
SPŠS oslavila 60 let od svého založení 
 

SPŠS v Olomouci je škola s dlouholetou tradicí. Svědčí o tom i skutečnost, že v měsíci září 

oslavila 60 let od svého založení. Oslavy proběhly důstojně, návštěvnost na všech akcích byla 

vysoká a slunečné dny jen podpořily příjemný pocit z tolik očekávané události. 

 

V pátek 25. 9. byly ředitelkou školy Ing. Martinou Zahnášovou, hejtmanem 

Olomouckého kraje Ing. Martinem Tesaříkem a primátorem statutárního města 

Olomouce Martinem Novotným zahájeny oslavy v krásném sále SZŠ v Olomouci. 

Příjemnou atmosféru podbarvily tóny Stupkova kvarteta, ve kterém již mnoho let působí i náš 

bývalý kolega – RNDr. Vladimír Žůrek. Kromě hudby a uměleckého přednesu v podání žáků 

školy na hudební večeru zazpívala i naše bývalá žákyně - Lenka Fillová. Večerem provázel 

Jaromír Pavlík, moderátor Českého rozhlasu Olomouc. 

     
        Ing. Martin Tesařík Ing. Martina Zahnášová   Martin Novotný 

        hejtman ředitelka školy  primátor 

 

 
 

 



V sobotu se konaly dvě akce: Den otevřených dveří a společenský večer ve Slovanském 

domě. Všechny nás příjemně překvapil velký počet návštěvníků – absolventů školy, rodičů, 

bývalých učitelů a významných hostů, kteří si přišli prohlédnout školu. Všude vládla příjemná 

atmosféra naplněná vzpomínkami na studentská léta a spolužáky. U vchodu byli hosté uvítáni 

koláčky a slivovicí. 

 

  

 
 

  
 

 



  
 

 
 

  
 

 



Oslavy ukončil slavnostní večer ve Slovanském domě. Celým večerem opět provázel 

moderátor Českého rozhlasu Olomouc - Jaromír Pavlík. K tanci hrála kapela Radka Svačiny a 

v malém salonku si mohli všichni zazpívat s profesionální cimbálovou muzikou Radošov. 

Ukázky tanců přispěly ke slavnostní atmosféře celého večera.  

 

 
 

  
 

 
 



 
 

Šest desítek let v životě školy - jakožto vzdělávací instituce - je organicky spojeno s 

pedagogy, kteří postupně vytvářeli image školy, s prvními studenty a absolventy, kteří zažili 

první dekády rodící se školy se všemi souvisejícími strastmi i slastmi, a s mnoha generacemi 

dalších, kteří navazovali na tyto základy. Šest dekád nepřetržitě vychází každým rokem z bran 

školy několik desítek strojařů, kteří šíří stavovskou čest tohoto oboru ve městě, kraji, regionu, 

ale i za hranicemi naší republiky. Je proto příjemné zjištění, že se těchto slavnostních dnů 

zúčastnili i významní politici našeho regionu. 

Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík je náš bývalý absolvent a převzal nad 

oslavami záštitu. Velmi nás potěšilo, že přišel nejen na slavnostní zahajovací koncert, ale se 

svou manželkou (také naší absolventkou) i na Den otevřených dveří. Zřizovatele školy, 

kterým je Olomoucký kraj, reprezentoval náměstek hejtmana pro oblast školství, Ing. 

Pavel Sekanina, který se zúčastnil sobotního společenského večera. Primátor statutárního 

města Olomouce, Martin Novotný, přišel na slavnostním zahajovací koncert i s manželkou, 

opět naší absolventkou. 

 

Oslavy skončily a život jde dál. Opět nastává čas 

každodenní práce, kdy se my, učitelé, snažíme vzdělávat a 

vychovávat další generaci strojařů. 


