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1 Charakteristika školy 

1.1 Základní údaje o škole 

Název:   Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 

Sídlo:   Gen. Krátkého 1799/30, 787 01  Šumperk 

Identifikační číslo: 00 851 167 

Identifikátor školy:  600 171 388 

Právní forma:  příspěvková organizace, zřizovatel Olomoucký kraj 

Předmět činnosti: poskytování výchovy a vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání 

podle § 57 a § 3 Zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Statutární orgán - ředitelka školy:   Mgr. Irena Jonová, od 1. 11. 2018 uvolněná  

   pro výkon veřejné funkce 

Zástupce statutárního orgánu:   Ing. Zbyněk Pechanec  

Součásti školy: škola - středisko 10 - IZO 130 002 445 - Gen. Krátkého 30, 787 01  

Šumperk 

 odloučené pracoviště teoretického vyučování - středisko 11 - Bulharská 8, 

787 43  Šumperk 

 odloučená pracoviště praktického vyučování: 

Středisko 01 - Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 

Středisko 03 - M. R. Štefánika 19, 787 01 Šumperk  

Středisko 05 – Šumperská 768, 788 14 Rapotín 

Středisko 07 – Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 

Středisko 08 – Bulharská 8, 787 43 Šumperk 

Středisko 09 – Žerotínova 56, 787 01 Šumperk 

Středisko 14 – Dolnostudénská 1, 787 01 Šumperk 

Čičákova 2, 787 01 Šumperk 

Středisko 15 – Nemocniční 13A, 787 01 Šumperk 

Středisko 16 – Bulharská 8, 787 43 Šumperk 

Středisko 17 – M. R. Štefánika 19, 787 01 Šumperk 

 

Kontakty:  Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk  

Telefon:  +420 583 320 111 (spojovatelka) 

Fax:     +420 583 215 264 

Datová schránka: pehfder 

E-mail:    skola@sszts.cz 

Web:     www.sszts.cz 

 

mailto:skola@sszts.cz
http://www.sszts.cz/
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1.2 Historie školy 

Na konci školního roku 2013/2014 rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje o sloučení 

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště na ul. Gen. Krátkého v Šumperku se 

Střední školou železniční a stavební na Bulharské ulici v Šumperku. Nová škola vzniká k 1. 9. 

2014 a nese název Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk.  

 

V průběhu 2 let škola zažila 2 významné investiční akce financované Olomouckým krajem jako 

zřizovatelem školy. Rekonstrukce fasády a zateplení budovy v ul. Gen. Krátkého bylo dokončeno 

v říjnu 2015. Ve školním roce 2016/2017 byla dokončena rekonstrukce historické budovy v ul. 

Bulharské - výměna oken a nová fasáda. Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku 

se těmito dvěma rekonstrukcemi budov zařadila mezi desítky škol, ve kterých byly v letech 2012 

– 2016 díky podpoře zřizovatele Olomouckého kraje realizovány projekty zaměřené  

na energeticky úsporná opatření a na dostavby a opravy areálů. V dalších letech je plánovaná 

další investiční akce Olomouckého kraje - přístavba nové budovy odborných dílen a učeben v ul. 

Gen. Krátkého 30. Ve školním roce 2018/2019 probíhala příprava projektové dokumentace 

stavby a příprava stavebního řízení.  
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1.3 Školská rada 

Ve školním roce 2018/2019 působila školská rada zřízená na základě zřizovací listiny č. j. KUOK 

120122/2017, kterou vydal Olomoucký kraj po schválení Radou Olomouckého kraje dne 11. 12. 

2017s účinností od 1. 1. 2018. Ve školské radě zasedají jako zástupci zákonných zástupců 

nezletilých žáků a zletilých žáků - Zuzana Bundilová, Vojtěch Šálek, František Maňas, zástupci 

pedagogických pracovníků školy Zuzana Maturová, Ing. Libuše Fialová a Mgr. Ivan Gavanda, jako 

zástupci zřizovatele Mgr. Lucie Novotná, Ing. Ondřej Polák a Martin Janíček.  Mgr. Lucie Novotná, 

personální ředitelka společnosti Pars nova a. s., je předsedkyní školské rady. 

 

1.4 Žákovský parlament 

Od ledna 2018 ve škole působí žákovský parlament. Jeho členy jsou zástupci tříd, z každé třídy 

byli ve volbách zvoleni 1 – 2 žáci, počet členů parlamentu je v současné době 30. Schází se 

minimálně jednou za měsíc. Koordinátorkou žákovského parlamentu je Mgr. Hana Kubelková. 

Ve školním roce 2018/19 žáci zorganizovali charitativní sbírku pro tělesně postiženou holčičku 

Elenku, ve které se podařilo vybrat téměř 3000,- Kč, Nadace školy pak sumu „zaokrouhlila“ na 

3500,- Kč. Zorganizovali také předvánoční sbírku pro blízký kočičí útulek, pomohli založit 

nesečenou louku na školním pozemku a udělali si výjezd do Parlamentu ČR. Podepisovali také 

petici za znovuvrácení automatu na kávu na školní chodbu a požádali o dovybavení 

odpočinkových zón ve škole. V červnu se zúčastnili úklidu v olomoucké ZOO, kde pomáhali 

likvidovat následky vichřice. 

Koncept žákovského parlamentu by měl přispět k podpoře informovanosti napříč školou, 

zvyšovat zájem žáků o školní společenství, vést k odpovědnému přístupu k životu i ke světu, 

dává možnost se aktivně podílet na dění ve škole a zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně 

proměňovat. 
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2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  

ve školském rejstříku - obory vyučované ve školním roce 2018/2019 
 

Ve školním roce 2018/2019 bylo vyučováno celkem 11 tříletých oborů vzdělávání 

ukončovaných závěrečnou zkouškou a výučním listem, 5 čtyřletých oborů vzdělávání 

ukončovaných maturitní zkouškou a 1 dvouletý obor nástavbového vzdělávání ukončovaný 

maturitní zkouškou. V školním roce byl úspěšně vyučován také obor elektrikář – silnoproud jako 

zkrácené jednoleté vzdělávání. 

Vzdělávání probíhalo v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory 

(RVP), podle školou vypracovaných a schválených školních vzdělávacích programů (ŠVP). 

Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2018/2019 

Obory s výučním listem 

23-51-H/01 Strojní mechanik   

23-56-H/01 Obráběč kovů                                                                                                                                                            

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel    
                         (se zaměřením na kolejová vozidla) 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

33-56-H/01 Truhlář                                                                                                                                                                 

36-52-H/01 Instalatér  

36-64-H/01 Tesař 

36-67-H/01 Zedník    

66-51-H/01 Prodavač 

69-51-H/01 Kadeřník 

66-53-H/01 Operátor skladování 

Obory s maturitní zkouškou 

23-41-M/01 Strojírenství 

36-47-M/01 Stavebnictví 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba                                                                                                                                          

66-41-L/01 Obchodník 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

Nástavbové vzdělávání 

64-41-L/51 Podnikání 
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Přehled ŠVP a RVP oborů vyučovaných ve školním roce 2018/2019 

Název ŠVP Název RVP 

23-41-M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 1 23-41-M/01 Strojírenství 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení čj. 855/2015 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  

Mechanik strojů a zařízení čj. 662/2016 

23-51-H/01 Strojní mechanik 23-51-H/01 Strojní mechanik, č. j. 12 
698/2007-23 Strojní mechanik 1 

   Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů, č. j. 6 907/2008-
23  Obráběč kovů 1 

23-68-H/01 Mechanik opravář kolejových vozidel 2 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových 
vozidel 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 1 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

Elektrikář - silnoproud 2 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská 
výroba, č. j. 12 698/2007-23  Nábytkářská a dřevařská výroba 1 

33-56-H/01 Truhlář 1 33-56-H/01 Truhlář, č. j. 12 698/2007-23 

36-47-M/01 Stavitelství 1 36-47-M/01 Stavebnictví 

36-52-H/01 Instalatér 1 36-52-H/01 Instalatér 

36-64-H/01 Tesař 2 36-64-H/01 Tesař 

36-67-H/01 Zedník 1 36-67-H/01 Zedník 

Zedník 2 

64-41-L/51 Podnikání 64-41-L/51 Podnikání, č. j. 9325/2009-23 

66-41-L/01 Obchodník 1 66-41-L/01 Obchodník, č. j. 12 698/2007-23 
 Obchodník 2 

66-51-H/01      Prodavač 1 66-51-H/01 Prodavač, č. j. 12 698/2007-23 
 Prodavač 2 

66-53-H/01      Operátor skladování                                                                                                                                                                66-53-H/01 Operátor skladování, č. j. 6 
907/2008-23   Operátor skladování 1 

69-51-H/01      Kadeřník 1 69-51-H/01 Kadeřník, č. j. 12 698/2007-23 

 

V průběhu školního roku 2018/2019 probíhal na naší škole 4. rok pilotní program ověřování 

oboru mechanik strojů a zařízení jako tzv. L + H obor, v němž může žák ve 3. ročníku získat 

výuční list jako strojní mechanik a ve 4. ročníku ukončí vzdělávání maturitní zkouškou. 

Také obor obchodník byl v tomto školním roce druhým rokem, vedle oboru mechanik strojů a 

zařízení, zařazen do pilotního ověřování kombinace oborů L + H. 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Snahou ředitelky školy je vytvořit takovou organizaci vzdělávání na všech pracovištích tak, aby 

došlo k co nejefektivnějšímu využití lidských zdrojů a zároveň finančních prostředků. 

Ke dni 1. 9. 2018 měla škola evidenční stav 113 zaměstnanců (106,63 přepočtených), z nichž je 

83 pracovníků pedagogických (79,05 přepočtených pracovníků). K tomu vykonávali funkci 

speciálního pedagoga 1 zaměstnanec (přepočtených 1) a 1 asistent pedagoga (přepočtených 

0,429). 

K  31. 8. 2019 byl fyzický stav pracovníků 102, přepočtený stav pracovníků 99,652. Z uvedeného 

počtu bylo 76 pedagogů ve stavu fyzických osob, což bylo 74,22 přepočtených pracovníků. 

K tomu 1 speciální pedagog (přepočtených 1) a 1 asistent pedagoga (přepočtených 1). 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících. 

Učitelé teoretického vyučování v průběhu šk. roku 2018/2019 

Příjmení, jméno, titul 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

Aprobace 
Ve školním roce 

vyučoval 

Poznámka 

 

 Boháčová Olga, Mgr.  VŠ pedagog.  ČJL, OBN, TEA  CJL, OBN, ADP  

 Bradáčová Zuzana, Mgr.  VŠ pedagog.  ČJL  ČJL  

 Brokešová Hana, Ing.  VŠ, DPS  Stavební předměty  Stavební před., MAT, IKT  

 Čípa Jakub, Ing.  VŠ, DPS  EKO, ANJ  EKO, ANJ  

 Diviš Milan, Ing.  VŠ  Elektrotechnické 

předměty 

 Elektrotechnické a 

strojírenské předměty 

 

 Drábková Alena, Mgr.  VŠ pedagog.  MAT, DES  MAT, DES  

 Drábková Jana, Mgr.  VŠ pedagog.  TEV, ANJ, OBN  TEV, ANJ, OBN  

 Drápalová Dagmar, Ing.  VŠ, DPS  Ekonomické předměty  Ekonomické předměty  

 Evjáková Dagmar, Ing.  VŠ, DPS  Ekonomické a 

dřevařské předměty 

Ekonomické předměty  

 Fialová Libuše, Mgr., Ing.  VŠ, DPS  CHE, NEJ  CHE, ZEK,  NEJ  

 Gavanda Ivan, Mgr.  VŠ, DPS  MAT  MAT, IKT  

 Grulichová Jitka, Ing.  VŠ, DPS  Stavební předměty  Stavební předm., EKO  

 Hecl Břetislav, Ing.  VŠ, DPS  Strojírenské předměty  Strojírenské předměty  

 Holinková Marie, Mgr.  VŠ pedagog.  RUJ, DEJ, NEJ  NJ, DEJ, PRO, OBN  

 Holubec David, Ing.  VŠ, DPS  Dřevařské předměty  Dřevařské předměty  

 Horsák Jiří, Mgr.  VŠ pedagog.  Strojírenské předměty  Strojírenské předměty  
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 Hrdličková Eva, Ing.  VŠ, DPS  Stavební předměty  Stavební předměty  

 Hrivnák Roman, Ing.  VŠ, DPS  Strojírenské předměty  STT, STR, TEC, TED  

 Hronová Martina, Ing.  VŠ, DPS  Ekonomické a 

strojírenské předměty 

 EKO, OBP  

 Jakoubek Petr, Ing.  VŠ pedagog.  NEJ, ANJ  ANJ, NEJ, TEV  

 Jáně Katěřina, Bc.  VŠ pedagog.  Odborné předměty 

oboru kadeřník a 

služby 

 MTR, TEC, ZDR, VYV  

 Jílek Karel, Ing.  VŠ, DPS   Strojírenské předměty  Strojírenské předměty  

 Jonová Irena, Mgr.  VŠ pedagog.   ČJL, DEJ  DEJ  

 Kacerová Iva, Mgr.  VŠ pedagog.  Učitelství ZŠ  asistent pedagoga  

 Kobylková Jaroslava, Mgr.  VŠ pedagog.  ČJL, DEJ  ČJL  

 Kocichová Romana  SŠ, kurz 

asistenta 

pedagoga 

 Asistent pedagoga  asistent pedagoga  

 Králová Zdena, Ing., Bc.  VŠ, DPS  Ekonomické př., ANJ  EKO, ANJ, TEV  

 Krejčí Vladimíra, Ing.  VŠ, DPS, 

studium ČJ 

 Stavební a eko. předm. CJL, OBN   

 Kubelková Hana, Mgr.  VŠ pedagog.  Přírodovědné předm.  FYZ, BCH, CHE, elektro  

 Kučera Stanislav, Ing.  VŠ, DPS  Strojírenské předměty  Strojírenské předměty  

 Kučerová Lada, Mgr.,DiS.  VŠ pedagog.  ČJL, hudební výchova  CJL, ANJ  

 Lubina Robert, Ing.  VŠ, DPS  Strojírenské předměty  STT, STR, TEC, TED, IKT  

 Macejková Anna, Mgr.  VŠ pedagog.  ČJL, RUJ  ČJL, OBN  

 Maixnerová Marcela, Ing.  VŠ, DPS  Stavební předměty  Stavební předměty   

 Martináková Zdeňka, Ing.  VŠ+DPS  Ekonomické předměty  Ekonomické předměty  

 Matušková Iveta, Ing.  VŠ+DPS  Strojír. a text. před.  IKT, STT  

 Mrázková Kamila, Mgr.  VŠ pedagog.  MAT, DES  MAT, IKT  

 Musilová Marcela, Bc.  VŠ, DPS  Ekonomické předměty, 

ANJ 

 ANJ  

 Navrátil Miroslav  SŠ, DPS  Odborný výcvik 

dřevařské obory 

 Praxe  

 Némethová Jaroslava, Mgr.  VŠ pedagog.  RUJ, OBN  ANJ, OBN  

 Pavlů Lukáš, Mgr.  VŠ   ČJL  ČJL  

 Pechanec Zbyněk, Ing.  VŠ+DPS  Ekonomické předměty  MAN, MAR  
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 Pregetová Marie, Mgr., DiS.  VŠ pedagog.  Ekonomické předměty  EKO, STR, TEC, TED, STT  

 Přikrylová Ivana, Mgr.  VŠ pedagog.  TEV,OBN  TEV  

 Rekšák Jan, Ing.   VŠ, DPS  Strojírenské a  elektro 

předměty  

 Strojírenské a elektro 

předměty 

 

 Rulíšková  Andrea, Mgr.  VŠ pedagog.  ANJ   ANJ, OBN  

 Straka Radomír, Ing.  VŠ, DPS  Dřevařské předměty   Dřevařské předměty  

 Ševčíková Peikerová Gab., Ing.  VŠ, DPS  Stavební předměty  Stavební předměty 

od 1. 12. 2016 MD 

a RD 

 Šímová Taťána, Ing.  VŠ, DPS 

 Strojír. a text. před., 

IKT  IKT, OBN 

 

 Šon Roman, Mgr.  VŠ, DPS  Elektro předměty  Elektro předměty  

 Vágnerová Dagmar, Ing.  VŠ, DPS  Stavební předměty  Stavební předměty  

 Večeřa Miroslav mat., DPS 

 Odborný výcvik 

strojírenství  Praxe 

 

 Vojtek Michal, Ing.  VŠ, DPS Dřevařské předměty Dřevařské předměty  

 Winkler Radek, Mgr.  VŠ pedagog. FYZ, základy techniky FYZ,IKT, elektro předm.  

 Znoj Milan, Ing.  VŠ, DPS Elektro předměty  Elektro předměty  

 Ženčák Petr  SŠ, DPS 

 Odborný výcvik 

strojírenství Praxe 

 

 

Učitelé odborného výcviku po střediscích 

 

Stř.            Vyučující  
   příjmení, jméno, titul    

        Dosažené vzdělání 
výuční list, maturita, 
pedagogika 

výuka ve škol. roce      
       2018/2019                

01 Nezdařil Radomír VL – maturita - DPS strojní mechanik 
01 Kvapil Miroslav VL – maturita - DPS strojní mechanik 
01 Novosád Martin VL Strojní mechanik, 

obraběč kovů 
03 Johnová Vilma VL – maturita - DPS obchodník, prodavač 
03 Jurková Alena VL – maturita - DPS obchodník, prodavač 
03 Ševčíková Nikola VL – maturita - DPS obchodník, prodavač 
03 Stolárová Zdena VL – maturita - DPS obchodník, prodavač 
03 Voráčová Naděžda VL – maturita - DPS obchodník, prodavač 
05 Páleník Jaroslav VL – maturita - DPS nábytkář, truhlář 
05 Navrátil Miroslav VL – maturita - DPS nábytkář, truhlář 
05 Tinka Jiří VL – maturita - DPS nábytkář, truhlář,  
05 Vysoudil Břetislav VL – maturita - DPS nábytkář, truhlář 
07 Gahaiová Markéta VL – maturita - DPS kadeřnice 
07 Kuťáková Jitka VL – maturita - DPS kadeřnice 
08 Doležal Petr, Mgr. VL – maturita – VŠ - DPS ved.učitel skupiny 
08 Janků Kamil, Bc. VL – maturita – VŠ - DPS tesař 
08 Kačírek Tomáš, Mgr.. 2x VL – maturita – VŠ - DPS zedník,  
08 Steiner David VL-DPS Zedník,  
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08 Rataj Jaroslav VL – maturita – DPS Klempíř, mechanik 
strojů a zařízení 

09 Dvořák Miroslav VL  mechanik opravář, 
Obráběč kovů 

09 Procházka Ladislav VL - DPS elektrikář- 
silnoproud,  

09 Diviš Václav VL elektrikář- 
silnoproud 

09 Králíček Petr VL elektromechanik pro 
stroje a zařízení 

14 Cékr Jan VL - DPS obráběč kovů 
14 Stibal Tomáš, DiS. VL – maturita – VOŠ-DPS obráběč kovů 
14 Kašpar Radek VL - DPS obráběč kovů 
15 Lacina Jaroslav VL – maturita - DPS obráběč kovů 
15 Večeřa Miroslav VL – maturita - DPS strojní mechanik, 

obráběč kovů 
15 Ženčák Petr VL – maturita - DPS strojní mechanik 
16 Hinkelmann Luboš, Bc. VL – maturita – VŠ - DPS instalatér 
16 Krobot Josef VL – maturita – VOŠ instalatér 
17 Maturová Zuzana VL – maturita - DPS kadeřnice 
17 Malá Ivana VL - DPS kadeřnice 

 Daňková  Kateřina VL – maturita - DPS kadeřnice 

 

 

Vzhledem k tomu, že od měsíce října odešel p. Jaroslav Rataj do starobního důchodu, bylo nutno 

přijmout pro zajištění vzdělávání na odborném výcviku nového učitele p. Martina Novosáda.  

 

Učitelé odborného výcviku Václav Diviš a Petr Králíček byli přijati k doplňkovému 

pedagogickému vzdělávání v Národním institutu pro další vzdělávání. Ukončili vzdělávání 

obhajobou závěrečné práce a složením závěrečné zkoušky. 

 

Pro období školního roku 2018/2019 tak schází pedagogická kvalifikace u vyučujících Martina 

Novosáda a Miroslava Dvořáka, kteří podali přihlášku k doplnění pedagogického vzdělání. 

