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Úvod 
 
 

Vážení přátelé, 

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

rok 2016/2017. 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 

518 žáků ve čtyřech studijních a sedmi učebních oborech. Žáci se učili ve dvou budovách 

teoretického vyučování. Součástí školy jsou dílny pro výuku technických 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, jazykové učebny, cvičná kuchyně apod.). K relaxačním aktivitám žáků slouží 

vybudované klidové a relaxační zóny na obou budovách teorie, tělocvičny využívané  

i pro mimoškolní činnost organizovanou nejen Školním sportovním klubem, posilovna, 

tenisové kurty, školní zahrada a školní dvůr. Nově byla v září otevřena crossfitová tělocvična. 

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 79 zaměstnanců. Škola realizovala výuku podle svého 

školního vzdělávacího programu. 

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 odborností i všeobecných znalostí, činnost školního sportovního klubu  

a mnoho dalších. 

Celý školní rok byl opět ve znamení zkulturňování školního a pracovního prostředí, estetizace 

školy – byly provedeny nátěry radiátorů, opravy podlah, nové dlažby, výmalba v kuchyni 

v bufetu na dílnách odborného výcviku, vstupní chodby a skladových prostor v Restauraci  

a kavárně Na Náměstí, učeben, zakoupeny nové konferenční židle do zasedací místnosti, 

dvojitá zrcadla pro obor kadeřník, zřízeny relaxační zóny pro žáky, zabudovány nové šatní 

skříně pro obory kadeřník a kuchař-číšník. V budově teorie na ulici Husova byla dokončena 

rekonstrukce sociálního zařízení, opravena střecha budovy teoretického vyučování na ulici 

Čáslavská, proběhla rekonstrukce části sociálního zařízení a sanace na budově teorie 

Čáslavská, byly provedeny opravy dešťového svodu a napojení kanalizace na Domově 

mládeže a vyměněny zadní vstupní dveře za plastové – vchod na tenisové kurty, ve velké 

tělocvičně došlo k odstranění dřevěného obložení v chodbách, výmalbě vstupních prostor,  

ve vzpírárně k výměně oken. Škola zakoupila nové dveře pro budovu A v prostorách 

odborného výcviku kadeřníků, nově jsou označeny všechny dveře na budovách teorie  
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a odborného výcviku kadeřníků piktogramy a popisky. Byla zřízena odborná učebna pro obor 

kadeřník, připravovala se nová učebna – posluchárna, byla pořízena nová reprosoustava  

a ozvučení na akce pořádané školou, do zasedací místnosti zakoupena nová interaktivní 

tabule, na sekretariát multifunkční tiskárna s nízkonákladovým tiskem a zanedbatelnou 

spotřebou elektrické energie. Všechny obory byly dovybaveny pomůckami pro modernizaci 

výuky, taktéž se investovalo do další výbavy svařovny.  Dle přání žáků jsme zakoupili  

do každé třídy nástěnné hodiny. V zájmu zvýšení zabezpečení všech budov školy proběhlo 

napojení jejich zabezpečení na pult centralizované ochrany PČR Bohumín. Nově zřízená 

tělocvična crossfitu byla označena 3D popisy a malbou postav na fasádu. Proběhlo slavnostní 

zprovoznění nových webových stránek školy a příprava přechodu telefonního a internetového 

připojení prostřednictvím jiného poskytovatele.  

O činnosti školy, výsledcích a úspěších práce žáků i pedagogů byla informována veřejnost 

prostřednictvím místního i regionálního tisku a regionální televize POLAR, TIK. Zaměřili 

jsme se na reklamu a propagaci školy. 

Pracovní týmy zaměstnanců školy intenzivně zpracovávaly školní akční plány (ŠAP). 

Škola realizovala projekty „Šance pro každého žáka“, registrační číslo – 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595, díky kterým je možno získat mimo jiné prostředky  

na vybavení odborných učeben, spolupracovat se základními školami či firmami, pracovat  

dle nejnovějších poznatků, vyměňovat si zkušenosti teorie s praxí.  

Podali jsme projekt – výzva č. 33 IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných 

škol“ (SVL) – pořízení CNC stroje, nová PC učebna na dílnách, který byl schválen. Dalším  

ze schválených projektů je - výzva č. 33 IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších 

odborných škol“ (SVL) – přírodovědná učebna, kde žadatelem je MSK. 

Podali jsme také žádost o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu MSK - 

Barevná zážitková zahrada živě i neživě – podpora environmentálního vzdělávání, výchovy  

a osvěty pro školní rok 2017/2018. Projekt byl schválen.  

Připravovali jsme se na výzvu projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I. – OP VVV č. 02_16_035 a výzvu INTERREG V-A 

SK-CZ/2016/01 „Nebojme se řemesel a přírodních věd“. 

Přínosem projektů je posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků zaměřených 

na vzdělávání k obsluze a práci s nově pořízenými stroji, nástroji či IT- zařízením  

a v neposlední řadě stavební úpravy, které jsou nezbytné pro rozvoj technického vzdělávání, 

případně pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky (bezbariérový přístup). 

V řadě projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie probíhá jejich udržitelnost.  

Usilovali jsme o zatraktivnění technického vzdělávání ve vazbě na nedostatek kvalitních 

absolventů technických oborů v MSK způsobený demografickým vývojem, nízkým zájmem 

žáků základních škol o studium technických oborů s velkými zahraničními investicemi 

v tomto odvětví. Cílem bylo zajistit, aby žáci, připravující se na své budoucí povolání 

pracovali s moderními technologiemi, stroji a nástroji již ve výuce, modernizovat 
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infrastrukturu vybavení a použití nových technologií, zlepšit kvalitu výuky jako takové, 

zajistit rozvinutí spolupráce školy a zaměstnavatelů, propojit odbornou výuku ve škole s praxí 

ve firmách a mimořádně zlepšit uplatnění absolventů školy na trhu práce. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 2016/2017 vyučovala 10 oborů, z toho  

 7 oborů středního vzdělání s výučním listem – Obráběč kovů  

byl vyučován ve formě denní i dálkové, 

 2 obory 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 

 

    zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování: 

     Ing. Ivana Mudrová 

 

    zástupce ředitelky pro odborný výcvik a provozní úsek: 

Ing. Tomáš Cedivoda 

 

    vedoucí ekonomického úseku: 

    Ing. Martina Pešatová 

 

   

Právní forma:    příspěvková organizace 

 

Telefon:   596 097 911 

E-mail:   sekretariat@sosboh.cz 

Internetová adresa:  www.sosboh.cz 
Facebook:   www.facebook.com/sosboh 

 

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 vzdělání, které škola vyučuje 
 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

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

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 – denní forma OBRÁBĚČ KOVŮ 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma 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. 2016 

 

Vedení školy: 5,00 

ředitelka  1,00 

zástupce ředitelky pro TV   2,00 

zástupce ředitelky pro OV a PÚ  1,00 

vedoucí ekonomického úseku  1,00 

Učitelé celkem 36,95 

učitelé teorie 21,95 

          muži 8,00 

          ženy 13,95 

učitelé odborného výcviku 12,00 

          muži 5,50 

          ženy 6,50 

výchovná poradkyně 1,00 

metodik prevence 1,00 

ICT metodik 1,00 

Externí učitelé celkem 0,00 

všeobecně vzdělávacích předmětů  0,00 

odborných předmětů  0,00 

Ostatní pedagogičtí pracovníci celkem 1,00 

školní psycholožka 1,00 

Ostatní pracovníci celkem 31,50 

THP  9,50 

dělnické profese 22,00 

CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 74,45 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

4.1 Počet žáků podle jednotlivých oborů 
 

Pro školní rok 2016/2017 bylo otevřeno 7 oborů vzdělání s výučním listem, 2 obory vzdělání 

s maturitní zkouškou a jeden obor nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou  

ve formě denní a dálkové. 

