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ÚVOD 

Vážení přátelé, 

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

2017/2018. 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 521 žáků ve dvou oborech 

s maturitní zkouškou, sedmi  oborech s výučním listem a jednom oboru nástavbového studia v denní 

a dálkové formě. 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 v obou budovách teorie, tělocvičny 

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

tenisové kurty, školní zahrada, školní dvůr a 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 získáním výučního listu  

či maturitního vysvědčení. Chod příspěvkové organizace zajišťovalo 75 zaměstnanců. Škola 

realizovala výuku podle školního vzdělávacího programu. 

Výuka byla tradičně 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 

odborných dovedností i všeobecných znalostí, žáci se účastnili aktivit školního sportovního klubu. 

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

byla prováděna rozsáhlá náborová činnost.  

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

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 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 
 
 



3 
 

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 2017/2018 vyučovala 10 oborů, z toho:  

 7 oborů středního vzdělání s výučním 

 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 učitelka praktického vyučování 

Jana Murová, DiS. 

 

    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 
e-podatelna:    SSBO@po-msk.cz 
Školská rada:   Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. 

mailto:ekretariat@
http://www.sosboh.cz/
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Školská rada pracovala v období: 
 
a) 1. 9. 2017 – 14. 11. 2017 v tomto složení: 
   Člen jmenovaný MSK a předsedkyně – Mgr. Pavla Skokanová 
   Člen jmenovaný MSK – Ing. Andrea Hoschnová 
   Za pedagogické pracovníky –  Petr Sýkora, Ing. Vladimír Kališ 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky –  
Mgr. Eva Liszoková, Barbara Moslerová 
 

b) 15. 11. 2017 – 31. 8. 2018 v tomto složení: 
Člen jmenovaný MSK a předsedkyně – Mgr. Pavla Skokanová 

   Člen jmenovaný MSK – Ing. Andrea Hoschnová 
   Za pedagogické pracovníky –  Mgr. Jana Lichá, Bc. Marek Fismol 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky –  
Mgr. Eva Liszoková, Lucie Sollichová 

 
 

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 

23-68-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. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni 30. 9. 2017 
 

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 2017/2018 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. 2017 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 57 

75-41-M/01 Sociální činnost 55 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní 52 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové 61 

Celkem žáků 225 

 
 Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2017 

23-51-H/01 Strojní mechanik 34 

23-56-H/01 Obráběč kovů 54 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 37 

26-51-H/01 Elektrikář 29 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 53 

69-51-H/01 Kadeřník 78 

69-54-E/01 Provozní služby 11 

Celkem žáků 296 

 
Ve školním roce 2017/2018 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2017 celkem 521  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 15 

Celkem 24 

 

4.3 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání 

 

Obory Počet žáků 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 112 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 113 

Obory středního vzdělání s výučním listem 296 

Celkem  521 
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4.4 Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 

 
Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou byli uchazeči přijímáni na základě kritérií pro přijímací řízení  

a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Do oborů vzdělání s výučním listem byli uchazeči přijímáni dle 

průměrného prospěchu ze ZŠ.  

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 zaevidovala škola 285 přihlášek, z toho 234 přihlášek  

pro denní formu studia, 51 přihlášek pro dálkovou formu studia. Z 234 přihlášek do denní formy 

studia bylo evidováno 43 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou.  

 

Do denní formy studia bylo přijato 158 uchazečů, z toho 30 uchazečů do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou, 33 uchazečů do denní formy nástavbového studia. 

Do dálkové formy studia bylo přijato 51 uchazečů, z toho 30 uchazečů do nástavbového studia 

s maturitní zkouškou a 21 uchazečů do dálkové formy studia v učebním oboru Obráběč kovů. 

 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – 2. pololetí školního roku  

  
 

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

PSČ1 
Provoz a ekonomika dopravy, 

 Sociální činnost 
29 0 25 4 2,384 

 I. ročník 29 0 25 4 2,384 

PSČ2 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
23 2 16 5 2,359 

 II. ročník 23 2 16 5 2,359 

PSČ3 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
21 1 12 8 2,330 

 III. ročník 21 1 12 8 2,330 

PSČ4 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
29 0 25 4 2,492 

 IV. ročník 29 0 25 4 2,492 

Celkem 102 3 78 21 2,399 
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Nástavbové obory – 2. pololetí školního roku 

      