 

Počet ostatních zaměstnanců školy 

Na konci vyučovacího období školního roku 2018/2019 (k 30. 6. 2019) zabezpečovalo oblast 

provozu a administrativy 23,44 přepočtených pracovníků. 
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4 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 
 

Počty přihlášených a přijatých žáků pro školní rok 2019/2020  

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů v oblasti přijímacího řízení  

ke vzdělávání ve střední škole, konala ředitelka školy jednotlivé kroky v souladu s uvedenou 

Obor 
Plán 
žáků 

Přihlášeno Přijato 

I. 
Termín 

Další 
termíny 

Celkem 
Vydáno 
rozhodnu
tí 

Odevzdán 
zápisový 
lístek 

Přijato  
k 
1.9.2018 

64-41-L/51 Podnikání 30 24 9 33 30 22 22 

33-42-M/01 Nábytkářská a 
dřevařská 
výroba 

15 7 0 7 6 0 0 

66-41-L Obchodník 15 7 1 8 8 6 6 

36-47-M/01 Stavebnictví 15 11 1 12 9 4 5 

23-44-L/01 Mechanik strojů 
a zařízení 

30 12 2 14 13 4 5 

23-41-M/01 Strojírenství 15 15 3 18 17 11 11 

23-51-H/01 Strojní mechanik 30 19 0 19 19 7 8 

23-56-H/01 Obráběč kovů 54 47 1 48 48 23 23 

33-56-H/01 Truhlář 30 33 1 34 32 16 17 

66-51-H/01 Prodavač 30 23 1 24 24 9 10 

66-53-H/01 Operátor 
skladování 

15 8 1 9 9 5 8 

69-51-H/01 Kadeřník 30 69 0 69 42 30 30 

26-51-H/02 Elektrikář - 
silnoproud 

28 35 0 35 29 20 21 

26-51-H/02   Elektrikář – 
silnoproud          
( jednoletý) 

30 30 0 30 27 27 28 

36-52-H/01 Instalatér 24 24 0 24 24 15 15 

26-52-H/02 Elektromechanik 
pro zařízení a 
přístroje 

12 11 0 11 11 2 0 

23-68-H/01 Mechanik 
opravář 

12 3 0 3 3 0 0 

36-64-H/01 Tesař 12 7 1 8 8 4 4 

36-67-H/01 Zedník 12 2 3 5 5 4 4 

23-55-H/01 Klempíř 6 3 0 3 3 0 0 

    
 

      

Celkem 
 

390 24 414 367 209 217 
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normou ve stanovených termínech. Přijímací řízení bylo vedeno v souladu s kritérii vyhlášenými 

ředitelkou školy, umístěnými na adrese pro dálkový přístup.  

Přijímáni byli žáci do pěti maturitních oborů denního studia (66-41-L/01 Obchodník, 33-42-

M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba, 36-47-M/01 Stavebnictví,  23-41-M/01 Strojírenství, 23-

44-L/01 Mechanik strojů a zařízení), do denního nástavbového studia ukončeného maturitní 

zkouškou (64-41-L/51 Podnikání) a třinácti tříletých oborů ukončovaných závěrečnou zkouškou 

s výučním listem (23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 33-56-H/01 

Truhlář, 69-51-H/01 Kadeřník, 66-51-H/01 Prodavač, 66-53-H/01 Operátor skladování, 26-51-

H/02 Elektrikář-silnoproud, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 36-52-H/01 

Instalatér, 23-55-H/01 Klempíř, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel,        

36-64-H/01 Tesař, 36-67-H/01 Zedník).  

Při přijímacím řízení do počátečního vzdělávání se projevil výrazně dopad demografického 

vývoje v okrese Šumperk při podávání přihlášek a následně odevzdáním zápisového lístku.  

Ke dni zahájení výuky v novém školním roce byla plně naplněna kapacita tříd přijatými žáky 

pouze u tříletého oboru 69-51-H/01 Kadeřník. Nízký zájem tak jak v minulém školním roce byl  

o obory 36-64-H/01 Tesař, 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Zedník, 23-68-H/01 Mechanik 

opravář motorových vozidel.  Neočekávaně došlo k poklesu zájmu u podporovaného oboru  

33-56-H/01 Strojní mechanik, u studijních oborů   66-41-L/01 Obchodník, 33-42-M/01 

Nábytkářská a dřevařská výroba, 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení   a 36-47-M/01 

Stavebnictví.  Na základě zkušeností z minulého roku se počítá s dodatečným přijetím zájemců 

v měsíci září, tak jak tomu bylo na počátku hodnoceného školního roku. 

Celkově bylo v přijímacím řízení přijato do prvních ročníků 209 žáků.   

Mimo přijímání vycházejících žáků ZŠ bylo na školu přijato formou přestupu několik dalších 

zájemců o vzdělávání. Jednalo se vždy o žáky maturitních oborů, kteří byli nuceni ukončit 

vzdělávání na jiných školách po absolvování různých ročníků. 

V průběhu měsíce září 2018 byl 1 žák dodatečně přijat do 1. ročníků a  10 žáků přestoupilo  

do prvních ročníků (mechanik opravář zaměření pro kolejová vozidla, prodavač, kadeřník, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje, nábytkář, strojírenství) a 2 žákům neúspěšným ve šk. 

roce 2017/2018  povolila ředitelka školy opakování 1. ročníku. Dalších 17 žáků se rozhodlo  

pro změnu oboru do 1. ročníků. 

Do všech oborů vyšších ročníků bylo přijato 47 žáků, kterým bylo ve většině případů stanoveno 

vykonání rozdílových zkoušek, dále 3 žáci přestoupili z jiné školy a 3 žáci  nastoupili  

ke vzdělávání po přerušení studia. 

Dále ředitelka školy povolila neúspěšným žákům ve školním roce 2017/2018 opakování vyšších 

ročníků, jedná se celkem o 3 žáky. 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků závěrečných zkoušek 

a maturitních zkoušek 

5.1 Přehled prospěchu 

1. pololetí 2. pololetí 

Tř
íd

a 

P
o

če
t 

ž.
 

P
ro

sp
ěl

i  
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ím
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ěl

i 

N
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i 

P
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m
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P
o
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n
o

 
o

p
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o
vá

n
í 

Obory s výučním listem 

SM 1 23 0 14 6 3 2,69 20 0 15 5 2,66  

OK 1 22 0 12 7 3 2,64 18 1 13 4 2,58 2 

TR 1 24 1 14 6 3 2,76 22 0 14 8 2,83 2 

E 1 28 2 20 1 5 2,11 27 6 17 4 1,90  

KD 1 22 1 9 3 9 2,10 20 2 17 1 2,00  

PA 1 23 4 6 3 10 2,16 22 2 11 9 2,42 1 

IZT 1 24 2 10 4 8 2,58 20 0 9 11 2,79  

EJ 14 4 7 0 3 1,72 16 3 13 0 1,82  

Celkem 
1. roč. 

180 14 92 30 44 2,35 165 14 109 42 2,38 5 

SM 2 20 0 11 6 3 3,14 19 2 11 6 2,82 3 

OKA 2 19 1 17 1 0 2,26 19 2 17 0 2,20  

OKB 2 14 0 11 0 3 2,63 13 1 11 1 2,36  

TR 2 21 0 12 7 2 2,77 19 1 9 9 2,60  

E 2 19 1 11 3 4 2,59 18 2 12 4 2,56  

KD 2 25 4 11 1 9 2,03 23 1 16 6 1,93 1 

PA 2 22 0 3 9 10 2,74 20 1 15 4 2,66 1 

IZT 2 18 2 8 2 6 2,69 18 4 10 4 2,50 1 

Celkem 
2. roč. 

158 8 84 29 37 2,61 149 14 101 34 2,45 6 

SM 3 17 0 12 0 5 2,46 17 0 11 0 2,53 1 

KA 3 25 0 16 7 2 2,70 25 0 21 4 2,69 2 

TA 3 26 2 18 2 4 2,43 25 2 23 0 2,37  

KD 3 28 0 20 0 8 2,34 28 1 21 0 2,30  

PA 3 27 1 15 5 6 2,50 26 3 14 9 2,37 3 

IMZ 3 18 3 5 2 8 2,30 18 3 13 0 2,37  

Celkem 
3. roč. 

141 6 86 16 33 2,46 139 9 103 13 2,44 6 
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1. pololetí 2. pololetí 
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ž.
 

P
ro

sp
ěl

i  

s 
vy

zn
am

en
án

ím
 

P
ro

sp
ěl

i 

N
ep

ro
sp

ěl
i 

N
eh

o
d

n
o

ce
n

i 

P
rů

m
ěr

 

P
o

če
t 

ž.
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Obory s maturitní zkouškou 

MS 1 12 0 9 2 1 2,50 12 0 10 2 2,54   

ST 1 16 0 12 2 2 2,61 15 0 11 4 2,66   

Celkem 
1. roč. 

28 0 21 4 3 2,56 27 0 21 6 2,60 0 

MS 2 18 1 10 4 3 2,50 15 1 10 4 2,42   

ST 2 12 1 9 0 2 2,24 12 1 10 1 2,33   

Celkem 
2. roč. 

30 2 19 4 5 2,37 27 2 20 5 2,38 0 

MS 3 25 2 17 4 2 2,47 25 3 18 4 2,22 1 

sk. MS 18                   2,78   

sk. S 7                   1,65   

Celkem 
3. roč. 

25 2 17 4 2 2,47 25 3 18 4 2,22 1 

OB 4 11 0 3 3 5 2,50 11 1 5 3 2,58   

MS 4 10 0 5 4 1 3,00 10 0 8 1 2,91   

SZS 4 24 0 16 3 5 2,61 21 0 17 3 2,67   

Celkem 
4. roč. 

58 1 31 12 14 2,49 56 3 37 16 2,48 2 

Nástavbové vzdělávání 

NA 1 16 1 8 5 2 2,43 12 2 7 3 2,19 1 

NA 2 16 0 10 5 1 2,63 16 0 16 0 2,40 0 

Celkem 
Nástavba 

32 1 18 10 3 2,53 28 2 23 3 2,30 1 

Celkem 
za školu 

639 33 361 107 138 2,50 602 45 425 114 2,43 18 

 

5.2 Přehled absence 

 

I. pololetí II. pololetí 

CELKEM CELKEM 

Omluvená Neomluvená Omluvená Neomluvená 
14,89 % 1,04 % 13,36 % 1,14 % 
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5.3 Výsledky maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání maturitní 

zkouškou, byly ve školním roce 2018/19 konány v 6 oborech vyučovaných školou ve 4 třídách. 

Organizace a průběh maturitních zkoušek byly v souladu s platnou školskou legislativou  

pro ukončení vzdělávání maturitní zkouškou 

V dubnu proběhla v jednom týdnu intenzivní předmaturitní příprava žáků v českém jazyce, 

cizím jazyce a matematice i odborných předmětech. Úpravou rozvrhu byl vytvořen prostor  

pro simulaci státní části maturitní zkoušky, rozbor průběhu, výsledků a vyhodnocení. Záměrem 

je zvýšení úspěšnosti studentů u maturitní zkoušky. 

I v letošním roce se maturitních zkoušek účastnili odborníci z praxe, jako členové zkušební 

maturitní komise, což představuje součást intenzivní spolupráce mezi školou a firmami. 

 

Celková úspěšnost žáků u maturitní zkoušky v roce 2018/2019 

 

třída obor 

Celkem 

přihlášeno k 

MZ 

Celkem 

maturovalo 

žáků 

P N 

úspěšnost v % 

(ve vztahu 

k celkovému počtu 

maturujících žáků) 

NA 2 podnikání 16 16 12 4 75,00 

OB 4 

obchodník 8 8 7 1 87,50 

nábytkářská a 

dřevařská výr. 3 1 0 1 0,00 

SZS 4 
stavebnictví 11 10 7 3 70,00 

strojírenství 11 11 8 3 72,72 

MS 4 mechanik 10 9 4 5 44,44 

Celkem 59 55 38 17 69,09 

 

 

Pozn.: Ve statistických údajích jsou zahrnutí pouze žáci maturující ve třídách v daném roce 

(nikoliv žáci z minulých let). 
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Přehled žáků v maturitních oborech – jarní termín 2019 a jejich úspěšnost: 

 

Přehled žáků v maturitních oborech – podzimní termín 2019 a jejich úspěšnost: 

Výsledky - podzim 2019 

třída obor 
maturovalo 

žáků 

z toho 

v řádném 

termínu 

V P N 
úspěšnost  

v % 

NA 2 podnikání* 5 0 0 2 3 40,00 

OB 4 
obchodník 5 2 0 4 1 80,00 

nábytkářská a dřevařská výroba 1 1 0 0 1 0,00 

SZS 4 

stavebnictví 5 0 0 2 3 40,00 

strojírenství 
3 0 0 3 0 100,00 

MS 4 mechanik 
6 1 0 1 5 16,66 

Celkem 25 4 0 12 13 48,00 

 

Výsledky – jaro 2019 

třída obor 

počet 

žáků 

přihláš

ených 

k MZ 

MZ 

konalo 

žáků 

MZ 

nekona

lo žáků 

V P N 
úspěšnost 

v % 

NA 2 podnikání 16 16 0 0 10 6 62,5 

OB 4 

obchodník 8 6 2 1 3 2 66,7 

nábytkářská a dřevařská 

výroba 

3 0 3 0 0 0 0 

SZS 4 

stavebnictví 11 10 1 0 5 5 50,0 

strojírenství 11 8 3 0 5 3 62,5 

MS 4 mechanik strojů a zaříz. 10 8 2 0 3 5 37,5 

Celkem 59 48 11 1 26 21 56,25 
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5.4 Výsledky závěrečných zkoušek 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, 

byly ve školním roce 2018/2019 konány ve 13 oborech vyučovaných školou. Závěrečné zkoušky 

konali i žáci čtyřletého oboru mechanik strojů a zařízení, kteří budou v příštím školním roce 

skládat maturitní zkoušku. Organizace a průběh závěrečných zkoušek byly v souladu s platnou 

školskou legislativou pro ukončení vzdělávání s výučním listem.  

Všechny obory konaly závěrečné zkoušky v systému NZZ (nová závěrečná zkouška), formou 

jednotného zadání ve všech třech jejích součástech vypracovaných MŠMT respektive NUV.  

Výsledky ZZ v červnu 2019 

třída obor 
počet 

žáků  

z toho 

dívek 

ZZ 

nekonalo 

žáků 

ZZ konalo  

žáků 

z toho 

dívek 
V P N 

Ø 

zná

mek 

Uspěšno

st  

v  

% 

TA3 
Truhlář 13 0 0 13 0 3 10 0 2,38 100  

Elektrikář – 

silnoproud 
12 0 0 12 0 2 10 0 2,33 100  

IMZ 3 

Zedník 2 0 0 2 0 0 2 0 2,50 100 

Instalatér 10 0 1 9 0 4 5 0 2,22 100 

Mechanik opravář 

motorových 

vozidel 

6 0 1 5 0 0 5 0 2,27 

 

100 

KD 3 Kadeřník 28 27 6 22 21 3 18 1 2,32 95,5 

KA 3 Obráběč kovů 25 2 4 21 1 1 19 1 2,81 99,79 

SM 3 

Strojní mechanik 11 0 3 8 0 1 7 0 2,58 100 

Elektromechanik 

pro zařízení a 

přístroje 6 0 3 3 0 0 3 0 3 

100 

EJ 
Elektrikář – 

silnoproud 16 0 0 16 0 8 8 0 1,67 

 100                    

PA 3 

Prodavač 19 9 5 14 9 4 10 0 2,38 100 

Operátor 

skladování 7 2 2 5 2 2 3 
0 

2,1 

100 

MS 3 Strojní mechanik 18 0 4 14 0 0 8 6 3,47 57  

Celkem 173 40 29 144 33 28 108 8 2,46 96,33 

 

V rámci ZZ se uskutečnily 2 závěrečné zkoušky dle NSK. 
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Přehled výsledků po konání závěrečných zkoušek – podzimní termín 2019 
 

Výsledky ZZ v září 2019 

třída obor 
počet 

žáků  

z toho 

dívek 

ZZ 

nekonalo 

žáků 

ZZ konalo  

žáků 

z toho 

dívek 
V P N 

Ø 

zná

mek 

Uspěšno

st  

v  

% 

TA3. 
Truhlář 0          

Elektrikář – 

silnoproud 
0          

IMZ 

3. 

Zedník 0          

Instalatér 0          

Mechanik opravář 

motorových 

vozidel 

1 0 0 1 0 0 1 0 3 

 

100 

KD 3. Kadeřník 7 7 0 7 7 0 2 5 3,6 28 

KA 3. Obráběč kovů 4 0 1 3 0 1 1 1 2,73 75 

SM3. 

Strojní mechanik 2 0 0 2 0 0 2 0 3,8 100 

Elektromechanik 

pro zařízení a 

přístroje 3 0 0 3 0 0 0 3 - 

 

0 

EJ 
Elektrikář – 

silnoproud 0         
 

PA 3. 

Prodavač 3 2 0 3 2 0 2 1 3,44 66,66 

Operátor 

skladování 1 0 0 1 0 0 1 
0 

3,66 

100 

MS3. Strojní mechanik 8 0 0 8 0 0 4 4 3,75 50 

Celkem 29 9 1 28 9 1 13 14  64,96 

 

 Jedna závěrečná zkouška po NSK v oboru obráběč kovů. 
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5.5 Ocenění Nejlepší žák školy 

 

27. 6. 2019 proběhlo tradiční vyhodnocení žáků nominovaných na ocenění Nejlepší žák školy. 

Z každého oboru byl vybrán žák, který splňoval kritéria stanovená stipendijním řádem školy 

schváleným OK. Nominovaní žáci získali ocenění nejen za dosažené studijní výsledky, ale 

především za reprezentaci školy ve svém oboru a výborné umístění ve školních, krajských i 

celostátních soutěžích. Ceremoniál se konal letos v rámci slavnostního předávání výučních listů. 

Předávání se zúčastnili kromě oceněných, jejich rodičů a přátel, pedagogů i pozvaní hosté a další 

partneři školy - zástupci regionálních zaměstnavatelů. Kromě prestižních cen obdrželi ocenění 

žáci poukázky na pět tisíc korun z Nadačního fondu SŠŽTS. Příspěvky poskytují významní 

zaměstnavatelé našich žáků. 

Přehled oceněných žáků 

Jméno Obor 

Marek Stříž Obráběč kovů                    

Jiří Horníček Strojní mechanik 

Jiří Vaško Truhlář 

Monika Moravanská Prodavač                             

Jan Verner Elektrikář - silnoproud 

Josef Strmiska Instalatér 

Jakub Baldermann Mechanik strojů a zařízení 

Tomáš Volek Strojírenství 
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
V oblasti prevence sociálně patologických jevů působí pedagogičtí pracovníci školy, zvláště 

třídní učitelé, společně se školním poradenským pracovištěm, ve kterém kromě výchovného 

poradce a školního metodika prevence působí rovněž školní speciální pedagog a kariérový 

poradce. 

6.1 Práce školního poradenského pracoviště 

Školní poradenské pracoviště zajišťovalo poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu 

žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy v souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.    

Vyhláškou č. 270/ 2017 Sb. (k 1. 12. 2017) a vyhláškou č. 416/2017 Sb. (k 1. 1. 2018) byla 

novelizována vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných. 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení: Mgr. Marie 

Holinková, výchovná poradkyně, Ing. Michal Vojtek, školní metodik prevence a školní kariérový 

poradce, Mgr. Jana Táborská, školní speciální pedagoga. Ve třídě IMZ3. na ulici Bulharské 

působila po celý školní rok asistentka pedagoga Mgr. Iva Kacerová, ve třídě PA1 na ulici Gen. 

Krátkého Romana Kocichová. 

Členové ŠPP spolupracovali s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy, 

poskytovali standardní poradenské služby žákům školy, zákonným zástupcům a rodičům podle 

programu poradenských služeb. 

Program proti školní neúspěšnosti, který je ve škole realizován, zaujal natolik organizátora (PPP 

a SPC OK) VII. ročníku Krajské konference primární prevence a rizikového chování, že školní 

poradenské pracoviště bylo osloveno, aby předneslo příspěvek k tématu konference 

"(Ne)Úspěšný žák", dne 26.10 2018 v hlavním sále jako příklad dobré praxe. Vystoupení 

výchovné poradkyně, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga se setkalo 

s velkým ohlasem, pedagogům z jiných škol byly poskytnuty následně na vyžádání některé 

metodické materiály. 