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2016 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 49 

75-41-M/01 Sociální činnost 61 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní 42 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové 63 

Celkem žáků 215 

 

Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2016 

23-51-H/01 Strojní mechanik 34 

23-56-H/01 Obráběč kovů 43 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30 

26-51-H/01 Elektrikář 31 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 70 

69-51-H/01 Kadeřník 72 

69-54-E/01 Provozní služby 7 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma 16 

Celkem žáků 303 

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2016 celkem 518 žáků. 
 

 

4.2 Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání 
 

Obory Počet tříd 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 4 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 5 

Obory středního vzdělání s výučním listem 13 

Celkem 22 

 

4.3 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání 
 

Obory Počet žáků 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 110 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 105 

Obory středního vzdělání s výučním listem 303 

Celkem 518 
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4.4 Přijímací řízení ve školním roce 2016/17 
 

 

Do studijních oborů byli uchazeči přijímáni na základě kritérií vypsaných pro přijímací řízení. 

Do učebních oborů byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu ze ZŠ.  

 

V přijímacím řízení školního roku 2016/2017 na školní rok 2017/2018 zaevidovala škola 297 

přihlášek, z toho 261 přihlášek pro denní studium, 36 přihlášek pro dálkové studium. Z 261 

přihlášek do denního studia bylo evidováno 46 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní 

zkouškou.  

 

Přijato bylo 176 uchazečů do denního studia, z toho 31 uchazečů do oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou, 34 uchazečů do denní formy nástavbového studia, 34 uchazečů 

k dálkovému studiu.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Vyhodnocení hlavních úkolů školy 
 

Žáci školy jsou vedeni a připravováni pro reprezentaci na soutěžích. Za všechna vystoupení 

žáků na veřejnosti musíme zmínit tyto úspěchy:  

 3. místo ve finále kadeřnické soutěže „Koruna kreativity“ v Praze v kategorii „Foukaná 

barevné extravagance“. 

 1. místo v kategorii Elektrikář a 5. místo v kategorii Strojní mechanik na Mezinárodních 

řemeslných hrách SOŠ Třineckých železáren,  

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

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

zapojeno 7 učitelů, kteří vedli více než stovku členů. Rozpočet klubu je výrazně podporován 

z finančních dotací města Bohumína. Na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města příspěvek 

30.850,- Kč. 

V oblasti výchovného poradenství byly řešeny především neomluvené absence, ale hlavně 

nevhodné chování žáků k vyučujícím.  

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

pravidelně přispívají do místního tisku. V televizním vysílání bohumínské televize TIK  

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, 

Karviné a prosincovou výstavou na Černé louce v Ostravě „Učeň středoškolák, 

vysokoškolák“, návštěvou třídních schůzek základních škol v Bohumíně a přilehlém okolí. 

Nábor nových žáků byl završen lednovým Dnem otevřených dveří a prezentací školy formou 

reklamní propagace nabízených oborů před promítáním filmů po dobu dvou měsíců v kině K3 

Bohumín.  

Maturitní zkoušky jsou zajištěny po stránce technické i personální. Z 60 přihlášených žáků  

se ke zkoušce v jarním termínu dostalo 44 ze stávajících maturitních ročníků.  
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5.2 Prospěch – závěr školního roku 2016/17 
 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

   

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

PSČ1 Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost  24 0 21 3 2,644 

  I. ročník 24 0 21 3 2,644 

PSČ2 Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost 25 2 20 3 2,335 

  II. ročník 25 2 20 3 2,335 

PSČ3 Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost 25 0 22 3 2,419 

  III. ročník 25 0 22 3 2,419 

PSČ4 Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost 29 0 22 7 2,363 

  IV. ročník 29 0 22 7 2,363 

Celkem 103 2 85 16 2,440 

 

 

 

 

Nástavbové obory 

      

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

POD1 Podnikání – denní forma 21 0 15 6 3,038 

POE1 Podnikání – dálková forma 14 0 10 4 2,889 

  I. ročník 35 0 25 10 2,978 

POD2 Podnikání – denní forma 17 2 12 3 2,506 

POE2 Podnikání – dálková forma 15 1 11 3 2,467 

  II. ročník 32 3 23 6 2,487 

POE3 Podnikání – dálková forma 14 3 11 0 1,183 

  III. ročník 14 3 11 0 1,183 

Celkem 81 6 59 16 2,474 
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Obory středního vzdělání s výučním listem 

    

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznam. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

SMO1 Strojní mechanik, Mechanik opravář motor. vozidel 24 0 15 9 3,394 

KD1 Kadeřník 25 0 22 3 2,956 

KUČ1 Kuchař-číšník 16 1 10 5 2,704 

OK1 Obráběč kovů 20 0 18 2 2,941 

PSL1 Provozní služby 6 1 5 0 2,067 

  I. ročník 91 2 70 19 2,965 

EMO2 Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel 27 0 23 4 2,800 

KDS2 Kadeřník, Strojní mechanik 25 0 23 2 2,620 

KČO2 Kuchař-číšník, Obráběč kovů 24 2 16 6 2,932 

  II. ročník 76 2 62 12 2,782 

EMO3 Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel 22 0 19 3 2,519 

KD3 Kadeřník 18 3 13 2 2,088 

KUČ3 Kuchař-číšník 21 0 17 4 2,705 

OKS3 Obráběč kovů, Strojní mechanik 17 0 11 6 2,830 

OKD3 Obráběč kovů – dálková forma 16 3 7 6 3,704 

  III. ročník 94 6 67 21 2,735 

Celkem 282 11 218 53 2,829 
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5.3 Prospěch – maturitní zkoušky 
 

 

červen 2017 
 

Obor 
Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nekonalo počet ve třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 4 0 6 10 

Sociální činnost 1 7 7 4 19 

Podnikání – denní 0 8 3 6 17 

Podnikání – dálkové 0 5 9 0 14 

 

 

 

 

včetně opravných zkoušek v září 2017 
 

Obor 
Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nemají MZ počet ve třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 4 1 6 10 

Sociální činnost 1 9 7 9 19 

Podnikání – denní 0 11 3 6 17 

Podnikání – dálkové 0 7 7 7 14 
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5.4 Prospěch – závěrečné zkoušky  
 

 

červen 2017 
 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

EMO3 Elektrikář 0 11 4 3,289 

EMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 3 1 3,833 

KUČ3 Kuchař – číšník 2 11 1 2,381 

KD3 Kadeřník 3 11 1 2,178 

OKS3 Obráběč kovů 1 6 0 2,142 

OKS3 Strojní mechanik 2 2 0 2,666 

OKD3 Obráběč kovů – dálková forma 3 3 0 2,000 

Celkem 11 47 7 2,589 

 

 

 

 

včetně opravných zkoušek v září 2017 
 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

EMO3 Elektrikář 0 15 0 3,066 

EMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 4 0 3,416 

KČO3 Kuchař – číšník 2 15 0 2,507 

KD3 Kadeřník 2 13 0 2,041 

OKS3 Obráběč kovů 1 6 0 2,142 

OKS3 Strojní mechanik 2 2 0 2,666 

OKD3 Obráběč kovů – dálková forma 3 7 0 2,566 

CELKEM 11 62 0 2,551 
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5.5 Srovnání prospěchu  
 

 

Srovnání vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů v jednotlivých školních letech 
 

Všeobecné předměty/ve školním roce 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Český jazyk a literatura 2,9 2,6 2,7 2,7 3,1 

Anglický jazyk 3,0 3,0 2,8 2,8 2,9 

Německý jazyk 2,5 2,6 2,5 3,0 2,5 

Matematika 3,2 3,1 2,9 3,1 2,8 

Fyzika 2,8 2,5 2,7 2,8 2,7 

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

Odborné předměty ve školním roce 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Doprava a přeprava 3,2 2,6 3,0 2,9 2,9 

Silniční vozidla 3,3 3,6 3,6 3,3 3,4 

Účetnictví 3,0 3,0 2,5 2,6 2,9 

Ekonomika 2,9 2,6 2,4 2,3 2,6 

Marketing a management 2,6 3,2 2,4 2,8 2,6 

Elektronika 3,5 2,8 3,3 2,7 2,4 

Strojnictví 3,0 2,7 2,9 3,2 3,6 

Strojírenská technologie 3,3 3,0 2,8 2,8 3,9 
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Závěrečné zkoušky 

