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Úvod 
 

Vážení přátelé, 

  

předkládáme vám výroční zprávu Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace za školní 

rok 2014/2015. Škola má dlouholetou tradici. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj  

se sídlem v Ostravě. Jedná se o veřejnou školu nabízející  obory středního vzdělání s výučním 

listem, či maturitní zkouškou v denní, dálkové i zkrácené formě vzdělávání, s nástavbovým 

studiem a nabídkou dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. V tomto školním roce  

se ve škole vzdělávalo 621 žáků v šesti studijních a sedmi učebních oborech. Žáci se učili  

ve dvou budovách teoretického vyučování. Součástí školy jsou dílny pro výuku strojních  

a elektro oborů, pracoviště pro odbornou výuku kadeřníků poskytující služby i pro veřejnost, 

Kavárna a restaurace Na Náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně, která slouží také ke školnímu 

stravování. Škola disponuje kmenovými i odbornými učebnami (výtvarná výchova, hudební 

výchova, výpočetní technika, měření, jazykové učebny, cvičná kuchyně apod.). K relaxačním 

aktivitám žáků slouží tělocvičny využívané i pro mimoškolní činnost organizovanou nejen 

Školním sportovním klubem, posilovna, tenisové kurty, školní zahrada a školní dvůr. Budova 

školy na ulici Čáslavská je částečně bezbariérová. I v tomto školním roce zajistila škola dobré 

personální a materiální podmínky pro to, aby poskytla svým žákům kvalitní střední vzdělání 

zakončené jak získáním výučního listu, tak maturitního vysvědčení. Chod příspěvkové 

organizace zajišťovalo 87 zaměstnanců. Škola realizovala výuku podle svého školního 

vzdělávacího programu. 

 

Všichni jsme usilovali o rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

získaných v základním vzdělávání. Snažili jsme se ovlivnit osobní rozvoj jedince, poskytnout 

žákům obsahově širší všeobecné vzdělání, přidat odborné kompetence a upevňovat 

hodnotovou orientaci. Vytvářeli jsme předpoklady pro plnohodnotný osobní a občanský život, 

samostatné získávání informací a celoživotní učení, a také pro vstup na trh práce.  

 

Výuka byla doplňována širokou nabídkou aktivit, které připravili pedagogové na úseku 

teoretického vyučování i v odborném výcviku. Jednalo se zejména o tematické a odborné 

exkurze, adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, letní sportovní kurzy, návštěvy divadel  

a koncertů, soutěže odbornosti i všeobecných znalostí, činnost školního sportovního klubu  

a mnoho dalších. 

 

O výsledcích a úspěších práce žáků i pedagogů byla informována veřejnost prostřednictvím 

místního i regionálního tisku a televize. 

 

Škola je také zapojena v mnoha projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie, což 

umožnilo získat prostředky na vybavení odborných učeben, využívat výukové materiály 

zpracované podle nejnovějších poznatků a vyměnit si zkušenosti s teorií i praxí při výuce 

některých oborů. 

 

K 1. 1. 2015 došlo ke změně vedení školy, do funkce ředitelky školy byla jmenována Ing. 

Liběna Orságová. 

 

  

 

Ing. Liběna Orságová 

ředitelka školy 
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1. Základní údaje o škole 
 

 

Název školy:   Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy:   Husova 283, 735 81 Bohumín 

 

IČ:    66932581 

 

IZO:    600 016 668 

 

Charakteristika školy: Škola ve školním roce 2014/2015 vyučovala 13 oborů, z toho 

bylo vyučováno 7 oborů středního vzdělání s výučním listem,  

 5 oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou,  

 1 obor nástavbového studia s maturitní zkouškou – Podnikání, je 

vyučován ve formě denní i dálkové. 

  

Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 

 

Vedení školy:   ředitelka: 

    Ing. Liběna Orságová 

     

    zástupce ředitelky pro teoretické vyučování a zástupce  

    statutárního orgánu: 

    Mgr. Jan Konvička 

 

    zástupce ředitelky pro teoretické vyučování: 

     Ing. Tomáš Cedivoda 

 

    vedoucí dílen, vedoucí učitel odborného výcviku: 

    Václav Uherek 

 

    vedoucí ekonomického úseku: 

    Ing. Martina Pešatová 

 

    vedoucí provozního úseku: 

 Ing. Adam Neumann 

 

Právní forma:    příspěvková organizace 

 

Telefon:   596 097 911 

E-mail:   sekretariat@sosboh.cz 

Internetová adresa:  www.sosboh.cz 

 

Školská rada:   předseda – Mgr. Pavla Skokanová  

    Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. 

 

mailto:ekretariat@
http://www.sosboh.cz/
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2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač MECHATRONIK 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 

65-41-L/01  Gastronomie GASTRONOMIE 

75-41-M/01 Sociální činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 

 

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou 
 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

23-51-H/01 Strojní mechanik ZÁMEČNÍK 

23-56-H/01 Obráběč kovů OBRÁBĚČ KOVŮ 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel AUTOMECHANIK 

26-51-H/01 Elektrikář ENERGETIKA 

65-51-H/01 Kuchař – číšník  KUCHAŘ - ČÍŠNÍK 

69-51-H/01 Kadeřník VLASY A VIZÁŽ    

69-54-E/01 Provozní služby PROVOZNÍ SLUŽBY 

 

 

 

Obory nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou 
 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

64-41-L/51 Podnikání - denní forma PODNIKÁNÍ 

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma PODNIKÁNÍ 
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3. Přehled pracovníků školy 
 

Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni 30. 9. 2014 

 
 

Vedení školy: 5,00 

zástupce statutárního orgánu  1,00 

zástupce ředitele pro TV   1,00 

vedoucí učitel OV - vedoucí dílen  1,00 

vedoucí ekonomického úseku  1,00 

vedoucí provozního úseku  1,00 

Učitelé celkem 46,33 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 16,48 

          muži   3,00 

          ženy 13,48 

učitelé odborných předmětů 13,85 

          muži   5,00 

          ženy   8,85 

učitelé odborného výcviku   16,00 

          muži  8,00 

          ženy  8,00 

Externí učitelé celkem 0,29 

všeobecně vzdělávacích předmětů  0,29 

odborných předmětů  0,00 

Ostatní pedagogičtí pracovníci celkem 3,00 

výchovná poradkyně 2,00 

školní psycholožka 1,00 

Ostatní pracovníci celkem 31,94 

THP  8,00 

dělnické profese 23,94 

CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 86,56 
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4. Údaje o přijímacím řízení 

 
4.1 Přijímací řízení ve školním roce 2014/15 
 

Pro školní rok 2014/2015 bylo otevřeno 6 oborů vzdělání s výučním listem, 2 obory vzdělání 

s výučním listem ve zkrácené formě, 2 obory vzdělání s maturitní zkouškou a jeden obor 

nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou ve formě denní a dálkové. 

 

Do studijních oborů byli uchazeči přijímání na základě výsledků přijímacích zkoušek.  

Do učebních oborů byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu ze ZŠ a u nástavbového 

studia dle průměrného prospěchu z předchozího tříletého oboru vzdělání s výučním listem.  

Do učebních oborů ve zkrácené formě byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu 

z předchozího studijního oboru.  

 

Škola zaevidovala 354 přihlášek, z toho 269 přihlášek pro denní studium, 66 přihlášek  

pro dálkové studium a 19 přihlášek pro zkrácené jednoleté studium. Z 269 přihlášek  

do denního studia bylo evidováno 77 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou.  

 

Přijato bylo 185 uchazečů do denního studia z toho 20 uchazečů do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou, 33 uchazečů do denní formy nástavbového studia, 61 uchazečů k dálkovému 

studiu.  