6.2 Činnost výchovného poradce - Mgr. Marie Holinková 

Metodická a informační činnost výchovného poradenství byla ve školním roce 2018/2019 cílena 

na předávání informací a na pomoc pedagogickým pracovníkům, zejména třídním učitelům, při 

zpracování administrativy spojenou s udělováním výchovných opatření  

a  poskytování podpůrných opatření. Probíhá v souladu s činností školního metodika prevence a 

kariérového poradce a školního speciálního pedagoga. 

Pedagogové museli reagovat na novelu ve vyhlášce č. 13/2005 o středním vzdělávání a 

vzdělávání v konzervatoři, která vstoupila v platnost k 1. 9. 2018 a která zrušila udělování 

výchovných opatření učiteli odborného výcviku. 

Během školního roku se podařilo prohloubit a zefektivnit spolupráci se všemi vyučujícími při 

řešení školní neúspěšnosti žáků. Vyučující přijímají průběžně opatření jak řešit u jednotlivých 

žáků školní neúspěšnost a ke každému klasifikačnímu je vyhodnocují. Vyhodnocení jsou 

shromažďována elektronicky. 
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Výchovná poradkyně se spolupodílela na přípravě a zajištění podmínek pro konání přijímacích 

zkoušek žáků základních škol a maturitních zkoušek žáků čtyřletých oborů vzdělání a 

dvouletého nástavbového studia s přiznanými uzpůsobenými podmínkami. Poskytování 

podpůrných opatření žákům tříletých oborů vzdělání při závěrečných zkouškách bylo zajištěno 

ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli odborných předmětů a učiteli odborného výcviku a 

vedením školy v souladu s  metodickým pokynem NÚV. 

Organizačně zajišťovala slavnostní předávání maturitních vysvědčení, výučních listů spojených 

s oceňováním nejlepších žáků oborů. 

Úzce spolupracuje s Nadačním fondem při SŠŽTS nejen při poskytování odměn úspěšným 

žákům, ale i při řešení sociálních obtíží žáků školy.  

Výchovná poradkyně je členkou Asociace výchovných poradců a od 18. 6. 2019 členkou Komise 

sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Šumperk. Organizačně zajišťuje odbornou 

zahraniční praxi v Řemeslnické komoře Chemnitz. 

 

6.3 Hodnotící zpráva o úseku prevence rizikového chování - školní metodik 

prevence Ing. Michal Vojtek 

Během celého školního roku 2018/2019 se naplňoval preventivní program školy (PPŠ), kdy žáci 

byli vedeni ke zdravému životnímu stylu, smysluplnému trávení volného času, ke změně postojů 

a návyků. Realizace probíhala nejen ve vyučovacích předmětech,  

ale škola uskutečnila mnoho akcí dle plánu, ale hlavně dle aktuální nabídky organizací  

a potřeby školy. V průběhu září se všichni pracovníci seznámili s PPŠ a ostatními dokumenty 

školy v oblasti prevence. PPŠ je vyvěšen i na www stránkách školy. 

V průběhu naplňování aktivit škola spolupracovala  s mnohými institucemi – PPP Šumperk, 

s Policií ČR, OSPOD, Probační a mediační službou, SVP Dobrá Vyhlídka, DDM Vila Doris Šumperk, 

Člověk v tísni, Jekhetane. 

Z vytýčených cílů bylo dosaženo: 

- odborné vzdělání pracovníků na daném úseku – mimo jednotlivá školení se zástupce 

statutárního orgánu s ŠMP zúčastnil školení AMOK. Dále se celý tým ŠPP zúčastnil školení  

o kyberšikaně a dětské pornografii. ŠMP navštěvoval pravidelně setkání ŠMP a VP pořádaných 

PPP Šumperk.  

- preventivní působení v co nejširší oblasti rizikového chování v souladu s ŠVP, doplněno 

 o besedy a přednášky. 

- spolupráce se zákonnými zástupci probíhala na dobré úrovni, v problémových situacích 

využívali služeb celého ŠPP. Taktéž komunikace a spolupráce mezi jednotlivými kolegy  

při prevenci a řešení rizikového chování i spolupráce třídních učitelů (TU) a vedení třídnických 

hodin (TH) byla na dobré úrovni.  

- absolvování velmi kvalitních, zajímavých přednášek, besed, kulturních představení 

zaměřených na danou tématiku (proti drogám, HIV, HPV viry, plánované těhotenství, holokaust, 

jak se správně učit, dluhová problematika - finanční gramotnost, etiketa v zaměstnání). Velmi 

zajímavá byla také přednáška R. Bangy – Když chceš, tak to dokážeš. 
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- v jednotlivých oblastech rizikového chování byly naplňovány dané cíle, které jsou však 

většinou dlouhodobé a opakující se. Hlavní pozornost se soustředila na snižování záškoláctví, na 

zlepšování vztahů ve třídě, omezení vulgarity, omezení kouření. Použité metody k jejich 

dosahování byly: vhodné působení ped. pracovníků, udržování dobrého klimatu ve třídě a  

ve škole, volba vhodných pořadů, besed, aktivit.       

- školní metodik prevence se pravidelně účastnil výchovných komisí, které se nejčastěji týkaly 

záškoláctví a nevhodného chování a s ním spojeným výchovným opatřením. Dále se pravidelně 

účastnil setkání ŠMP a VP pod PPP Šumperk a jejich vzdělávacích programech. 

- školní metodik prevence úzce spolupracoval s vedením školy s výchovnou poradkyní  

a školní speciální pedagožkou v rámci dobře fungujícího školního poradenského pracoviště. 

- školní metodik prevence zajistil velmi kvalitní interaktivní přednášky a besedy. 

- v letošním školním roce škola pokračuje s vykazováním preventivních aktivit pomocí el. 

systému výkaznictví. 

Ve  školním roce 2018/2019 škola nepředložila ani nerealizovala projekt v této oblasti.    

 

6.4 Hodnotící zpráva o úseku školního kariérového poradce - Ing. Michal Vojtek 

Během celého školního roku 2018/2019 se naplňoval plán ŠKP. V průběhu naplňování škola 

spolupracovala  s mnohými institucemi – PPP Šumperk, ÚP Šumperk, některými vysokými 

školami, Člověk v tísni, Jekhetane. 

ŠKP v průběhu školního roku poskytoval a vyvěšoval žákům informace o dalších formách studia, 

nabídek brigád, řešil možnosti přestupu, při špatně zvoleném oboru vzdělávání, žáci dostali 

Atlas školství, brožuru Kam po maturitě, Jak na vysokou školu, informace o veletrhu Gaudeamus. 

Byly uskutečněny besedy a přednášky pro žáky v oblasti finanční gramotnosti, dluhové 

problematice, etiketě v zaměstnání a také o tom, jak se správně učit na SŠ.  

ŠKP se aktivně podílel na náborové činnosti, ať už na Burzách práce a vzdělání, Scholarisu, Dni 

otevřených dveří či návštěvách základních škol. 

Spolupráce se žáky a zákonnými zástupci probíhala na velmi dobré úrovni.     

Školní kariérový poradce úzce spolupracoval s vedením školy s výchovnou poradkyní  

a školní speciální pedagožkou v rámci dobře fungujícího školního poradenského pracoviště. Tato 

dobrá spolupráce dle mého názoru také přispěla k tomu, že se snížil počet žáků, kteří předčasně 

odcházeli ze vzdělávání a snižují si tak možnost plnohodnotného uplatnění na trhu práce. 
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6.5 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga – Mgr. Jana Táborská 

V naší škole jsou zastoupeni žáci s různým typem znevýhodnění. Nejvíce jsou zastoupeni žáci se 

specifickými poruchami učení, dále zde máme žáky, kteří mají vady řeči, zrakové postižení, žáky 

s cizí státní příslušností, žáky s poruchami chování, lehkým mentálním postižením, žáka 

imobilního. 

Školní speciální pedagog spolupracoval se žáky, učiteli a zákonnými zástupci na vytvoření 

individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tyto plány i 

během školního přepracovával dle aktuálních potřeb žáka. 

V součinnosti s výše jmenovanými také vyhodnocoval účinnost navržených podpůrných 

opatření a průběžně komunikoval se zákonnými zástupci. 

Pravidelně konzultoval s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí. Připravoval 

podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením a obstarával speciální a kompenzační 

pomůcky, didaktické a diagnostické materiály. 

Zajišťoval individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti 

reedukační, kompenzační a stimulační. 

Koordinoval činnost asistenta pedagoga se třídou, učiteli i jednotlivými žáky. 

Zvyšoval si kvalifikaci v oblasti diagnostiky třídních kolektivů a s nimi také pracoval. 

Vyhledával nové metody a možnosti, jak pomáhat žákům s PU na SŠ. 

Prováděl komplexní speciálně-pedagogickou diagnostiku, nápravné, reedukační a kompenzační 

činností se žáky se zdravotním postižením a speciálně-pedagogické poradenství při řešení 

problémů ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole. 

Prováděl náslechy v hodinách, koordinoval součinnost a spolupráci žáka, učitele a zákonných 

zástupců. 

Včasnou depistáží žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, vytvářel podmínky pro 

uspokojení vzdělávacích potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Charakteristika školy – žáci se SVP. 

Celkový počet žáků s PO: 132 

Počet žáků s IVP: 9 

1. stupeň PO:    14 

2. stupeň PO:    95 

3. stupeň PO:    22 

4. stupeň PO:       1 
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Tabulka školní úspěšnosti žáků se SVP za školní rok 2018/2019 

 Školní rok  

2018/2019 

Počet žáků 

se SVP 

Prospěli Prospěli s vyznamenáním Nehodnoceni Neprospěli 

1. pololetí        121      95             1           5        24 

2. pololetí        132     110             5             9        13 

Tato tabulka dokazuje, že úspěšnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vysoká. 

Jejich školní výsledky jsou ovlivněny pílí a snahou každého jednotlivce, ale také individuálním a 

velmi diskrétním a citlivým přístupem Školního poradenského pracoviště a všech vyučujících. 

S velkou pravděpodobností mohu říci, že počet žáků, kteří neprospěli na konci školního roku, se 

v srpnu sníží o ty, kteří uspějí u opravných zkoušek. 

 

6.6 Přehled pohybu/odchodů žáků ve školním roce 2018/2019 
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6.7 Souhrn výchovných akcí uskutečněných ve školním roce 2018/2019 

Září 2018 

Když chceš, dokážeš to – Radek Banga 

Beseda OSPOD Šumperk 

Beseda Probační a mediační služba 

Exkurze v Záchranném hasičském sboru 

Návštěva Zámek Velké Losiny 

Návštěva Ruční papírna Velké Losiny 

Návštěva Městská knihovna Šumperk 

Exkurze Velké Losiny – architektura 

Exkurze ForArch Praha 

Kurz podnikání – SHM – celodenní akce - workshop 

Kino OKO – Planeta Země 

 

Říjen 2018 

Pohybová a vzdělávací aktivita – Řecké tance 

Pohybová a vzdělávací aktivita – Falun Gong – meditační cvičení 

Beseda s gynekologem 

Beseda Jekhetanne – dluhová problematika 

Návštěva památníku v Bratrušově 

Beseda – Můžeš podnikat 

Přednáška Úřad práce 

Beseda Nejen do Německa na zkušenou 

Výstava Milada Horáková 

Beseda Finanční gramotnost 

Vzdělávací program Kyberšikana 

Přednáška – Nehodou to začíná 

Poznávej svět, poznej řemeslo – dlouhodobý projekt 

Přednáška – AIDS 

Soutěž Piškvorky 

Den boje proti chudobě – workshop 

 

Listopad 2018 

přednáška GEMO 
návštěva Městské knihovny 
divadelní představení – Jak je důležité míti Filipa 
 

Prosinec 2018 

školní kolo Olympiády v ANJ 
exkurze AHOLD Olomouc 
kurz podnikání ve firmě SHM 
školní kolo kadeřnické soutěže „Color Cup“ – Moulin Rouge 
 

Leden 2019 

Jak se učit – zážitková aktivita PPP 
Divadelní představení – Pes Baskervilský 
Život v závislosti – beseda 
Mistrovství republiky Beauty Cup 2019 – 50 odstínů barev 



29 

 

Přednáška firmy KONO KOPOS Kolín – pro elektroobory 
Soutěž – Učeň instalatér – krajské kolo 
 

Únor 2019 

Exkurze PA3 – Valašské Meziříčí – projekt Kreativita 

Divadelní představení – Last Wish – v anglickém jazyce 

Projektový den – příprava závěrečné maturitní práce 

AŽD Praha – schůzka zástupců firmy se žáky oboru elektro 

SHM – projekt – žáci jsou motivováni zaměstnanci firmy k podnikavosti 

Probační a mediační služba – beseda se žáky 

Edison – týden se zahraničními studenty 

Stavebnictví na zkoušku – aktivita pro budoucí žáky stavebních oborů 

Mistrovství střední Evropy Freak show Cirque su Soleil 

Kalibr Cup – celostátní soutěž kadeřnice 

 

Březen 2019  

Krajské kolo soutěže Kovo Junior 

Soutěž – angličtina – Vila Doris 

Finanční gramotnost – Člověk v tísni – Dluhová problematika 

Exkurze do Parlamentu České republiky 

Soutěž instalatérů – vlastnosti mědi 

Zahraniční praxe – Německo 

Přednáška – Etiketa v zaměstnání 

Matematická soutěž – vybraní žáci 

World of Beauty – finále kadeřnické soutěže – střední Evropa 

 

Duben 2019 

Projekt Kurz podnikání SHM 

Exkurze pro stavaře – Olomouc 

Přednáška HP viry 

Přednáška – Plánované těhotenství 

Olympiáda instalatérů – soutěž – krajské kolo 

Mezinárodní velikonoční soutěž ve svařování 

Prodavač 2019 – celorepublikové kolo 

 

Květen 2019 

Exkurze – Pevnost poznání Olomouc 

Exkurze Vlastivědné muzeum Olomouc 

Exkurze – stavaři – Dolní Morava – Stezka v oblacích 

Exkurze – Zámek Velké Losiny 

Exkurze Technické muzeum Ostrava - Vítkovice 

Exkurze OK. CNC Mastertec 

ČD Cargo – přednáška s projekcí 

Holocaust a antisemitismus – přednáška 

Mezinárodní řemeslné hry – soutěž Třinec 

VOXEL – výchovný koncert 

Odborná exkurze – SUNINVEST MORAVIA – Moravská Třebová   

Exkurze Unex Uničov 
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Exkurze Kostka Kolobka 

Exkurze TON – Bystřice pod Hostýnem – truhláři 

 

Červen 2019 

Erasmus – Maďarsko – Budapešť – zahraniční praxe 

Exkurze – Velkoobchod kadeřnických potřeb 

Exkurze – LINDE Gaz – technické plyny – Ostrava 

Exkurze Stavaři – rekonstrukce krytého bazénu 

Exkurze Elektrikáři – PARS – trafostanice 

Exkurze – Solární elektrárna – Moravská Třebová 

Beseda – Finanční gramotnost – Člověk v tísni 

Exkurze – Čistírna odpadních vod – Šumperk 

Exkurze – DOX Galerie – Praha 

Beseda – Zvol si info – sociální sítě 

Den Policie – ukázky činnosti 

Filmové představení Zelená kniha 

 

Dlouhodobé projekty:  

Poznávej svět, poznej povolání – mateřské školy poznávají řemesla 

Kreativní partnerství pro inkluzivní školu 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků a podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a potřeb školy. Škola 

podporuje a poskytuje prostor a podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Dlouhodobé studium pro rozšíření odborné a pedagogické kvalifikace: 

 
1 učitelka (Ing. Evjáková) Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - bakalářské 

studium Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a Matematika se zaměřením na vzdělávání - 

ukončeno 6 semestrů, studium bude ukončeno v roce 2019 státní zkouškou 

Průběžné vzdělávání: 

Pedagogové školy se pravidelně účastní různých vzdělávacích kurzů, seminářů a školení 

s osvědčením, která jsou zaměřena na řešení aktuálních teoretických a praktických otázek 

souvisejících s procesem vzdělávání a výchovy a navštěvují akreditované semináře s cílem 

aktualizace a rozšíření informací určitého oboru dle plánu dalšího vzdělávání a aktuálních 

potřeb. 

Přehled absolvovaného DVPP pro sborovnu – školní rok 2017/2018 

Vzdělávací program Organizace, školitel Termín 

Práce s heterogenní skupinou Agentura vzdělávání pro praxi – Mgr. 

Jana Špulířová a PaedDr., Mgr. 

Facová 

12.11.2018 

BOZP + PO zaměstnavatel 1. 2. 2019 

Klima třídy, vedení třídnických hodin 

v rámci inkluze, práce s problematickým 

žákem 

PPP a SPC Olomouc, Mgr. Ivana 

Poláková 

23.4.2019 

 

Odborné stáže pedagogů ve firmách 

I v tomto školním roce se zúčastnili vybraní pedagogové školy odborných stáží ve firmách dle 

oborů, které vyučují. Cílem těchto stáží je propojení teoretické výuky s praxí, získání přehledu  

o novinkách a postupech používaných ve firmách a předání získaných zkušeností žákům. 

V roce 2018/2019 absolvovali několikadenní stáže (3 – 5 dnů) Ing. Jan Rekšák – firma 

URDIAMANT, Ing. Dagmar Drápalová – firma Coop, Ing. David Holubec – firma Novatronic, Mgr. a 

Ing. Libuše Fialová – firma SHM. 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Činnost předmětových komisí, úspěchy žáků 

8.1.1 Předmětová komise obchod a služby – předsedkyně Ing. Dagmar Drápalová 

Komise obchodu a služeb zahrnuje obchodní obory (obchodník, operátor skladování, prodavač), 

obor služeb (kadeřník) a obor nástavbového studia podnikání. 

Pokud se žáci rozhodnou pro nový čtyřletý maturitní obor OBCHODNÍK, mohou ve 3. ročníku 

získat výuční list a následně 4. ročník zakončit maturitní zkouškou.  

Během studia mají možnost si vyzkoušet i „podnikání“. Do druhého ročníku je zařazen předmět 

FIKTIVNÍ FIRMA, ve kterém si mohou zkusit podnikat na fiktivním trhu.  Tento předmět vždy 

probíhá pod záštitou Centra fiktivních firem (CEFIF) při Národním ústavu pro vzdělávání. Žáci si 

zvolí prezidenta firmy, rozdělí se do jednotlivých oddělení a vyberou si předmět podnikání. 

Následně nakupují a prodávají, tvoří propagační materiály, pořádají různé akce, účastní se 

veletrhu fiktivních firem… Žáci třídy MS2 (skupina obchodník) si založili v září 2018 fiktivní 

firmu pod názvem NARUT STYLE. Nejprve si zvolili svého prezidenta, rozdělili se do jednotlivých 

oddělení a vybrali předmět podnikání. Členové jednotlivých oddělení se snažili podnikat ve 

fiktivním prostředí, nakupovat, prodávat, tvořit propagační materiály, různé akce… 

Ve třetím ročníku mají žáci možnost si založit v rámci projektu Junior Achievement, studentskou 

firmu. Zvolí si prezidenta a předmět podnikání, rozdělí role ve firmě a mohou podnikat 

v reálném prostředí. Partnerem a odborným poradcem firmy vždy bývá pan Obdržálek, který 

založil v Novém Malíně velmi úspěšnou firmu Velba.cz. V rámci studentské společnosti mohou 

žáci získat i mezinárodně uznávaný Certifikát podnikatelských dovedností ESP. Držitelé 

certifikátu ESP disponují znalostmi, schopnostmi a dovednostmi potřebnými k zahájení 

podnikání nebo k úspěšné kariéře v zaměstnání.  

Žáci obchodních oborů se účastnili ve školním roce 2018/2019 také mnoha soutěží a 

odborných exkurzí.  

Všechny odborné exkurze jsou pro žáky velkým přínosem, přispívají k rozšíření znalostí oboru, 

k získání přehledu o novinkách a inovacích a také jim pomáhají při výběru zaměstnání. 

V listopadu 2018 byli žáci oboru operátor skladování, prodavač a obchodník na exkurzi DC 

Ahold Olomouc (skladování, vychystávání, expedice zboží) a na exkurzi v nákupní centrum 

Šantovka (sezónní prodej a propagace zboží téma Vánoce). 

V prosinci 2018 se žáci podíleli na propagaci školy v rámci Mikulášského balení zboží v prodejně 

Albert Hypermarket, Kaufland a Albert corso. Dále žáci prodávali v prodejně Albert corso 

výrobky tělesně postižených klientů z Pomněnky. Pomáhali také na Dni otevřených dveří a při 

aranžování výstavy v kinu OKO. 
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Naši žáci jsou také velmi úspěšní na odborných soutěžích. 

