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Historie naší školy má svou předehru 
v roce 1959, kdy rada ONV v Karviné roz-
hodla o zřízení učňovské školy pro obory 
obchodu a služeb. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že v Orlové končilo svoji činnost Pe-
dagogické gymnázium, bylo rozhodnuto, 
aby v jeho budově (v sousedství Cingero-
va domu) byla tato nově zřizovaná škola 
umístěna.

Ve školním roce 1959/1960 byly zří-
zeny čtyři třídy (zedníci a holiči) jako po-
bočka učňovské školy Hlučín. 1. září 1960 
došlo ke zřízení samostatné učňovské 
školy v Orlové, jejimž ředitelem se stal 
Rudolf Fadrný. Škola měla 11 tříd ( 4 pro-
davačské, 4 třídy zedníků a 3 třídy holičů). 
Prostor školy a domova mládeže využívali 
také žáci gymnázia, zdravotní školy, prů-
myslové školy strojní, průmyslové školy 
hutní a ekonomické školy.

Od roku 1962 byl učební obor zedník 
převeden na učňovskou školu do Čes-
kého Těšína a ve škole se až do školního 
roku 1970/1971 vyučovaly učební obory 
prodavač – potravinářské, průmyslové 
a smíšené zboží a holič – kadeřník. V tom-
to roce škola vzdělávala 1072 žáků. Od 
dalšího školního roku byl obor holič – ka-
deřník převeden do Českého Těšína a ško-
la se stala obchodní školou.

Předností budovy v Orlové bylo mimo 
jiné to, že byla umístěna v prostředí par-
ku. V blízkosti školy bylo sportovní hřiště 
a koupaliště. Po roce 1972 se začaly vý-
razněji projevovat na budově školy škody 
způsobené rozšiřujícím se poddolová-
ním, a proto rada Severomoravského KNV 
schválila výstavbu nové náhradní školní 
budovy v Havířově. 

Výstavba nové školy byla zahájena 
v roce 1972 a ukončena v roce 1975. Žáci 
se spolu se svými pedagogy přestěhovali 
do nové budovy v Havířově – Prostřední 
Suché na ulici Kpt. Jasioka v říjnu 1975.

Od roku 1978 se vyučuje vedle pro-
davačských oborů nově i obor Provoz 
obchodu střední školy pro pracující. V ro-
ce 1981 došlo ke změně názvu školy na 
Střední odborné učiliště. Od roku 1984 
se ředitelkou školy stala Ivana Dolná 
– Ašmerová a postupně se nabídka školy 
rozšířila o další zaměření oboru prodavač 
a službové obory (kadeřník, krejčí, výroba 
konfekce, obuvník a sklenář). V roce 1990 
vznikla Rodinná škola.

Roku 1992 se stal novým ředitelem 
školy Libor Lenčo a od devadesátých let 
docházelo k významným změnám v ži-
votě školy – zejména ke dvěma slouče-
ním. V roce 1997 se Středním odborným 
učilištěm obuvnickým a o rok později 
s ISŠ řemesel, podnikání a služeb, Haví-
řov–Podlesí, Junácká 1. Postupně se také 
významně měnila struktura oborů vzdě-
lání ve prospěch maturitních oborů, na 
což reflektovala změna názvu školy na 
SOŠ a SOU, ke které došlo v roce 1999.

Nabídka oborů vzdělání se po roce 
2000 ustálila na:

a) službových oborech SOU: Prodavač 
(různá zaměření), Kadeřník, Krejčí

b) oborech nástavbového studia pro 
výše uvedené obory 

c) maturitních oborech SOU: Obchod-
ník, Kosmetička

d) maturitních oboreh SOŠ: Výchovná 
a humanitární činnost – sociálně 

výchovná činnost a sociálně administra-
tivní činnost

Školu i region významně obohatil stu-
dijní obor Pedagogické lyceum, který se 
na škole vyučuje od 1. září 2004.