 

 
 

4.2 Počet žáků podle jednotlivých oborů 
 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2014 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 24 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik 6 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 64 

65-41- L/01 Gastronomie 29 

75-41-M/01 Sociální činnost 64 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní 48 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové 54 

Celkem žáků 289 
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Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2013 

23-51-H/01 Strojní mechanik 22 

23-56-H/01 Obráběč kovů 46 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 46 

26-51-H/01 Elektrikář 32 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 62 

69-51-H/01 Kadeřník 68 

69-54-E/01 Provozní služby 6 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma 30 

Obory ve zkrácené formě 

26-51-H/01 Elektrikář – zkrácená forma 11 

69-51-H/01 Kadeřník – zkrácená forma 9 

Celkem žáků 332 

 

 

Ve školním roce 2014/2015 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2014 celkem 621 žáků. 

 
 

 

 

4.3 Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání 
 

Obory Počet tříd 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 13 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 5 

Obory středního vzdělání s výučním listem 21 

Celkem 39 

 

 

 

4.4 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání 
 

Obory Počet žáků 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 187 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 102 

Obory středního vzdělání s výučním listem 332 

Celkem 621 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Vyhodnocení hlavních úkolů školy 
 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získali čtyři vyučující osvědčení  

o způsobilosti hodnotitel ústní zkoušky českého jazyka pro státní část maturitních zkoušek. 

Učitelka ICT se zúčastnila třídílného kurzu Google Apps ve škole I., II. a Google – You Tube 

v rukou učitele. Učitelka fyziky absolvovala tradiční semináře DIDFYZ – teorie vyučování 

fyziky. 18 učitelů má za sebou rok v projektu „ICT nás baví“, v rámci kterého se naučili 

pracovat s tabletem a používat aplikace s ním spojené. 

Žáci školy jsou vedeni a připravováni pro tvorbu ročníkových prací z odborných předmětů. 

Ročníkové práce jsou využívány ve výuce, vedou žáky k zapojování se do soutěží odborných 

dovedností a jsou podkladem pro prezentace žáků na veřejnosti, především u kuchařů – 

číšníků a kadeřníků. 

V rámci mimoškolních aktivit pracuje velmi dobře školní sportovní klub, který podporuje 

pohybové aktivity žáků a jejich pravidelné sportování. Do práce sportovního klubu bylo 

zapojeno 6 učitelů, kteří vedli 102 členů. Činnost klubu je výrazně podporována z finančních 

dotací města Bohumína. 

Velmi dobře je vedena oblast výchovného poradenství. Zde se naplno projevuje spolupráce  

s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a ostatními vyučujícími. Daří se nám podchytit 

většinu problémových žáků. Prostřednictvím výchovných komisí řešíme jednotlivé případy 

s rodiči, pedagogy, poradnami a policií. Celé školní poradenské pracoviště systematicky 

ovlivňuje téměř všechny žáky naší školy a v rámci prevence pro ně pořádá spoustu 

zajímavých akcí. 

Od začátku školního roku probíhá prezentace školy v rámci města i regionu. Učitelé 

pravidelně přispívají do místního tisku. V televizním vysílání je o škole odvysíláno velké 

množství příspěvků. Už v říjnu proběhl úspěšně Den řemesel, na kterém učitelé a žáci 

jednotlivých oborů předvedli své dovednosti případným zájemcům o studium. Prezentace 

školy pak pokračovala listopadovými burzami povolání v Orlové a Karviné. Nábor nových 

žáků byl završen lednovým Dnem otevřených dveří. 

Maturitní zkoušky jsou zajištěny po stránce technické i personální. Ke zkoušce se v jarním 

termínu přihlásilo 103 žáků.  
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5.2 Prospěch – závěr školního roku 2014/15 
 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

   

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

PSČ1 Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost  22 1 19 2 2,457 

  I. ročník 22 1 19 2 2,457 

PSČ2 Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost 25 1 23 1 2,358 

  II. ročník 25 1 23 1 2,358 

GPD3 Gastronomie, Provoz a ekonomika dopravy 27 0 27 0 2,380 

MSČ3 Mechanik elektrotechnik, Sociální činnost 27 1 23 3 2,464 

  III. ročník 54 1 50 3 2,422 

MES4 Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač 14 0 14 0 2,668 

PD4 Provoz a ekonomika dopravy 26 0 26 0 2,418 

SČ4 Sociální činnost 19 2 17 0 1,944 

  IV. ročník 59 2 57 0 2,343 

Celkem 160 5 149 6 2,395 

 

 

 

 

Nástavbové obory 

      

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

POD1 Podnikání – denní 17 2 15 0 2,212 

POE1 Podnikání – dálkové 18 6 9 3 1,685 

  I. ročník 35 8 24 3 2,006 

POD2 Podnikání – denní 17 0 17 0 2,497 

POV2 Podnikání – dálkové 9 0 5 4 2,155 

  II. ročník 26 0 22 4 2,416 

POV3 Podnikání – dálkové 9 2 7 0 2,333 

  III. ročník 9 2 7 0 2,333 

Celkem 70 10 53 7 2,196 
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Obory středního vzdělání s výučním listem 

    

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznam. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

ELZ1 Elektrikář - zkrácené 9 0 3 6 3,790 

EMO1 Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel 25 0 17 8 3,205 

KD1 Kadeřník 25 1 23 1 2,256 

KDZ1 Kadeřník - zkrácené 1 0 0 1 2,500 

KUČ1 Kuchař-číšník 26 0 24 2 2,514 

OKD1 Obráběč kovů - dálkové 28 0 15 13 2,897 

OKS1 Obráběč kovů, Strojní mechanik 18 1 16 1 2,784 

  I. ročník 132 2 98 32 2,756 

EKD2 Elektrikář, Kadeřník 30 1 26 3 2,386 

KČM2 Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel 26 2 21 3 2,588 

OKS2 Obráběč kovů, Strojní mechanik 24 1 23 0 2,663 

PSL2 Provozní služby 4 0 3 1 2,700 

  II. ročník 84 4 73 7 2,550 

EMO3 Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel 32 10 18 4 2,196 

KČO3 Kuchař-číšník, Obráběč kovů 20 1 17 2 2,498 

KD3 Kadeřník 22 2 17 3 2,259 

  III. ročník 74 13 52 9 2,317 

Celkem 290 19 223 48 2,595 
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5.3 Prospěch – maturitní zkoušky 
 

 

červen 2015 
 

Obor 
Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nekonalo počet ve třídě 

Mechanik elektrotechnik 0 2 6 0 8 

Mechanik seřizovač 0 3 3 0 6 

Provoz a ekonomika dopravy 0 16 10 0 26 

Gastronomie 1 5 14 0 20 

Sociální činnost 1 5 13 0 19 

Podnikání – denní 0 7 8 2 17 

Podnikání – dálkové 0 5 4 0 9 

 

 

 

 

včetně opravných zkoušek v září 2015 
 

Obor 
Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nemají MZ počet ve třídě 

Mechanik elektrotechnik 0 4 4 4 8 

Mechanik seřizovač 0 3 3 3 6 

Provoz a ekonomika dopravy 0 24 2 2 26 

Gastronomie 1 9 10 10 20 

Sociální činnost 1 12 6 6 19 

Podnikání – denní 0 11 6 6 17 

Podnikání – dálkové 0 5 4 4 9 
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5.4 Prospěch – závěrečné zkoušky  
 

 

červen 2015 
 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

EMO3 Elektrikář 10 1 5 2,208 

EMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 8 0 3,042 

KČO3 Kuchař - číšník 1 8 1 2,533 

KČO3 Obráběč kovů 2 5 0 2,333 

KD3 Kadeřník 1 16 1 2,444 

ELZ1 Elektrikář – zkrácená forma 0 1 1 2,166 

PSL2 Provozní služby 0 3 0 2,777 

Celkem 14 42 8 2,500 

 

 

 

 

včetně opravných zkoušek v září 2015 
 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

EMO3 Elektrikář 10 7 0 2,177 

EMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 10 2 3,361 

KČO3 Kuchař - číšník 1 8 1 2,533 

KČO3 Obráběč kovů 2 9 0 3,000 

KD3 Kadeřník 1 18 0 2,350 

ELZ1 Elektrikář – zkrácená forma 1 2 0 1,888 

PSL2 Provozní služby 0 3 0 2,777 

CELKEM 15 57 3 2,583 
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5.5 Srovnání prospěchu  
 

 