V březnu 2019 proběhlo školní kolo soutěže 

odborných znalostí a dovedností, kde bylo 

potřeba prokázat získané znalosti v balení zboží, 

poznávání vzorků zboží, odhadu váhy a účtování 

zboží na kontrolní pokladně. Soutěže se zúčastnili 

žáci všech tří ročníků tohoto oboru. Ze třídy PA1 

zvítězila Lenka Winterová, ze třídy PA2 Karolína 

Ležanská a ze třídy PA3 Monika Moravanská. 

 

V dubnu 2019 proběhla celostátní soutěž Prodavač 2019 

v Ústí nad Labem, které se zúčastnili žáci z 20 škol z celé 

České republiky. Soutěžící museli prokázat teoretické znalosti 

i praktické dovednosti. Vyhotovovali písemné testy a 

vyplňovali je také na počítači. Prověřovala se znalost 

obchodních počtů, čekal je i test z anglického nebo německého 

jazyka, v praktické části soutěže žáci balili určitý druh zboží.  

Naši žáci byli i zde velmi úspěšní. Monika Moravanská ze třídy 

PA3 obsadila krásné 2. místo, Karolína Ležanská ze třídy PA2 

obsadila také 2. místo a Lenka Winterová ze třídy PA1 se 

umístila na 17. místě. Je to velký úspěch našich žákyň 

v náročné a prestižní soutěži. 
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Během celého školního roku žáci oboru prodavač, operátor skladování a obchodník prezentovali 

školu na mnoha akcích, např. Den řemesel, Mikulášského balení, Setkání generací, akce Hudba 

bez hranic v Dolních Studénkách… Naši žáci již několik pomáhají prodávat výrobky z chráněné 

dílny Pomněnka. 

Členové komise obchodu a služeb byli zapojeni i do několika projektů. 

Projekt „Cesta podnikání“, kterého se v letošním školním roce zúčastnily 3 maturitní třídy (NA1, 

NA2 a MS3). Jde o projekt organizovaný ve spolupráci s firmou SHM Šumperk. Tento projekt 

začal v září 2018 a bude pokračovat i v dalších letech.  

Kurz vždy vedl pan Pavel Holubář (ředitel společnosti), dále byl přítomen pan Richard Koubek 

ze Svazu průmyslu a dopravy a úspěšný podnikatel/ka ze šumperska, např. paní Jana Kašparová 

(majitelka firmy Velkolosinské pralinky), pan Miroslav Pekař (majitel firmy Vzduchotechnika 

Pekař). 

Nejprve se vždy uskutečnila velmi zajímavá prohlídka firmy SHM s podrobným výkladem pana 

Holubáře. Poté „úspěšný podnikatel“ vyprávěl žákům o těžkých začátcích svého podnikání, 

rozvoji firmy, plánech do budoucna… Projekt vždy zakončil pan Holubář svým vyprávěním  

o začátcích podnikání při založení firmy SHM. Nakonec nastala chvíle pro dotazy a názory žáků. 

Je velice užitečné na příkladech úspěšných a dobře fungujících firem formovat povědomí 

studentů o podnikání.  
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Projekt Poznávej svět, poznej povolání byl realizován ve spolupráci s MAS Šumperský venkov a 

MAS Horní Pomoraví, bude pokračovat další čtyři roky pod záštitou projektu „Místní akční plány 

vzdělávání“ na území ORP Šumperk a Zábřeh. Jeho cílem je umožnit dětem poznat kreativní 

formou vybraná řemesla, které se na škole vyučují, a vyzkoušet si je zábavnou formou, pomocí 

her. Předškolní děti mají možnost nahlédnout do světa techniky a polytechnického vzdělávání, 

poznat svět dospělých vzhledem k jednotlivým profesím, jež mohou v dospělosti vykonávat.  

 

V rámci projektu Kreativita, do kterého je zapojena třída PA3, byla "okořeněna" standardní 

výuka o špetku kreativity, zábavy a poznání. Během projektových bloků v odborných 

předmětech jsme po celý rok žákům předávali učivo zábavnou a tvůrčí formou. V dubnu 2019 

žáci navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, kde se 

dověděli spoustu zajímavých informací o skle, vyzkoušeli si výrobu skla, zdobení, foukání skla. 

Aktivity a úspěchy oboru kadeřník 

Dne 6. 12. 2018 se na naší škole konalo školní kolo soutěže COLOR CUP 2018 pro žáky 3. ročníků 

učebního oboru kadeřník. Letošní téma již 17. ročníku neslo název ,,MOULIN ROUGE“. 

Soutěžící z obou středisek školy bojovali o vítězství ve třech kategoriích – dámská, pánská a 

společenský účes na dané téma.  

Poslední disciplína byla nejzajímavější a jako vždy nejhezčí. Děvčata se předvedla s krásnými 

účesy, kde se fantazii meze nekladou. Všechny soutěžící učesaly nádherné účesy, modelky byly 

oblečeny do šatů, které ladily k tématu účesu, který soutěžící česaly. Předvedly i nádherné líčení 

modelek. První dvě vítězky (Kristýna Dunková a Simona Vejdová) s nejvyšším počtem bodů  

v kategorii společenský účes se zúčastnily celostátní soutěže KALIBR CUP konané  

v Lanškrouně 14. února 2019. 
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V lednu 2019 proběhlo mistrovství republiky Beauty Cup v Domažlicích na téma „50 odstínů 

barev“ ve foukané ondulaci. V několika kategoriích soutěžili budoucí vizážisté, kosmetičky i 

kadeřníci. Naše nejlepší žákyně druhého ročníku oboru 

kadeřník Anna Pospíšilová reprezentovala naši školu s 

foukanou ondulací na téma „50 odstínů barev“. Ve své 

kategorii se umístila na prvním místě a zároveň získala 

další první místo za celkově nejlepší hodnocení porotců 

soutěže. 

Dne 7. 2. 2019 proběhlo v Praze mistrovství střední 

Evropy FREAK SHOW CIRQUE DU SOLEIL. Soutěžili zde 

učni v několika kategoriích. Žákyně druhého ročníku 

oboru kadeřník Anna Pospíšilová reprezentovala naši 

školu v kategorii foukaná ondulace na téma „cirkus“, v 

této kategorii se umístila na krásném třetím místě. 

Modelem jí seděla velmi trpělivě spolužačka Karolína 

Danielová. 

Dne 14. 2. 2019 proběhla v Lanškrouně celostátní 

soutěž Kalibr Cup 2019 v účesové tvorbě na téma 

Moulin Rouge. Této soutěže se zúčastnili jak žáci z České republiky, tak mladí lidé z Polska a  

ze Slovenska. Ze 33 soutěžících se naše studentky třetího ročníku  Kristýna Dunková umístila  

na krásném třetím místě a Simona Vejdová na 12. místě. 

Dne 16. 3. 2019 se v Praze konal veletrhu WORLD OF BEAUTY / SPA 2019. Opět se soutěžilo  

ve stejné účesové tvorbě na téma „Moulin rouge“. V tomto finále, které bylo vyvrcholením celé 

soutěže, se naše žákyně třetího ročníku Kristýna Dunková umístila na krásném druhém místě. 
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Žáci a žákyně oboru kadeřník se také aktivně zapojují do akcí 

konaných nejen naší školou, ale i pořádaných krajem.  Žáci se 

účastnili např. Dne řemesel, Scholaris Šumperk, Dne otevřených 

dveří, sdílení dílen, pracovali v prostorách Domova seniorů 

v Šumperku. Každoročně zpestřujeme výuku školením žáků 

profesionály z řad špičkových kadeřníků. Žákyně třídy KD2 

pracovaly v rámci svých odborných předmětů také v projektu 

Kreativita. 

 

 

8.1.2 Předmětová komise dřevo – předseda Ing. Radomír Straka 

 
Jsme členy  AČN (Asociace českých nábytkářů) a spolupracujeme s  „Cechem čalouníků“.  

Na základě přednášek a poskytovaných informací získáváme znalosti o nejnovějších trendech 

našeho oboru. Obor nábytkářská a dřevařská výroba má tematické plány také dle učiva 

vyžadovaného Mendelovou univerzitou v Brně a dle připomínek spolupracujících firem. 

V rámci komise pracujeme s tříletými učebními obory truhlář a tesař a se čtyřletým oborem 

nábytkářská a dřevařská výroba.  

Komise koordinovala odborné akce především ve spolupráci s pracovištěm odborného výcviku 

v Rapotíně.  
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Tradičně jsme se účastnili Dne řemesel v Šumperku. Návštěvníci měli možnost seznámit se 

s výrobky, které vyrábí naši žáci. Navíc si mohli vyhotovit drobné výrobky a vyzkoušet práci 

s ručním nářadím. 

 

Své výrobky prezentovali žáci oboru truhlář na putovní výstavě prací žáků naší školy „Ukaž co 

umíš“, která se setkala s velkou odezvou v prostorách informačního centra v Šumperku, a  

ve foyer kina OKO. 

 

Soutěž pro žáky ZŠ 

Komise dřevo se významnou měrou podílela na organizaci celoroční vícekolové soutěže pro žáky 

8. a 9. tříd základních škol našeho regionu s názvem Vůně dřeva. V této akci pořádané  společně 

s Okresní hospodářskou komorou v Šumperku měli možnost představit svou zručnost a 

kreativitu soutěžící z V. základní školy v Šumperku, ZŠ a MŠ Údolí Desné, ze základní školy 

v Rudě nad Moravou, šumperské základní školy na Sluneční ulici a postřelmovské základní školy.  

V prvním kole soutěže Vůně dřeva žáci vyrobí paletku pro poznámkový blok. Práce vyžaduje 

přesnost měření a řezání, preciznost při lepení součástí. Výrobek musí být hladký, čistý.  

Program v dílnách v Rapotíně už v minulém týdnu prožili žáci osmé třídy školy na Vrchlického 

ulici v Šumperku. Jejich hotové předměty prošly náročným vícestupňovým hodnocením. 

Nejdříve žáci sami přiřkli výrobkům své body, pak se hodnocení ujal učitel žáků Mgr. Pšenčík, 

následovalo odborné hodnocení ze strany učitele odborného výcviku p. Navrátila a závěr patřil 

výrokům ze strany organizátorů a sponzorů celé akce. 

Pro všechny účastníky připravili organizátoři soutěže Vůně dřeva drobné dárky. Každé kolo má 

také vlastního sponzora, firmu, která podporuje řemeslnou zručnost mladých talentů.  

 
 

Úkolem druhého kola soutěže, byla výroba misky z lipového dřeva. Výrobek se vyráběl pomocí 

řezbářských dlát. Hodnotila se kreativita a originalita provedení misky. Všem se práce povedla a 

bylo těžké vybrat vítěze. 
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Komise sestavená z odborníků z praxe nakonec rozhodla, že na prvním místě se umístila Marcela 

Holoušková ze ZŠ Vrchlického, druhý skončil Jakub Karásek ze ZŠ Sluneční a třetí místo obsadil 

Jan Zajíc ze ZŠ Ruda nad Moravou. Byla udělena i cena za originalitu provedení misky a tu získal 

Matěj Václav Loun ze ZŠ Vrchlického. Vítězové obdrželi hodnotné ceny, které do soutěže 

věnovala firma KEDUL, s.r.o. a DŘEVO TRUST, a.s. 
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Další aktivity předmětové komise dřevo 

Podnikli jsme mnohé odborné exkurze. Na veletrhu FOR ARCH, jsme se zúčastnili s žáky oboru 

tesař, obohacením byla i expozice Dřevo a stavby v rámci tohoto veletrhu. V rámci Stavebního 

veletrhu Brno proběhlo již tradiční setkání učitelů odborných předmětů. V říjnu 2018 jsme 

s žáky navštívili největší nábytkářskou firmu v regionu NOVATRONIC Šumperk. V listopadu 

2018 se 2 členové předmětové komise zúčastnili semináře Interiéry 2018 ve Volyni. V prosinci 

jsme zhlédli expozice v po rekonstrukci nově otevřeném Národním muzeu v Praze, v březnu 

2019 jsme zavítali na odborný veletrh FOR HABITAT Praha, veletrh zaměřený na bydlení, stavby 

a rekonstrukce. V dubnu proběhla exkurze na Pile Drábek – výroba řeziva. V květnu žáci 

navštívili již tradičně firmu TON v Bystřici pod Hostýnem, která nabízí velkou inspiraci a poučení 

pro budoucí truhláře a nábytkáře. 

 

Aktivně jsme ve školním roce 2018/2019 již tradičně spolupracovali na projektu Poznávej svět, 

poznej povolání realizovaný ve spolupráci s MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví. Děti 

z mateřských škol mohly hravou formou poznat dřevozpracující řemesla a vyzkoušet si práci, 

které je baví. 

 

 

1 

 

Komise dřevo se se svými žáky a vyučujícími pečlivě připravuje na Den otevřených dveří a podílí 

se na propagačních aktivitách a náborech budoucích žáků. Prezentuje své výrobky, zkušenosti a 

snaží se zaujmout pro práci se dřevem také nabídkou kroužků.  

 

                                                             
1 foto: M. Jeřábek - šumpersko.net 
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Pro žáky byly v průběhu školního roku připraveny i přednášky a besedy, například se zástupci 

firmy AZ Ekotherm o nabídkách spolupráce a zaměstnání či Medlovy univerzity v Brně  

o možnostech pomaturitního studia. 

 

Komise se v letošním roce spolupracovala v rámci projektu IKAP v odborném kabinetu se SPŠ 

Hranice. s  a  
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8.1.3 Předmětová komise kovo – předseda Ing. Robert Lubina 

V tomto školním roce se na naší škole vyučovaly tříleté učební obory -  obráběč kovů, strojní 

mechanik, mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením na kolejová vozidla, elektrikář 

silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, čtyřleté maturitní obory – mechanik strojů 

a zařízení, strojírenství a jednoletý učební obor – elektrikář – silnoproud. 

Odborná praxe 

U tříletých učebních oborů se týdenní teoretická výuka střídá s týdenní praktickou výukou.  

V prvním a druhém ročníku žáci absolvují praxi ve škole (na jednotlivých střediscích), ve třetím 

ročníku šikovní žáci absolvují odborný výcvik již ve spolupracujících firmách.  

Žáci 2. ročníku oboru strojní mechanik měli opět možnost absolvovat během praxe ve škole kurz 

svařování a získat svářečský průkaz na CO2. Dále žáci třetích ročníků mají možnost získat 

osvědčení zaškoleného pracovníka na kyslíko-acetylenový plamen. Během studia mají také 

příležitost za zvýhodněných podmínek získat osvědčení na polyfuzní svařování a pájení mědi.  

Žáci oboru obráběč kovů se během studia seznámí a naučí pracovat na konvenčních i CNC 

strojích jako jsou frézky, soustruhy, brusky a vrtačky. 

Žáci oboru elektrikář – silnoproud získají během studia zkoušku dle §5 vyhlášky 50/1978 Sb. 

Žáci oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje je mimo jiné také připraven pro získání 

odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Žáci oboru mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením na kolejová vozidla se během 

studia seznámí s problematikou opravárenství, montáží, demontáží, údržbou a opravárenstvím 

agregátů vozidel. Dále během studia mohou získat svářečský průkaz pro svařování v ochranné 

atmosféře.  

Čtyřletý maturitní obor mechanik strojů a zařízení má rozšířenou praxi v 1. až 3. ročníku, aby 

studenti zdárně ve třetím ročníku složili závěrečnou zkoušku - strojního mechanika a posléze 

mohli pokračovat ve studiu čtvrtého ročníku a obdržet maturitní vysvědčení.  Během studia 

získají svářecí průkaz CO2 a mají možnost za zvýhodněných podmínek získat certifikát na 

polyfuzní svařování a pájení mědi.  

Absolventi čtyřletého maturitního oboru strojírenství – obsluha CNC strojů, získají znalosti jak 

teoretické, tak i praktické. Během studia je kladen důraz na CAD systémy a řídící systémy 

HEIDENHAIN.   

S některými firmami spolupracuje škola dlouhodobě a žáci zde po absolvování studia mají 

možnost najít své uplatnění. Během teoretické i praktické výuky mají možnost absolvovat 

několik exkurzí, kurzů a soutěží. Během těchto akcí mají možnost předvést svou šikovnost, 

případně si dále rozšířit své znalosti.  
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Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 

Kroužek 3D modelování - modelování v programu AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 

2018. 

Kroužek 3D tiskárna - použití 3D tiskárny UP PLUS 2 a 3D skeneru XYZ HANDY. 

Merkur ve strojírenské praxi – rozvoj manuální zručnosti pomocí stavebnice Merkur. 

Úvod do CNC programování - seznámení s výpočetní technikou a řídícím systémem. 

Kroužek mladého strojaře - rozšiřování získaných znalostí a dovedností k technickému a 

praktickému vyučování KOVO oborů. 

Žáci měli opět možnost se během měsíce září přihlásit do některého z uvedených kroužků. 

V letošním školním roce byl zájem pouze o kroužek 3D modelování.  
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Den řemesel 

Dne 15. 9. 2018 proběhl již tradiční Den řemesel na šumperském točáku pod heslem „Chyť se 

nás i ty“. Na této akci jsme měli možnost prezentovat a ukázat práci jednotlivých oborů. Akce se 

zúčastnili nejen učitelé teorie a OV, ale také žáci naší školy. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Zahraniční odborné exkurze 

Během školního roku 2018/2019 proběhly dvě odborné stáže v zahraničí. 

MARTIN – Slovenská republika 

Žáci tříletého učebního oboru obráběč kovů (třída KA3) Lukáš Doseděl, Karel Kroupa, David 

Mádr, Marek Stříž, Jakub Skoupil, Milan Šmotek absolvovali ve dnech 1. – 12. 10. 2018 odbornou 

stáž na Slovensku. Martinský závod vyrábí komponenty pro převodovky a podvozky do aut 

značek Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT a Porsche. Žáci pracovali na CNC strojích přímo  

ve výrobě. Ve volných chvílích a dnech měli žáci připravený doprovodný program, během 

kterého si měli možnost prohlédnout blízké okolí slovenského Martina. 
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HANDWERKSKAMMER CHEMNITZ - Německo, spolková země Sasko 

Žáci tříletých učebních oborů obráběč kovů a strojní mechanik - Tomáš Směřička (OKA2), Patrik 

Šefl (OKA2), Marian Mareček (SM2), Jiří Horníček (SM2). se ve dnech 28. 3. – 11. 4. 2019 

zúčastnili odborné zahraniční praxe v HANDWERKSKAMMER CHEMNITZ. Žáci během praxe 

komunikovali v německém jazyce a pracovali v malých rodinných firmách.   

Odborné školní exkurze 

PARTNERSKÉ PODNIKY 

Pro jednotlivé obory jsou pořádané pravidelné exkurze do podniků UNEX, PARS, Kostka 

Kolobka, Robotrio, Pramet, Dols, SUB MEP Postřelmov, CeramTEc, PAS Zábřeh, TDK, 

HydraulikServis, s. r. o. 
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Exkurze třídy MS3 ve firmě TDK Electronics s.r.o.  

 

60. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH V BRNĚ 

Dne 3. 10. 2018 se opět naši strojaři zúčastnili největší 

strojírenské akce konané v České republice.  

Na výstavišti v Brně se konal jubilejní 60. Mezinárodní 

strojírenský veletrh. 

Žáci naší školy opět projevili zájem o nové CNC obráběcí 

stroje, nástroje pro obrábění a tvářecí techniku. 

Nenechali si také ujít ani novinky týkající se svařování a 

měření. 

 

Úspěchy našich žáků 

Naši žáci mají možnost účastnit se různých soutěží ve svém oboru, které pořádá jak naše škola, 

tak i partnerské firmy a školy. 

SOUTĚŽ MACHR ROKU 2018  

Již po jedenácté se sešli žáci učebních oborů strojní mechanik z celé republiky na akci Machři 

roku. Letos se tato akce konala 13. 9. 2018 na Letenské pláni v Praze. Poprvé se této soutěže 

zúčastnili i žáci naší školy. Naši školu reprezentovali: Hofman Ondřej a Chrudina Filip ze třídy 

SM3.  

Soutěže Machr roku se účastnili i žáci oboru elektrikář – silnoproud. Naši školu reprezentovali 

Zdeněk Večerka a Verner Jan. Celodenní program nebyl jen soutěžní, ale jednalo se i o prezentaci 

středních škol a odborných učilišť.  
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Dále se žáci oboru strojní mechanik zúčastnili během školního roku těchto soutěží: 

Dne 6. 3. 2019 proběhla na naší škole, na středisku OV 15,  již tradičně soutěž KOVO Junior. Žák 

2. ročníku oboru strojní mechanik Štěpán Berka se umístil na pěkném 6. místě.  