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

POD1 Podnikání – denní forma 22 0 14 8 2,662 

POE1 Podnikání – dálková forma 29 4 9 16 1,931 

 I. ročník 51 4 23 24 2,373 

POD2 Podnikání – denní forma 16 0 15 1 2,682 

POE2 Podnikání – dálková forma 11 0 7 4 1,931 

 II. ročník 27 0 22 5 2,430 

POE3 Podnikání – dálková forma 13 1 8 4 3,141 

 III. ročník 13 1 8 4 3,141 

Celkem 91 5 53 33 2,479 

  

 
Obory středního vzdělání s výučním listem – 2. pololetí školního roku 
    

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

EMO1 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
22 3 13 6 2,535 

KD1 Kadeřník 26 1 19 6 2,775 

KUČ1 Kuchař-číšník 15 2 7 6 2,848 

OK1 Obráběč kovů 17 1 13 3 2,502 

SM1 Strojní mechanik 11 0 8 3 3,000 

PSL1 Provozní služby 4 0 4 0 2,375 

 I. ročník 95 7 64 24 2,703 

KD2 Kadeřník 21 2 15 4 2,559 

KUČ2 Kuchař-číšník 17 0 10 7 2,700 

OK2 Obráběč kovů 20 2 15 3 2,207 

PSL2 Provozní služby 4 1 3 0 2,125 

SMO2 
Strojní mechanik,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
17 0 12 0 2,627 

 II. ročník 79 5 55 19 2,494 

EMO3 
Elektrikář, 

 Mechanik opravář motorových vozidel 
26 0 9 17 2,932 

KD3 Kadeřník 20 3 13 4 2,327 

KUČ3 Kuchař-číšník 10 0 6 4 2,454 

OKS3 Obráběč kovů, Strojní mechanik 17 3 11 3 2,569 

 III. ročník 73 6 39 28 2,616 

Celkem 247 18 158 71 2,612 
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Maturitní zkoušky 

 

Prospěch u maturitní zkoušky – jaro 2018 

 

 

Prospěch u opravné maturitní zkoušky – podzim 2018 

 

 

 

Závěrečné zkoušky v červnu 2018, včetně opravných zkoušek v září 2018 

 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

EMO3 Elektrikář 0 11 0 3,394 

EMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 2 0 4,000 

KUČ3 Kuchař – číšník 1 5 0 2,222 

KD3 Kadeřník 5 13 1 2,263 

OKS3 Obráběč kovů 3 7 0 2,067 

OKS3 Strojní mechanik 0 5 0 2,600 

PSL2 Provozní služby 2 2 0 1,750 

Celkem 11 45 1 2,613 

 

 

 

 

 

 

Obor 

Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nekonalo 

počet ve 

třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 1 6 0 6 13 

Sociální činnost 0 7 7 2 16 

Podnikání – denní 0 5 6 5 16 

Podnikání – dálkové 0 4 5 4 13 

Obor 

Prospěch 

prospělo s 

vyzn. 
prospělo neprospělo nemají MZ počet ve třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 2 0 0 13 

Sociální činnost 0 0 2 2 16 

Podnikání – denní 0 1 2 3 16 

Podnikání – dálkové 0 0 0 4 13 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Na začátku školního roku si Školní poradenské pracoviště (ŠPP) vytyčilo několik cílů, na které se ve své 

práci zaměřilo: 

 Záškoláctví – i nadále byla tato problematika řešena stejně jako v předchozích letech. Školní 

psycholožka a výchovná poradkyně vedly individuální pohovory s žáky. Dále ŠPP úzce 

spolupracovalo s třídními učiteli, probíhaly společné konzultace s žáky, rodiči a učiteli. 

Neomluvená absence byla projednána na výchovných komisích.  

 Drogová problematika – metodik prevence žákům zorganizoval několik přednášek 

věnovaným prevenci užívání drog. Velice přínosná byla přednáška bohumínských policistů, 

která žáky zaujala. Po domluvě s ředitelkou školy nebylo tento rok zavedeno testování na 

drogy kvůli problematickému ukotvení v legislativě. Byl intenzivně řešen jeden případ 

chlapce, který byl pod vlivem drog na odborném výcviku – případ byl řešen za pomocí 

záchranné služby, policie, OSPOD, vedení školy, ŠPP, třídní učitelky a dětského domova, kde 

chlapec pobýval.  

 Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) – i tento rok jsme pokračovali 

v dosavadní péči o žáky s SVP. S množstvím přibývajících žáků vyžadujících podpůrná opatření 

nastavených školskými poradenskými zařízeními jsme zažádali v projektu Šablony o zřízení 

funkce speciálního pedagoga, který by měl nastoupit od příštího školního roku. Úspěšně jsme 

integrovali chlapce s Aspergerovým syndromem, s tímto handicapem jsme se setkali na škole 

poprvé. Dvouletý obor úspěšně absolvovali žáci třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského 

zákona. 

 Sociální sítě a Internet – naše žáky jsme zapojili do výzkumu v rámci diplomové práce 

studentky psychologie na téma „Užívání Facebooku dospívajícími“. V příštím školním roce 

bude ve spolupráci s touto studentkou připravena beseda pro žáky, kde budou představeny 

výsledky výzkumu a praktická aplikace. Tento cíl proto zatím nebyl naplněn a budeme se na 

něj zaměřovat příští školní rok. Přesto proběhlo několik preventivních akcí týkajících se 

problematiky internetu.  

 Nastavení kariérového poradenství – kariérní poradenství probíhalo v režii výchovné 

poradkyně a kariérového poradce. Tato funkce byla zřízena z projektu Šablony od druhého 

pololetí tohoto roku. Kariérový poradce poskytuje žákům možnost individuálních konzultací 

stran jejich dalšího profesního uplatnění, v jednotlivých třídách probíhají hodiny zaměřené na 

kariérové  poradenství. Kariérový poradce spolupracuje s firmami v regionu  

a zprostředkovává žákům nabídky zaměstnání pomocí facebookové stránky, která byla 

k těmto účelům speciálně zřízena. Výchovná poradkyně také zorganizovala pro třídy program 

zaměřený na další profesní uplatnění, i s ní mohli žáci konzultovat otázky profesního 

uplatnění. 

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 tematika, poruchy příjmu potravy, tolerance menšin. Metodik prevence také zorganizoval 

pro první ročníky Den prevence, tentokrát zaměřený na Šikanu a kyberšikanu. V tomto školním roce 

jsme řešili jedno ohlášení šikany ve třídě KD1. Do řešení se zapojilo celé ŠPP s vedením školy, UOV 

 a třídní učitelkou. Několik žákyň odešlo ze školy. Výchovná poradkyně přizvala k řešení specialistu na 
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šikanu Bc. Veličku z Poradny pro primární prevenci v Ostravě, který provedl diagnostiku třídy  

a poskytl další profesionální podporu. S Bc. Veličkou plánujeme spolupracovat i v dalším školním 

roce, kdy se uskuteční intervenční program právě pro zmíněnou třídu. 

Pro první ročníky byly za pomoci ŠPP zorganizovány adaptační kurzy. Se školní psycholožkou poté 

probíhaly v prvním pololetí hodiny zaměřené na adaptaci na střední školu, rovněž pro první ročníky. 

V druhém pololetí se také uskutečnila edukační hodina zaměřená na téma Duševní zdraví a duševní 

nemoci.  

V rámci individuálních konzultací byl řešen neprospěch, vysoká absence, problémy ve třídě  

a s vyučujícími, nespokojenost s vyučujícími a také osobní témata (úzkosti, depresivní ladění, 

problematické vztahy s rodiči a partnery, problém zapojit se do kolektivu, nízké sebevědomí).  

Během školního roku proběhlo 47 výchovných komisí, zejména s žáky s vysokou či neomluvenou 

absencí. Dále bylo řešeno nevhodné chování v hodinách nebo vůči spolužákům. Několik žáků bylo 

vyloučeno ze školy za porušení podmínky při podmíněném vyloučení ze školy.  

Členové ŠPP spolupracovali nejen se zaměstnanci školy, ale i s jinými subjekty: poradenská zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), OSPOD (9 konzultací), 

výchovným ústavem (10 konzultací), psychiatři a kliničtí psychologové, Městská policie, Poradna pro 

primární prevenci či neziskové organizace zajišťující preventivní akce.  

Ve školním roce 2017/2018 ŠPP poskytlo: 

 536 individuálních konzultací žákům 

 100 prací se třídou 

 16 hromadných konzultací (kariérové poradenství) 

 47 výchovných komisí 

 114 konzultací rodičům 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2017/18 realizováno v souladu 

s Plánem DVPP, který je zpracován dle potřeb školy a individuálních požadavků pedagogických 

pracovníků. Vzhledem k tomu, že všichni pedagogičtí pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci dle 

zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění, a pedagogičtí pracovníci, 

kteří vykonávají specializované činnosti (výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických 

jevů, metodik ICT) absolvovali studium dle vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, v platném znění, bylo DVPP ve školním roce 2017/18 zaměřeno na prohlubování 

odborných a metodických kompetencí, většinou formou účasti na akreditovaných seminářích  

a konferencích vzdělávacích institucí, příp. vysokých škol.  