Srovnání vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů v jednotlivých školních letech 
 

Všeobecné předměty/ve školním roce 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Český jazyk a literatura 2,9 2,8 2,9 2,6 2,7 

Anglický jazyk 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 

Německý jazyk 2,8 2,6 2,5 2,6 2,5 

Matematika 3,2 3,2 3,2 3,1 2,9 

Fyzika 3,0 2,8 2,8 2,5 2,7 

Chemie 3,4 3,3 3,7 3,0 3,6 

Informační a komunikační technologie 2,1 2,0 2,1 1,9 1,9 
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Srovnání vybraných odborných předmětů v jednotlivých školních letech 
 

Odborné předměty ve školním roce 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Doprava a přeprava 3,1 3,3 3,2 2,6 3,0 

Silniční vozidla 3,2 3,1 3,3 3,6 3,6 

Účetnictví 3,0 3,1 3,0 3,0 2,5 

Ekonomika 2,9 2,8 2,9 2,6 2,4 

Marketing a management 2,4 2,5 2,6 3,2 2,4 

Elektronika 3,7 3,8 3,5 2,8 3,3 

Elektrotechnika 2,9 2,9 3,3 3,4 3,4 

Strojnictví 3,0 3,2 3,0 2,7 2,9 

Strojírenská technologie 3,0 3,0 3,3 3,0 2,8 
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Závěrečné zkoušky 

 

Srovnání závěrečných zkoušek v jednotlivých školních letech  
 

Závěrečné zkoušky 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

S vyznamenáním 15 žáků   15 žáků   15 žáků   15 žáků   15 žáků 

Prospělo 119 žáků   67 žáků 89 žáků   90 žáků   59 žáků 

Neprospělo 8 žáků   11 žáků 4 žáci   6 žáků   3 žáci 

Průměrný prospěch 2,8 3,0 2,6 2,7 2,6 

Celkem 142 žáků   112 žáků   108 žáků   111 žáků   77 žáků 
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Maturitní zkoušky 

Srovnání maturitních zkoušek v jednotlivých školních letech  
 

Maturitní zkoušky 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

S vyznamenáním 5 žáků 6 žáků 4 žáci 4 žáci 2 žáci 

Prospělo 103 žáků 109 žáků 98 žáků 50 žáků 68 žáků 

Neprospělo 28 žáků 23 žáků 22 žáků 24 žáků 35 žáků 

Průměrný prospěch 2,6 2,4 2,7 2,6 3,0 

Celkem 136 žáků 138 žáků 124 žáků 78 žáků 105 žáků 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků můžeme rozdělit do následujících oblastí: 

 zvyšování kvalifikace; 

 specializační a rozšiřující studium; 

 kurzy a semináře; 

 kurzy spojené se státní části maturitní zkoušky. 

 

Zvyšování kvalifikace:  

Ve školním roce 2014/15 si žádný z učitelů nezvýšil kvalifikaci. 

 

Specializační a rozšiřující studium: 

 dvě učitelky úspěšně ukončily kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. 

 

Kurzy a semináře: 

 učitelka ICT se zúčastnila třídílného kurzu Google Apps ve škole I., II. a Google – You 

Tube v rukou učitele;  

 učitelka fyziky absolvovala tradiční semináře DIDFYZ – teorie vyučování fyziky;  

 učitelky odborného výcviku v oboru Kadeřník se zúčastnily odborného školení v rámci 

projektu HAIR a semináře zaměřeného na barvy a styl; 

 učitel odborného výcviku v oboru Obráběč kovů byl na prezentaci 3D CNC měřicího 

stroje De Meet a semináři využití CAM software; 

 18 učitelů má za sebou rok v projektu „ICT nás baví“, v rámci kterého se naučili pracovat 

s tabletem a používat aplikace s ním spojené; 

 pro tvorbu webových stránek byl přínosný seminář „Marketingová propagace“; 

 jedna učitelka absolvovala seminář „Učitel mezi paragrafy“. 

  

Kurzy spojené se státní části maturitní zkoušky: 

 čtyři učitelky českého jazyka získaly osvědčení o způsobilosti hodnotitele ústní zkoušky. 

 

Škola má dostatečný počet komisařů, hodnotitelů i zadavatelů, je schopna zajistit 

bezproblémový průběh státních maturit a to díky pochopení a vstřícnému postoji 

pedagogických pracovníků. 

V rámci poskytnutého příspěvku na činnost organizace jsou čerpány prostředky na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkové náklady vynaložené na vzdělávání 

pracovníků jsou patrné z tabulky: 

 

Období Rok 2013 Rok 2014 1. - 8. měsíc 2015 

Náklady na DVPP 

(Kč) 
3 820,00 10 738,00 2 880,00 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Předmětová komise humanitní 
 

 

Předmětová komise humanitní pracovala ve školním roce 2014/15 v počtu 10 členů. V září  

se členové podíleli na realizaci podzimních maturitních zkoušek. Do výuky anglického jazyka 

zajistili časopis Bridge. 

 

V říjnu přispěli členové komise k přípravě a zajištění Dne řemesel.  

 

V listopadu se žáci maturitních tříd zúčastnili v Komorní scéně Aréna divadelního představení 

„Neuvěřitelné příhody Nataši a Julie“. 

 

V prosinci před vánocemi se žáci naší školy zúčastnili poznávací exkurze do Vídně. Prohlédli 

si nejvýznamnější pamětihodnosti a zavítali na vánoční trh před vídeňskou radnicí.  

 

V únoru vystoupili členové Divadélka pro školy v představení plném překvapení a humoru. 

Letos pro nás připravili hru „Jak jste to myslel, pane Shakespeare“. Nenásilně přiblížili 

životní osudy světového velikána a předvedli ukázky ze slavných dramat „Richard III.“, 

„Marná lásky snaha“ a „Romeo a Julie“. 

V dubnu přijela do školy spisovatelka Jana Hochmannová s připraveným seminářem 

„Komunikace jako cíl“. 

 

V květnu proběhla poznávací exkurze ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Exkurze byla 

určena žákům prvních a třetích ročníků maturitních oborů. 

 

Žáci prvních a třetích ročníků maturitních tříd se zúčastnili v Komorní scéně Aréna 

divadelního představení "Krajní meze“.  

 

V červnu zorganizovali dva členové komise zájezd do Terezína. Na programu byla prohlídka 

– Muzea ghetta, Magdeburských kasáren, Malé pevnosti, přednášky a beseda. 

 

Jedna členka komise pracovala celý rok na webových stránkách naší školy, grafice webu  

a úpravě fotografií.  
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7.2 Předmětová komise přírodovědná, ICT a EVVO 
 

Na začátku školního roku proběhla programová modernizace jedné z učeben ICT v oblasti 

výukového software AutoCAD.   

Učitelé ICT zajišťovali testování žáků prvních a třetích ročníků v rámci programu 

Moravskoslezského kraje KVALITA.  

Během roku se realizoval projekt „ICT nás baví“, jehož součástí bylo školení osmnácti učitelů 

na nových tabletech a základní seznámení s datovými úložišti. Každý učitel zapojený  

do projektu byl veden v rámci své výuky osobním mentorem.  

Někteří členové komise pracovali jako asistenti pro správu školního databázového programu 

Bakaláři a po celý rok průběžně udržovali počítačové vybavení v učebnách a kabinetech. 

V oblasti přírodních věd byla pro žáky zorganizována řada akcí. V krátkém výčtu lze uvést 

prezentaci lektorky VŠB – TU Ostrava „Svět patří technice“, ekokonferenci „Základní škola 

třídění odpadů“, návštěvu planetária v Ostravě – Porubě, soutěž „Přírodovědný klokan“, 

„Světový den vody“ atd. Dále byla organizována potravinová sbírka pro Slezskou diakonii 

Orlová. V rámci environmentální výchovy pokračoval sběr papíru, třídění kovového odpadu  

a jeho ekologická likvidace.  

