
Vstupní dotazník-porovnání více škol 
 
Pozn.: Cena je platná ve všech variantách pro 5 škol, za každou 1 další školu se účtuje příplatek 50 Kč 
 
Cíle porovnání 
Za jakým účelem probíhá porovnání Výběr nejvhodnější školy pro mého syna  
Popište úžeji hlavní cíl porovnání Zvolit takovou střední školu, která by nejlépe vyhovovala synovým 

zájmům a potřebám 
Specifikujte kritéria porovnání Vzdálenost školy od bydliště, nejnižší cena za vzdělání, škola rodinného 

typu (spíše malá), co nejvíce mimoškolních služeb (vybavení školy, 
kroužky), následné uplatnění na trhu práce 

Jestliže považujete za podstatné specifikovat další 
informace potřebné k porovnání, uveďte je 

Bydliště mého syna je město Mohelnice. Je možné při výběru školy učinit 
i přesah za hranice kraje, ale pouze v každodenní dojezdové zóně 

 
Výběr varianty porovnání (zvolte pouze jednu z nabízených variant, ostatní nevyplňujte) 
1 Výběr na základě výčtu škol1) ne 
2 Výběr na základě konkrétního území a oboru vzdělání ano 
3 Výběr na základě konkrétního území a budoucího povolání ne 
4 Výběr na základě jiných kritérií ne 
 
Vyplňte v případě výběru varianty 1 
Zvolte Vámi vybraných 5 škol 
 
 
 
 
 
Potenciální další školy 
 
 
 



 
 
 
Vyplňte v případě výběru varianty 2 
Zvolte územní celek2) (až do úrovně okresu) Olomoucký kraj 
Zvolte obor vzdělání případně skupinu 
oborů vzdělání3) anebo studijní obor4) 

Všechny obory ze Skupiny oborů 
Doprava a spoje 

 
Vyplňte v případě výběru varianty 3 
Zvolte územní celek2) (až do úrovně okresu)  
Zvolte povolání5)  
 
Vyplňte v případě výběru varianty 4 
Zvolte územní celek2) (až do úrovně okresu)  
Specifikujte svá kritéria6)  

 
 

 
 

Analýza-porovnání škol 
 
1) Zhodnocení cílů zadání 
Zadavatel příslušného porovnání si žádá tvorbu analýzy za účelem výběru co nejvhodnější střední školy pro svého syna. Porovnání bylo 
specifikováno několika základními parametry, tím nejpodstatnějším je vymezení školy výběrem oborů ze skupiny oborů Doprava a 
spoje. Dalšími užšími parametry pak byly zvoleny vzdálenost školy od bydliště, nejnižší cena za vzdělání, škola rodinného typu (spíše 
malá), co nejvíce mimoškolních služeb (vybavení školy, kroužky), následné uplatnění na trhu práce. Výběr byl územně omezen na školy 
Olomouckého kraje, byla ale připuštěna i varianta určitého rozšíření, a to na školy z okolních krajů v dojezdové zóně. Parametrem 
oborovým a dojezdovým pak byly do analýzy vybrány následující 4 školy, a to díky splnění veškerých hlavních zadaných parametrů. 
Jednu z porovnávaných škol pak nalezneme v Pardubickém kraji. 
 



2) Informace o vyhovujících školách 
Vyhovující školy Střední škola logistiky a 

chemie, Olomouc 
Gymnázium Palackého a 
Střední odborná škola 
živnostenská Přerov, s.r.o. 

Střední škola železniční a 
stavební, Šumperk 

Vyšší odborná škola a 
Střední škola technická 
Česká Třebová 

Základní informace 
Adresa školy U Hradiska 29, Olomouc, 779 

00 
Palackého 1380, Přerov I - 
Město, 750 02 

Bulharská 8, Šumperk, 787 43 Habrmanova 1540, Česká 
Třebová, 560 02 

Okres Olomouc Přerov Šumperk Ústí nad Orlicí 
Kraj Olomoucký Olomoucký Olomoucký Pardubický 
IZO školy 110300572 600017966 107880041 110032110 
www stránky www.sslch.cz http://ssosz.sszprerov.cz http://www.sosz.cz http://www.vda.cz 
Email Inko@sslch.cz ssosz@sszprerov.cz sekretariat@soszs.cz vda@vda.cz 
Telefon 585 556 111, 585 556 112 581 218 019 583 213 156, 583 216 834 465 568 111, 465 508 420 

Fax X 581 218 018 583 212 012 465 568 199 

Ředitel školy PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Vladislav Polívka Mgr. Luboš Mátych Ing. Milan Kment 
Zřizovatel Veřejná Soukromá Veřejná Veřejná 
Školné/ročně X - 14 900,- (pro denní 