 
 

Téma vzdělávací akce Účastník Místo 

Ekonomika 2017 Ing. Mudrová Olomouc 

Ekonomika 2017 Ing. Orságová Olomouc 

Jak efektivně využívat metody aktivního učení Mgr. Bernatíková Olomouc 
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Kariérové poradenství a podpora žáka na SŠ Mgr. Blažková Ostrava 

Kariérový přístup v kariérovém poradenství Mgr. Blažková Ostrava 

Úspěšná integrace žáků s narušenou 
komunikační schopností 

Ing. Hejduk Ostrava 

Poezie pro studenty SŠ Mgr. Hejduková Ostrava 

GDPR Ing. Horáková Pardubice 

„Na technologiích ve škole záleží“ Ing. Horáková Ostrava 

Konference eD WORLD – novinky v oblasti ICT Ing. Horáková Praha 

Úspěšná integrace žáků s narušenou 
komunikační schopností 

Mgr. Kališ Ostrava 

Veletrh nápadů učitelů fyziky Mgr. Kerlínová, Ph.D. Olomouc 

Seminář pro učitele fyziky Mgr. Kerlínová, Ph.D. Ostrava 

Doškolovací instruktorský lyžařský kurz Mgr. Kozel Bílá-Mezivodí 

Konference pro učitele cizích jazyků Ing. Merthová Ostrava 

Digitální vzdělávání v české škole Mgr. Langer Ostrava 

Seminář „Zábavná geometrie“ Mgr. Langer Ostrava 

Seminář BOZP v hodinách TV Mgr. Sobota Ostrava 

Úspěšná integrace žáků s narušenou 
komunikační schopností 

Ing. Václavík Ostrava 

Práce s nesourodou skupinou v NJ Mgr. Konvička Ostrava 

Konference pro učitele cizích jazyků Mgr. Buchalová Ostrava 

Přírodovědný INSPIROMAT 2018 Ing. Fabiánová Ostrava 

Podíl zoologických zahrad při environmentálním 
vzdělávání, výchově a osvětě 

Ing. Fabiánová Ostrava 

Seminář BOZP v hodinách TV Mgr. Funková Ostrava 

Šikana a kyberšikana mladistvých Mgr. Hloušková Ostrava 

Kurz asertivní komunikace Mgr. Hloušková Ostrava 

Výchova k podnikavosti Mgr. Horváthová Praha 

Mzdy v kostce Ing. Serbousková Ostrava 

Šikana a kyberšikana mladistvých Mgr. Šangalová Ostrava 

Kurz znakové řeči Mgr. Thér Ostrava 

Konference učitelů ruštiny Mgr. Winklerová Ostrava 

Žák s problémovým chováním Mgr. Lichá Ostrava 

 
 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Termín Akce 

1. – 3. 9. 2017 Veletrh nápadů učitelů fyziky 

8. 9. 2017 
Beskydská sedmička – extrémní horský ultramaraton – dokončil náš pedagog 

v dresu SŠ Bohumín v čase 22 hodin 28 minut 

9. 9. 2017 
4. ročník finálové mezinárodní soutěže pro ženy 35+ MISSIS MODELS 2017 – 

účesy pro soutěžící, přehlídka účesové tvorby 

7. – 15. 9. 2017 startovací kurzy pro žáky 1. ročníků 

14. 9. 2017 akce „Světluška“, sbírková akce na pomoc nevidomým (sbírka Kč 10.656,-) 

18. 9. 2017 Burza učebnic SŠ Bohumín 

22., 25. 9. 2017 testování žáků – Kvalita školy 

23. 9. 2017 podíl na akci DEN ČESKÝCH DRAH 

27. 9. 2017 prezentace školy na Dni řemesel – náměstí v Bohumíně 
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28. 9. 2017 výstup na Lysou horu – turistický kroužek 

29. 9. 2017 návštěva náměstka hejtmana MSK ve SŠ Bohumín 

30. 9. 2017 1.000 lajků pro facebookové stránky SŠ Bohumín 

září 2017 Den evropských jazyků – prezentace v jednotlivých třídách 

září 2017 kvíz – Kraje pro bezpečný internet 

2. – 6. 10. 2017 8. ročník Dnů prevence „Šikana a kyberšikana“ 

4. 10. 2017 
Nové technologie ve vzdělávání – firma EPSON (prezentace pro školy na SŠ 