Od roku 2007, kdy se stal ředitelem 
školy Petr Szymeczek, se začíná vyučovat 
obor Gymnázium – všeobecné, které se 
profiluje ve spolupráci s katedrou Evrop-
ské integrace ekonomické fakulty VŠB-TU 
a Eurocentrem v Ostravě na eurostudia.

V současnosti se na Střední škole v Ha-
vířově–Prostřední Suché vzdělává téměř 
800 žáků, kteří se připravují pro povolání 
nebo studium nejen v hlavní budově ško-
ly, ale i na odloučeném pracovišti v Haví-
řově – Podlesí a v rámci odborného výcvi-
ku a odborných praxí navštěvují stovky 
obchodních firem, úřadů, humanitárních 
organizací, mateřských i základních škol.

Žáci školy vyjíždějí již šest let, díky 
projektu Leonardo, na odborné stáže do 
zahraničí a spolupracují se svými vrstev-
níky z partnerských škol v projektu Co-
menius.

Naše škola se významnou měrou po-
dílí i na kulturním životě Havířova pořá-
dáním mezinárodní soutěže studentek 
středních škol MISS RENETA, podzimní 
módní a účesové show K-Mode a dalšími 
aktivitami.

Před padesáti lety se Učňovská škola 
v Orlové nastěhovala do budovy Pedago-
gického gymnázia.

Dá se tedy říci, že kruh se uzavřel.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy

Historie
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Krajské kolo středoškolské 
odborné činnosti
1. místa – 2002, 2008
2. místa – 2005, 2007, 2008
3. místa – 2002, 2008, 2009, 2010

Studentská konference 
„Labyrintem ekonomie“
Od školního roku 2004/2005 obsazují naši žáci 
každoročně 1. a 2. místa

Výtvarné soutěže
2004/2005 – Evropa ve škole (krajské kolo) 

– 3. místo
2009/2010 – Nakresli si svůj comics 

(celostátní kolo) – 1. a 2. místo

Calibr cup Lanškroun (celostátní soutěž 
kadeřníků a kosmetiček)
1. místo – 2003, 2004, 2006, 2009, 2010
2. místo – 2006, 2007, 2009
3. místo – 2005

Mistrovství ČR v dekorativní tvorbě 
Praha (kadeřník, kosmetička)
1. místo – 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010
2. místo – 2003
3. místo – 2008

Harmonie Brno (mistrovství ČR 
mladých kadeřníků a kosmetiček)
1. místo – 2004
2. místo – 2004, 2007, 2010
3. místo – 2008

Celostátní soutěž kadeřníků 
a kosmetiček České 
Budějovice
1. místo – 2007, 2008, 2009

Šarm Znojmo 
(soutěž kosmetiček)
1. místo – 2010

Mladý módní tvůrce Jihlava 
(krejčí)
1. místo – 2005
3. místo – 2007

Úspěchy našich žáků v posledních deseti letech
Žáci školy se od školního roku 2002/2003 zúčastňují jako 

úspěšní řešitelé celostátního kola matematické soutěže JČMF. 
Literární soutěž Maxe Broda (Praha), Čestná uznání – 2002/
2003, 2005/2006, Wolkerův Prostějov, Šavrdův pohár, 2. místo 
– 2006/2007, 2007/2008. Úspěšně reprezentují školu v pěvec-
ké soutěži TALENT, v celé řadě sportovních soutěží (letošním 
úspěchem bylo např. umístění na 1. místě v krajském kole 
o nejlepší pohybovou skladbu, na celostátním kole v Praze 
skončili čtvrtí), celostátních soutěží se zúčastňovali i žáci obo-
rů Obchodník a Prodavač.