Dne 25. 4. 2019 proběhla soutěž ve svařování opět na naší škole na OV, na středisku 15. Žák 2. 

ročníku oboru strojní mechanik Štěpán Berka se umístit na krásném 1. místě.  

Dne 16. 5. 2019  se konal mezinárodní řemeslný den na SOŠ Třinec, kde žák naší školy  Jiří 

Horníček ze třídy SM 2 obsadil také 1. místo. 

  

Naše škola se zúčastnila 16. května 2019 Mezinárodních řemeslných her pořádaných Střední 

odbornou školou Třineckých železáren. Na soutěži nás zastupoval žák oboru strojní mechanik 

Jiří Horníček. Jirka vybojoval úžasné první místo.  

KOVO JUNIOR 2019 

Dne 26. 2. 2019 proběhla na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici každoroční 

krajská soutěž oboru obráběč kovů - KOVO JUNIOR 2019. Do soutěže se ze školního kola 

probojovali dva žáci druhého ročníku třídy OKB2. Krajské utkání mělo za úkol otestovat zejména 

odborné dovednosti soutěžících, z něhož první dva umístění postoupili do celostátního kola.  

Ve velmi vyrovnaném bodovém hodnocení se Cendelín Jan umístil na 7. místě a Majzner Filip na 

10. místě. 
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ELEKTRIKÁŘ 2019 

Žáci naší školy se 25. 4. 2019 zúčastnili soutěže  „ELEKTRIKÁŘ 2019“, která proběhla na SŠ 

technické a obchodní Olomouc. Soutěže se účastnili naši žáci: Grežo Radek, který obsadil pěkné 

3. místo a Kašpar Jakub, který obsadil 4. místo. 

16. května 2019 se naše škola zúčastnila Mezinárodních řemeslných her, tradičně pořádaných 

Střední odbornou školou Třineckých železáren. Na soutěži nás zastupoval žák oboru elektrikář 

Dominik Hynek. 
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Ocenění nejlepších žáků 

Tak jako každým rokem, tak i v letošním roce vedení školy vyhlásilo „Ocenění nejlepších žáků“ 

jednotlivých oborů. Toto ocenění je dané stipendijním řádem.  

Za kovo a elektro obory toto ocení v letošním školním roce 2018/2019 získali tito žáci: 

Strojírenství  - obsluha CNC strojů - ST2  - Volek Tomáš  

Mechanik strojů a zařízení – MS2 – Baldemann Jakub  

Obráběč kovů – KA3 – Stříž Marek  

Elektrikář - silnoproud – TA3 sk. E – Verner Jan  

Strojní mechanik – SM2- Horníček Jiří  

Ocenění je výsledkem celoroční práce žáků, ale je i výsledkem úsilí pedagogů naší školy, kteří se 

na přípravě žáků podílejí. 
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8.1.4 Předmětová komise stavební – předsedkyně Ing. Eva Hrdličková 

Do komise stavební jsou zahrnuty obory stavitelství, instalatér, zedník a tesař. 

Komise stavební se podílela na různých činnostech a akcích školy. 

Soutěže 

26. 4. 2019 Krajské kolo Vědomostní olympiády- Instalatér  Olomouc 

 

 

 

 

 

 

27. 3. 2019       13. ročník celostátní soutěže MĚĎ 2019 pro žáky SOŠ a SOU 

Akce organizované pro žáky školy a exkurze 

8. 9. 2018 Exkurze na novostavbu rodinného domu ze sendvičové dřevěné konstrukce 

v Bludově.             

12. 9. 2018 Architektonicky významné stavby Velkých Losin    

18. 9. 2018 For Arch Praha  

15. 10. 2018 Exkurze žáků oboru ZEDNÍK a TESAŘ do firmy FORTEX, prohlídka firmy, přednáška 

o stipendijním programu, podepsány 3 stipendijní smlouvy.     
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22. 10. 2018 Přednáška Ochrana staveb proti vodě (DEK TRADE)  

22. 10. 2018  Přednáška Meziválečná architektura v Šumperku  

23. 10. 2018 Exkurze  Stavebniny DAREK Vikýřovice, koupelnové centrum JAS  

 Vikýřovice            

 

24. 10. 2019  Pískovna Mohelnice        

20. 11. 2019 Přednáška VÚT Brno – Představení stavební fakulty VÚT Brno  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 4. 2019  Exkurze Architektura města Olomouce        

17. 4. 2019 Exkurze ČNB Praha         
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2. 5. 2019 Exkurze Dolní Morava – dřevostavba rozhledny Stezka v oblacích – Stavba roku 

2016            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5. 2019 Historické krovy Geschaderův dům, Klášterní kostel     

11. 6. 2019  Rekonstrukce krytého bazénu Šumperk        
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13. 6. 2019   Úřad práce Šumperk   

15. 6. 2019 Kuchyňské studio HEVOS Šumperk      

19. 6. 2019  Městská ČOV Šumperk        

19. 6. 2019 Exkurze S3- Galerie DOX, výstava Eva Jiřičná Praha     

  

 

 

Akce na podporu náboru nových žáků 

Kroužek Stavebnictví na zkoušku - v jednotlivých blocích se vystřídalo celkem 17 účastníků 
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Účast na prezentacích školy – Den řemesel Scholaris Šumperk, Mohelnice, Den otevřených dveří, 

stavaři mají svůj FB účet. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Zapojení  komise stavební do projektů: 

IKAP – Oborový kabinet stavební – metodik konzultant – Ing. Eva Hrdličková 

Projekt Poznávej svět, poznej povolání – Ing. Jitka Grulichová 
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8.1.5 Předmětová komise cizích jazyků – předsedkyně Mgr. Andrea Rulíšková 

Členům komise se podařilo s podporou vedení školy připravit pro žáky školy několik zdařilých 

aktivit, které nad rámec vyučování podpořili motivaci žáků k jejich dalšímu jazykovému 

vzdělávání.  

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Do školního kola olympiády v anglickém jazyce pro SŠ, které proběhlo dne 18. 12. 2018, se 

zapojilo 12 žáků studijních i učebních oborů. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium 

cizího jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň a schopnosti použít anglický 

jazyk jako prostředek ke sdílení informací. 

Soutěžící dlouhé čtyři hodiny řešili zadané úkoly a prokazovali své schopnosti a znalosti 

v poslechu a čtení s porozuměním, vypracovali vypravování na dané téma a nechyběla ani 

konverzace. Žáci pracovali s velkým nasazením a i přes vyšší náročnost některých úkolů 

prokázali, že jejich jazykové schopnosti jsou na velmi dobré úrovni a angličtina jim není cizí. 

Výsledky byly vyrovnané, avšak pouze dva nejlepší – Marek Řezník (MS 2) a Tomáš Volek (ST 2) 

postoupili do okresního kola.  

 

Projekt EDISON 2019 

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. 

V letošním roce se naše škola opět zapojila do projektu Edison realizovaným mezinárodní 

studentskou společností Aiesec na základních a středních školách v České republice. 

Prostřednictvím interakce s vysokoškolskými studenty z různých zemí světa, organizace Aiesec  

pomáhá žákům porozumět jiným kulturám a národům. Cílem projektu je odbourávání 

předsudků a stereotypů, zvýšení úrovně jazykové vybavenosti, nebo také motivace poznat a 

vyzkoušet něco nového.  

Ve dnech 25. února – 1. března 2019 jsme v rámci projektu přivítali Annu z Ruska, Jimmyho 

z Číny a Cassiuse z Indonésie. Ve vyučovacích hodinách představovali formou prezentace své 

země, jejich kulturní zajímavosti, společenské odlišnosti, tradice a způsob života a odpovídali na 

otázky studentů. V odpoledních hodinách byl pro studenty nachystaný bohatý program. 

Navštívili některá odloučená pracoviště školy, kde si vyzkoušeli své dovednosti, prohlédli si 

historickou část města, navštívili Vlastivědné muzeum a zavítali do velkolosinské papírny. Celý 

týden byl zakončen workshopem pod názvem Global Village, na kterém stážisté připravili 

„ochutnávku“ svých zemí. 

Projekt EDISON byl příjemným zpestřením jazykového vyučování a pro mnohé žáky i pedagogy 

neobvyklým zážitkem. Děkujeme žákům i pedagogům, kteří přispěli k organizaci a hladkému 

průběhu celé akce.  
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Divadlo v anglickém jazyce 

13. května 2019 jsme využili příležitosti navštívit divadelní představení v anglickém jazyce z 

tvorby zlínského Divadelního Centra. V hodinách angličtiny si žáci pomocí lexikálních a 

poslechových cvičení předem osvojili očekávanou slovní zásobu a fráze. Humorný příběh  

na motivy textu Jana Wericha o králi a třech synech, s poněkud pesimistickým názvem Last 

Wish, žáky, i přes počáteční zábrany těch méně zdatných, pobavil a vtáhnul do děje.  

Maturita nanečisto 

Opět si mohli žáci posledních ročníků vyzkoušet svou připravenost k maturitní zkoušce 

z anglického a německého jazyka. V letošním roce jsme tuto intenzivní přípravu zařadili dvakrát, 

v listopadu a březnu. Tzv. intenzivní příprava zahrnovala všechny 3 části maturitní zkoušky  - 

didaktický test, který prověřuje poslech a čtení s porozuměním, písemný projev a simulaci ústní 

zkoušky. Přestože žáci procvičují tyto dovednosti v rámci vyučovacích hodin, některé zaskočila 

nervozita, která ovlivnila jejich výkon. Jednotlivé zkoušky byly vyhodnoceny a žáci mohli na 

základě svých výsledků u zkoušky nanečisto odstranit některé nedostatky a své dovednosti dále 

zlepšovat. Intenzivní příprava tak pomáhá zvýšit motivaci a úspěšnost žáků u „ostré“ maturitní 

zkoušky.  

Zahraniční odborné praxe – podrobněji zpracování v kapitole 8.2 Zahraniční odborné praxe 

žáků školy. 

                                 

http://www.fondbudoucnosti.cz/
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8.1.6 Předmětová komise humanitní -  předsedkyně Mgr. Lada Kučerová, Dis. 

 

Komise humanitní chystá každoročně pro žáky posledních ročníků maturitu nanečisto, a to 

v podání  intenzivní přípravy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Tato zkouška 

letos proběhla ve dvou termínech – v listopadu a březnu. Zahrnovala slohovou práci, didaktický 

test i ústní zkoušení. Test byl vybrán z nejnovější verze cvičných didaktických testů pro rok 

2018. Všichni žáci projevili zájem projít tímto maturitním maratónem. Věděli, co je čeká, všechny 

tři části MZ z CJL byly již procvičovány v rámci předchozích vyučovacích hodin. Písemná práce a 

didaktický test byly následně vyučujícími vyhodnoceny a správná řešení (didaktický test) a 

ztvárnění (slohová práce) byla rozebrána v rámci dalších vyučovacích hodin českého jazyka. 

Simulace maturitní zkoušky  měla  u většiny žáků pozitivní vliv na výsledky  u „ostré“ maturitní 

zkoušky.  

Ve školním  roce 2018/2019 navštívila naše škola divadelní a filmová představení v Šumperku.  

Z divadelní tvorby byly vybrány především takové tituly, které by mohly přispět žákům 

k lepšímu propojení s učivem v českém jazyce a zároveň je osobnostně obohatit.  

Žáci maturitních ročníků hojně využívali možnost půjčování knih k povinné maturitní zkoušce 

z českého jazyka. Škola disponuje velkou škálou knih, které jsou obsaženy ve školním seznamu 

četby k maturitě. Knihy byly zakoupeny na základě zapojení naší školy do projektu Čtenářské 

dílny v roce 2016.  

 

 

8.1.7 Předmětová komise matematiky a IKT – předsedkyně Mgr. Alena Drábková 

Komise zahrnuje předměty matematika, informační a komunikační technologie, deskriptivní 

geometrie.  Komise se mimo svou hlavní činnost podílí na organizaci různých akcí školy. 

Piškvorky 

8. 10. 2018 proběhlo školní kolo piškvorek 2018, byla sestavena 2 družstva, která 8. 11. 2018 

reprezentovala školu v oblastním kole. Nejlepší družstvo obsadilo 5. - 8. místo. 

Intenzivní příprava  

Intenzivní příprava k maturitě z matematiky se konala 28. - 29. 11. 2018 a 28. – 29. 3. 2019. Žáci 

maturitních ročníků si nanečisto vyzkoušeli celkem 2 didaktické testy, které následně 

s vyučujícími rozebrali. 

Matematická soutěž 

Mgr. Gavanda zorganizoval matematickou soutěž, jejíž celostátní kolo se ve vybraných 

střediscích konalo 29. 3. 2019 v 9:00. V matematické soutěži získal pěkné 6. místo žák Cendelín 

ze třídy OKB 2. 
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8.1.8 Předmětová komise přírodovědná a TV – předsedkyně Ing. Mgr. Libuše Fialová 

Komise přírodních věd je tvořena vyučujícími předmětů fyzika, chemie, základy ekologie, 

biochemie, hospodářský zeměpis a tělesná výchova.  

Během školního roku 2017/2018 jsme se zúčastnili různých akcí a soutěží, které zpestřily 

vlastní teoretickou výuku. V uplynulém školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili  

na environmentální výchovu a zdravý životní styl, posilování pozitivního vztahu k životnímu 

prostředí a na prohlubování mezilidských vztahů. 

 
Charitativní akce 

Pod vedením Mgr. Hany Kubelkové se učí žáci pomáhat lidem i zvířátkům. Naši žáci se aktivně 

zúčastnili charitativních akcí a sbírek např. sbírkou pro kočičí útulek Gaia podpořili Světový den 

zvířat a při vaření z potravinové banky si připomněli 4. 10. 2018  akci „Dny proti chudobě“. Žáci 

naší školy také přispěli na konto Elenky částkou 2640 Kč, škola přidala dalších 3500 Kč.  

 

 

Dárcovství krve 

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 jsme se opět rozhodli darovat krev a plazmu. Devět žáků (8 prvodárců a 1 

po druhé). Zapojení žáků do akce pro transfúzní stanici Šumperk opět letos zajistila Mgr.  Ivana 

Přikrylová. 
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V rámci tělesné výchovy byly organizovány různé sportovní akce a soutěže, žáci se mohli 

zúčastnit oblíbených, každoročně pořádaných závodů a sportovně turistických kurzů. Cílem 

snah pedagogů tělesné výchovy je probudit u žáků  kladný vztah ke zdravému způsobu života a 

pocitu radosti z pohybu.  

Středoškolský atletický pohár 

Již začátkem školního roku 2018/2019 proběhly sportovní akce – 19. 9. 2018 – okresní kolo 

Středoškolského atletického poháru na Tyršově stadionu pod vedením Mgr. P. Jakoubka.  

Přespolní běh  

Přespolní běh se uskutečnil  dne 27. 9.  2018 v areálu SOŠ Šumperk, odvahu k účasti našli tito 2 

stateční, kterým patří  uznání všech účastníků z jiných místních škol. Filip Jurásek vybojoval 

skvělé  4. místo mezi specialisty vytrvalci. 

Středoškolská kopaná 

Dne 11. 10. 2018  proběhla Středoškolská kopaná. V konkurenci  6 šumperských škol obsadili 

hoši 2. místo a postoupili do okresního finále. Finále se účastnilo 6 nejlepších škol včetně 

Zábřehu a Mohelnice a bylo poutavou přehlídkou dorostenců celého okresu. Mezi nimi se 

výborně uplatnili naši hoši, kteří prohráli těsně, pouze s vítěznou SPŠ a SOŠ Šumperk. Obsadili 

tak pěkné třetí místo.  

Školní kolo žákovského čtyřboje 

Pod vedením Mgr. I. Přikrylové a Mgr. J. Drábkové proběhlo ke konci roku 18. 12. 2018 školní 

kolo silového čtyřboje.  Žáci byli rozděleni na dívky a chlapce. Dívky soutěžily v disciplínách: šplh 

s přírazem, trojskok snožmo, hod plným míčem a sedy- lehy. Chlapci soutěžili v disciplínách: 

tlaky s činkou, trojskok snožmo, shyby a svisy vznesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Lyžařský kurz 

Lyžařský kurz proběhl od  14. 1. 2019 – 18. 1. 2019 v lyžařském areálu Čenkovice – Červená 

Voda – Buková hora. Úkolem bylo zvládnout základní techniku na lyžích a snowboardu a  

po této etapě došlo ke zdokonalení a rozšíření techniky. Účast byla solidní – žáci prvního, 

druhého a třetího ročníku v celkovém počtu 32 (30 chlapců + 2 dívky). Vše probíhalo pod 

vedením čtyř učitelů – Přikrylová, Fialová, Holubec a Winkler. Počasí bylo větrné, ale teplé. 

Vyzkoušeli jsme sjezdové tratě v Čenkovicích i na Bukové hoře. Vše proběhlo dle plánu bez 

menších problémů. Z celkového počtu jsme měli 19 snowboardistů a 13 lyžařů.  

 

Orientační běh  

Podzimní kolo orientačního běhu se konalo 17. 10. 2018, běželo se dle mapy v okolí 4. základní 

školy na Sluneční ul. V kategorii studentů běželo 25 našich žáků, převážně z prvních ročníků. 

Nejlepší umístění dosáhl Filip Jurásek, 11. místo. V soutěži středních škol jsme bodovali na 4. 

místě. 

Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 se žáci školy zúčastnili dvou soutěží v orientačním 

běhu.  Dne 17. 4. 2019 se konal okresní Přebor škol. Závod absolvovalo 15 našich žáků, z toho 3 

dívky. Centrum závodu bylo umístěno na ZŠ Sluneční v Šumperku, tratě vedly v okolní zástavbě. 

Nejlépe se v kategorii žáků středních škol umístil Filip Jurásek (4. místo) a Michal Janků (9. 

místo). Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk obsadila v celkovém hodnocení 

okresního Přeboru škol (podzimní a jarní kolo) 4. místo. 

Krajské finále Přeboru škol se konalo 21. 5. 2019 v Zábřehu. Na start závodu nastoupili žáci 

Michal Janků, Ondřej Zajíček a Matěj Najvárek. Náročné tratě v kopcovité zástavbě města 

prověřily síly a um všech zúčastněných. Výsledky našich reprezentantů na konci druhé desítky 

odpovídaly jejich vynaloženému úsilí, ale menší zkušenosti práce s mapou. Dosažená umístění 

však přinesla cenné body do týmové soutěže, v kategorii středních škol z toho bylo celkové šesté 

místo.  
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Ščudlův memoriál v atletice 

Dne 14. 5. 2019 proběhl již tradičně Ščudlův memoriál v atletice. Naši školu reprezentovalo 

družstvo hochů. V silné konkurenci  obsadili  5. místo. V soutěži jednotlivců se nám dařilo velmi 

dobře. Lukáš Vajda obsadil 2. místo ve skoku vysokém 170cm a 4. místo ve skoku dalekém. Filip 

Havlíček obsadil 2. místo ve skoku dalekém výkonem 564cm a 2x 4. místo na 100m a 300m.  

Silový čtyřboj 

Ve středu 6. 3. 2019 se na Gymnáziu Šumperk uskutečnilo okresní kolo silového čtyřboje. Hoši 

poměřili síly v benchpressu, ve shybech, v trojskoku a ve visech na hrazdě. Dívky soutěžily 

v sedu - lehu, ve šplhu, v trojskoku a v hodu míčem.  

Žáci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků. Obě družstva dívek a chlapců obsadila shodné 

4. místo. Reprezentovali nás – Jiří Vostál, Jan Kvapil, Tom Jersák, Kryštof Kadlec, Anička 

Vyhnálková, Kristýna Dunková a Filipová.  

Sportovně- turistický kurz - Vltava 

Ve dnech 2.6-7.6. 2019 proběhl již tradiční vodácký sportovně turistický kurz. Opět jako i loni na 

řece Vltavě. Kurzu se účastnilo 26 žáků II. a III. ročníků za doprovodu pěti pedagogů. Splutí 

proběhlo na čtyřech raftech, čtyřech nafukovacích lodích typu Pálava, Baraca a jednom kajaku. 