 

Srovnání závěrečných zkoušek v jednotlivých školních letech  
 

Závěrečné zkoušky 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

S vyznamenáním 15 žáků   15 žáků   15 žáků 6 žáků   11 žáků 

Prospělo 89 žáků   90 žáků   59 žáků 68 žáků   62 žáků 

Neprospělo 4 žáci   6 žáků   3 žáci 3 žáci   0 žáků 

Průměrný prospěch 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 

Celkem 108 žáků   111 žáků   77 žáků 77 žáků 73 žáků 
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Maturitní zkoušky 

Srovnání maturitních zkoušek v jednotlivých školních letech  
 

Maturitní zkoušky 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

S vyznamenáním 4 žáci 4 žáci 2 žáci 1 žák 1 žák 

Prospělo 98 žáků 50 žáků 68 žáků 31 žáků 31 žáků 

Neprospělo 22 žáků 24 žáků 35 žáků 34 žáků 18 žáků 

Průměrný prospěch 2,7 2,6 3,0 2,9 2,6 

Celkem 124 žáků 78 žáků 105 žáků 66 žáků 50 žáků 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků mělo podobu především kurzů a seminářů: 

 

 Učitelka OV v oboru Kuchař-číšník se zúčastnila workshopu se zaměřením na nové 

trendy v gastronomii. 

 Dvě učitelky OV v oboru Kadeřník absolvovaly seminář zaměřený na nové techniky 

střihů, barvení a melírování vlasů. 

 Další učitelka OV si rozšiřuje kvalifikaci v doplňkovém pedagogickém studiu. 

 Předmětová komise sociálně – ekonomická vysílá pravidelně dvě členky na školení 

EDUCO – Ekonomika 2017. 

 Vedení školy navštěvuje semináře z oblasti právních předpisů a managementu školy. 

 Učitelka ČJ absolvovala konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. 

 Tři učitelé odborných technických předmětů a fyziky absolvovali zkoušku odborné 

způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.,  § 11. 

 Učitelka fyziky se každoročně zúčastňuje odborných seminářů. Letos nechyběla  

na projektu Elixír do škol, jehož smyslem je podpořit výuku technických  

a přírodovědných oborů. 

 Další členka předmětové komise přírodovědné absolvovala seminář Biodiverzita a její 

management. 

 Psycholožka se vzdělávala na seminářích Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci  

a Nový pohled na žáky se SPU na ZŠ a SŠ. 

 Výchovna poradkyně navštívila kurzy Řeč těla – mimoslovní komunikace dětí  

a dospělých, Kázeň – práce s problémovými dětmi ve školách. 

 

 

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

vzdělávání pedagogických pracovníků, tj. akreditované akce MŠMT. Celkové náklady 

vynaložené na vzdělávání pracovníků jsou patrné z tabulky: 

 

Období Rok 2015 Rok 2016 1. - 8. měsíc 2017 

Náklady na DVPP 

(Kč) 
13 430,00 9 573,00 14 247,00 
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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 2016/2017 v počtu 8 členů.  
 

V září se v bohumínském kině uskutečnila přednáška „Droga a já“. Lektorem byl známý 

pražský psycholog a odborník – PhDr. Ivan Douda. Přednášky se zúčastnily třídy prvního  

až třetího ročníku oborů Sociální činnost a Provoz a ekonomika dopravy. 
 

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

s kvízy. 

Třída PSČ3 vyjela na plánovanou exkurzi do Nového Jičína a Kunína. Prošli historickým 

městem a vyslechli komentovanou prohlídku jednotlivých pamětihodností z úst pracovnice 

informačního centra. Následovala návštěva muzejních expozic. První byla kloboučnická  

a druhá věnována generálovi Laudonovi. Poté  se žáci přesunuli na zámek v Kuníně.  
 

V listopadu si lektoři Renarkonu o. p. s. z Ostravy připravili dvě témata. Pro třídy POD1  

a KUČ1 Komunikace a pro třídy OK1, KDS 2 Vztahy v kolektivu. Semináře byly vedeny 

formou prožitkových programů a aktivně se zapojili všichni zúčastnění žáci. 
 

V prosinci se žáci zúčastnili poznávací exkurze do Vídně. Prohlédli si nejvýznamnější 

pamětihodnosti a zavítali na vánoční trh před vídeňskou radnicí. 

 

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

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

V únoru shlédli žáci třetích a čtvrtých ročníků maturitních oborů dvě divadelní představení 

v Komorní scéně Aréna. Komedie „Hráči“ Nikolaje Vasiljeviče Gogola  a „Něco za něco“ 

velikána anglické renesance Williama Shakespeara.  

Již podruhé během posledních tří let zavítal na naši školu EXIT TOUR. Studenti tak mohli 

vyslechnout tématiku šikany a kyberšikany, problematiku selfie jako trestného činu, 

nezapomnělo se ani na tématiku AIDS, sex, partnerství či drogy. Zajímavou přednáškou bylo 

i povídání o současném moderním Izraeli. 

 

V březnu navštívili žáci různých oborů Ostravské muzeum, kde viděli desítky unikátních 

replik korunovačních klenotů významných říší Evropy a Asie. 
 

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

Na programu byl známý norský klasik a velikán Henrik Ibsen a jeho hra Divoká kachna.  

Za filmovou tvorbou se žáci vydali do bohumínského kina na film Bílá nemoc.  Květnové 

akce ukončily dva semináře pro třídy POD1, SČ2, SČ3  KČ2 a KD3 věnované Bibli a Janu 

Husovi. 
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7.2 Předmětová komise přírodovědná, ICT a EVVO 
 

V říjnu připravila členka komise soutěž Přírodovědný klokan pro žáky všech ročníků.  

V listopadu se uskutečnila 11. ekologická konference na téma „Základní škola třídění 

odpadů“ pro žáky třídy KD1.  

Členka komise připravila návštěvu Světa techniky v Ostravě pro žáky tříd PD2 a PD3. 

 

V prosinci se žáci tříd PSČ1 a PSČ2 zúčastnili ekologického programu s názvem 

„EKOSTOPA“, který pro ně připravil spolek Rozchodník. Netradičním způsobem  

se podívali na problematiku naší ekostopy, kterou zanecháváme budoucím generacím.  

Studenti 1. až 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy společně s učiteli vyslechli 

přednášku „Jaká je interaktivní výuka fyziky?“ z dílny vyučující katedry fyziky PřF UP 

v Olomouci. 

 

V březnu se uskutečnil ve spolupráci s vodáckým oddílem Poseidon a zájmovým sdružením 

Racek Bohumín Den vody. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o lokalitě 

Gliňoč a o jejím významu v biodiverzitě krajiny. Žáci byli seznámeni se zásadami 

bezpečnosti na vodě, s typy plavidel a s manipulací s nimi. Odvážnější si jízdu na pramici i 

vyzkoušeli a plavbu oživili úklidem plastů u břehů rybníka. 

V dubnu proběhla pro žáky 1. až 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy 

přírodovědná exkurze na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty OU. Žáci sledovali 

počítačem podporovaný experiment. 

 

V květnu navštívili žáci tříd PD1, PD2 a PD3 Planetárium Ostrava. Program zahrnoval 

prezentaci na téma Objekty vzdáleného vesmíru a záhada temné hmoty.  

Žáci třídy KD1se zúčastnili exkurze v meandrech řeky Odry, kterou pořádalo občanské 

sdružení „Hraniční meandry Odry“ ve spolupráci se spolkem „Rybářství a celková ekologie 

krajiny Racek Bohumín“. 
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7.3 Předmětová komise tělesné výchovy 
 

Ve školním roce 2016/17 žáci využívali jak sportoviště školy, tak i sportovní areály města 

Bohumína. Pro tento účel byly čerpány účelové dotace MÚ Bohumín ve výši 50.000 Kč  

na aktivity na sportovištích Bosporu. 