Mezi nejzajímavější akce patřily Počítačem podporované experimenty, které se zúčastnili 

v březnu na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity žáci tříd ME2, GA2, 

PD2, MES3. Žáci měli možnost seznámit se s uplatněním termodynamických zákonů a jevů  

v praxi, poznat zákonitosti optiky a praktické elektroniky. 
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7.3 Předmětová komise tělesné výchovy 
 

 

Ve školním roce 2014/15 naši žáci využívali sportoviště školy a navštěvovali sportovní areály 

města Bohumína. Pro tento účel byly čerpány účelové dotace MÚ Bohumín ve výši 20.000,- 

Kč na plavání, bruslení a golf. Nově jsme dostali dotaci 20.000,- Kč na pobyt ve sportovní 

hale Bosporu. Díky finančním příspěvkům jsme mohli organizovat hodiny tělesné výchovy  

v nové sportovní hale, kde se odehrála řada mezitřídních turnajů například ve florbalu  

a kopané. 

V hodinách tělesné výchovy studenti plavali, bruslili, hráli minigolf, věnovali se míčovým 

hrám, gymnastice, atletice. 

V průběhu roku pod vedením učitelů tělesné výchovy probíhaly mezitřídní turnaje v sálové 

kopané, florbalu, vybíjené, badmintonu a silovém víceboji. Nejlepší se pak utkali s žáky 

ostatních škol v oblastních kolech těchto soutěží.  

Zúčastnili jsme se sportovních akcí organizovaných městem Bohumín, jako jsou 

celorepubliková soutěž „Plave celé město“, „Běh do schodů“, „Běh ulicemi města“.  

V rámci školního vzdělávacího programu absolvovali studenti druhého ročníku oboru 

Sociální činnost kurz první pomoci, resuscitace a pomoc tonoucímu se plavci v rozsahu 15 

hodin.  Kurz je ukončen zkouškou z první pomoci, praktické části v plaveckém bazénu. Žáci 

také navštěvují saunu, potápějí se s kyslíkovou bombou a jednu hodinu věnuji aqua aerobicu. 

Zkoušky se konají za přítomnosti členů Červeného kříže a Hasičského záchranného sboru. 

V prosinci jsme uspořádali Mikulášskou na ledě – hokejový turnaj a Vánoční turnaj 

v badmintonu. 

V červnu se dle školního vzdělávacího plánu všichni žáci prvních ročníků zúčastnili 

týdenních sportovních kurzů. Žákům byly nabídnuty následující sportovní aktivity: 

1. Týdenní sportovní turistika. Pobyt ve skautské základně ve Valašské Bystřici. Kurz byl 

zaměřen na turistiku, orientaci v terénu, poznávání Valašska. 

2. Týdenní tenisový kurz, kdy se žáci na kurtech školy denně věnovali tenisu, seznamovali 

se s pravidly, základními údery a kurz byl ukončen turnajem.  

3. Turistický kurz v okolí Bohumína, kdy žáci měli každý den stanovenou určitou trasu  

v okolí Bohumína.  Součástí kurzu byla aktivní návštěva minigolfu areálu BOSPOR, kde 

současně proběhl turnaj v petanque. 

Učitelé tělesné výchovy úzce spolupracovali se školním sportovním klubem. Žákům školy 

nabízíme sportovní mimoškolní vyžití financované z účelové dotace města Bohumína. 

V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat kroužky kondičního cvičení, turistiky, tenisu 

a badmintonu, fotbalu, florbalu, stolního tenisu, odbíjené a košíkové. V zimních měsících 

vyjížděli učitelé tělesné výchovy s žáky na sjezdovky, kde se věnovali sjezdovému lyžovaní  

a snowboardingu.  
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7.4 Předmětová komise sociálně - ekonomická 

 

 

V září zorganizovali členové komise dnes již tradiční burzu učebnic pro žáky.  

V listopadu odstartovala soutěž o nejlepší novoročenku. 

V prosinci uspořádali žáci třídy PD4 předvánoční návštěvu opuštěných pejsků spojenou  

s vánoční nadílkou granulí, teplých přikrývek a pohlazení. 

V předvánočním období navštívili žáci třídy SČ3 Dětský domov „Srdce“ v Karviné – Ráji. 

Předali dětem pozornost v podobě sladkostí, na kterou se složila celá třída. 

Žáci oboru Sociální činnost přišli s hudebním vystoupením v zařízení Slezské diakonie  

a na předvánočních trzích, které doplnili výrobou vánočních pozorností.  

V dubnu proběhnul druhý ročník projektu „Chodba školy“, tentokrát koncipovaný jako běh 

pro Afriku. 

V květnu se konala na chodbách budovy Husova výstava fotografií členů občanského 

sdružení Vize – art. Výstava zachycuje zvířata a krajinu ve Vysokých Tatrách.  

Pod záštitou komise proběhly přednášky:  

 živnostenské podnikání; 

 finanční gramotnost; 

 dluhová past;  

 páchání trestné činnosti;  

 práce na černo;   

 soužití s různými etniky obyvatelstva. 

 

Velmi bohatá spolupráce s Úřadem práce Bohumín byla doprovázena řadou tematických 

setkání. K nejzajímavějším patřily „Státní dávky pro občany se zdravotním postižením  

a „Státní sociální podpora“.  

Žáci měli možnost navštívit Okresní soud v Karviné.  

Žákyně a žáci oboru sociální činnost navštívili tyto instituce: 

 kojenecký ústav v Ostravě; 

 Dům pokojného stáří sv. Františka; 

 Domov jistoty v Bohumíně; 

 azylový dům „Heřmánek“ v Karviné; 

 speciální mateřskou školu Salome ve Starém Bohumíně; 

 Diagnostický ústav v Bohumíně – Šunychlu; 

 dětský domov Srdce v Karviné. 
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7.5 Předmětová komise strojní a elektro 
 

Členové komise připravili pro žáky několik exkurzí. Mezi nejzajímavější patřily: 

 strojírenský veletrh v Brně; 

 Infotherma; 

 prohlídka nové haly Třineckých Železáren v objektu ŽDB; 

 prohlídka provozů BONATRANS GROUP, a. s.;   

 prohlídka dílen AZ-FIN servis, s. r. o. 

 

V prosinci proběhla přednáška na téma „Povrchové vlastnosti nanomateriálů“ pro žáky oborů 

Provoz a ekonomika dopravy a Mechanik elektrotechnik. 

V dubnu proběhla exkurze ve strojírenské firmě EVRAZ Vítkovice Steel, a. s. v Ostravě. Žáci 

se seznámili s provozem Ocelárny a Válcovny, kde za plného provozu viděli práci hutníků, 

slévačů, valcířů a dalších specializovaných profesí. V ocelárně viděli přípravu vsázky, 

vyzdívání odlévacích kokil a odebírání vzorků z kontilití, ve válcovně se pak seznámili 

s přípravou polotovarů, jejich čištěním, nahříváním pece a válcováním ocelových bloků. 

Pro 14 zájemců z řad veřejnosti proběhly u oborů Obráběč kovů a Elektrikář kurzy profesních 

kvalifikací. Po úspěšném složení zkoušek byli účastníci zapsání k závěrečným zkouškám, 

které všichni úspěšně složili.  

V dubnu jsme se zúčastnili na SOŠ Třineckých železáren čtvrtého ročníku Mezinárodních 

řemeslných her. Soutěžilo se v oborech Elektrotechnik, Hutník, Zámečník a Instalatér. 

Soutěže se zúčastnilo celkem16 středních odborných škol z Moravskoslezského kraje 

Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny. V kategorii středních škol 

v oboru Elektrikář se umístil náš žák na třetím místě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace,  

Husova 283, Bohumín 

 

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015  23 

 

 

7.6 Předmětová komise služeb 
 

 

V listopadu se ve Frýdku-Místku konala pod záštitou Asociace středních škol a odborných 

učilišť kadeřnická soutěž „Koruna kreativity“. Soutěže se zúčastnilo 8 škol 

Moravskoslezského kraje – celkem 22 soutěžících. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně  

3. ročníku oboru Kadeřník. Obě soutěžící postoupily do celostátního kola soutěže v Praze,  

kde byla naše modelka vybrána porotou jako jedna z deseti nejzajímavějších modelů. 