Počasí bylo téměř po celou dobu příznivé, až na přívalový déšť poslední noc a následné 

promočení většiny stanů a spacáků. Všichni žáci se vrátili ve zdraví domů.  
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Den Země 

SVC Doris pořádala 26. 4. 2019 v sadech 1. máje Den Země a naši žáci byli opět u toho. Celý den 
se věnovali dětem ze ZŠ a mateřských škol na různých stanovištích. 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Každý člen předmětové komise se v průběhu školního roku zúčastnil různých školení a seminářů 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pravidelné vzájemné hospitace přispěli 

ke zkvalitnění výuky a výměně zkušeností při práci nejen s problematickými žáky. V průběhu 

školního roku 2018/2019 jsme se zúčastnili různých akcí, exkurzí a besed, které zpestřily vlastní 

teoretickou výuku chemie, fyziky a základů ekologie. Tyto akce jsme připravovaly  

na pravidelných poradách PK, které se konaly během školního roku, s cílem probudit u žáků 

touhu po poznání, rozšířit jejich vědecký obzor a  prohloubit vztah k životnímu prostředí.  
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Projekt alpská louka 

Vzhledem k úbytku hmyzu a zpěvného ptactva jsme založili na pozemcích školy tzv. alpskou 

louku, která se celoročně nechá bez sečení, aby měl hmyz možnost obživy a přežití.  

 

Brigáda v olomoucké ZOO 

Dne 13. 6. 2019 se naši žáci zúčastnili brigády na pomoc ZOO Olomouc. Březnová vichřice 

Eberhard napáchala na Olomoucké ZOO velké škody. Naši žáci obětovali jeden z posledních dnů 

tohoto školního roku a zúčastnili se jednodenní brigády, aby aspoň částečně pomohli zlikvidovat 

následky a pozůstatky polomů. .  
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8.2 Zahraniční odborné praxe žáků školy 

 

Zahraniční odborná praxe Martin, Slovensko 

Nadační fond SŠŽTS Šumperk zrealizoval již podruhé zahraniční odbornou praxi na Slovensku 

pro šest žáků. Žáci byli na zkušené opět dva týdny, vrátili se s pozitivními pocity, a zároveň 

obohaceni o cenné zahraniční zkušenosti. Zjistili, že jsou plně schopni se uplatnit i v evropských 

firmách. 

Žáci třetího ročníku oboru obráběč kovů si vyzkoušeli práci ve firmě Volkswagen Slovakia  

v Martině, která vyrábí díly pro převodovky a podvozky do aut značek Volkswagen, Audi, Škoda, 

Seat i Porsche a která se s víc než 800 zaměstnanci řadí mezi největší zaměstnavatele  

v turčianském regionu. Budoucí obráběči kovů pracovali na CNC strojích přímo ve výrobě, kde 

zastali práci místních zaměstnanců. 

 

Práce našich žáků byla vzorná, ve firmách si je chválili a mají zájem dále s naší školou 

spolupracovat. Naši žáci, kteří i v Šumperku vykonávají odborný výcvik ve firmách, měli 

možnost se seznámit se způsobem organizace práce a pracovními podmínkami v zahraniční 

nadnárodní firmě, a tím získali další cenné zkušenosti, které potvrzují i Europassy mobility. 

Navíc ještě ve volném čase poznávali přírodní krásy a historické památky Slovenska - vyrazili  

na Chopok, do Tatralandie, prohlédli si hrad Strečno, podnikli výšlap na Martinské hole  

a navštívili Valčianskou dolinu. 
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Zahraniční odborná praxe žáků Chemnitz, Německo 

u partnera školy HANDWERKSKAMMER  CHEMNITZ (Německo, spolková země Sasko) se  

ve školním roce 2018/2019 ve dnech 28. 3. – 11. 4. 2019 zúčastnili žáci oborů vzdělání obráběč 

kovů  - Patrik Šefl, Tomáš Směřička (OKA 2), strojní mechanik – Marián Mareček, Jiří Horníček 

(SM 2) a instalatér – Josef Strmiska (IMZ 3). 

Žáci pracovali v malých rodinných firmách, které mají s působením našich žáků v rámci 

odborných praxí z minulých let velmi dobré zkušenosti -  Schmiedemeister Steffen Hans, 

Metallbau Roßberg, Metallbauermeisterin Lydia Schopbach, Sanitär-Haase GmbH & Co. KG a  

v  Metallbau Uhlmann GmbH. Vstřícnost, pracovitost, odpovědnost, cílevědomost, přesnost, 

snaha a úsilí učit se nové pracovní postupy začlenily rychle naše žáky do pracovních týmů,  

ve kterých během dvou týdnů získali nové praktické, sociální i jazykové zkušenosti. I tentokrát 

byli majitelé firem s odvedenou prací a vystupováním našich žáků spokojeni. 

Smyslem odborných praxí je nejen poznávat svět práce hostitelské země, ale také její reálie.          

V rámci jazykové animace dne 31. 3. 2019 v posledním výstavním dnu si žáci prohlédli výstavu 

„Sasko Čechy 7000 Láska, žal a vzdušné zámky“, která líčila vzájemné soužití napříč staletími. 

Dne 6. dubna 2019 se uskutečnila celodenní exkurze s  prohlídkou Drážďan a návštěvou 

Skleněné manufaktury VW s odborným výkladem v českém jazyce, kde v současnosti probíhá 

posledním rokem montáž e – Golfu. 7. dubna 2019 žáci strávili odpoledne v Průmyslovém muzeu 

v Chemnitz, kde pan Oliver Pleschke jako kontaktní osoba HWK zde objednal prohlídku 

s výkladem. 

Zúčastněným žákům jsme společně s partnerem připravili EUROPASS – Mobilita, který dokládá 

získané pracovní, sociální a jazykové kompetence a který jim může pomoci získat pracovní 

uplatnění nejen v ČR. Žákům třetích ročníků byl slavnostně předán při slavnostním předávání 

výučních listů. 

Odbornou praxi organizačně zajišťovala a pedagogický dozor vykonávala Mgr. Marie Holinková. 

Program odborných prací v letošním roce realizovala škola za finanční podpory Česko-

německého fondu budoucnosti, HANDWERKSKAMMER CHEMNITZ a Nadačního fondu SŠŽTS 

Šumperk. 

 



67 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

             

http://www.fondbudoucnosti.cz/


69 

 

 

Zahraniční odborná praxe žáků Erasmus+ Maďarsko 

V rámci projektu „Odborná zahraniční praxe žáků a rozvoj pracovníků SŠŽTS, Šumperk“ 

financovaného z grantu Erasmus+ vycestovalo dvanáct žáků naší školy na dvoutýdenní 

odbornou stáž do maďarské metropole.  

 

 

Šest žákyň oboru kadeřník si vyzkoušelo práci v salonu Kleopátra v centru Budapešti, kde měly 

možnost porovnat trendy v úpravě vlasů, vytvářet nové módní účesy či naučit se nový styl 

dámského barvení „balayage“. V umění práce se dřevem se zdokonalilo šest žáků oboru truhlář, 

ve firmě FLOK-PLAST poznali nové druhy dřevin a naučili se metodu lepení dýh různých barev a 

struktur – tzv. intarzii či si vyzkoušeli práci na nových strojích. Všechny naše žáky si  

na pracovištích chválili. 

 

 

Pracovní zkušenosti hezky doplňovali volnočasové aktivity v tomto krásném městě. Žáci 

navštívili Rybářskou baštu, Budínský hrad, vyšli na Citadelu, prohlédli si Baziliku sv. Štěpána, 
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velice je zaujalo Tropicárium, které je největším mořským akváriem ve střední Evropě. Zážitkem 

pro všechny byl výlet k maďarskému „moři“ Balatonu.  

 

Pro všechny žáky bylo čtrnáct dnů v Maďarsku cennou zkušeností, nejenže si vyzkoušeli práci 

v zahraničí, ale zároveň zjistili, že se umí zorientovat a poradit si ve velkém městě, procvičili si 

anglický jazyk a naučili se i pár slovíček z těžké maďarštiny. Jejich zahraniční pracovní zkušenost 

potvrzují Europassy Mobility, kterými se můžou prokázat při hledání zaměstnání. 
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8.3 Další akce školy 

Adaptační kurz - GO 

Školní poradenské pracoviště připravilo třídenní adaptační kurz pro žáky 1. ročníků studijních 

oborů, který se uskutečnil ve dnech 5. – 7. 9. 2018. Tento kurz je pobytem, který kombinuje 

prvky dobrodružství a zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího 

kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s třídním učitelem. 

Metodou zážitkové pedagogiky dochází k upevňování vztahů mezi žáky ve třídě. Žáci jsou také 

stavěni do rolí, se kterými se setkávají v běžném životě, a získávají tak cenné zkušenosti. Takové 

programy jsou oblíbené i díky výběru netradičních aktivit. V těchto třídách je také daleko menší 

výskyt rizikového chování žáků mezi sebou. 

Pedagogové školního poradenského pracoviště připravili komplexní, celopobytový intenzivní 

zážitkový program pro celkem 27 žáků. Součástí kurzu je prohlídka Ruční papírny Velké Losiny, 

výšlap na rozhlednu Bukovka, návštěva termálního parku ve Velkých Losinách a zámku ve 

Velkých Losinách. Další program je založený na stmelovacích aktivitách – hrách. Mimo tyto hry si 

žáci vytvoří např. pravidla a znak třídy, dále si zkusí založit táborák v terénu, výrobu svíčky 

z pomeranče apod. Žáci hodnotili kurz pozitivně a jeli by klidně ještě jednou, přesto, že nachodili 

přes 30 kilometrů. Účel kurzu byl tedy naplněn. 

Ubytování a strava je zajištěno v Holiday resortu Losinka ve čtyřlůžkových chatkách, které 

jsou v těsné blízkosti hlavní budovy. Během pobytu je zajištěna plná penze včetně celodenního 

pitného režimu. 

 
 

V prvním týdnu školy byl i pro žáky 1. ročníků učebních tříletých oborů připraven zvláštní 

program, který připravilo školní poradenské pracoviště ve spolupráci s vedením školy, třídními 

učiteli a učiteli odborného výcviku.  

Během prvních tří dnů se žáci seznámili se školou, novými spolužáky a s pracovišti odborného 

výcviku. Prohlédli si centrum města Šumperka, navštívili Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, získali informace o činnostech některých státních institucí, navštívili novou knihovnu. Dne 

4. 9. 2018 společně zhlédli v kině OKO projekt Radka Bangy „Když chceš, tak to dokážeš“. 

 

http://www.sszts.cz/obrazky/fotky/aktuality_2018-19/go-pobyt/go_1.jpg
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Týden pro republiku 

V roce 2018 jsme spolu s celou republikou oslavili sté výročí založení samostatného 

Československa. Chceme, aby i naši žáci měli dostatek podnětů k tomu, aby si sami utvářeli 

obsah pojmů vlastenectví, odvaha, práce, zodpovědnost, pomoc, podpora … lidskost. 

V týdnu od 22. do 26. 10. 2018 byl připraven pro žáky školy program, na kterém se podíleli jak 

učitelé, nepedagogičtí pracovníci školy, tak i různé veřejné instituce, se kterými dlouhodobě 

spolupracujeme. Žáci se na besedách setkali s představiteli společnosti Post Bellum, 

s pracovníky úřadu práce, personalisty regionálních firem, vyslechli si přednášky na téma 

finanční gramotnost, poučili se o problematice exekucí, insolvencí, o lidských právech, o 

zdravém životním stylu, o bezpečnosti silničního provoz atd. Byla připravena diskuse s válečným 

veteránem i akce Armády České republiky. V úterý se žáci seznámili s prací Policie ČR. Učitelé 

naplánovali promítání dokumentárních filmů o naší minulosti, které opatřili odborným 

výkladem. Před školou byla instalována velká panelová výstava o 100 letech republiky, kterou 

připravila ČTK pro Senát ČR. Město Šumperk připravilo poutavé venkovní výstavy, Vlastivědné 

muzeum rozsáhlou výstavu k aktuálnímu tématu, ve škole byla instalována expozice, která 

přiblížila osud Milady Horákové. V pátek náš týden vyvrcholil pestrým kaleidoskopem 

vědomostních soutěží o Československu, sportovními aktivitami. Žáci se během pátečního 

dopoledne zúčastnili besed s mladými aktivními politiky, Ing. Radimem Sršněm, PhD., Mgr. 

Radimem Hejdukem a s Michalem Slavíkem. V tomto říjnovém týdnu jsme si setkáním 

s bývalými kolegy i novou panelovou expozicí o historii a současnosti školy připomenuli 50 let 

školní budovy na ul. Gen. Krátkého a představili i návrhy na přístavbu dílen a odborných učeben 

k této budově Střední školy železniční, technické a služeb. Celý vzdělávací týden vyvrcholil 

výsadbou Stromu svobody v prostoru u křižovatky ul. Gen. Krátkého a Lidická. Vysazení lípy 

doprovodili svým vystoupením žáci a učitelé šumperské Základní umělecké školy a byli jsme 

velmi potěšeni účastí našich sousedů i široké veřejnosti. Výchova k zodpovědnému občanství 

není jednoduchým úkolem, ale snad se nám jej daří plnit. 

Z mimořádného týdne v naší škole bylo vytvořeno prezentační video, umístěné na webu školy. 
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Ocenění Pedagog Olomouckého kraje 

V letošním vyhodnocení Olomouckého kraje získala prestižní ocenění dlouholetá pedagožka naší 

školy paní Vilma Johnová, vedoucí učitelka odborného výcviku na středisku 03, kde se připravují 

na praxi budoucí prodavači, operátoři skladování a obchodníci. Kdo se s paní Johnovou setkal, ví, 

že titul Pedagog Olomouckého kraje jí patří právem. Gratulujeme a těší nás, že máme na naší 

škole takové zaměstnance. 

 

2 

 

 

Setkání s rodiči žáků 1. ročníků 

Na konci školního roku probíhá tradiční setkání s rodiči žáků, kteří po prázdninách nastoupí  

do 1. ročníků. Nedílnou součástí práce školy je být v kontaktu s rodiči a informovat je o všem 

podstatném. Účastní se ho třídní učitelé, učitelé odborného výcviku, vedení školy. Letošní 

setkání proběhlo na konci června 2019 v kmenových učebnách tříd pod vedením třídních učitelů 

budoucích 1. ročníků. 

 

 

 

                                                             
2 foto: šumpersko.net 
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Studentské volby 

V září 2018 se konaly ve škole Studentské volby do zastupitelstev obcí a v květnu 2019 pak 

Studentské volby do Evropského parlamentu. Studentské volby od roku 2010 pořádá společnost 

Člověk v tísni. Cílem je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a podpořit jejich aktivitu a účast  

ve volbách. Jsme rádi, že je u žáků naší školy již tradičně o účast na této akci zájem. 

 

 

Akce pro žáky ZŠ Pojedu s tebou 

Škola na konci školního roku, přesněji ke Dni dětí, připravila pro žáky šestých a sedmých tříd 

akci Pojedu s tebou. Hlavní organizátorkou akce byla Ing. Dagmar Evjáková. Školáci se seznámili 

s historií železnice, sestavili si vlastní nádraží ze stavebnice Merkur, získali nové poznatky 

z elektrotechniky, strojírenství a geografie. Domů odcházeli plni zážitků. Mnozí z nich se  

pro prostředí železnice tak nadchli, že zvažují možnost zvolit si je za své budoucí profesní 

působiště. 

Připravené aktivity školáky provedly dosud nejdůmyslnějším systémem pro přepravu osob a 

zboží, který lidstvo vynalezlo. Žáci využili šance zapojit manuální zručnost, představivost a 

kreativitu. 

Tuto akci uspořádala škola se svým tradičním partnerem s firmou Pars nova a. s., členem 

skupiny Škoda Transportation. Společnost Pars nova zakoupila pro naši školu nejnovější 

stavebnice Merkur, které budeme využívat při projektových dnech a soutěžích zaměřených  

na rozvoj polytechnického vzdělávání a na dalších akcích pořádaných naší školou pro děti ze 

základních škol. 
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8.4 Prezentace školy 

Součástí naší práce je intenzivní prezentační činnost naší školy, která, jak víme z dotazníkového 

šetření u našich žáků, hraje významnou roli v jejich rozhodování o budoucí kariéře.  

Zahájili jsme v září již tradičním Dnem řemesel na Schillerově nám. ve spolupráci s významným 

zaměstnavatelem, firmou Pars nova a. s., s prezentací všech našich řemeslných (učňovských) 

oborů. Byl to již 5. ročník této akce, jež je aktivitou v rámci Sektorové dohody v elektronice 

s firmou Pars nova a. s. a s podporou města Šumperk. Cílem je zvýšit zájem o některé obory, 

které jsou žádané u zaměstnavatelů a seznámit širokou veřejnost s možnostmi studia a 

uplatněním v praxi. Pro mnohé děti je to jedna z mála možností vidět řemeslo a vyzkoušet si 

pracovat rukama. 
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Samozřejmostí je naše účast na prezentacích: 

Burza práce a vzdělávání v Olomouci, Šumperku a Jeseníku. 

Burza škol Scholaris - v Šumperku, Jeseníku a Olomouci. 

Burza středních škol v Mohelnici.  

 

 
 

Prezentační výstava Ukaž, co umíš 

V rámci prezentační činnosti byla velmi úspěšná výstava prací žáků naší školy v minigalerii 

informačního centra na Hlavní třídě v Šumperku a v Kině OKO.  Výstava měla ohlas také proto, že 

upozornila veřejnost na um našich žáků a také na možnost nechat si vyrobit konkrétní výrobek 

na zakázku.  K další prezentaci využíváme výloh střediska 03 na frekventované ulici M. R. 

Štefánika a na Hlavní třídě v Šumperku. 

Promenáda stoletím 

Ve středu 3. října 2018 se uskutečnila „Promenáda stoletím“. Ve spolupráci s Divadlem Šumperk, 

Střediskem volného času Doris Šumperk, Střední školou železniční, technickou a služeb Šumperk 

a se Střední odbornou školou Šumperk si zajímavým způsobem připomenuli 100. výročí vzniku 

Československa. 
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Den otevřených dveří a Den zaměstnavatelů se letos uskutečnil 6. 12. 2018. Tradičně se 

jednalo o společný den se zaměstnavateli, kterým chtěla škola opět ukázat úzké sepětí teorie a 

praxe. Přehlídky oborů školy se zúčastnily svými prezentacemi i regionální firmy.  

 

Akci doprovodila divácky atraktivní kadeřnická soutěž Color Cup. Budoucí kadeřnice vytvářely 

fantastické účesy ve stylu Moulin Rouge. Také návštěvníci se mohli nechat učesat a ochutnat 

vánoční punč i cukroví. Zkoušeli si smontovat dřevěnou stoličku nebo stůl, pohráli si se 

stavebnicí Merkur, prohlédli si učebny i dílny, seznámili se s prací 3D tiskárny, jako 

suvenýry si domů odnášeli drobné výrobky. Svou činnost představila školní fiktivní 

firma. Žákovský parlament připravil vánoční bazar na podporu nemocné Elenky. 

Otevřená pro návštěvníky byla také školní restaurace. Kdo chtěl mezi návštěvami 

jednotlivých učeben a dílen trochu zrelaxovat, mohl využít odpočinkové místnosti a 

zahrát si florbálek nebo stolní fotbal. Žáci oborů prodavač a obchodník podpořili 

chráněnou dílnu Pomněnka prodejem produktů jejich klientů.  
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V průběhu náborové doby (říjen až únor) inzerujeme v regionálních periodikách (tištěná i 

internetová). Celoročně spolupracujeme s tiskem – články  o aktivitách školy, realizovaných 

investicích, nabízených oborech vzdělávání uveřejňujeme v těchto médiích: MF Dnes, 5plus2, 

Šumperský deník, Jesenický deník, Olomoucký deník, Šumperský zpravodaj, Týden na severu, 

Regiony 24.cz, Novinky.cz, Olomouckenovinky.cz, Šumpersko.net, smichoviny.cz, Šumperský rej. 

Většinu velkých akcí prezentujeme výlepem plakátů na výlepových místech v Šumperku.  

Škola používá propagační materiály pro školy a výchovné poradce - letáky jednotlivých oborů, 

drobné propagační a dárkové předměty (tužky, metry, desky, tašky apod). Máme bilboardy  

ve  venkovních prostorách a plochách školy. K prezentaci slouží také 2 minutový video spot, 

který byl vyroben pro propagační účely školy a který stabilně prezentuje školu ve výloze na 

Hlavní třídě. 