čtyřleté vzdělávání) 
- 16 000,- (pro denní 

nástavbové studium) 
- 16 800,- (pro dálkové 

nástavbové studium)  

X X 

Datum zahájení činnosti 1. 9.1950 1.9.1991 20.6.1996 5.11.1945 
Nejvyšší povolený počet 
žáků ve škole 

600 400 650 1120 

Školské služby 
Možnost ubytování Vlastní Domov mládeže Nezajišťuje Nezajišťuje Vlastní Domov mládeže 
Cena ubytování 1200 Kč/měsíc X X 1200 Kč/měsíc 
Stravování Vlastní školní jídelna - výdejna Nemá vlastní jídelnu Vlastní školní jídelna Vlastní školní jídelna 
Místa, kde škola poskytuje 
vzdělání 

U Hradiska 29, Olomouc - Palackého 1380, Přerov I-
Město 

- Klášterní Hradisko, Na 
Vlčinci 154, Olomouc 

- Bulharská 8, Šumperk 
- Čičákova 2, Šumperk 
- Hanácká 2, Šumperk 
- Žerotínova 56, Šumperk 
- Zemědělská 16, Šumperk 

- Habrmanova 1540, Česká 
Třebová 

- Na Skále 566, Česká 
Třebová 

- Skalka 1692, Česká 
Třebová 

Nabízené obory 
Portfolio nabízených oborů 37-41-M/01 Provoz a 37-41-M/01 Provoz a 37-42-M/01 Logistické a 37-41-M/01 Provoz a 



vzdělání z řešené skupiny 
oborů vzdělání (kategorie 
vzdělání-vysvětlivky) 

ekonomika dopravy (M) ekonomika dopravy (M) finanční služby (M) - dálkové ekonomika dopravy (M) 
37-42-M/01 Logistické a 
finanční služby (M) 

   

Přijímací řízení 
Přijímací zkoušky Písemná-test studijních 

předpokladů 
Se nekoná Písemná-test studijních 

předpokladů 
Písemná-test studijních 
předpokladů, ČJ, MAT, Scio 
test 

Kritéria pro přijímání Body za prospěch X X Body za prospěch 
Požadovaný prospěch (kdy 
je šance na přijetí) 

1,9 1,8 X X 

Termín přijímacích zkoušek 22.4.2013 Neuveden 22.4.2013-30.4.2013 22.4.2013 
Dny otevřených dveří 7.12.2012 (8-17 hod), 

12.1.2013 (9-12 hod) 
15.11.2012, 6.2.2013 16.1.2013,8-17. hod. 30.11.2012, 1.12.2012, 

19.1.2013 
Bonusy vázané na jednotlivé 
obory vzdělání 

- výuka předmětu Fiktivní 
firmy, možnost získat 
řidičský průkaz skupiny A, 
B (zdarma A, B), výměnné 
pobyty v zahraničí, účast 
na mezinárodních 
projektech (Provoz a 
ekonomika dopravy) 

- výměnné pobyty v 
zahraničí, účast na 
mezinárodních projektech 
(Logistické a finanční 
služby) 

- žáci mohou získat 
stipendium 

X - žáci mohou získat 
stipendium, certifikát 
CISKO, možnost získat 
řidičský průkaz skupiny B 
(zdarma B) 

Vybavení školy 
Přístup na PC mimo 
vyučování 

V omezené míře V neomezené míře Není možný V neomezené míře 

Přístup na internet mimo 
vyučování 

V omezené míře V neomezené míře Není možný V neomezené míře 

Studovna Ne Ano Ne Ano 
Fitcentrum Ne Ne Ano Ano 
Venkovní hřiště Ano Ano Ne Ano 
Tenisové kurty Ano Ne Ne Ano 
Školní bufet Ano Ano Ne Ano 
Autoškola Ne Ne Ano Ne 



Školní klub Ne Ne Ne Ne 
Další vybavení Nápojový automat, 

potravinový automat, 
autoškola, multimediální 
jazyková učebna, zájmový 
kroužek sportovní, umělecký 

Nápojový automat, 
multimediální jazyková 
učebna 

Nápojový automat, 
potravinový automat, 
multimediální jazyková 
učebna, tělocvična 

Nápojový automat, zájmový 
kroužek sportovní, technický, 
Siťová akademie CISCO 

Bezbariérový přístup Ne Ne Ano Ano 
Uplatnění čerstvých absolventů na trhu práce 
Míra nezaměstnanosti 
čerstvých absolventů u 
jednotlivých oborů vzdělání 
školy v ČR 

Provoz a ekonomika dopravy 
– 12,5 % (duben 2011); 13,4 
% (duben 2012) 
Logistické a finanční služby - 
15,1 % (duben 2011); 17,1 % 
(duben 2012) 

Provoz a ekonomika dopravy – 
12,5 % (duben 2011); 13,4 % 
(duben 2012) 