Před koncem kalendářního roku se pro žáky gastronomických oborů rozběhnul projekt „Praxe 

pro život“, v jehož rámci se realizovaly výměnné pobyty a stáže žáků ve spolupráci se Střední 

školou gastronomie a farmářství Jeseník.  

 

Součásti projektu byly následující aktivity: 

 

 baristický kurz; 

 příprava, organizace a realizace prodeje palačinek;  

 příprava, organizace a realizace odborného semináře se zaměřením na minutkovou 

kuchyni. 

 

Žáci gastronomických oborů zajišťovali společně s učiteli odborného výcviku přípravu  

a prodej občerstvení, obsluhu hostů na maškarním plesu K3 Bohumín.  

Vyučující odborného výcviku oboru Kadeřník se zúčastnili semináře se zaměřením na barvy  

a střihy. 

Pro žáky oboru Kadeřník byly připraveny následující akce: 

 kadeřnický seminář MATRIX; 

 kadeřnická show „Style Link Turné“ v Ostravě; 

 účesová tvorba žáků do příprav modelek na vystoupení MISS Bohumín 2015.  

 

V květnu se žáci prvního ročníku oboru Kadeřník zúčastnili soutěže Moravia Beauty - 

Ostrava. Žákyně školy se umístila na prvním místě. 

V červnu se dva žáci oboru Kuchař - číšník zúčastnili soutěže „Číšnický pětiboj“, konané 

v prostranství zahradní restaurace Akord – DK Ostrava – Zábřeh. Naše družstvo obsadilo 

v konkurenci jedenácti škol 6. místo. 

V rámci modernizace výuky byly nakoupeny nová pánská kadeřnická křesla a mycí mísy  

pro kadeřnictví Trend na ulici Husova. 
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8. Činnost a výsledky odborného výcviku  
 

8.1 Soutěž odborných vědomostí a dovedností  
 

Soutěže odborných vědomostí a dovedností se zúčastnili žáci třetích ročníků. Všichni 

soutěžící si měli možnost porovnat své vědomosti a dovednosti s ostatními spolužáky 

jednotlivých oborů. Zadání připravili učitelé odborného výcviku, náročnost je srovnatelná 

s maturitní nebo praktickou částí závěrečných zkoušek. Znalosti soutěžících byly ověřovány 

formou písemných testů a praktickým předvedením dle propozic soutěže. Z celkového počtu 

82 žáků se soutěže zúčastnilo 70 soutěžících. 

 

8.2 Tržby a výnosy za služby a produktivní práce  
 

Produktivní práce je nedílnou součástí odborného výcviku žáků. Všechny učební obory  

se podílely na této produktivní činnosti a za školní rok docílily tržby ve výši cca 358 000 Kč, 

což představuje oproti minulému období vlivem nižšího počtu žáků pokles o 23 000 Kč. 

Celkově, včetně provozních pracovišť, se za loňský školní rok docílily v jednotlivých oborech 

následující tržby: 

 Kadeřník     144 719,- Kč 

 Kuchař – číšník a Gastronomie     25 290,- Kč  

 Obráběč kovů    132 240,- Kč    

 Mechanik opravář motorových vozidel   20 900,- Kč    

 Strojní mechanik      28 498,- Kč 

 Mechanik elektrotechnik        6 784,- Kč 

 Elektrikář       10 756,- Kč 

 

8.3 Modernizace vybavení a šetření školního majetku 
 

V rámci výuky pracoviště průběžně modernizujeme a doplňujeme učebními pomůckami, 

nářadím, nástroji i jiným drobným vybavením nutným pro odborný výcvik. Zařízení 

odborných výukových pracovišť postupně modernizujeme. Všechny technologické celky 

pravidelně udržujeme a opravujeme. Předcházíme tímto poruchám, haváriím a případným 

úrazům. V letošním školním roce bylo modernizováno zařízení v oborech: 

 Kadeřník – mycí boxy, křesla, stříhací strojky, žehličky na vlasy a fény celkem  

za 68 688,- Kč. 

 Mechanik opravář motorových vozidel – sada pro vyrovnávání plechů v hodnotě  

7 116,- Kč. 

 Obráběč kovů – Soustruh za 342 738,- Kč. 

 Elektrikář – výukové panely za 146 680,- Kč a zabezpečovací systém OASIS  

za 16 997,- Kč. 
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8.4 BOZP a PO 
 

Bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví při práci i požární prevence byly i v tomto školním roce 

prvořadými hledisky k zamezení školních úrazů, zejména na pracovištích žáků. V oblasti 

bezpečnosti práce proběhla prověrka BOZP a PO za účasti odborových organizací, vedení 

školy a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Důsledně byla provedena kontrola všech 

objektů, pracovišť, vybavenost ochrannými pomůckami a jejich používání, revize technických 

zařízení, kvalita osvětlení, hluku apod.  

 

8.5 Zařazení žáků na provozní pracoviště 
 

V uplynulém školním roce jsme umístili 63 žáků na 42 provozních pracovišť: 

 

Poř. 

č. 
Název firmy  Místo 

Obor a 

ročník 

Počet 

žáků 

1. Sdružení ESOR  Orlová -Lutyně ME3 2 

2. Studio Colors Havířov KD3 1 

3. Salon Šárka Orlová KD3 2 

4. Kadeřnictví EDEN Bohumín KD3 1 

5. Salon Tragedy Ostrava KD3 1 

6. Děrgel Dušan Bohumín EL3 1 

7. MS Utility Services Bohumín EL3, ME3 2 

8. Gigatech.cz Bohumín ME3 1 

9. Zak trade, s.r.o.  Bohumín MO3 1 

10. Autoopravna Tomáš Jirsa Bohumín MO3 1 

11. Mechanizace a doprava, Roman Gavelčík Bohumín MO3 2 

12. Autoopravna Jakub Kostelňák Bohumín MO3 1 

13. Autoservis Petr Dunička Bohumín MO3 2 

14. Autoservis Přemysl Veselý Bohumín MO3 1 

15. Autoservis Luděk Maroš Bohumín MO3 2 

16. Autoservis Jan Kubeša Rychvald MO3 1 

17. Autobop Vítězslav Uhlík Rychvald MO3 1 

18. AutoDast Orlová MO3 1 

19. STABA - Stanislav Babiš Petrovice MO3 1 

20. 
Opravna motorových vozidel - Jakub 

Stankuš 
Orlová MO2 1 

21. Kadeřnictví EDEVA  Havířov KD3 1 
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22. Kadeřnictví Elenn Suchá Karviná KD3 1 

23. Restaurace pod Lipou  Rychvald GA4, KUČ2  3 

24. Pizzerie Nico Bohumín Bohumín 
GA4, GA3, 

KUČ2 
4 

25. JHB Pavlík Futurum Ostrava KUČ3 1 

26. Jídelna Šiřinka Bohumín GA4 1 

27. Belfast Bohumín Bohumín GA4, GA3 2 

28. Kulturní dům Orlová Orlová GA3 1 

29. Masarykova škola Bohumín Bohumín KUČ3 1 

30. Hotel Excelsior Horní Lomná GA4 1 

31. Orlovka Orlová Orlová GA3 1 

32. BONATRANS Group, a.s. Bohumín OK3, ME3 6 

33. Viadrus, a.s. Bohumín OK3 3 

34. Bekaert, a.s. Bohumín OK3 1 

35. MR Pizza Karviná Karviná GA.4 1 

36. Autoslužby Pavel Svačina Bohumín MO3 1 

37. Autoopravna Jan Paprota Ostrava MO3 1 

38. Progres - Jan Hefner Bohumín MO3 1 

39. Gesomont Rychvald SM2 2 

40. Meteor Car, s.r.o.  Orlová MO3 1 

41. Ondřej Glac - Hair Train Bohumín KD3 1 

42. ŽDB Drátovna Bohumín OK2, SM2 3 

 

 

8.6 Rekvalifikace a profesní kvalifikace 
 

Naše škola jako „Místní centrum celoživotního vzdělávání“ nabízela ve školním roce  

2014 –2015 profesní kvalifikace, do kterých se přihlásilo celkem 14 uchazečů pro moduly:  

 Soustružení kovových materiálů;  

 Frézování kovových materiálů;  

 Obsluha CNC obráběcích strojů; 

 Vrtání kovových materiálů;  

 Broušení kovových materiálů; 

 Elektrické rozvody;  

 Elektrické instalace;  

 Elektrická zařízení. 
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Všichni absolventi profesních kvalifikací se přihlásili k závěrečné zkoušce buď v oboru 

Obráběč kovů, nebo Elektrikář, kterou úspěšně vykonali. Absolventi v oboru Elektrikář  

dále vykonali zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb., která je opravňuje k práci na elektrickém 

zařízení. 
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9. Školní poradenské pracoviště 
 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenské a konzultační 

služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Nabízí odbornou pomoc při řešení 

vzniklých problémů jak v oblasti vzdělávání, tak i v náročných životních situacích.  Tyto 

služby jsou realizovány prostřednictvím školní psycholožky, výchovné poradkyně a školní 

metodičky prevence. 