Intenzivně jsme navštěvovali od října 2018 do ledna 2019 základní školy regionu Šumpersko, 

Jesenicko, Mohelnicko, Uničovsko, Rýmařovsko - celkem bezmála 50 škol, s týmem učitelů a žáků 

a s prezentací naší školy. Dle zpětné vazby žáků víme, že tato prezentace je nejúčinnějším 

nástrojem získávání zájemců o studium (hned vedle webových stránek a veletrhů škol Scholaris 

či Burz práce a vzdělání). 
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Běžnou součástí práce každého zaměstnance se stalo podílet se na tvorbě webových stránek 

školy. Školní webové stránky sszts.cz stále zdokonalujeme a patrná je snaha zveřejňovat co 

nejvíce aktualit, informací o škole a našich aktivitách. Funguje i školní Facebook a Google+ účet 

jako moderní média pro informování a prezentování školy a jejích aktivit. Zde jsou zveřejňovány 

především fotografie ze školních akcí, různé aktuality, pozvánky a ankety. 

V předvánoční době žáci oborů obchodník a prodavač nabízejí na partnerských prodejnách 

zdarma službu balení dárků pro zákazníky. Tato praktická služba je u zákazníků velmi oblíbená.  

Škola se prezentuje také účastí žáků v soutěžích, přehlídkách a na výstavách a jejich úspěchy, jak 

je popsáno v jiné části výroční zprávy. Jako prezentaci školy lze považovat i ohlas práce našich 

žáků od jejich spokojených zákazníků.  
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2018/2019 proběhla jedna kontrola prováděná Českou školní inspekcí, 

Olomouckým inspektorátem čj. ČŠIM-604/19-M – termín kontroly 12. a 15. 4.2019. 

Kontrola byla zaměřená na organizaci a průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání 

ukončených maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. 

Výsledky kontroly jsou uvedeny v protokolu o kontrole, uloženém ve škole. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 

HOSPODAŘENÍ - údaje za kalendářní rok 2018 

Celkový přehled 

EKONOMIKA 2018 Hlavní činnost (tis. Kč) Doplňková činnost (tis. Kč) Celkem za školu (tis. Kč) 

 Náklady 67 555 1 325 68 880 

 Výnosy 69 176 1 816 70 992 

   z toho vlastní činnost 3 567 1 816 5 383 

 VH (+) zisk (-) ztráta 1 621 491 2 112 

   z toho transf. podíl 1 410   1 410 

 Použitelný zisk 211 491 702 

 
 
 
Přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti (výuka a produktivní činnost) 
 

Název položky Hlavní činnost - dle zdrojů financování 

údaje v tis. Kč CELKEM 
Výuka 

(provoz) 

Vlastní 
činnost  
(PPŽ) 

Dotace 
MŠMT 
platy 
ONIV 

Ostatní 
dotace 
MŠMT 

Stipendia 
Dotace 

zřiz 

Fondy 
DARY vč. 
věcných 

Projekty 
EU 

Ostatní 
vlastní  

cizí 
zdroje 

NÁKLADY CELKEM 67 555 11 944 2 876 49 928 640 587 312 865 403 

Materiál  2 828 2 152 520 72 1   45   38 

Energie 3 004 2 960 44             

Aktivace  -186   -186             

Zboží kantýny 1 423   1 423             

Opravy a udržování 974 794         180     

Cestovné 231 158 8 46       19   

Reprezentace 20 8 8           4 

Ostatní služby 2 252 1 653 168   32 12 27 5 355 

Mzdové nákl. vč. odvodů 51 051 6 884 48 789 598   10 764   

Jiné soc. pojištění 156 155 1             

Zák. soc. náklady 1 553 470 6 991 9     77   

Jiné soc. náklady 0                 

Ost.náklady vč stipend 689 28   30   575 50   6 

Drobný majetek 885 885               

Odpisy majetku 2 675 2 675               

 
 
 
Škola hospodařila s příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 9 500 000 Kč. Tabulka poskytuje 
přehled nákladů hlavní činnosti i dle dalších zdrojů financování.  
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VÝNOSY CELKEM 69 176 Komentář 

Vlastní činnost 3 567 celkové tržby z vlastní činnosti 

Tržby - výrobky 370  škola v rámci produktivní činnosti vyrábí i na zakázky (ze dřeva i kovů) 

Tržby - služby 980  služby zámečn., tesařské, zednické, stolařské, instalat., kadeřn., prodej obědů 

Tržby - zboží  1 758  škola provozuje několik kantýn (školní bufet) v rámci produkt. činnosti žáků 

Tržby za materiál 19  zejména prodej nepoužitých zbytků kovu a dřeva 

Ostatní výnosy 440  použití fondů, darů, ostatní výnosy - exkurze, kurzy pro žáky 

Finanční výnosy   4 kurzové zisky 

Dotace a příspěvky 65 605 čerpání dotací a příspěvku na provoz 

Příspěvek na provoz 9 500  roční příspěvek na provoz UZ 300 od zřizovatele 

Příspěvek na odpisy 2 675  roční příspěvek na odpisy UZ 302 od zřizovatele 

Ost. přísp. od zřizovatele 12 příspěvek na zahraniční odbornou praxi Německo 

Dotace na platy 49 928  roční dotace MŠMT na platy a odvody, ONIV 

Dotace na platy 0  rozvojový program MŠMT na platy 

Dotace na platy 607  rozvojový program MŠMT na málopočetné třídy UZ 33 049 

Dotace ROMA 33  dotace na romské žáky (stravné, jízdné, školní potřeby) 

Dotace ESF - Šablony 30  projekt ERASMUS + (cestovné, organizační náklady) 

Dotace ESF - Šablony 835  projekt Šablony na 2 x 0,5 úvazku a školení pedag. sboru, sdílení zkušeností 

Ostatní dotace od zřizov. 575  Stipendia 

Transferový podíl 1 410  část odpisů majetku pořízeného z dotací  

 
Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti  
 

Název položky Doplňková - podnikatelská činnost 

  NÁKLADY CELKEM Nájem Kurzy   VÝNOSY CELKEM Nájem Kurzy 

Položka 1 325 580 745 Položka 1 816 992 824 

Materiál  290 8 282 Služby nájemné 265 265   

Zboží 0     Tržby za zboží 0     

Energie 328 288 40 Tržby za kurzy 824   824 

Opravy 4 4   Stravování 0     

Služby 167 21 146 Pronájem nebytových prost. 643 643   

Mzdy včetně odvodů 353 92 261 Pronájem movitých věcí 84 84   

Ostatní náklady 16   16 Ostatní 0     

Odpisy majetku 167 167           

Výsledek hospodaření 491 412 79 

 

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ (tis. Kč) 
2016 2017 2018 

Hlavní č. Doplňk. č Hlavní č. Doplňk. č Hlavní č. Doplňk. č 

   Náklady 63 546 1 314 62 646 1 153 67 555 1 325 
   Výnosy 65 031 1 617 64 056 1 584 69 176 1 816 

       z toho vlastní činnost 4 015 1 617 3 565 1 584 3 567 1 816 

  VH (+) zisk (-) ztráta 1 485 303 1 410 431 1 621 491 

      z toho transferový podíl (TP) 1414 0 1411 0 1410 0 

  Použitelný zisk bez TP 71 303 -1 431 211 491 

  Použitelný zisk celkem 374   430 702 

       z toho příděly 
F odměn Rezerv. F F odměn Rezerv. F F odměn Rezerv. F 

40 334   430 40 návrh 662 návrh 
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Majetková situace 

POPIS MAJETKOVÉ SITUACE  ks celkem ks 
PŘEHLED NĚKTERÉHO 

DDHM/DDNM 
  celkem ks 

budovy celkem   18 pc   352 

budova teorie + praxe 18   tz kopírka   4 

budova nepotřebná 0   tz multifunkce   62 

vozidla celkem   14 tz tiskárna   43 

vozidlo dodávkové 2   tz tiskárna 3D   1 

vozidlo osobní 7   sw (20-60 tis.)   29 

vozík přívěsný 4         

motocykl 1         

stroj obráběcí   74       

pc sestava   3       

tz kopírka   1       

stroj (přístroj) kuchyňský   17       

      

NÁJEMNÍ SMLOUVY - PO 
PRONAJÍMATEL 

nebytové prostory 
Kč/rok 

NÁJEMNÍ SMLOUVY - PO 
PRONAJÍMATEL 

ostatní Kč/rok 

celkem 640 839,00 celkem 92 718,00   

Scolarest – kuchyň a jídelna 360 000,00 Scolarest – zařízení kuchyně 78 000,00 movité 

Tělocvična, učebny, aula 280 839,00 Dušan Kmeť 4 800,00 pozemek 

    Inreta 7 438,00 bilboard 

    Delikomat 1 653,00 automat 

    Různé 827,00 automat 

      

PŘÍRŮSTKY DHM cena Kč 
zdroj 

financování 
ÚBYTKY DHM cena Kč likvidace 

celkem 1 191 365,54   celkem 73 306,00   

auto Škoda Fabia Combi Ambition 325 705,00 UZ 010 myčka nádobí + odkládací stoly 20 506,00 sběrna 

TZ budovy - tesařs. dílna Rapotín 865 660,54 UZ 010 + FI osciloskop S1-74 52 800,00 sběrna 

 

Významné položky oprav majetku 

 

  47 tis. Kč – oprava plynového kotle + přepojení plynoinstalace sušárny dřeva, Šumperská 768 

  97 tis. Kč – oprava kadeřnické provozovny, Gen. Krátkého 30 

  83 tis. Kč – oprava oken tesařské haly, Šumperská 768 

  40 tis. Kč – výměna podlahové krytiny na učebnách, Gen. Krátkého 30 

  23 tis. Kč – oprava kadeřnické provozovny, M. R. Štefánika 19 

  61 tis. Kč – nátěr zárubní, Gen. Krátkého 30 

  52 tis. Kč – oprava zdiva tesařské haly, Šumperská 768 

  44 tis. Kč – oprava dlažby a obkladů tesařské haly, Šumperská 768 

  21 tis. Kč – oprava spojky vozidla R-Master, Gen. Krátkého 30 

  30 tis. Kč – výměna převodovky vozidla R-Master, Gen. Krátkého 30 

156 tis. Kč – výměna řídící jednotky soustruhu Heidenhain, Dolnostudénská ul. Šumperk 
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411 - FOND ODMĚN (údaje v Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 84 328,00 

  

Čerpání: 

Tvorba:   čerpání fondu na odměny ředitelce   

příděl z VH   (účtování zápisu do výnosů - 648)   

Celkem tvorba 0,00 Celkem čerpání 0,00 

Celkem PS + tvorba 84 328,00 Zůstatek k 31. 12. 2018 84 328,00 

     
412 - FKSP (údaje v Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 427 969,40 

  

Čerpání: 

Tvorba:   stravování (10-13 Kč 1 oběd ) 169 986,00 

základní příděl 749 690,00 rekreace a rehabilitace 124 945,00 

    kultura, tělovýchova a sport  63 742,00 

    příspěvek odborové organizaci 3 460,00 

    zdraví + Unišeky 420 251,00 

    dary - výročí, důchod, dárce krve 54 000,00 

Celkem tvorba 749 690,00 Celkem čerpání 836 384,00 

Celkem PS + tvorba 1 177 659,40 Zůstatek k 31. 12. 2018 341 275,40 

     
413 - REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO HV (údaje v Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 236 464,39 

  

Čerpání: 

Tvorba:   posílení fondu investic 200 000,00 

příděl ze zlepšeného VH 429 555,53   0,00 

Celkem tvorba 429 555,53 Celkem čerpání 200 000,00 

Celkem PS + tvorba 666 019,92 Zůstatek k 31. 12. 2018 466 019,92 

     
414 - REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ (údaje v Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 711 614,26 

  

Čerpání: 

z toho peněžní dary 138,76 použití prostředků finančních darů (648) 91 213,16 

               Šablony 711 475,50 stipendia 50 000,00 

Tvorba:   akce školy - exkurze, soutěže, kultura, zahr. stáže 41 213,16 

peněžní dary  162 695,00 pomůcky a materiál na výuku 0,00 

nedočerpáno - Šablony ke konci roku 505 383,27 čerpání pro účely Šablon 711 475,50 

nedočerpáno - ERASMUS ke konci roku 501 576,15 čerpání pro účely ERASMUS+ 0,00 

Celkem tvorba 1 169 654,42 Celkem čerpání 802 688,66 

Celkem PS + tvorba 1 881 268,68 Zůstatek k 31. 12. 2018 1 078 580,02 

      z toho dary 71 620,60 

                     ESF - Šablony 505 383,27 

                     ESF - ERASMUS 501 576,15 

     
416 - FOND INVESTIC (údaje v Kč) 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 450 594,55 

  

Čerpání: 

Tvorba:   odvod zřizovateli /z přísp.na odpisy/ 2 408 412,00 

odpisy dlouhodob. majetku 2 843 160,00 pořízení DM / 2 VOZIDLA 1 067 960,00 

dary   pořízení DM / ELEKTRO ROZVADĚC RAPOTÍN 366 271,00 

převod z RF 200 000,00 opravy a údržba / KADEŘNICTVÍ Gen. Krátkého 97 193,00 

investiční příspěvky od zřizovatele 1 067 960,00 opravy a údržba / výměna oken hala Rapotín 82 755,53 

Celkem tvorba 4 111 120,00 Celkem čerpání 4 022 591,53 

Celkem PS + tvorba 4 561 714,55 Zůstatek k 31. 12. 2018 539 123,02 
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ČERPÁNÍ DOTACÍ NA PLATY A PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ 

 

DOTACE Z ROZPOČTU MŠMT - PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ  ÚZ 33 353                                                         (údaje v Kč) 

Účel poskytnutí Výše poskytnutí  SÚ Použití Čerpáno Rozdíl 

Platy 35 952 400,00 521   Platy zaměstnnaců 35 952 400,00 0,00 

OON - DPČ, DPP 220 000,00 521   Dohody o PP a PČ 220 000,00 0,00 

OON - odstupné 229 800,00 521   Odstupné  229 800,00 0,00 

Odvody do SP, ZP 
13 017 700,00 

524   Odvody do SP,  (dočerpáno v ONIV) 12 257 920,00 40 733,00 

FKSP 527   Zákonný příděl do FKSP (tvorba) 719 047,00 0,00 

ONIV 508 300,00 

501   Učební pomůcky, knihy  71 631,00 

-40 733,00 

512   Cestovné spojené se vzděláváním 45 953,00 

521   DNP zam 4.-14. den nemoci 128 972,00 

527   Příděl FKSP - DNP 2 579,00 

527   Ochranné pomůcky ze SR 62 870,00 

527   Preventivní lékařská péče 19 125,00 

527   Školení a vzdělávání  187 393,00 

549   Mzdy maturitních komisí 30 510,00 

Celkem 49 928 200,00     49 928 200,00 0,00 

      
DOTACE Z ROZPOČTU MŠMT - PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ     ÚZ 33 049                     (údaje v Kč) 

Účel poskytnutí 
Výše 

poskytnutí  
SÚ Použití Čerpáno  672 Nedočerpáno 

Platy 446 340,00 521   Platy zaměstnanců 446 340,00 0,00 

Odvody do SP, ZP  151 756,00 524   Odvody do SP, ZP za zam i ZAM 151 756,00 0,00 

FKSP 8 927,00 527   Zákonný příděl do FKSP (tvorba) 8 927,00 0,00 

Celkem 607 023,00     607 023,00 0,00 

      
DOTACE Z ROZPOČTU MŠMT -PODPORA SOCI. ZNEVÝHODN. RÓMSKÝCH ŽÁKŮ  ÚZ 33 160          (údaje v Kč) 

Účel poskytnutí Výše poskytnutí SÚ Použití Čerpáno  672 Nedočerpáno 

OON 0,00 521 OON - doučování 0,00 0,00 

ONIV škol.pomůcky 2 000,00 501   Školní potřeby 1 000,00 1 000,00 

ONIV stravné 21 300,00 518   Stravné - obědy 19 539,00 1 761,00 

ONIV jízdné 26 000,00 518   Jízdné 12 225,00 13 775,00 

Celkem 49 300,00     32 764,00 16 536,00 

 
V současném modelu financování platů ve školství (tzv. na žáka) se naše škola opakovaně potýká 

s nedostatkem prostředků, který je normativně stanoven zřizovatelem. Dofinancování platů probíhá 

dvakrát ročně prostřednictvím dohodovacího řízení. Nový způsob financování více zohledňuje 

potřebný rozsah výuky, není přísně svázán s počty žáků dle oborů. Aplikace nového modelu 

financování na současný stav úvazků, rozsah výuky a počet tříd a žáků (tzv. PH školy  

a PH max) vychází pro naši školu příznivě, tzn., že úvazky pedagogů by měly být plně pokryty 

z rozpočtu MŠMT. 
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PROJEKTY 

DOTACE - Program OPVVV, Výzva: č. 02_16_022 a č. 02_16_035, Zdroje: EU 85 %  MŠMT ČR 15%    (údaje v Kč) 

Název: Šablony - SŠŽTS Šumperk               Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005914 

Účel poskytnutí 
Výše 

poskytnutí v r. 
2018 

SÚ Použití 
Čerpáno  672                   

z RF a ze zálohy 
Převod do RF 

414 

NEINVESTICE Platy, 
odvody, školení, 
ostatní 

628 554,40 521   Platy a odvody 615 473,63 

505 383,27 
Rez fond 1.1.18 521   OON 143 980,00 

711 475,50 512   ONIV 7 387,00 

  527   Ostatní 67 806,00 

Celkem 1 340 029,90     834 646,63 505 383,27 

 

Škola zvolila šablony, které: 

 podporují personální výdaje na pozice koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele  

(0,5 úvazku) a školního kariérového poradce (0,5 úvazku) 

 umožní ucelené vzdělávání celého pedagogického sboru vybraného okruhu – inkluze 

 umožní jednotlivcům polytechnické vzdělávání 

 umožní pedagogům výkon stáže ve firmách a jiných školách s cílem sdílení a osvojení 

zkušeností 

Škola ve sledovaném období čerpala prostředky dle interního plánu a rozpočtu na mzdové výdaje a 

školení pedagogického sboru a 2 pedagogů v oblasti inkluze, stáže pedagogů ve firmách, sdílení 

zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěvy na jiných školách.  

 

DOTACE - Program Erasmus +   (údaje v Kč) 

Název: Odborná zahraniční praxe žáků a rozvoj pracovníků SŠŽTS, Šumperk 

Účel poskytnutí 
Výše 

poskytnutí v r. 
2018 

SÚ Použití 
Čerpáno  672                   

z RF a ze zálohy 
Převod do RF 

414 

NEINVESTICE 
Ubytování, jízdné, 
kapesné, stravné, 
organizace 

531 783,66   Organizace 30 207,51 

501 576,15 
Rez fond 1.1.18 518 Jízdné   

0,00 518 Kapesné, stravné, ubytování   

        

Celkem 531 783,66     30 207,51 501 576,15 

 

Grantová dohoda (Dům zahraniční spolupráce): 2018-1-CZ01-KA102-047032 ze dne 19.6.2018  

Schválení podání žádosti a realizace - ROK ze dne 19.2.2018, UR/35/16/2018 

 Začátek realizace: 9/2018, ukončení realizace: 31.8.2019 

Jedná se o mobilitu žáků (obor truhlář, kadeřník) a pedagogů. Cílové místo je Budapešť 

Žáci se zúčastní 14 - denní odborné stáže ve firmách a učitelé budou mít  3 - denní stáž za účelem 

sdílení zkušeností s odborníky z firem a škol v Budapešti. 
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STRUČNÝ KOMENTÁŘ K VÝRAZNÝM VLIVŮM NA HOSPODAŘENÍ A CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

 
Škola hospodařila v hlavní činnosti se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 211 tis., který je 

způsoben úsporou čerpání příspěvku na provoz za ukončený nájem ve společnosti Pars nova a.s. a 

nižšími náklady proti předpokladu za tepelnou energii hlavních budov za prosinec.  

 

Mimořádným nákladem byla oprava soustruhu Heidenhain – nutná výměna řídící jednotky  

za 156 tis. Kč. 

 

Hlavní podíl na celkovém zisku doplňkové činnosti mají pronájmy (celkem 491 tis., z toho 411 tis. 

pronájmy), který škola plánuje použít na investiční záměry formou čerpání rezervního fondu na 

posílení fondu investic.  

 

V oblasti investic a rozsáhlejších oprav škola pokračovala v rámci produktivní práce žáků s postupnou 

opravou nově získané haly v Rapotíně, určené zejména pro obory tesař, zedník  

a stavitelství. Za dané období došlo k výměně části oken a byly instalovány rozvody elektro včetně 

pořízení rozvaděče. Rozsáhlejší opravy byly vykonány na pracovištích: 1. Kadeřnictví - Gen. Krátkého 

30 (výměna stropní krytiny, výmalba); 2. Sklad oboru truhlář – Rapotín (oprava sušárny + přesun); 3. 