Logistické a finanční služby - 
15,1 % (duben 2011); 17,1 % 
(duben 2012) 

Provoz a ekonomika dopravy 
– 12,5 % (duben 2011); 13,4 
% (duben 2012) 

Míra nezaměstnanosti 
čerstvých absolventů 
skupiny oborů v kraji 

Doprava a spoje - 10,4 % 
(duben 2011) 

Doprava a spoje - 10,4 % 
(duben 2011) 

Doprava a spoje - 10,4 % 
(duben 2011) 

Doprava a spoje - 12,9 % 
(duben 2011) 

Míra nezaměstnanosti 
čerstvých absolventů 
skupiny oborů v ČR 

Doprava a spoje - 13,3 % 
(duben 2011), 14,4 % (duben 
2012) 

Doprava a spoje - 13,3 % 
(duben 2011), 14,4 % (duben 
2012) 

Doprava a spoje - 13,3 % 
(duben 2011), 14,4 % (duben 
2012) 

Doprava a spoje - 13,3 % 
(duben 2011), 14,4 % (duben 
2012) 

Míra nezaměstnanosti 
čerstvých absolventů 
příslušných stupňů vzdělání 
oborů školy v kraji 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 14,3 % (duben 
2011) 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 14,3 % (duben 
2011) 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 14,3 % (duben 
2011) 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 8,6 % (duben 
2011) 

Míra nezaměstnanosti 
čerstvých absolventů 
příslušných stupňů vzdělání 
oborů školy v ČR 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 11,4 % (duben 
2011); 9,0 % (duben 2012) 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 11,4 % (duben 
2011); 9,0 % (duben 2012) 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 11,4 % (duben 
2011); 9,0 % (duben 2012) 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (M) - 11,4 % (duben 
2011); 9,0 % (duben 2012) 

Míra nezaměstnanosti všech 
čerstvých absolventů v kraji 

- 14,6 % (duben 2011) - 14,6 % (duben 2011) - 14,6 % (duben 2011) - 9,8 % (duben 2011) 

Míra nezaměstnanosti všech 
čerstvých absolventů v ČR 

- 12,2 % (duben 2011); 10,2 % 
(duben 2012) 

- 12,2 % (duben 2011); 10,2 % 
(duben 2012) 

- 12,2 % (duben 2011); 10,2 % 
(duben 2012) 

- 12,2 % (duben 2011); 10,2 % 
(duben 2012) 

 
 
 
 
 



3) Porovnání škol 
Všechny čtyři školy, které byly vybrány na základě stanovených kritérií, by za určitých předpokladů mohly být vhodnou volbou pro syna 
zadavatele. Co se týče jednotlivých kritérií, bude použit algoritmus postupné eliminace škol na základě těchto kritérií. Jako první bude 
eliminována Střední škola železniční a stavební, Šumperk, jelikož nenabízí žádný z požadovaných oborů vzdělání v denní formě 
vzdělávání. Dá se předpokládat, že ačkoliv tento požadavek nebyl striktně zadán, měl by syn navštěvovat školu v denní formě vzdělávání. 
Pokud by tomu tak ovšem nebylo, lze tuto školu nadále řadit mezi adepty na studium, veškeré potřebné informace jsou v analýze 
k dispozici. 
Jako další nevhodná varianta se jeví Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., a to z důvodu poměrně 
vysokého ročního školného, čímž se škola vymezila z kritéria co nejnižší ceny v zadání.  
Při porovnávání zbylých dvou škol, a to Střední školy logistiky a chemie, Olomouc a Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká 
Třebová analýza bere v potaz další z kritérií zadání, i když je potřebné podotknout, že obě školy vyšly z analýzy takřka na totožné 
kvalitativní úrovni. Přesto vzhledem k většímu množství bonusů při samotném průběhu vzdělávání, větší nabídce odpovídajících oborů 
vzdělání, obdobné vybavenosti (výsledná škola zde končí mírně hůř) a rovněž jednodušší formě přijímacího řízení, vychází ze 
vzájemného srovnání lépe Střední školy logistiky a chemie, Olomouc. Je potřebné ovšem podotknout, že výsledné pořadí není 
dogmaticky dáno a je možné přihlédnout k váze jednotlivých kritérií a seřadit školy podle této váhy. 
 
4) Výsledné pořadí škol 

- Střední školy logistiky a chemie, Olomouc 

- Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová 

- Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. 

- Střední škola železniční a stavební, Šumperk 
 
 
Související a doplňující analýzy, rozbory a činnosti: 
- Informace o konkrétní škole (velmi podrobné) 
- Sestavení portfolia pracovní kariéry 
- Data o uplatnění absolventů na trhu práce 
- Portfolio veškerých potřebných informací týkajících se konkrétního zaměstnání 
 