12ALMANACH 2010, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace • 50. výročí



13 ALMANACH 2010, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace • 50. výročí

MISS RENETA
V letošním roce je MISS RENETA plnoletá, proběhl už 18. ročník této meziná-

rodní soutěže krásy pro studentky středních škol. Když byla MISS RENETA ještě 
v plenkách, konalo se pouze školní kolo, ale postupem času se tato nadějná slečna, 
řečeno obrazně, vypracovala na prestižní mezinárodní soutěž. 

Během let se v soutěži vystřídala spousta dívek, které se pak dostaly dalších 
soutěží krásy na úrovni národní i mezinárodní. V MISS RENETA začínaly např. Rad-
ka Kocurová, Renáta Langerová, Zuzana Putnářová, Aneta Vignerová, Hana Věrná 
a spousta dalších, které pak dobyly česká i světová mola. 

MISS RENETA je soutěž, která je stále populárnější, každoročně beznadějně je 
vyprodaná a musím dodat, že nejen pozvedla úroveň naší školy a zviditelnila ji mezi 
veřejností, ale je přínosem i pro město Havířov, které se podílí na její organizaci. 

Do  této soutěže je samozřejmě zařazen i kulturní program, vystřídala se zde 
spousta významných českých umělců, jako např. Zora Jandová, Michal David, Leo-
na Machálková, Ywetta Blanarovičová, Petr Muk, Zuzana Norrisová, Maxim Turbu-
lenc, Matrin Chodúr a další. Ani moderátoři nejsou ledajací, během let slavnostním 
večerem provázel finalistky MISS RENETA např. Honza Musil, Vladimír Hron a v po-
sledních letech zůstává MISS RENETĚ věrný Jan Čenský. 

Krásných dívek na středních školách u nás i v zahraničí neustále přibývá, proto 
věřím, že MISS RENETA má před sebou skvělou budoucnost.

Bc. Šárka Antalková K–MODE ROZMARY SHOW
Nápad představit své umění před havířovským publikem se zrodil před šesti lety v hla-

vě Jarmily Kohutové. V realizaci prvního pilotního programu K-MODE ROZMARY SHOW ji 
pomohly Petra Neuwirthová, Irena Janková a Šárka Antalková a přibližně stovka studentů 
školy. V té době nikdo netušil, že je položen základní kámen tradiční prezentaci školy před 
širokou havířovskou veřejnosti, navíc v krásném předvánočním čase.

 Název K-MODE původně znamenal módu podle Kadeřníků, Krejčích a Kosmetiček. 
V současné době je K-MODE pro Každého, kdo se chce realizovat. Součástí vystoupení 
jsou experimentální návrhářské práce studentů, které zhotoví pod dohledem zkušených 
pedagogů. K jejich realizaci používají různé neobvyklé materiály - látku, plasty, CD nosi-
če, sklo a mnoho dalších. Program je vždy obohacen o účesovou extravagantní tvorbu, 
o zpěv studentů naší školy a tanec. Nechybí ani hosté - taneční skupiny z Havířova či Třin-
ce, módní přehlídky z dílny polských, ostravských nebo frýdecko–místeckých středních 
škol. 

Každý rok je program jedinečný, nápaditý a něčím zvláštní. V minulém roce se o pře-
kvapivý konec postarali i učitelé naši školy, kteří vystoupili ve vtipných a zajímavých ta-
nečních kreacích a kostýmech. Prostě K-MODE Rozmary se mění k lepšímu!

Mgr. Petra Neuwirthová
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Projekt LEONARDO – mobility 
umožňuje žákům získat zkušenosti ze svého 

oboru v zahraničí. Škole se od roku 2003 daří tuto 
možnost rozvoje profesních kompetencí žákům téměř 
každoročně nabízet. Postupně jsme uskutečnili tyto 
měsíční zahraniční stáže:
2003 –  Slovensko (Žilina) – obor vzdělání Prodavač, 

Obchodník
2004 –  Rakousko (St. Polten) – obor vzdělání Kadeřník
2005 –  Velká Británie (Harlow) – obor vzdělání 

Výchovná a humanitární činnost
2007 –  Německo (Lipsko) – obor vzdělání Kosmetička
2008 –  Německo (Lipsko) –obor vzdělání Pedagogické 

lyceum
V tomto školním roce se uskuteční zahraniční stáž 

žáků Výchovné a humanitární činnosti ve finském Pori.