Hlavní budova – Gen. Krátkého 30 (nátěr zárubní). 

 

Mezi hlavní problémy s ekonomickým dopadem dlouhodobě patří snižování stavu žáků, kdy je škola 

nucena reagovat přehodnocováním rozvrhu hodin a snižováním navazující potřeby míry úvazků 

pedagogických pracovníků. Druhým výraznějším negativem byl i nedostatečný objem tržeb v 

doplňkové činnosti za rekvalifikační kurzy. 

 

Vyhotovil: Petr Nedělník    ekonom školy            24. 6. 2019 
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

PROJEKT  EDISON  

Naše škola se v letošním školním roce zapojila již podruhé do 

projektu EDISON.  Projekt EDISON se osvědčil jako prostředek 

k rozvíjení multikulturního povědomí našich žáků i pedagogů. 

Aktivity v rámci projektu jsou podrobně popsány v kapitole 8.1.5. 

 

Šumperští studenti v partnerském městě Sulmona 

Žáci naší školy využili možnost ve druhém březnovém týdnu vyjet do partnerského města 

Sulmona v Itálii, aby se aktivně zapojili do projektu „We are the Europe. Euroskepticismus? No, 

thanks!“ spolufinancovaného fondy Evropské unie a městy Šumperk a Sulmona. Akce se 

uskutečnila od 11. do 15. března v italském městě Sulmona, jež se nachází ve střední Itálii  

v regionu Abruzzo. Předloni uzavřelo město Šumperk s italskou Sulmonou smlouvu o partnerské 

spolupráci. 

Do Itálie vyjelo devatenáct studentů ze Střední zdravotnické školy Šumperk, Střední odborné 

školy Šumperk, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk a Střední školy 

železniční, technické a služeb Šumperk.   
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Studenti byli po celý týden ubytovaní u svých italských protějšků, se svými italskými spolužáky 

chodili do školy a zúčastňovali se aktivit spojených s projektem. Součástí konference byla i 

prezentace logotypů projektu Během pobytu se studenti dozvěděli podrobnosti z historie 

Sulmony, navštívili jeho muzeum, účastnili se konference „Budoucnost Evropy a politiky 

místního rozvoje“ s významnými italskými zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu, 

viděli sídlo správy Národního parku Maiella, ale také bývalý zajatecký tábor č. 78 Fonte 

D’Amore, kde bylo za první světové války vězněno mnoho československých vojáků.  

 

Záměrem dalšího vývoje školy je pokračování v modernizaci vzdělávání s možností zapojení 

strukturálních fondů do této činnosti, oborová stabilizace, rozvoj kvalifikovanosti pedagogických 

pracovníků a využívání rozvíjející se spolupráce s partnerskými organizacemi zaměstnavatelů, 

Úřadem práce, Hospodářskou komorou, neziskovými organizacemi a se zřizovatelem 

Olomouckým krajem. 
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12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
V oblasti celoživotního vzdělávání škola v průběhu školního roku zabezpečovala rekvalifikační 

kurzy v soustavě Národní kvalifikace pro zájemce z řad nezaměstnaných vedených na úřadech 

práce i pro zaměstnance firem.  

V tomto školním roce byl zájem o získání kvalifikace ve svařování kovů ve všech školou 

nabízených metodách, sváření plastů, dále pak o rekvalifikační kurzy dle NSK, a to Obsluha CNC 

obráběcích strojů. Dále u nás byly vykonány zkoušky dle zákona 179/2006 Sb. v profesních 

kvalifikacích prodavač, pokladní, skladník, manažer prodeje.  

Velký zájem byl též o naše kurzy a zkoušky v rámci norem Evropské unie. 

 

Přehled úspěšně vysoutěžených projektů v rámci rekvalifikací pro Olomoucký kraj: 

 

Obsluha CNC obráběcích strojů 

Zámečník 

Montér ocelových konstrukcí 

Opravář strojů a zařízení 

Dělník ve strojírenské výrobě 

 

Statistika kurzů školní rok 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019  

Základní kurz svařování kovových materiálů v ochranné atmosféře CO2 - ZK 135 1.1  

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu - ZK 141 8 

Úřední zkoušky - různé druhy 

Národní soustava kvalifikací - zkoušky dílčí kvalifikace: Obsluha CNC obráběcích strojů, 

prodavač, pokladní, skladník, manažer prodeje 

 

Celkem proběhlo 29 kurzů s 63 účastníky. 

Celkem ve svařování 47 účastníků,  v NSK 16 účastníků. 

V rámci výuky absolvovalo kurzy navíc 38 žáků školy. 
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13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

z cizích zdrojů 
V tomto školním roce pokračovala realizace projektu Šablony SŠŽTS Šumperk, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005914, který byl k 31. 8. 2019 ukončen. Jeho cílem byla 

personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy s cílem zlepšení a zvýšení 

kvality vzdělávání. Pro naplnění cíle projektu škola zvolila tyto šablony: Koordinátor spolupráce 

školy a zaměstnavatele, Školní kariérový poradce, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - 

DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na polytechnické vzdělávání, Sdílení zkušeností pedagogů z 

různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů, 

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi.  

Po úspěšné pilotáži projektu „Poznávej svět, poznej povolání“ v minulém školním roce 

pokračovala v tomto školním roce škola v jeho realizaci tentokrát už pod záštitou projektu 

„Místní akční plány vzdělávání“ na území ORP Šumperk a Zábřeh. V rámci projektu, za jehož 

myšlenkou stojí Ing. Dagmar Evjáková, je nabízen mateřských školám program pro předškolní 

děti, jehož cílem je umožnit dětem poznat kreativní formou vybraná řemesla, jež se na škole 

vyučují, a vyzkoušet si je pomocí her. Děti poznaly práci prodavače, vyzkoušely si roli zákazníků 

ve školním kadeřnictví, pronikly do práce stavitelů a podívaly se pod pokličku truhlářského 

řemesla. Program měl opět velice pozitivní ohlasy od paní učitelek z MŠ i od dětí, v projektu 

bude škola pokračovat ještě další tři školní roky. 

Ve školním roce 2018/2019 škola dále realizovala a úspěšně ukončila projekt Kreativní 

partnerství pro inkluzivní školu, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601, do kterého byla 

zapojená se dvěma třídami jako spolupracující subjekt, příjemcem projektu byla Univerzita 

Palackého v Olomouci. Projekt nastavoval systém spolupráce umělců s učiteli na přípravě i 

realizaci výuky prostřednictvím kreativních metod využívajících umění. Rozvíjel klíčové 

kompetence, funkční gramotnost, motivaci žáků a měl za cíl zlepšovat sociální klima tříd. 

Efektivita programu byla podpořena akčním výzkumem, který prováděli akademičtí pracovníci 

Univerzity Palackého v Olomouci. Tito s výsledky výzkumu budou ještě nadále pracovat.  

V průběhu celého školního roku probíhala výuka vybraných předmětů kreativní formou  

ve spolupráci umělec – učitel v obou zapojených třídách. Na konci školního roku žáci těchto tříd 

prezentovali výsledky své celoroční činnosti a projekt společně s umělkyní, paní učitelkou a 

konzultantkou kreativity vyhodnotili. 

V průběhu celého školního roku 2018/2019 škola čerpala na několik žáků finanční prostředky  

z dotačního programu MŠMT „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, 

konzervatoří a studentů vyšších odborných škol“, tyto prostředky byly použity především na 

školní stravování, ale také na cestovné a školní pomůcky. 

Pro tento školní rok měla škola schválený projekt v rámci programu Erasmus + v odborném 

vzdělávání s názvem „Odborná zahraniční praxe žáků a rozvoj pracovníků SŠŽTS, Šumperk“, reg. 

č. 2018-1-CZ01-KA102-047032. V rámci projektu byly zrealizované dvě mobility v Budapešti  

v Maďarsku. První mobilita se týkala 12 žáků, a to 6 žákyň z oboru kadeřník a 6 žáků z oboru 

truhlář, kteří v prvních dvou červnových týdnech vykonávali odbornou zahraniční praxi přímo 

ve firmách v Budapešti. V rámci druhé mobility vyjeli tři pedagogové školy do firem a škol  

v Budapešti za účelem sdílení zkušeností.  

Během školního roku proběhla tvorba Školního akčního plánu II v návaznosti na žádost o projekt 

v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II.  
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Z pozitivních ohlasů na projekt Poznávej svět, poznej povolání: 

Opět byl program zábavný a pestrý, přiměřeně předškolnímu věku 5+. Letošním bonusem byla 

vlastní časově neomezená doprava, která poskytla dětem dostatek času na prozkoumání všeho a 

vychutnání si nabízených aktivit. Nemuseli jsme spěchat na linkový autobus! 

Velmi přínosná byla změna řemesla zedník, děti měly větší zážitek než vloni u kovozpracujích 

oborů. Opět nejlákavější byla návštěva kadeřnictví. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jménem dětí i jménem svým chci poděkovat za velmi zdařilou akci. Vše bylo pěkně a přitažlivě 

připraveno. Obzvlášť mě zaujala trpělivost a laskavost všech, kteří nás akcí provázeli. 

Díky nim se tato událost  stala pro děti velkým zážitkem a ihned druhý den si  "vybudovaly" v MŠ 

velké kadeřnictví a přibylo spoustu zajímavých účesů. Kluci si zase zopakovali stavbu zdí z kostek. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chtěla bych celému Vašemu kolektivu poděkovat za velmi pěknou akci "Poznávej svět, poznej 

povolání.“ V loňském roce byla naše MŠ dvakrát a v letošním roce jsme se opět na toto setkání 

všichni těšili.  

Velký ohlas byl nejen u dětí, ale i u pedagogů a rodičů. Nová profese byla dětem velice dobře a 

názorně přiblížena a my se všichni těšíme na další spolupráci! Přeji další úspěšné dny. 

 

Prezentační video projektu Poznávej svět, poznej povolání je umístěno na webu školy. 
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14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

14.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 

U zaměstnavatele SŠŽTS působí dvě odborové organizace, a to:  

Základní organizace při Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk, jejímž předsedou 

je Mgr. Radek Winkler, 

ČMOS PŠ – Základní organizace při SŠ železniční a stavební Šumperk, jejímž předsedou je Ing. 

Břetislav Hecl. 

Vzhledem k tomu, že kolektivní smlouva (KS) byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 

2018, na společném jednání dne 14. 12. 2018 předsedové spolu se zástupcem statutárního 

orgánu Ing. Pechancem a zástupcem ředitelky pro ekonomický úsek P. Nedělníkem uzavřeli 

smlouvu novou. Tato byla podepsána všemi stranami po předchozím několikafázovém 

projednání změn některých bodů KS dle návrhů zástupců odborů i vedení školy. Přílohou č. 2 KS 

jsou Zásady čerpání prostředků FKSP (zavedení nové formy čerpání příspěvku FKSP – viz dále). 

KS včetně příloh byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2019. 

S účinností od 1. 1. 2019 je zaměstnancům umožněno část příspěvku z FKSP čerpat na penzijní 

připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Podrobně jsou podmínky čerpání příspěvku 

upraveny ze výše uvedených Zásadách.    

V průběhu celého školního roku 2018/2019 škola předkládala předsedům ZO OS informace  

o skončených i nově vzniklých pracovních poměrech, jejich změnách, projednávala s nimi změny 

organizační struktury zaměstnavatele, plán čerpání řádné dovolené, informovala je 

prostřednictvím zástupce ředitelky pro ekonomický úsek o ekonomické situaci zaměstnavatele, 

předávala přehledy úrazovosti zaměstnanců i žáků, apod. SŠŽTS jako zaměstnavatel ZO OS 

informovala, s nimi projednávala a se ZO OS spolupracovala a i nadále spolupracuje v souladu 

s platnou legislativou a KS. 

14.2 Nadační fond SŠŽTS 

Hlavním posláním nadačního fondu je všestranně podporovat žáky Střední školy, železniční, 

technické a služeb, Šumperk zejména v oblasti aktivit doplňujících vzdělávací proces. Níže 

uvádíme stručný přehled o hospodaření. 

1. Příspěvky od rodičů žáků a žáků – přehled pohybů v Kč  

Počáteční stav: 95 878,-  Příjem: 125 250,-  Čerpání: 143 514,- Kč     Konečný stav: 77 614,- 

Přehled výdajů je uveden níže v přehledné tabulce dle účelu a výše. 

 

2. Dary od fyzických osob pro sociální podporu žáků – v Kč: 

Počáteční stav: 4 164,-     Příjem: 11 650,-     Čerpání: 9 857,- Kč        Konečný stav: 5 957,- 

Příspěvky se používají zejména v oblastech podpory školního stravování, jízdného, 

jednorázová akutní výpomoc – ubytování. Situace každého žadatele se posuzuje 

v úzké spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní školy. 
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3. Dary od podnikatelských subjektů v Kč 

Počáteční stav: 2 012,-    Příjem: 18 000,-     Čerpání: 20 012,- Kč      Konečný stav:  0,- 

Dary byly použity na zahraniční odbornou praxi žáků v Martině. 

 

Položky výdajů z příspěvků od rodičů a žáků za rok 2018 Kč 

Studentská a fiktivní firma         2 970 Kč 

Pobyty žáků v přírodě, kurzy a související náklady     4 200 Kč 

Sociální příspěvky potřebným žákům        9 827 Kč 

Odměny žákům včetně formy jednorázového prospěch. stipendia   10 447 Kč 

Organizace školních akcí v objektech školy       10 128 Kč 

Příspěvky na propagaci akcí školy         1 100 Kč 

Odborné soutěže (jízdné, ubytování, strava, materiál)     20 567 Kč 

Sportovní akce (startovné, vstupné, jízdné, strava)     4 711 Kč 

Ostatní akce - exkurze         45 343 Kč 

Kulturní akce (část vstupného - kino, divadlo)     17 044 Kč 

Zahraniční pobyty (např. stáže žáků)       3 791 Kč 

Příspěvky na závěrečné zkoušky a autoškolu      12 000 Kč 

Provozní režie nadačního fondu         1 386 Kč 

Celkem (krytí výdajů z přebytku za min. období a z příjmů 2018) 143 514 Kč 

Veškerá dokumentace - viz www.sszts.cz v sekci nadační fond. 

 

Vyhotovil: Petr Nedělník 24. 6. 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sszts.cz/
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14.3 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

Škola úzce a průběžně spolupracuje se zástupci regionálních firem, s Úřadem práce v Olomouci a 

v Šumperku, s Okresní hospodářskou komorou v Šumperku.  

Pro regionální firmy a úřad práce zajišťuje škola rekvalifikační kurzy ve svařování v rozsahu 

základních a evropských kurzů, dle jeho požadavků organizujeme rekvalifikační kurzy v oborech 

vyučovaných na škole a zkoušky profesních kvalifikací. Ve školním roce 2018/2019 proběhly 

základní kurzy svařování, úřední zkoušky dle ČSN 9606-1 a kurzy Obsluha CNC obráběcích 

strojů, truhlář nábytkář a zkoušky v profesních kvalifikacích prodavač, pokladní, skladník, 

manažer prodeje.   Tyto kurzy absolvovalo 63 účastníků. 

Dlouhodobě škola spolupracuje na zabezpečení výuky odborného výcviku oborů vzdělávání 

obchodník, prodavač a operátor skladování s místním zastoupením obchodních řetězců (AHOLD 

Czech republic, a.s.; Kaufland Česká republika v.o.s., ALDA V+F  s. r. o.). Ve školním roce 

2017/2018 navázala škola spolupráci s firmou Pars nova, a.s. Škoda Transportation, a.s.  a 

s prodejnou OKAY  Elektro při zabezpečení odborného výcviku oboru vzdělání operátor 

skladování.  

Výuka odborného výcviku oboru vzdělávání obráběč kovů se v průběhu  třetího ročníku 

uskutečňuje u renomovaných kovoobráběcích firem šumperského, uničovského a zábřežského 

regionu (VELOSTEEL TRADING, a.s.; URDIAMANT, s.r.o.; CeramTec Czech Republic,  

s.r.o.; Zámečnictví – Beran s.r.o.; WT-PRO Czech s.r.o.; BSK industrial, s.r.o., Stanislav Dohnalík, J. 

V. Š., s.r.o.;  SIMO plus, s.r.o.; Kubíček VHS s.r.o.; ROBOTRIO s.r.o.; KOVO Skřipec s.r.o.; KOMFI 

spol. s r.o. FORTEX-AGS, a.s., NHKZ Steel, s.r.o., GETURA PLUS, spol. s r.o.).  

Taktéž výuka odborného výcviku oboru vzdělávání strojní mechanik se v průběhu třetího 

ročníku uskutečňuje u renomovaných kovoobráběcích i zámečnických firem šumperského, 

uničovského regionu (FORTEX.AGS, a.s., ProGalvotech s.r.o., Ponam-potrubí a nádrže, Muroň 

v.o.s., KOMFI spol. s r.o.). 

Výuka odborného výcviku oboru vzdělávání mechanik opravář motorových vozidel se v průběhu 

třetího ročníku uskutečňuje u firmy Pars nova a. s. Škoda Transportation, a.s.  

Výuka odborného výcviku oboru vzdělávání instalatér se v průběhu třetího ročníku uskutečňuje 

u renomovaných instalatérských firem šumperského a zábřežského  regionu (TESPO Šumperk, 

s.r.o., Hájek-Kozlanský HAK, s.r.o., Montplast ITPV, s.r.o., Milan Nezbeda Postřelmov,  Wagner, 

instalace s. r. o.; Martin Ficek, Vikýřovice, Roman Faltus Rapotín).  

Výuka odborného výcviku oboru vzdělávání elektrikář-silnoproud se v průběhu třetího  ročníku 

uskutečňuje u firem (Pars nova a. s. Škoda Transportation a.s., MIELE, spol s.r.o. CeramTec Czech 

Republic s.r.o., , Elektroslužby Šumperk, s.r.o., ENCO Group, s.r.o.). 

S představiteli rozhodujících regionálních firem spolupracujeme při tvorbě projektů a při jejich 

zavádění do výuky. V průběhu celého školního roku byly konzultovány otázky nastavení ŠVP  

z hlediska potřeb trhu práce (Pars nova a.s. Škoda Transportation a.s.; URDIAMANT, s.r.o.; Elzaco 

spol. s r.o.; FORTEX-AGS, a.s. atd.). 

Nadační fond SŠŽTS Šumperk zrealizoval již podruhé zahraniční odbornou praxi  

na Slovensku pro šest žáků. 
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Žáci třetího ročníku oboru obráběč kovů si vyzkoušeli práci ve firmě Volkswagen Slovakia  

v Martině, která vyrábí díly pro převodovky a podvozky do aut značek Volkswagen, Audi, Škoda, 

Seat i Porsche a která se s víc než 800 zaměstnanci řadí mezi největší zaměstnavatele  

v turčianském regionu. Budoucí obráběči kovů pracovali na CNC strojích přímo ve výrobě, kde 

zastali práci místních zaměstnanců. 

Ve dnech 25. – 26. 4. 2019 navštívilo naši školu vedení SOŠ technické z Popradu, s kterou jsme 

v minulém školním roce navázali spolupráci v souvislosti s plánovanou výměnou pedagogů a 

příp. žáků ze strojírenských oborů. Tato návštěva byla spojena také s účasti dvou žáků 

popradské školy na Mezinárodní Velikonoční soutěži ve svařování pořádané naší školou.  

Na konci školního roku proběhla stáž dvou našich učitelů odborného výcviku v této partnerské 

škole. Do dalších školních let jsou plánované společné aktivity pro žáky i učitele obou škol. 

14.4 Členství v asociacích 

 

Škola je členem: 

Asociace českých nábytkářů  

Cechu klempířů, pokrývačů a zedníků 

Cechu topenářů a instalatérů 

Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

Cechu čalouníků 

 

Ředitelka školy je členkou: 

Rady hospodářské a soc. dohody OK 

Hospodářské komory ČR - sekce vzdělávání 

Sdružení učňovských zařízení 

CUOK 

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje 

Hospodářské komory okresu Šumperk 

Školské rady V. základní školy v Šumperku 

Zastupitelstva města Šumperka 

Komise školství a sportu v Šumperku – předsedkyně 

Komise rady města  132 
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15 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 
 

SŠŽTS Šumperk jako povinný subjekt dle výše uvedeného zákona neeviduje za uplynulé období 

žádnou podanou žádost o informace a žádná vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Počet 

podaných odvolání proti rozhodnutí je tudíž nulový.  

Dle § 18 odst. 1 písm. c) neproběhlo soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

Počet stížností podaných podle § 16a je za školní rok 2018/2019 nula.  
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