Bohumín, raut, obědy v režii žáků KUČ) 

10. 10. 2017 Přírodovědný Klokan 

18. 10. 2017 seminář z projektu Lepší klima pro Bohumínsko – Člověk a obrana vlasti 

19. 10. 2017 exkurze do PSCZYNY v Polsku 

20. 10. 2017 seminář s kriminalistou – major V. Šaroch 

21. 10. 2017 Oderské vrchy – turistický kroužek 

23. 10. 2017 Hravá matematika 

24. 10. 2017 
Baristická soutěž Jeseník – Junior mistr kávy – 16. ročník Lázeňský pohár 
Jeseník (účast žáka KUČ) 

25. 10. 2017 Osmisměrkování (ekonomické kvízy) 

říjen 2017 hostesky z řad žákyň naší školy na akci MÚ Bohumín „Ocenění jubilantů“ 

1. 11. 2017 
3. setkání ředitelů škol, výchovných poradců s personalisty školy ve SŠ 

Bohumín 

4. 11. 2017 výstup na Prašivou – turistický kroužek 

6. 11. 2017 divadelní představení v DKMO – Povídky malostranské 

6. 11. 2017 IV. setkání vedení MSK s řediteli škol 

7. 11. 2017 
školení pro žáky - „Zdravé koule“ – prevence onkologických nemocí prsu a 

varlat (lektoři ze Státního zdravotního ústavu) 

7. 11. 2017 bankovní produkty a jejich zhodnocení 

9. 11. 2017 pořízení automobilu Berlingo – prezentace školy formou polepů vozidla 

10. 11. 2017 daňová gramotnost 

12. 11. 2017 „Řídím bez opice“ 

14. 11. 2017 Volba povolání Karviná 

15. 11. 2017 Volba členů školské rady 

21. 11. 2017 účast v soutěži Autoopravář Junior 2018 (Vítkovice)  

21. 11. 2017 výběrové zjišťování výsledků žáků 2. ročníku SŠ – InspIS SET 

22. 11. 2017 Veletrh elektroniky, elektrotechniky a energetiky ELFETEX FEST v Ostravě 

23. 11. 2017  florbal – utkání v Bosporu 

23. 11. 2017 Hravá matematika 

23. 11. 2017  Ekologická konference pro žáky 1. ročníků – „Základní škola třídění odpadů“ 

28. 11. 2017 školení hygienického minima pro žáky oboru kadeřník 

29. 11. 2017 interaktivní program Bible – ing. Miriam Paszová 

30. 11. 2017  Volba povolání Orlová 

30. 11. 2017  vánoční dárky opuštěným pejskům (útulek v Bohumíně, sbírka kč 2.087,-) 

30. 11. 2017   „Přežila jsem gulag“ – beseda s p. Věrou Sosnárovou 

30. 11. 2017 gastronomická soutěž RIO MARE 

1. 12. 2017 Zájezd žáků do Vídně 

1. 12. 2017 SCIO – Maturitní trénink 

30. 11. - 1. 12. 2017 Učeň, středoškolák, vysokoškolák – veletrh 

4. 12. 2017 Nanotechnologie I. – přednáška Lucie Kolářová KF UP Olomouc 
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6. 12. 2017 Mikulášský turnaj v hokeji 

6. 12. 2017 finanční gramotnost 

7. 12. 2017 raut pro Gymnázium Bohumín 

8. 12. 2017  Pěstounská péče – seminář s p. M. Křížovou 

9. 12. 2017 předvánoční Šilheřovice – turistický kroužek 

12. 12. 2017 pořízení učební pomůcky Hyundai i30 pro žáky (skutečný automobil) 

16. 12. 2017 
27. ročník populární soutěže MISS KARKULKA o nejšikovnější a nejvtipnější 

středoškolačku okresu Karviná – získání 1. místa 

18. 12. 2017 filmové představení „Všechno nebo nic“ 

19. 12. 2017  pojišťovací produkty a jejich zhodnocení 

21. 12. 2017 Piškvorkování – turnaj v piškvorkách 

prosinec 2017 vystoupení žáků oborů SČ v institucích poskytujících sociální služby 

prosinec 2017 Kurz plavání pro obor Sociální činnost 

9. 1. 2018 Tříkrálová sbírka 

16. 1. 2018 kadeřnická soutěž Koruna kreativity v Praze 

19. 1. 2018 seminář Náhradní rodinná péče pro žáky 

21. 1. 2018 Hradecké divadélko „Fenomén Karel Čapek“ 

24. 1. 2018 Den otevřených dveří pro žáky a širokou veřejnost 

24. 1. 2018 preventivní program „Drogy“ – Městská policie Bohumín 

25., 26.1.2018 Infotherma 

31. 1. 2018 Baristická soutěž Kroměříž – Junior mistr kávy 

31. 1. 2018 Vztahy v kolektivu – Renarkon o. p. s. 