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

gymnastice, atletice. Každoročně se s žáky místního gymnázia setkáváme při postupových 

sportovních soutěžích ve florbalu, sálové kopané a odbíjené. Zúčastnili jsme se sportovních 

akcí organizovaných městem Bohumín, jako jsou celorepubliková soutěž „Plave celé město“, 

„Běh do schodů“, „Silvestrovský běh“, „Běh ulicemi města“. V průběhu roku probíhaly 

mezitřídní turnaje v sálové kopané, florbalu a vybíjené. 

V říjnu připravili členové komise soutěže pro Den řemesel, do kterých se aktivně zapojili žáci 

základních škol. 

V listopadu se konalo v Orlové krajské kolo ve volejbalu mužů. Za naši školu se zúčastnilo 

osm odvážných, kteří se postavili nejlepším družstvům z kraje. 

V prosinci jsme uspořádali Mikulášskou na ledě – hokejový turnaj, do kterého se aktivně 

zapojilo 56 žáků školy.  

V březnu proběhl na svahu v Mezivodí lyžařský a snowboardový výcvik.  

Škola pořádala už potřetí mezitřídní turnaj vybíjené dívek. Ve vynikající sportovní atmosféře 

se neztratila ani děvčata ze ZŠ Masarykova a ZŠ Nádražní z Ostravy. 

 

V červnu se všichni žáci prvních ročníků zúčastnili sportovních kurzů. Žáci si mohli  

si vybrat z těchto aktivit: 

 turistika – poznávání okolí Bohumína, 

 týdenní tenisový kurz na školních tenisových kurtech,  

 cykloturistika – celotýdenní pobyt na chatě DDM Bohumín v Návsí u Jablunkova. 

 

V rámci školního vzdělávacího programu absolvovali studenti druhého ročníku oboru 

Sociální činnost kurz první pomoci, resuscitace a pomoci 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 

aquaaerobicu. Zkoušky se konají za přítomnosti členů Červeného kříže a Hasičského 

záchranného sboru. 
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7.4 Předmětová komise sociálně - ekonomická 

 

 

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

Proběhla beseda pro žáky POD2 na téma Finanční gramotnost. Beseda na stejné téma  

se opakovala v prosinci, tentokrát pro třídy EMO3, OKS3. 

 

V listopadu se žáci POE2 zúčastnili besedy na téma Pojišťovnictví. 

V březnu byla připravena beseda na téma Nezaměstnanost a její důsledky pro třídu EMO2. 

V dubnu se opět třída EMO2 zúčastnila besedy Nekalé praktiky podnikání.  

 

 

 

 

7.5 Předmětová komise strojní a elektro 
 

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

 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, 

 Výstava Infotherma Černá louka, 

 prohlídka provozů BONATRANS GROUP, a. s.,   

 prohlídka technického vybavení v bunkru pod dálnicí. 

 

V lednu prezentovali členové a žáci komise v rámci Dne otevřených dveří na dílnách 

odborného výcviku svou činnost pro žáky bohumínských a orlovských základních škol.  

V rámci projektu Šance pro každého žáka navštěvovalo od prosince do května dvacet žáků 

dvou bohumínských základních škol dílny odborného výcviku, kde rozvíjeli svou manuální 

zručnost. Výsledkem byla výroba vánočního stromku z plechu a kovové dveřní západky. 

Valná část zapojených žáků nastoupila na naši školu ke studiu v technických oborech. 

V dubnu jsme se zúčastnili na SOŠ Třineckých železáren Mezinárodních řemeslných her. 

Soutěžilo se v oborech Elektrikář a Strojní mechanik. Za účasti zahraničních škol z Polska  

a Slovenska se v kategorii Elektrikář umístil náš žák na 1. místě a v kategorii Zámečník  

na 5. místě. 
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7.6 Předmětová komise služeb 
 

V říjnu se na Dni řemesel prezentovali žáci oboru Kuchař-číšník, kteří připravili soutěž  

pro žáky ZŠ – určování různých druhů koření a ochutnávek míchaných nápojů. Žáci oboru 

Kadeřník předvedli ukázky účesové tvorby, pletení copů, vytváření různých druhů drdolů  

a vlasových ozdob.  

Ve škole jsme přivítali absolventku oboru Kadeřník, která se s námi přijela podělit o své 

úspěchy, zkušenosti a zajímavosti  ze své poměrně krátké praxe v salonu ,,Tragedy“ 

v Ostravě. 

Na podzim se kuchaři-číšníci tradičně zapojili do 4. ročníku celostátní gastronomické soutěže 

„Svačina roku s Rio Mare“. 

 

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

učilišť Fisy z. s. kadeřnická soutěž „ Koruna kreativity“.  Naše žákyně získala 3. místo  

v kategoriích, Pánský střih a styling a Harmonie barevné extravagance, foukaná a postoupila 

do  celostátního kola soutěže v Praze. 

 

V lednu proběhlo v Praze kadeřnické gala finále „Koruna kreativity“. Naše studentka třetího 

ročníku obhájila 3. místo v kategorii "Foukaná barevná extravagance" ze semifinále  

ve Frýdku Místku. 

V březnu se žákyně 3. ročníku oboru kuchař-číšník zúčastnila mezinárodní soutěže „Junior 

mistr kávy“ – XIX. ročník AHOL CUP 2017. Z celkového počtu 17 soutěžících se umístnila 

na 7. místě. 

Žáci oboru Kuchař-číšník připravili pod vedením UOV raut pro 45 osob včetně obsluhy  

pro Gymnázium Františka Živného v Bohumíně. 

 

V dubnu naši kadeřníci z 1. ročníku oslavili Den Země. Provedli úklid a estetizaci prostředí 

kolem školy. 

V červnu proběhnul kadeřnický seminář firmy Loreal se zaměřením na barvení vlasů  

pro žáky 2. ročníku oboru Kadeřník. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  25 

 

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.  

 

8.2 Tržby a výnosy za služby a produktivní práce  
 

Produktivní práce je nedílnou součástí odborného výcviku žáků. Na celkových tržbách  

za produktivní práce žáků ve výši 271 102,- Kč za školní rok 2016/17 se podílely jednotlivé 

učební obory následovně: 

 Kadeřník 144 618,-     

 Kuchař-číšník 43 759,-        

 Obráběč kovů 17 600,-       

 Strojní mechanik 65 125,-   

 

Žáci oboru Kuchař-číšník dále vykonávají produktivní práce v našem učňovském zařízení 

„Restaurace a kavárna“. Tržby za tyto práce jsou obsaženy ve výnosech této provozovny.

  

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: 

 Elektrikář: 

 výukový materiál na panely  za 25.000,-  

 

 Obráběč kovů, Strojní mechanik: 

 pásová pila    za 39.500,- 

 řezací plazmový stroj   za 28.000,- 

 injektorová svařovací souprava  za 8.025,- 

 soustružnické nože   za 11.755,- 

 servisní práce na soustruzích  za 12.242,- 
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 Kadeřník: 

 fény, žehličky na vlasy, krepovačky, kulmy, stříhací strojky za 22.200,- 
 

 

 

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.  
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9. Školní poradenské pracoviště 
 

Na začátku školního roku byly pro činnost ŠPP vytyčeny tři hlavní cíle: 

 řešení otázky záškoláctví, 

 zkvalitnění péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, spolupráce s pedagogy 

na poskytování podpůrných opatření 1. stupně v souladu se zavedenou inkluzí, 

 budování pozitivního třídního a školního klima 

Na záškoláctví jsme se zaměřili na několika stupních: a) individuální konzultace s žáky 

(školní psycholog) – zjišťování příčin, hledání řešení, změna oboru b) výchovné komise 

(výchovný poradce) – domluvení se na oficiálním postupu s žákem a jeho rodiči, zamezení 

opakování absence c) spolupráce s třídními učiteli – vytipovávání žáků, zprostředkovávání 

kontaktu s rodiči, sjednocení postupu. I přes tyto kroky je problém záškoláctví stále aktuální  

a zůstává v podobné míře, proto se na něj zaměříme i příští rok a budeme hledat, co můžeme 

pro eliminaci záškoláctví udělat více. 