Cílem ŠPP je: 

 umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou; 

 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s nedostatečným prospěchem a vytvořit 

předpoklady pro jeho snižování; 

 připravit podmínky a rozšířit možnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; 

 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické 

zázemí pro jejich vytváření; 

 poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 

aspektů vzdělávání při vytváření ŠVP; 

 pracovat se všemi subjekty školy, i s žáky, kteří problémy nemají, a vytvořit tak širokou 

základnu preventivní činnosti; 

 zkvalitnit sociální klima školy; 

 koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními. 

 

V tomto školním roce byl kladen důraz zejména na prevenci, a to v oblastech školní 

neúspěšnosti, záškoláctví, šikany, problémového a rizikového chování žáků.   

V rámci prevence školní neúspěšnosti a záškoláctví byla při skupinové práci s žáky věnována 

pozornost motivaci k učení, nácvik technik na zlepšení soustředění a efektivnější osvojování 

si učebního textu a následně schopnost žáků dané znalosti aplikovat prakticky.  

V rámci prevence šikany, problémového a rizikového chování žáků probíhaly intervence 

školní psycholožky jak na odborném výcviku, tak i v teoretické výuce. 

V prosinci se uskutečnil čtvrtý ročník Dne prevence na téma „Závislosti a já“, kterého  

se zúčastnily třídy KUČ1, PSČ1 a EKD2. Pro každou třídu byl připraven tento program: 

závislosti – beseda, psychohry, beseda se členem městské policie a výtvarná činnost, kdy třídy 

ve skupinách výtvarně ztvárňovaly abstraktní pojem závislosti.  

 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly poskytovány odborné poradenské služby 

s ohledem na individuální možnosti a potřeby daného jednotlivce a jeho následné začlenění  

se do třídního kolektivu tak, aby tito žáci všestranně prospívali ve školním prostředí. 
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Preventivní programy byly zaměřeny na zkvalitnění sociálního klimatu ve třídách, prevenci 

šikany a prevenci problémového a rizikového chování žáků. Probíhaly besedy s žáky, 

prožitkové programy a akce ve spolupráci s ostatními organizacemi.  

V tomto školním roce se prohlubovala spolupráce s kurátorkami OSPOD Bohumín, Orlová, 

Karviná – zejména pomoc při výkonu sociálně - právní ochrany dětí (vedení rodinných terapií 

školní psycholožkou) na zakázku OSPOD a pomoc při řešení komplikované sociální 

problematiky žáků naší školy. 

 

V období školního roku 2014/2015  byly poskytnuty služby v následujícím rozsahu:  

 

 celkem 621 žákům;  

 554 individuálních konzultací žákům,   

 194 skupinových intervencí (práce s žáky, depistážní činnost, řešení rizikového  

a problémového chování žáků, besedy); 

 45 výchovných komisí;  

 65 individuálních konzultací rodičům, 23 konzultací skupinových (rodič + žák); 

 312 individuálních konzultací pedagogům v rámci metodické činnosti, 6 konzultací 

skupinově. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školního poradenského pracoviště bylo zaměřeno 

na tyto oblasti: 

 pokračování v projektu „Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách“; 

 účast v projektu „Od integrace k inkluzi“ pořádané organizací KVIC Nový Jičín; 

 výcvik - „Metody práce s traumatem“ (školní psycholožka); 

 regionální setkání pracovníků ŠPP MSK (školní psycholožka); 

 mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí (školní psycholožka); 

 seminář pro výchovné poradce „Záškoláctví, šikana“; 

 pravidelné schůzky s okresní metodičkou prevence; 

 účast metodika prevence v Komunitním plánování města Bohumín. 

 

Díky prevenci a součinnosti s pedagogy nebyl zaznamenán ani jeden závažnější případ 

šikany. 

Výborně probíhala spolupráce s pracovníky OSPOD Bohumín při výkonu sociálně – právní 

ochrany dětí, při vedení rodinných terapií školní psycholožkou a pomoc při řešení 

komplikované sociální problematiky žáků naší školy. 

Další pomoc poskytli lékaři při řešení závažných zdravotních obtíží žáků školy, které bránily 

úspěšnému studiu. 

V neposlední řadě je nutno ocenit spolupráci s městskou policií PČR a dalšími organizacemi. 
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10. Výchovné poradenství 
 

Ve školním roce 2014/2015 pracovalo výchovné poradenství v rámci školního poradenského 

pracoviště v oblasti konzultační, poradenské a intervenční práce. Proběhlo 38 výchovných 

komisí, 10 výchovných pohovorů a 15 individuálních pohovorů. Nejčastěji byly projednávány 

otázky kariérového poradenství, možnosti návštěvy školního psychologa, změny učebního 

oboru a další. Díky preventivním zásahům celého školního poradenského pracoviště se dařilo 

předcházet šikaně. Velmi častá je spolupráce s OSPOD a jinými institucemi jako je Policie 

ČR, či městská policie. 

Vážnou skutečností je narůstající verbální i fyzická agresivita žáků jak ke spolužákům,  

tak vůči pedagogům. Při řešení těchto případů vycházejí najevo skutečnosti, že se často jedná 

o žáky psychicky narušené, drogově závislé nebo užívající psychofarmaka. Zhoršuje  

se spolupráce s rodinou.  
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11. Školní sportovní klub 
 

ŠSK pracoval podle plánu činnosti jednotlivých kroužků. Do činnosti ŠSK bylo zapojeno  

6 učitelů. Jsme v kontaktu s AŠSK ČR, kam každoročně zasíláme informace o struktuře 

kroužků a o počtech členů naší základny. Ke konci školního roku jsme evidovali 102 členů. 

Činnost ŠSK výrazně podporuje finanční dotací město Bohumín. Na rok 2015 byla našemu 

sportovnímu klubu poskytnuta dotace ve výši 32 600,- Kč.  

V rámci Školního sportovního klubu pracují tyto kroužky: 

Fotbal, florbal  

Fotbalový kroužek se scházel každé liché pondělí v tělocvičně na Faji. Probíhal formou 

celoškolní ligy. Turnaje se zúčastnilo více než 100 žáků naší školy.  

Florbalový kroužek se scházel každé sudé pondělí v tělocvičně na Faji. Probíhal rovněž 

formou celoškolní ligy. Vyvrcholením byl závěrečný turnaj v nové hale společnosti BOSPOR. 

Turnaje se zúčastnilo více než 100 žáků.  

Volejbal  

Kroužek se scházel v lichý pátek v tělocvičně na budově Husova. Žáci se připravovali  

na postupové soutěže s Gymnáziem Františka Živného v Bohumíně. V měsíci květnu  

jsme zorganizovali mezitřídní turnaje proti členům ŠSK.  

Tenis a badminton  

Za uplynulé období kroužku badmintonu proběhnul turnaj čtyřher. Spoluhráči byli náhodně 

losováni v chlapecké a dívčí kategorii. Tento turnaj byl výjimečný tím, že se ho zúčastnilo 

rekordních 68 hráčů. Vedoucí soutěže musel použít na tento velký počet přihlášených 

účastníků internetový herní systém.  

