
 
 

 

Stručně z historie školy  
1. 1932 – na návrh ředitele odborných škol živnostenských Františka Růžičky ze 

dne 22. 4. 1932 se městské zastupitelstvo usneslo zřídit nižší mistrovskou 
školu strojnickou ve Vsetíně, zřízení školy podpořil tehdejší starosta města a 
jeho významný občan, podnikatel, shodou okolností též majitel 
elektrostrojírenského závodu Josef Sousedík 

2. 1. 9. 1932 - zahájena výuka - 30 studentů  
3. 1934 - škola přejmenována na Veřejnou československou mistrovskou školu 

strojnickou 
4. 1937 – dostavěn závod Zbrojovka a potřebnost kvalifikovaných technických 

odborníků se v regionu zvyšuje 
5. 1939 – 1945 – ve válečných letech byla výuka často narušována, řada studentů 

byla totálně nasazena na práce do Německa, někteří pracují v odbojovém hnutí 
6. 1950 – název školy se mění na „Vyšší průmyslovou školu strojnickou Vsetín“, 

studium dvouletého typu je označeno „Strojnická škola při vyšší průmyslové 
škole strojnické“ a studium nástavbové s maturitou nese název „Vyšší 
strojnická škola při vyšší průmyslové škole strojnické“. Rozšiřují se odborné 
exkurze do významných moravských závodů. Zřizuje se nová forma studia – 
večerní škola při zaměstnání.  

7. 1960 – škola dostává nový název – Střední průmyslová škola strojnická, který 
se udržel dodnes 

8. 1961 – škola se stěhuje do nové moderní budovy u Bečvy, kde funguje dodnes 
9. 1990 – vedení školy reagovalo na nové podmínky v naší společnosti 

přehodnocením studijní náplně jednotlivých předmětů, změnily se osnovy, byla 
vytvořena nová koncepce školy 

10. 1992 – únor 2006 – ředitelem školy Mgr. Milan Drlík, zástupcem ředitele Ing. 
Vladislav Žamboch – předchůdci současného vedení 

11. události zaznamenané v almanachu školy v tomto období se vztahují 
hlavně k vnitřnímu životu školy (úspěchy studentů, zapojení do projektů), 
případně zřízení nových odborných učeben a  stavebním úpravám školy 

12. z hlediska fungování školy bylo důležitým mezníkem zrušení SOU 
řemesel a podnikání ve Vsetíně. Škola tak od 1. 9. 1997 nesla název 
„Střední průmyslová škola strojnická a střední odborné učiliště Vsetín“ 

13. 2001 – zahájena spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně při zajištění 
výuky v bakalářském studijním programu „Procesní inženýrství – 3909, obor 
Technologická zařízení 

14. 2001 – zahájení studia na tzv. Univerzitě třetího věku, tedy vzdělávání seniorů 
ve 4- semestrovém cyklu v rámci celoživotního vzdělávání.  

15. 2004 - v souladu s Dlouhodobým záměrem ČR bylo zahájeno vzdělávání ve 
studijním oboru Technické lyceum 

16. únor 2006 – nové vedení školy - ředitelka školy - Ing. et Mgr. Jarmila 
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Gabrielová, zástupce ředitele - stále Ing. Vladislav Žamboch 

17. šk. rok 2006/2007 – na základě zvýšené poptávky podnikatelských subjektů 
škola zpracovala vzdělávací program tzv. zkráceného dvouletého studia se 
zaměřením na strojírenství pro absolventy středních škol, kteří mají vzdělávání 
ukončené maturitní zkouškou a od tohoto školního roku začala zájemce v tomto 
oboru řádně vzdělávat 

18. šk. rok 2006/2007 škola zahájila proces sebehodnocení – první použití nástroje 
Vnitřní evaluace školy    

19. 2007 – dokončena přístavba 4. patra – škola disponuje 16 kmenovými 
učebnami a 28 odbornými učebnami + moderní aulou 

20. ve školním roce 2007/2008 opustili poprvé školu absolventi Technického lycea   

21. 2009/2010 zahájeno studium podle nově vytvořeného ŠVP 
22. 1. 9. 2010 – Ing. Vladislav Žamboch odchází z místa zástupce ředitele školy a 

novým zástupcem se stává Ing. Radovan Ondruš 
 