Se zavedením inkluze do škol bylo nutné vytvořit lepší systém péče o žáky se speciálně 

vzdělávacími potřebami (SVP). Tento cíl se povedlo naplnit – od tohoto školního roku  

je vedena dvojí evidence těchto žáků (studijní referentka a školní psycholog). Učitelé byli  

o omezeních těchto žáků informování e-mailem. Podařilo se vytvořit takové prostředí, že žáci 

s SVP při vzdělávání na SŠ neselhávají a dostává se jim takové vzdělávání, které potřebují. 

Velice pěkně se toto dařilo u speciální třídy – PSL1, kde i přes počáteční problémy všichni 

žáci úspěšně postoupili do dalšího ročníku.  

Co se týče pozitivního školního klimatu, ŠPP se snažilo budovat pomocí preventivních akcí 

metodika prevence nebo diskusních hodin ve třídách se školním psychologem. V prvních  

a druhých ročnících byla provedena diagnostika třídních kolektivů, která sloužila ke zjištění 

třídních vztahů, spokojenosti ve třídě a k odhalení případné šikany. Během školního roku  

se objevily dvě podezření na počáteční šikanu, díky spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli 

a členy ŠPP se šikana nerozvinula. 

V oblasti prevence sociálně-patologických jevů proběhlo v tomto školním roce mnoho besed, 

workshopů a přednášek na rozličná témata: drogová problematika, komunikace, vztahy 

v kolektivu, sexuální tématika, poruchy příjmu potravy, tolerance menšin. V prvním pololetí 

proběhl pro první ročníky Den prevence na téma závislosti. Podařilo se také uspořádat 

preventivní akci „Exit tour“, která se uskutečnila i na dalších školách v republice. 

V měsíci listopadu probíhala akce školního psychologa „Listopad – měsíc duševní pohody“. 

Akce byla zaměřena na zvyšování povědomí ohledně důležitosti duševního zdraví, žáci sami 

diskutovali o tom, co pro ně duševní pohoda znamená, co jim jí narušuje, co jim pomáhá si ji 

udržet.  

Během školního roku proběhlo šestatřicet výchovných komisí, zejména s žáky s vysokou  

či neomluvenou absencí. V menšině bylo řešeno nevhodné chování a byl oficiálně 

zaznamenán jen jeden případ projevu nevhodného chování vůči učiteli. 
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V rámci ŠPP také v polovině roku proběhlo nové přerozdělení kompetencí, a to konkrétně  

u výchovného poradce (kariérové poradenství, komunikace s OSPOD) a školního psychologa 

(komunikace se školskými poradenskými zařízeními). Kariérní poradenství probíhalo 

prostřednictvím besed s žáky posledních ročníku (možnosti uplatnění po škole)  

a individuálních konzultací dle zájmu. V říjnu se také uskutečnila akce „Beseda 

s absolventem“ určena pro žáky oboru Kadeřník, kde si mohli popovídat s absolventkou 

oboru ohledně svého budoucího povolání.  

ŠPP spolupracovala nejen v rámci školy, ale i s jinými subjekty: poradenská zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), OSPOD (konzultace  

na dvou případech), psychiatři a kliničtí psychologové, Městská policie či neziskové 

organizace zajišťující preventivní akce.  

Byly jsme také upozorněny na nárůst žáků užívající návykové látky, proto se na tento problém 

chceme v příštím roce více zaměřit. V této oblasti fungujeme spíše preventivně, je ale 

zapotřebí působit i intervenčně a pomáhat žákům a jejich rodičům, kteří se s tímto problémem 

potýkají.   

Ve školním roce 2016/2017 ŠPP poskytlo: 

 439 individuálních konzultací 

 80 prací se třídou 

 1063 žáků se zúčastnilo preventivních programů (někteří opakovaně) 

 36 výchovných komisí 

 104 konzultací rodičům 
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10. Výchovné poradenství 
 

Ve školním roce 2016/2017 bylo svoláno 36 výchovných komisí. Předmětem těchto komisí 

bylo jak řešení neomluvené absence, tak především nevhodné chování žáků k vyučujícím. 

Jedna žákyně byla vyloučena za nevhodné chování k vyučujícím.  

Bylo vedeno 15 pohovorů se žáky a rodiči, týkajících se převážně obtíží při studiu.  

Spolupráce s OSPOD byla intenzivnější. 

Probíhaly individuální konzultace ke kariérovému poradenství, 4 besedy a semináře se žáky 

na téma kariérové poradenství, byla řešena narůstající drogová problematika. 

  



 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  30 

 

11. Školní sportovní klub 
 

Školní sportovní klub AŠSK při Střední škole Bohumín, pobočný spolek (dále jen ŠSK) 

pracoval podle plánu činnosti jednotlivých kroužků. Do činnosti ŠSK bylo zapojeno 7 učitelů. 

Jsme v kontaktu s AŠSK ČR, kam každoročně zasíláme informace o struktuře kroužků 

a o počtech členů naší základny. K poslednímu červnu jsme měli evidovaných 106 členů. 

Činnost ŠSK výrazně podporuje finanční dotací město Bohumín. Na rok 2017 byla našemu 

sportovnímu klubu poskytnuta dotace ve výši 30 850,- Kč. Výše dotace byla schválena 

usnesením zastupitelstva města dne 10. 4. 2017.  

Žáci navštěvovali tyto kroužky: 

Fotbal, florbal: Fotbalový a florbalový kroužek se scházel v pondělí v tělocvičně na Faji. 

V měsíci listopadu proběhl za účasti žáků kroužku celoškolní turnaj ve fotbalu a florbalu. 

Finále, které proběhlo v prosinci, se zúčastnily družstva všech základních škol v Bohumíně. 

Do obou turnajů bylo zapojeno 10 tříd naší školy a 3 třídy ze ZŠ. Celkem se turnaje zúčastnilo 

120 žáků SŠ a 25 žáků ZŠ. Vyvrcholením činnosti bylo utkání o postup do okresního kola 

proti Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně, které jsme v kopané porazili a ve florbalu 

jsme prohráli gólem v poslední vteřině. 

Míčové hry: Žáci se v kroužku scházeli vždy ve středu. Větší část hodin byla věnována 

odbíjené. V rámci hodin vyhrazených kroužku si členové většinou zdokonalují herní činnosti 

jednotlivce a hrají průpravné hry. Členové kroužku se účastnili sportovního dne SŠ Bohumín 

a chlapci se zúčastňují navíc tréninků odbíjené, jako přípravy na utkání proti Gymnáziu 

Františka Živného v Bohumíně. V rámci kroužku míčových her jsme odehráli turnaj 

v odbíjené. Proti maturantům se postavili členové pedagogického sboru. 

Tenis, stolní tenis a badminton: Pod vedením instruktorů žáci zvyšovali svoje dovednosti. 

Hodiny badmintonu jsou prokládány kondičním cvičení, stolním tenisem a tenisem. Členové 

kroužku se scházeli v prostorách velké tělocvičny SŠ Bohumín. Vedle dvojher a čtyřher byly 

do tréninkových jednotek zařazován i kondiční trénink, kdy žáci využívali prostor posilovny. 

Součástí tréninku byly i jednotlivé turnaje mezi hráči s učiteli. 

Turistika: Kroužek pracuje podle plánu na daný školní rok. V loňském školním roce jsme 

zorganizovali tyto akce: výstup na Javorový, na Ostrý, na Velký Javorník, na Lysou horu,  

návštěvu ZOO v Olomouci, návštěvu Hornického muzea pod Landekem a pochody v podhůří 

Beskyd. 

Lyžování a snowboarding: Letos se uskutečnily tři výjezdy do Mostů u Jablunkova, jeden 

výjezd na Vaňkův kopec za Ostravou a tradiční zájezd na Slovensko, kterého se zúčastnilo  

5 členů kroužku. Žáci se zúčastnili filmového „Snow festivalu“. Zhlédli 3 filmy se zaměřením 

na extrémní lyžování. 