Turistika  

Kroužek pracuje podle plánu na daný školní rok. Od září do června jsme zorganizovali  

tyto akce:  

 27. 9. 2014 – Štramberská trúba; 

 18. 10. 2014 – Oderské vrchy;  

 11. 2014 – Filípka;  

 7. 2. 2015 – Zimní Ondřejník;  

 18. 2. 2015 – Háj ve Slezsku, Dobroslavice;  

 11. 4. 2015 – Hrad Starý Jičín; 

 6. 6. 2015 – Údolím Setiny. 
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Lyžování a snowboarding  

Letos jsme lyžovali dvakrát v Mostech u Jablunkova a v únoru se uskutečnil tradiční zájezd 

na Kubinskú hoľu na Slovensku. 

 

Kondiční cvičení  

Kroužek se scházel každé pondělí. Později jsme svou činnost rozšířili o středu a pátek, 

protože obliba o cvičení se zátěží rostla. V okresním kole se družstvo děvčat umístilo  

na výborném třetím místě. 

 

Stolní tenis  

Kroužek se scházel v pondělí v tělocvičně Faja. V rámci kroužku se uskutečnil turnaj  

ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 10 žáků.  
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12. Realizované projekty 
 

Praxe pro život 

Od září 2014 byla naše škola zapojena do projektu PRAXE PRO ŽIVOT, který je určen 

oborům Gastronomie a Kuchař – číšník. Žáci se účastnili výměnných stáží do partnerských 

škol a na jejich odborná pracoviště, navštívili je profesionálové z podniků zaměřených  

na cestovní ruch a vyzkoušeli si realizaci vlastní podnikatelské činnosti. Projekt trval jeden 

školní rok.  

 

ICT nás baví 

Od srpna 2014 je škola finančním partnerem projektu, který řeší vzdělávání pedagogických 

pracovníků a zvýšení jejich kompetencí při integraci informačních a komunikačních 

technologií do výuky. Hlavní součástí projektu bylo školení osmnácti učitelů na nových 

tabletech a základní seznámení s datovými úložišti. Každý učitel zapojený do projektu byl 

veden v rámci své výuky osobním mentorem. 

 

Rozšiřujeme nabídku dalšího profesního vzdělávání 

 

Od září 2012 je škola partnerem projektu, který řeší nabídku dalšího profesního vzdělávání 

dospělých. Střední škola Bohumín se v tomto projektu zaměřuje na profesní kvalifikaci 

Elektrické instalace, která je součástí úplné kvalifikace Elektrikář a jejímž absolvováním lze 

získat výuční list v tomto oboru. 

 

HAIR – Lifelong leasing programme Leonardo da Vinci                                                   

Od října 2013 je škola zapojena do projektu Hair – moderní výuka anglického jazyka 

v kadeřnickém odvětví. Za peníze projektu se pořídil interaktivní projekční systém na učebnu 

H21. Žáci oboru Kadeřník získali učebnice anglického jazyka. 

 

Světová škola 

Od roku 2013 jsme součástí mezinárodního projektu „Světová škola“. Základní filozofie 

podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá  

se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.  
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13. Mimoškolní aktivity 
 

Pro žáky školy jsme v uplynulém školním roce uspořádali řadu kulturních, společenských 

sportovních akcí.  

 

V září podnikli žáci strojírenských oborů se svými odbornými učiteli tradiční exkurzi  

na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. 

 

V říjnu se řada žáků zúčastnila tradiční celorepublikové soutěže „Plave celé město“. 

 

V prosinci se i letos konal hokejový turnaj školy – Mikulášská na ledě. Vítězem turnaje byli 

žáci třídy PD4.  

 

Učitelé cizích jazyků připravili jako každý rok zájezd do předvánoční Vídně pro 40 žáků. 

 

Před vánočními svátky navštívili studentky a studenti oboru Sociální činnost zařízení Slezské 

diakonie. V krátkém programu zazpívali dětem tradiční i modernější vánoční písně a rozdali 

dárky, které vlastnoručně vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. 

 

V únoru navštívili žáci tříd PD3 a MSČ3 Planetárium v Ostravě. 

 

Studenti a učitelé vyrazili na tradiční lyžařský zájezd na Slovensko na Kubínskou hoľu. 

V březnu se žáci školy zúčastnili jubilejního 10. ročníku Běhu do schodů. V kategorii mužů 

16 – 19 let obsadil žák školy druhé místo. 

V květnu se studenti maturitních tříd 1. – 3. ročníku vydali za kulturou do krajského města 

Ostravy, navštívili Komorní scénu Aréna, kde shlédli  představení s detektivními prvky 

„Krajní meze“ současného amerického autora sicilského původu Williama Mastrosimone. 

 

V červnu proběhly kurzy pobytu v přírodě pro žáky prvních ročníků. 25 žáků bylo  

na týdenním turistickém pobytu ve Valašské Bystřici ve skautské osadě Mraveniště.  

Učitelé jazyků připravili pro 40 žáků dvoudenní seminář v Terezíně. Na programu byla 

prohlídka – Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, Malá pevnost, přednášky, beseda a celá 

řada dalších zajímavých akcí pro zájemce o českou historii. 
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14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 
Ve školním roce 2014/15 proběhla v době od 20. do 24. října 2014 inspekční činnost ČŠI. 

 

V oblasti hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům inspekce 

konstatovala: 

 

 vysokou kvalitu ve výuce cizích jazyků; 

 příjemnou pracovní atmosféru v hospitovaných hodinách; 

 zařazování poznatků z běžného života do výuky; 

 vedení žáků k vyhledávání informací ze zdrojů a poskytování jim prostoru k prezentování; 

 podporu rozvoje osobnosti žáků díky zvoleným vyučovacím metodám; 

 nedostatečné ověření naplnění cíle hodiny a pochopení učiva žáky v závěru vyučovací 

hodiny; 

 požadovanou úroveň organizace vzdělávání odpovídající vzdělávacím potřebám žáků;  

 vhodnou volbu metod a forem výuky. 

 

V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům inspekce 

konstatovala: 

 

 pravidelnost hodnocení výsledků vzdělávání a jejich analýzu na pedagogických radách, 

která vede k přijímání opatření ke zlepšení stavu. 

 zajištění bezpečného prostředí pro realizaci cílů vzdělávání a podporu zdravého vývoje 

žáků; 

 nabídku celé řady sportovních aktivit;  

 účast žáků na exkurzích;  

 širokou nabídku zájmových kroužků; 

 poskytování komplexní poradenské a konzultační služby školním poradenským 

pracovištěm; 

 identifikaci a evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci  

se školními poradenskými zařízeními; 

 vytvoření účinných preventivních systémů zaměřených na omezení rizikového chování, 

 nutnost vypracování programu proti šikanování. 

 

Závěry inspekční činnosti: 

 od poslední inspekční činnosti došlo ke zkvalitnění materiálních podmínek;  

 vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám jejího zařazení do školského rejstříku;  

 nabídka vzdělávacích programů flexibilně reaguje na potřeby trhu práce, na měnící  

se podmínky ve společnosti a na požadavky sociálních partnerů. 
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Silné stránky: 

 jediná střední škola v Bohumíně s nabídkou odborného vzdělávání; 

 poskytuje možnost středního vzdělávání žákům různého sociálního zázemí; 

 činnost školního poradenského pracoviště; 

 stabilizovaný pedagogický sbor; 

 kvalitní výuka cizích jazyků. 

 

Slabé stránky: 

 u žáků některých učebních oborů nedostatečná motivovanost a tomu odpovídající slabé 

studijní výsledky; 

 nedostatečný zájem žáků základních škol a jejich zákonných zástupců o technické učební 

obory. 

