/1195 ze dne 30.5.
2017 rozhodlo o sloučení organizací ZŠ, Město
Albrechtice, Hašlerova 2 (zanikající organizace) a SŠZS,
Město Albrechtice (přejímající organizace).

Zdroj
1. 60 let zemědělského školství v Městě Albrechticích 1947-2007, 2007, Historie zemědělského školství v Městě
Albrechticích, Zdeňka Šlagorová
2. Výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 2001/2002 až 2019/2020
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