Kondiční cvičení: 14. 9. 2016 byla slavnostně otevřena crossfitová tělocvična a cvičení v ní 

se setkalo s nebývalým zájmem. Pro potřeby školního sportovního klubu je otevřena třikrát 

týdně. Jednotlivci se zúčastnili 3. ročníku náročného běhu s překážkami MAD RACE.  
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12. Realizované projekty 
 

Šance pro každého žáka  
 

Cílem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v Kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji, rozvoj jejich 

sociálních a občanských kompetencí a zvyšování motivace pro studium technických oborů  

SŠ bez maturitní zkoušky.  

V součinnosti se Společnosti pro kvalitu školy, z. s. se naše škola zapojila do spolupráce  

se dvěma bohumínskými základními školami – Benešova a Masarykova. Žáci obou 

základních škol pracovali od prosince do května školního roku na dílnách odborného výcviku 

na dvou výrobcích – plechovém vánočním stromečku a kovové západce na dveře. Velká část 

žáků zapojená do projektu nastoupila v novém školním roce na naši školu. 

 

 

Projekty ve fázi podání, schvalování 

 

 podání projektu - výzva č. 33 IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných 

škol“ (SVL) – přírodovědná učebna,  

 podání projektu – výzva č. 33 IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších 

odborných škol“ (SVL) – pořízení CNC stroje, nová PC učebna na dílnách, 

 výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 „Nebojme se řemesel a přírodních věd“, 

příprava, 

 příprava projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro SŠ a VOŠ I. – OP VVV č. 02_16_035. 

 Barevná zážitková zahrada živě i neživě – podpora environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 (podání žádosti o poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku z rozpočtu MSK). 
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13. Mimoškolní aktivity 
 

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

sportovních akcí.  

 

Na začátku školního roku připravujeme pro žáky prvních ročníků adaptační kurzy, na kterých 

se budoucí spolužáci poznají mezi sebou a se svými učiteli. Ve  školním roce 2016/17 jsme 

využili prostory za velkou tělocvičnou. 

 

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 „Mikulášský hokejový turnaj“ školy. 

 

Podařilo se uspořádat turnaj v kopané za účasti bohumínských základních škol Masarykova, 

Benešova a ZŠ Nádražní z Ostravy.  

 

Učitelé cizích jazyků připravili zájezd do předvánoční Vídně.  

 

Studenti a učitelé vyrazili o pololetních prázdninách na tradiční lyžařský zájezd na Slovensko 

na Kubínskou hoľu. 

V březnu se žáci školy zúčastnili 12. ročníku Běhu do schodů.  

V březnu se konal na svahu v Mezivodí lyžařský a snowboardový výcvik.  

Proběhnul turnaj ve volejbale maturitních tříd proti učitelům. 

V červnu absolvovali naši žáci v rámci pobytu v přírodě týdenní cykloturistický kurz na chatě 

DDM Bohumín v Návsi u Jablunkova. 
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14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 2016/17 inspekční činnost neproběhla.  

 

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 2016, která byla předložena zřizovateli  

a projednána ve školské radě dne 6. 3. 2017. 

 

Přehled hospodaření za kalendářní rok 2015, 2016 a 1. až 8. měsíc roku 2017. 

 

Období 1. - 12. měsíc 2015 1. - 12. měsíc 2016 1. – 8. měsíc 2017 

Náklady hlavní 

činnost 
43 614 874,56 42 722 659,43 24 294 611,65 

Výnosy hlavní 

činnost 
43 407 568,33 42 352 198,48 26 235 094,40 

Hospodářský 

výsledek hlavní 

činnosti 

-207 306,23 -370 460,95 1 940 482,75 

Náklady doplňková 

činnost 
3 794 566,76 3 707 554,32 2 595 804,58 

Výnosy doplňková 

činnost 
4 229 842,47 4 078 015,27 2 713 142,40 

Hospodářský 

výsledek doplňkové 

činnosti 

435 275,71 370 460,95 117 337,82 

Náklady celkem 47 409 441,32 46 430 213,75 26 890 416,23 

Výnosy celkem 47 637 410,80 46 430 213,75 28 948 236,80 

Hospodářský 

výsledek celkem 
227 969,48 0,00 2 057 820,57 

 

 

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

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

používá celý hospodářský výsledek doplňkové činnosti na posílení zdrojů pro hlavní činnost.  
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Péče o majetek 

 

 

Období rok 2015 rok 2016 1. - 8. měsíc 2017 

Opravy vč. materiálu 

na opravy 
2 261 851 3 463 111 428 464 

Nový nákup 

HIM  
376 712 78 021 182 358 

Modernizace 

a rekonstrukce 
481 479 1 983 967 1 756 755 

 

V období školního roku 2016/17 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy tyto akce:  

 oprava střechy budovy ul. Čáslavská,  

 oprava řídící jednotky v kotelně dílen odborného výcviku,  

 oprava kanalizační přípojky k budově ul. Husova 283,  

 výměna 2 ks dveří a 1 ks okna budovy ul. Revoluční 32 včetně opravy dlažby 

ve vestibulu,  

 oprava podlahy v učebně budov ul. Husova a ul. Čáslavská,  

 částečná výmalba v budovách ul. Husova, dílen odborného výcviku a ul. Revoluční 32.  

   

Další investiční činnosti byly kryty fondem reprodukce, a to:  

 rekonstrukce sociálního zařízení v budovách ul. Husova a ul. Čáslavská,  

 pořízení centrální tiskárny a mycího automatu. 

 

Další finanční prostředky jsou vynakládány zejména na servis a údržbu počítačů, opravy 

střech včetně žlabů a svodů, servis a opravy topných systémů, čerpadel, opravy vodoinstalací, 

elektroinstalací včetně revizí, elektrických spotřebičů a kancelářské techniky. Organizace 

obnovuje počítačové učebny, zajišťuje modernizaci počítačových sítí, pořizuje moderní 

vybavení učeben a dílen pro odborný výcvik. 
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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 možností 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.; 

 VIADRUS a. s.; 

 MS UTILITIES & SERVICES a. s.; 

 ŽDB Drátovna a. s.; 

 

 

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. 

 

Škola spolupracuje s více než 50 partnery.  
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17. Reklama a propagace školy – prezentace školy na veřejnosti 
 

 Den řemesel – 5. 10. 2016, 

 2. setkání ředitelů škol a výchovných poradců na Střední škole Bohumín (12. 10. 

2016), 

 reprezentace školy vyučující fyziky na Mezinárodní konferenci DIDFYZ 2016 (19. – 

22. 10. 2016), 

 účast žákyně 2. ročníku SČ v soutěži ENVOFILM 2016 – 1. ročník soutěžní přehlídky 

filmů tvořených žáky a studenty MSK aneb Jak svět vidí mladí lidé našeho kraje – 4. 

místo (20. 10. 2016),  

 účast na prezentaci škol „Volba povolání“ – 3. 11. 2016 (Karviná), 24. 11. 2016 

(Orlová), 

 Obrázky z Rychvaldu – prezentace oborů Kadeřník a Kuchař-číšník 5. 11. 2016, 

 účast v soutěži Koruna kreativity – semifinále Frýdek-Místek (18. 11. 2016) – postup 

do finálového kola v Praze, 

 přednášky pro ZŠ Masarykova – kultura stolování (18. 11. 2016), 

 účast na výstavě „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ (Ostrava) 2. – 3. 12. 2016, 

 tradiční návštěva psího útulku v Bohumíně a předání sbírky, kterou uskutečnili žáci 

školy pro pejsky (13. 12. 2016), 

 Koruna kreativity – Praha (získání 3. místa v dámských účesech v kategorii Foukaná 

barevná extravagance) – 11. 1. 2017, 

 Den otevřených dveří (25. 1. 2017), 

 prezentace (rauty) kuchařů-číšníků pro akci firmy EPSON (11. 10. 2016), Gymnázium 