Ohlédnutí za Lipskem
(Leonardo – pedagogické lyceum na pedagogické praxi 
v Lipsku, rok 2007)

 Měsíční pobyt v Lipsku splnil každému jiná očekávání 
a přinesl odlišné zkušenosti. Pro všechny však znamenal 
příjemnou změnu a vytržení ze školního stereotypu. 

Účelem pobytu byla odborná praxe 14 studentek Pe-
dagogického lycea v lipských mateřských školách. Práce 
s dětmi různého věku přinášela od počátku úsměvné oka-
mžiky způsobené jazykovou bariérou. Postupně nabývala 
děvčata větší jistotu a dobře se zorientovala v novém pro-
středí. Kladná hodnocení ze všech pracovišť, která si sebou  
kromě certifikátů přivezly, byla toho důkazem. 

Součástí každého dne se staly společné snídaně, ke 
kterým patřil pověstný „Kuchen“, a odpolední sezení spo-
jená se vzájemným si sdělováním různých dojmů a kurióz-
ních situací z pracovišť.

Nezapomenutelné se jistě staly společné nedělní obě-
dy, v jejich přípravě se střídaly skupinky děvčat. Závěr však 
patři „mistrům“ – pedagogickému dozoru.

Volné víkendy umožnily děvčatům blíže poznat Lip-
sko, nebo navštívit Drážďany. Zde je fascinoval pověstný 
Zwinger, také Frauenkirche a celou návštěvu 
Drážďan umocnila plavba po Labi.

Hlavní město Berlín, který dívky také na-
vštívily, svým deštivým počasím prohlídce 
příliš nepřál, ale o to víc chutnal a zahříval 
Glückwein. Přes nepřízeň počasí se stalo za-
jímavým zážitkem získání výjezdní doložky 
potřebné v minulosti k cestě z NDR do NSR 
a opatřené všemi nepostradatelnými razítky . 
To vše probíhalo u ruin Berlínské zdi. Návštěvu 
Berlína ukončila děvčata v oblacích, tedy po-
hledem na večerní Berlín z televizní věže.

Ing. Zdeňka Jahnová

Projekt COMENIUS – partnerství škol 
umožňuje pedagogům a žákům škol z různých stá-

tů dlouhodobě spolupracovat, setkávat se, vyměňovat 
si zkušenosti a navazovat přátelství, která spolu s pro-
jektem nekončí.

Poprvé jsme tento typ projektu úspěšně vyzkoušeli 
v období 2004-2007 spolu s partnerskými školami Ze-
spol szkol ponadgymnazialnych w Rydultowach z Pol-
ska, Stredným odborným učilištem obchodným v Žilině 
a s rakouskou školou Hohere Lehranstalt fur Tourismus 
Krems. V srpnu 2006 jsme získali 1.místo v soutěži o nej-
lepší produkt projektu.

V letech 2008-2010 jsme v rámci projektu Comenius 
spolupracovali na projektu „Sport bez hranic“ se Spoje-
nou školou, Rosinská cesta č. 4 v Žilině a Technikum Nr. 
4 w zespole szkol budowlanych im. gen. Stefana Grata 
Rowieckiego z Cieszyna.

Ve školním roce 2008/2009 se patnáct žáků školy 
zúčastnilo týdenního pobytu v polské Pszczyně v rám-
ci projektu INTEGRACE V PŘÍHRANIČÍ. Setkání mládeže 
z různých zemí se uskutečnilo v duchu názvu projektu 
„Historie a sport – cesta ke vzájemnému poznání“. 
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