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Historie školy
• 1919 - zakoupení zámku a zřízení Ústavu pro tělesně vadné

• 1954 - zřízena Základní odborná škola pro mládež ( 2 třídy učňů )

• 1956 - osamostatnění od Průmyslové školy textilní Brno a rozšíření na 
tříletou školu   

• 1981 - změna názvu na Střední odborné učiliště pro TPM

• 1986 - vznik alokovaného pracoviště pro tělesně postiženou mládež
Střední ekonom. školy Brno

• 1990 - ředitelem SOU a SEŠ pro tělesně postiženou mládež se stal 
dr. Vít Lepil ( vznik pětileté Obchodní akademie F. D. Roosevelta )

• 1991 - zřízení Rodinné školy

• 1993 - zřízení Speciální rodinné školy pro TPM v Brně

• 1995 - ředitelem Středních škol pro TPM v Brně na Kociánce byl jmenován 
dr. Jaromír Čech

• 2004 - jmenování ředitelky Středních škol pro tělesně postiženou mládež v 
Brně na Kociánce Ing. Miroslavy Zahradníkové 



V roce 2007 byla slavnostně otevřena nová budova 
Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené 

Brno, Křižíkova 11. 

Počátkem 90. let minulého století se v názvu školy 
objevilo jméno Franklin Delano Roosevelt po 
laskavém svolení Velvyslanectví Spojených států 
Amerických. 
Pan dr. Vít Lepil chtěl poukázat 
na osobnost F.D. Roosevelta, který, i přes 
onemocnění infekční obrnou 
a ochrnutím, se stal 32. prezidentem 
Spojených států Amerických.



Vzdělání pro všechny – 15 oborů vzdělání vyučované ve 
škole v jubilejním roce 2014/2015

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
I. OBCHODNÍ AKADEMIE       63-41-M/02

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
I. STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

tříletý…26-52-H/01…elektromechanik pro zařízení a přístroje
tříletý…32-52-H/01…výrobce kožedělného zboží (Brašnář)
tříletý…41-52-H/01…zahradník

II. ODBORNÉ UČILIŠTĚ
tříletý…32-41-E/01…kožedělná výroba (Brašnářské a sedlářské práce)
tříletý…33-58-E/01…zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)
tříletý…41-52-E/01…zahradnické práce
tříletý…41-52-E/01…zahradnické práce se zaměřením na květinářské

a aranžérské práce ( Aranžérské práce)
dvouletý…28-63-E/01…bižutérní výroba (Bižutérní výroba)
dvouletý…31-57-E/01…textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce)
dvouletý…69-54-E/01…provozní služby (Provoz domácnosti)
tříletý……..26-51-E/01…elektrotechnické a strojně montážní práce

(Elektrotechnické a strojně montážní práce)
V závorkách jsou uvedeny názvy Školních vzdělávacích programů pro daný obor.



STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

I. OBCHODNÍ ŠKOLA   63-51-J/01

II. PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ    78-62-C/02

III. PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ  78-62-C/01



Mimoškolní aktivity:

• Zajištění kulturních a 
sportovních akcí

• Dny otevřených dveří

• Turnaj Vítám vás cup

• Závod do vrchu „Na 
šikmé ploše“

• Školní časopis  „Šnek“

• Taneční skupina „A 
PROČ NE?“

• Divadelní soubor



V letošním školním roce slaví dáma v 
nejlepších letech 60. výročí od 

založení

Přejeme Ti Rooseveltko do dalších 
60-ti let hodně zdaru v měnění životů 
žáků, pedagogů i všech zaměstnanců



Děkuji Vám za pozornost

Ing. Kateřina Bezdíčková, koordinátor partnera 
projektu „ Ergotep pro žáky i pedagogy“,

registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051