Fr. Živného Bohumín 14. – 15. 10. 2016), ZŠ E. Beneše Bohumín (25. 11. 2016), ZŠ 

Masarykova, 

 „Sportujeme společně“ – pokračování ve sportovních činnostech se základními 

školami a Gymnáziem Františka Živného Bohumín, 

 reklamní bannery (roll-upy, skládací letáčky s nabídkou oborů), 

 zhotovení reklamních předmětů (šňůrky na krk, nástěnných kalendářů, triček), 

 zhotovení šerp na rautové školy – logo školy, 

 reklamní popisky na fasády budov (crossfit, velká tělocvična), 

 realizace roční reklamy školy na plakátech A1 ve spolupráci s K3 Bohumín – měsíční 

výtisky s umístěním na 68 místech v nákladu 1.200 ks, 

 užší jednání s pražskou lokační společností (potenciální možnost využití budovy školy 

Husova pro natáčení filmu režiséra Rona Howarda o Albertu Einsteinovi), 

 případová studie společnosti EPSON – zviditelnění naší školy nejen v rámci ČR, 

 reklama v tisku – Rychvaldské noviny, Orlovský zpravodaj, Bohumínské Oko, 

Ostravský TIP,  

 osobní návštěvy třídních schůzek 9. tříd základních škol v Bohumíně a přilehlém 

okolí, 

 14. ročník Sbírkových dní SVĚTLUŠKY – sbírka Kč 9.428,- (13. 9. 2016), 

 účast v charitativní akci Sbírka Davídkovi, 

 živé facebookové stránek školy – velká návštěvnost, 900 fanoušků naší facebookové 

stránky (4. 2. 2017), 

 představení všech oborů se stručnou charakteristikou doprovázenou fotografiemi na 

webových stránkách školy a facebooku, 

 utužení úzké spolupráce s: Bonatrans a.s., Viadrus a.s., ŽDB DRÁTOVNA a. s., 

ROCKWOOL a.s., firmou Hefner a dalšími partnery z řad podnikatelů a firem 
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(zajištění sponzorských darů a odborného výcviku pro žáky, nabídky pracovních míst 

pro žáky), 

 TIK regionální televizní vysílání – reportáž z otevření nové crossfitové tělocvičny 

(září 2016), 

 TV POLAR - Študuj u nás – reportáž z otevření crossfitové tělocvičny (září 2016), 

 TIK regionální televizní vysílání – reportáž z kadeřnické talk show (říjen 2016), 

 TIK regionální televizní vysílání – reportáž ze Dne řemesel (říjen 2016),  

 Televize Karvinsko – reportáž z akce Obrázky z Rychvaldu (listopad 2016),  

 TIK regionální televizní vysílání – upoutávka na Den otevřených dveří (prosinec 2016 

– leden 2017), 

 TIK regionální televizní vysílání – reportáž ze Dne otevřených dveří (leden 2017),  

 Představení činnosti a akcí naší školy ve čtrnáctideníku „Oko“:  

- č. 17 (22. 9. 2016)  -  Den řemesel – upoutávka 

- Posilovna i tělocvična v jednom (otevření crossfitu) 

- č. 19 (20. 10. 2016) – Den řemesel (ohlédnutí za dnem) 

- č. 20 (3. 11. 2016) – Soutěž s překvapivým výsledkem (Přírodovědný klokan) 

- č. 21 (16. 11. 2016) – Projekt Hodinový vnuk 

- Obrázky z Rychvaldu (prezentace KD a KUČ) 

- č. 23 (15. 12. 2016) – Upoutávka na Den otevřených dveří                             

- č. 1 (12. 1. 2017) – Upoutávka na Den otevřených dveří 

 každodenní informace o dění ve škole na LFD monitorech v budovách teorie, 

 zajištění nového označení kadeřnictví TREND na budově teorie Husova, 

 prezentace školy na základních školách v Orlové, 

 nové webové stránky, 

 účast na setkání s bohumínskými firmami, starostou města a zastupiteli Pod zeleným 

dubem (6. 3. 2017), 

 zveřejnění modelů účesů našich žáků v prestižním časopisu kadeřníků LINDA speciál 

2017/2018 (4 stránky věnované naší škole – naši žáci, naše účesy), 

 třídní schůzky pro žáky prvních ročníků (25. 5. 2017), 

 sponzorské dary, 

 potisk OOPP žáků logem školy a kraje, 

 Květinkový den (10. 5. 2017), 

 příprava na Missis models 2017 – kadeřnice zajistí účesy všem 22 finalistkám 

(Sanatorium Klimkovice 9. 9. 2017), 

 dvoudenní lyžování na Slovensku pro žáky školy, 

 Slavnostní vyřazení maturantů s prezentacemi oborů pro širokou veřejnost – MÚ 

Bohumín (7. 6. 2017), 

 prezentace školy před filmovým představením v kině K3 Bohumín – náborový film, 

 TIK regionální televizní vysílání – Den otevřených dveří na naší škole (4. 2. 2017), 

 TIK regionální televizní vysílání – Bronzová koruna kreativity pro naši kadeřnici (25. 2. 

2017), 

 TIK regionální televizní vysílání – Veslování do středu Země (26. 2. 2017), 

 TIK regionální televizní vysílání – mezinárodní úspěch žáka Ondry Šiketa na 

Mezinárodních dnech řemesel (7. 5. 2017), 

 TIK regionální televizní vysílání – slavnostní vyřazení maturantů (10. 6. 2017), 

 TIK regionální televizní vysílání – praktické ZZ KD a KUČ (11. 6. 2017), 

 Představení činnosti a akcí naší školy ve čtrnáctideníku „Oko“:  

- č. 1 (12. 1. 2017) – upoutávka na Den otevřených dveří   

- č. 3 (9. 2. 2017) – Den otevřených dveří 
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- č. 5 (9. 3. 2017) – veslování do středu Země 

- č. 7 (6. 4. 2017) – Světový den vody a sociální činnost 

- č. 8 (20. 4. 2017) – Řemeslné hry 

- č. 9 (4. 5. 2017) – moderní účesy pro časopis LINDA speciál 

- č. 9 (4. 5. 2017) – Recesní ples učitelů 

- č. 10 (18. 5. 2017) – Květinový den 

- č. 13 (29. 6. 2017) – ocenění úspěšných maturantů na radnici  
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18. Spolupráce s odborovými organizacemi 

Ve školním roce 2016/2017 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; 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

 otázky struktury rozpočtu na rok 2016. 

Vedení školy informovalo výbory základních organizací o:  

 výsledcích hospodaření školy; 

 nenárokových složkách platů; 

 čerpání FKSP; 

 průběžném stavu žáků. 
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Příloha č. 1 – Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 

 

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu 

stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

BONATRANS GROUP a. s.; 

VIADRUS a. s.; 

ŽDB Drátovna a. s.; 

Třinecké železárny a. s., provoz Univerzální válcovna, Bohumín 

Gesomont, s.r.o. 

Mechanizace a doprava – Roman Gavelčík 

Jan Hefner – Progres  

JAS Automotive s.r.o. 

Autoservis Luděk Maroš, Bohumín - Záblatí 

Oprava motorových vozidel Jakub Stankuš, Orlová 

Autoservis Dunička, Petr Dunička, Bohumín 

Automotoland cz s. r. o., Hlučín 

Hotel Pod Zeleným dubem Adrian Marcin Wowra 

Domov Jistoty p. o. 

Centrum sociálních služeb p. o 

ZŠ a MŠ tř. Dr. E.Beneše FIT, p. o. 

CR BOBEŠ, z. s. 

Salon Klára, Bohumín, Orlová 

Salon Šárka, Orlová 

Madu Trade s. r. o (U kocoura Olivera) 

Paparazzi Futurum 
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

 vzdělávání 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

Asociace školních 

sportovních klubů 

Podpora školního sportovního klubu členství 

Asociace učňovských 

zařízení MSK 

Podpora dalšího vzdělávání – profesní kvalifikace členství 

Firmy 

(jiné formy spolupráce než 

zajišťování praktického 

vyučování)  

  

Gigatech.CZ, s.r.o. Podpora ICT, údržba počítačů a sítě ve škole Správa sítě 

MS UTILITIES & SERVICES 

a. s.; 

Technický servis pro zajišťování vstupu do objektu ŽDB Správa BIK karet 

Další partneři  (např. úřad 

práce, obec ...) 