 

Doporučení: 

 zintenzivnit hospitační a mentorskou činnost u jednoho vyučujícího matematiky a jednoho 

učitele odborného výcviku; 

 v závěru vyučovacích hodin dbát na shrnutí probraného učiva a na ověření jeho pochopení 

žáky; 

 zaměřit se na důslednou kontrolu požadované dokumentace žáků se SVP; 

 provést opravu zahajovacího výkazu 2014/15 v oblasti vykazování žáků se SVP a s IVP; 

 zpracovat program proti šikanování; 

 precizovat školní řád v oblasti výchovných opatření a jednoznačně v něm stanovit zákaz 

násilného jednání a šikany mezi žáky, včetně sankcí; 

 v rámci předcházení rizik provádět každoročně cvičnou evakuaci nebo nácvik požárního 

poplachu. 
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15. Údaje o hospodaření školy 
 

Hospodaření školy se komplexně zpracovává ve zprávě o hospodaření za příslušný kalendářní 

rok. Podrobné údaje o hospodaření včetně rozborů hospodaření byly uvedeny ve Zprávě  

o činnosti organizace – výsledky hospodaření za rok 2014, která byla předložena zřizovateli  

a projednána ve školské radě dne 2. 3. 2015. 

 

Přehled hospodaření za kalendářní rok 2013, 2014 a 1. až 8. měsíc roku 2015. 

 

Období 1. - 12. měsíc 2013 1. - 12. měsíc 2014 1. – 8. měsíc 2015 

Náklady hlavní 

činnost 
53 744 759,83 47 724 398,38 27 007 298,75 

Výnosy hlavní 

činnost 
52 939 573,28 47 156 162,54 28 705 300,56 

Hospodářský 

výsledek hlavní 

činnosti 

-805 186,55 -568 235,84 1 698 001,81 

Náklady doplňková 

činnost 
3 774 114,27 3 774 540,31 2 578 346,88 

Výnosy doplňková 

činnost 
4 579 300,82 4 342 776,15 2 800 603,72 

Hospodářský 

výsledek doplňkové 

činnosti 

805 186,55 568 235,84 222 256,84 

Náklady celkem 57 518 874,10 51 498 938,69 29 585 645,63 

Výnosy celkem 57 518 874,10 51 498 938,69 31 505 904,28 

Hospodářský 

výsledek celkem 
0,00 0,00 1 920 258,65 

 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že organizace vede hospodaření odděleně za hlavní 

činnost, za doplňkovou činnost a souhrnně pak za celou organizaci.  

 

V letech 2013 a 2014 organizace vědomě celý hospodářský výsledek doplňkové činnosti 

použila na posílení zdrojů pro hlavní činnost, celkově byl tedy hospodářský výsledek nulový. 

Za leden - srpen 2015 vykazuje organizace zisk v hospodaření jako celku ve výši  

1.920.259,- Kč s předpokladem, že do konce roku bude zisk klesat, zejm. vzhledem k zahájení 

topné sezóny a plánovaným realizacím akcí většího rozsahu (opravy a nákupy) a závěr roku 

bude vykázán shodně s minulými obdobími s nulovým hospodářským výsledkem. 
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Péče o majetek 

 

V oblasti péče o svěřený majetek jsou vynakládány značné částky z vlastních prostředků  

na opravy majetku, pořizování nového majetku a modernizaci a rekonstrukci.  

 

 

Období Rok 2013 Rok 2014 1. - 8. měsíc 2015 

Opravy vč. materiálu 

na opravy 
4 061 155 3 892 430 758 832 

Nový nákup 

HIM  
222 000 393 438 176 424 

Modernizace 

a rekonstrukce 
0 247 368 0 

 

 

V období školního roku 2014/15 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy na servis  

a údržbu počítačů, opravy střech včetně žlabů a svodů, servis a opravy topných systémů, 

čerpadel, opravy elektro a vodoinstalace, elektrických spotřebičů a kancelářské techniky. Byla 

provedena výměna části copilitového zasklení tělocvičny na ul. Revoluční, částečná výměna 

oken v budově dílen, ukončena III. etapa výměny oken v budově na ul. Husova, opravena 

kanalizační přípojka budovy na ul. Revoluční 65 a oplocení budovy na ul. Čáslavská. 

Z investičních prostředků byly pořízeny dvě multifunkční tiskárny. 

 

Organizace obnovuje počítačové učebny, zajišťuje modernizace počítačových sítí včetně 

posílení centrálního serveru (HW, SW), zajišťuje moderní vybavení učeben a dílen  

pro odborný výcvik, kdy byl z investičních prostředků rovněž zakoupen nový soustruh  

pro výuku oboru Obráběč kovů. 
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16. Spolupráce se sociálními partnery 
 

Zaměstnanci školy si plně uvědomují důležitost a význam spolupráce se sociálními partnery. 

Patří mezi ně zřizovatel, rodiče, školská rada, zaměstnavatelé, úřady práce, město Bohumín  

a místní sociální organizace. 

V rámci možnosti se daří navazovat nové kontakty s drobnými a středně velkými firmami. 

Škola vyhledává sociální partnery zejména ve firmách, které zaměstnávají žáky v rámci 

odborných praxí a absolventy. Snahou je přenést požadavky praxe a trhu práce do výuky  

a do obsahu kurikula. V rámci celoživotního vzdělávání je škola zajímavým partnerem  

pro organizace, které chtějí vzdělávat své zaměstnance. 

 

Mezi nejvýznamnější sociální partnery školy patří: 

 BONATRANS GROUP a. s.; 

 AZ FIN servis, s. r. o.; 

 VIADRUS a. s.; 

 MS UTILITIES & SERVICES a. s.; 

 Bekaert Bohumín s. r. o.; 

 ŽDB Drátovna a. s.; 

 Jan Hefner – PROGRES.  

 

 

Ostatní partnerské organizace: 

 

 strojírenské a elektrotechnické firmy na území města a v blízkém okolí; 

 Domov Jistoty, p. o.; 

 základní školy; 

 Charita Bohumín; 

 městská a státní policie; 

 město Bohumín. 
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17. Spolupráce s odborovými organizacemi 

Ve školním roce 2014/2015 působily ve škole dvě odborové organizace:  

 Základní organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska (ZO OS ČMS);  

 Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství  

(ZO OS ČMOS PŠ). 

Vedení školy projednávalo s výbory základních organizací: 

 pravidla čerpání rozpočtu FKSP; 

 rozvrh čerpání dovolené; 

 účast ZOOS na pravidelných kontrolách; 

 návrhy změn vnitřních předpisů organizace; 

 změny v organizační struktuře školy, změny organizačního řádu; 

 návrhy kritérií osobních příplatků; 

 nový pracovní řád, vnitřní řád školy, organizační řád školy, pracovní dobu, vnitřní předpis 

k odměňování zaměstnanců; 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

 otázky struktury rozpočtu na rok 2015. 

Vedení školy informovalo výbory základních organizací:  

 o výsledcích hospodaření školy; 

 o nenárokových složkách platů; 

 o průběžném stavu žáků. 
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18. Výsledky školy v programu KVALITA 
 

Program KVALITA testuje žáky maturitních oborů v prvním ročníku z českého jazyka, 

matematiky a cizích jazyků. Výsledky jsou porovnány s testy ve třetím ročníku a sleduje  

se přidaná hodnota, kterou škola žákům předala. 

 

Výsledky testů žáků prvních ročníků v podzimním období 2014 

Předmět 
Úspěšnost 

(%) 

Percentil 

škola 

Percentil provoz a 

ekonomika dopravy 

Percentil sociální 

činnost 

Český jazyk 58,2 6 8 22 

Matematika 30,3 5 23 33 

Anglický jazyk 62,2 9 8 44 

 

Výsledky testů žáků třetích ročníků v jarním období 2015 

Předmět 

Percentil 

Provoz a 

ekonomika 

dopravy 

Gastronomie Sociální činnost 
Mechanik 

elektrotechnik  

Český jazyk 18 7 12 14 

Matematika 17 15 12 26 

Anglický jazyk 25 9 22 19 

Německý jazyk 8 8 20 - 

 

Přidaná hodnota za školu ve třetím ročníku školního roku 2014/15 v porovnání 

s testováním za první ročník školního roku 2012/13 

Předmět 
Přidaná hodnota – přírůstek v procentech 

od prvního do třetího ročníku 

Český jazyk 13% 

Matematika 21% 

Anglický jazyk 42% 

Německý jazyk 40% 

 