  

Město Bohumín Finanční podpora tělesné výchovy a sportu ve škole 

formou dotace na používání městských sportovišť. 

Dotace 50.000,- Kč  

 

Město Bohumín Podpora školního sportovního klubu formou dotace Dotace 30.850,- Kč 

Bohumínské sportovní a 

relaxační centrum 

Užívání sportovišť Pronájmy sportovišť 

za dotace města 

Bohumín 

Úřad práce ČR, kontaktní 

pracoviště Karviná 

Nábor žáků na výstavách středních Volba povolání 

škol v Karviné a Orlové 

Poskytnutí plochy 

pro výstavy  

 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 
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Příloha č. 2 – Přehled výsledků maturitní zkoušky 
 

Přehled výsledků MZ v termínu 
jarním 

        

          

Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo 
Prům. 

prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 

Provoz a ekonomika 
dopravy 

10 3 3 3 3 3,33 

 Sociální činnost 19 15 11 15 15 3,4 
 Podnikání - denní forma 17 11 11 9 11 3 
 Podnikání - dálková 

forma 

14 14 9 12 14 3,42 

 

AJ 

Provoz a ekonomika 

dopravy 
10 3 3 3 3 2,66 

 Sociální činnost 17 13 11 11 12 3,84 

 Podnikání - denní forma 12 6 6 6 6 2,33 
 Podnikání - dálková 

forma 

4 4 4 2 4 3,75 

 

NJ 

Sociální činnost 1 1 0 0 1 5 
 Podnikání - dálková 

forma 

6 6 3 4 6 4 

 

M 

Sociální činnost 1 1 0 _ _ 5 

 Podnikání - denní forma 5 5 5 _ _ 2,2 
 Podnikání - dálková 

forma 

4 4 1 _ _ 4,75 

 

P
ro

fi
lo

v
á
 

Ekonomika 

Provoz a ekonomika 

dopravy 
10 4 _ _ 4 3 

 Podnikání - denní forma 17 11 _ _ 11 2,81 

 Podnikání - dálková 
forma 

14 14 _ _ 14 1,85 
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Doprava 
Provoz a ekonomika 
dopravy 

10 4 
_ _ 

4 3 

 Dopravní 
systémy a 

účetnictví 

Provoz a ekonomika 

dopravy 
10 4 

_ _ 
4 2 

 Sociální politika a 

pečovatelství 
Sociální činnost 19 15 

_ _ 
15 1,46 

 Pedagogika a 

psychologie 
Sociální činnost 19 15 

_ _ 
15 2,2 

 Výchovné 

činnosti 

Sociální činnost 19 15 _ _ 15 1,33 

 
Marketing a 

management 

Podnikání - denní forma 17 11 _ _ 10 2,36 

 Podnikání - dálková 
forma 

14 14 _ _ 14 1,21 

 

Účetnictví 

Podnikání - denní forma 17 11 _ _ 11 1,81 
 Podnikání - dálková 

forma 

14 14 _ _ 14 1,71 

  

  
      

 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním  
       

          
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch  přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 

Provoz a ekonomika 

dopravy 
1 1 1 1 0 5 

 Sociální činnost 6 6 2 6 6 4,33 

 Podnikání - denní forma 5 5 3 3 5 4,2 
 Podnikání - dálková 

forma 

5 5 3 4 5 4,2 

 

AJ 

Provoz a ekonomika 

dopravy 
1 1 0 1 1 5 

 Sociální činnost 6 6 2 3 5 4,76 
 Podnikání - denní forma 3 3 1 1 1 4,33 
 Podnikání - dálková 

forma 

2 2 2 1 1 3,73 

 



 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  44 

 

NJ 

Provoz a ekonomika 
dopravy 

0 0 _ _ _ _ 

 Sociální činnost 1 1 0 0 1 5 
 Podnikání - denní forma 0 0 _ _ _ _ 
 Podnikání - dálková 

forma 

3 3 0 1 3 5 

 

M 

Provoz a ekonomika 
dopravy 

0 0 _ _ _ _ 

 Sociální činnost 1 1 0 _ _ 5 
 Podnikání - denní forma 0 0 _ _ _ _ 
 Podnikání - dálková 

forma 

3 3 0 _ _ 5 

 

P
ro

fi
lo

v
á
 

Ekonomika 

Provoz a ekonomika 

dopravy 
1 1 _ _ 0 5 

 Podnikání - denní forma 3 3 _ _ 3 3,66 

 Podnikání - dálková 
forma 

0 0 _ _ _ _ 

 
Doprava 

Provoz a ekonomika 
dopravy 

1 1 _ _ 0 5 

 Dopravní 
systémy a 

účetnictví 

Provoz a ekonomika 

dopravy 
1 1 _ _ 1 3 

 Sociální politika a 

pečovatelství 
Sociální činnost 2 2 _ _ 2 3,5 

 Pedagogika a 

psychologie 
Sociální činnost 2 2 _ _ 2 4 

 Výchovné 

činnosti 

Sociální činnost 
2 2 _ _ 2 

2 

 Marketing a 

management 
Podnikání - denní forma 4 4 _ _ 4 3 

 Účetnictví Podnikání - denní forma 3 3 _ _ 3 4 
 Marketing a 

management 

Podnikání - dálková 

forma 
0 0 _ _ _ _ 

 
Účetnictví 

Podnikání - dálková 

forma 

0 0 _ _ _ _ 
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          Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2016/2017 
       

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

Provoz a ekonomika 

dopravy 

řádný 4 0 0 2,67 0 0 1 4,6 

opravný - - - - - - - - 

Sociální činnost 
řádný 7 1 7 2,48 0 0 2 3,9 

opravný - - - - 2 0 5 2,77 

Podnikání - denní 

forma 

řádný 8 0 3 2,45 1 0 2 3,87 

opravný - - - - 2 0 1 2,87 

Podnikání - dálková 

forma 

řádný 5 0 9 2,47 - - - - 

opravný - - - - 2 0 7 2,6 
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Výsledky v programu kvalita 
 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední 

vzdělání s maturitní zkouškou  
 

       

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy 
v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

Výsledky školy 
v rámci skupiny 

oborů vzdělání  
 

 Provoz a 

ekonomika 

dopravy 

Sociální činnost 
 

 úspěšnost percentil percentil  percentil  
 

 Jazyk český 59,60% 3 15 11  

 Matematika 23,10% 1 15 11  
 Jazyk anglický 61,80% 3 15 11  
 Jazyk německý - - - -  
 

       

       

       

       

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

       

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 

vzdělání  

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 

vzdělání  

Provoz a ekonomika dopravy Sociální činnost 

úspěšnost percentil percentil  přidaná hodnota percentil  přidaná hodnota 

Jazyk český 71,30% 4 8 5,60% 11 19,90% 

Matematika 44,50% 5 54 20,50% 11 11,60% 

Jazyk anglický 57,50% 15 62 -15,40% 11 -8,70% 

Jazyk německý - - - - - - 
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Příloha č. 3 – Projekty 
 

Nově zahájené projekty: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

Registrační číslo projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

Rozpočet 

projektu (v případě 
partnerství také 

částka, která připadá 

na školu) 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Šance pro 

každého žáka 

OP Výzkum, 

vývoj a 

vzdělávání 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595 

 

Nefinanční partner  Vytváření podmínek 
pro kvalitnější 
podporu žáků se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami v Kraji 
Vysočina a 
v Moravskoslezském 
kraji, rozvoj jejich 
sociálních a 
občanských 
kompetencí a 
zvyšování motivace 
pro studium 
technických oborů 
SŠ bez maturitní 
zkoušky.  
 

1. 9. 2016 – 

31. 8. 2018 
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Příloha č. 4 
 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 

škola pořádá)  

Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace) 

Ano Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání) 

Ne Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ne Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ne Vzdělávání seniorů 

Ne Občanské vzdělávání 

Ne Čeština pro cizince 

Ano Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:……………………………. 

 

 