leden 2018 SOD  

1. 2. 2018 Vliv médií - Renarkon o. p. s. 

19. 2. 2018 „Mobilní logika“ – hry na logiku a dedukci 

19. 2. 2018 Veslujeme do středu Země – i pro žáky ZŠ 

23. 2. 2018 „Světlo paměti“ – seminář věnovaný holocaustu 

26. 2. 2018 
„BE GREENY“ ekologický program Spolku Rozchodník, z. s. – problematika 

přírodních zdrojů 

26. 2. 2018 Gambling – Renarkon o. p. s. 

28. 2. 2018 hostování komise sportu MÚ Bohumín na naší škole (raut) 

28. 2. 2018  „Mládí v hajzlu“ – divadelní představení Divadla Petra Bezruče 

28. 2. 2018 AHOL CUP 2018 - XX. ročník soutěže (Gong – Ostrava – Vítkovice) 

28. 2. 2018 dvojfinále – florbal a fotbal s Gymnáziem Bohumín 

1. 3. 2018 exkurze na přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity 

1. 3. 2018 Hravá matematika 

3. 3. 2018 na Mexiko na tvarůžky – turistický kroužek 

6. 3. 2018 kadeřnická soutěž v Domažlicích „Beauty cup“ – 5. ročník 

8. 3. 2018 přednáška npr. Bc. M. Kolátka z PČR – „Za školu bez šikany a kyberšikany“ 

12.–16.3.2018 lyžařský kurz 

12. 3. 2018 přednáška „Komunikace – Ing. D. Nespěšný 

15. 3. 2018 návštěva Technického muzea Tatra v Kopřivnici 

15. 3. 2018 
přednáška „Zdánlivě unikátní přístroje Šmejdů“ – Věra Koudelková z MFF UK 
Praha 

19. 3. 2018 testování 3. ročníků – Kvalita školy 

21. 3. 2018 Běh do schodů 



15 
 

21. 3. 2018 „Fyzika v dopravě“ – přírodovědná exkurze na katedru fyziky PřF OU 

22. 3. 2018 Den vody – environmentální akce 

22. 3. 2018 raut pro Gymnázium Bohumín 

24. 3. 2018 jarní Ondřejník – turistický kroužek 

26. 3. 2018 testování 3. ročníků – Kvalita školy 

27. 3. 2018 vybíjená dívek 

28. 3. 2018 
pořádání regionálního kola a účast v soutěži KOVO JUNIOR 2018 pro strojní 

mechaniky 

4. 4. 2018 Den učitelů – kulturní vystoupení 

4. 4. 2018 filmové představení – Milada Horáková 

5. 4. 2018 cvičný požární poplach 

5. 4. 2018 Hravá matematika 

5. 4. 2018 exkurze na katedru optiky, optoelektroniky a optometrie PřF UP v Olomouci 

7. 4. 2018 jarní Filipka – turistický kroužek 

10. 4. 2018 Bohumínský Amos 

10. 4. 2018 Protidrogový vlak 

13. 4. 2018 recesní ples učitelů 

17. 4. 2018 testování PISA 

18. 4. 2018 testování PISA 

19. 4. 2018 turnaj učitelé x maturanti (volejbal) 

20. 4. 2018 Extrémismus – Renarkon Ostrava o. p. s. 

20. 4. 2018 Den Země – promítání dokumentu „Planeta Země“ 

21. 4. 2018 jarní výstup na Kozubovou – turistický kroužek 

23. 4. 2018 Den Země – úprava zahrady v okolí budovy Husova 

23. 4. 2018 divadelní představení v AJ – The Sweet Sixtieth 

25. 4. 2018 Jan Hus – Ing. M. Paszová, interaktivní program 

6. 5. 2018 Slavnostní vyřazení maturantů v budově MÚ Bohumín  

8. 5. 2018 hrad Starý Jičín – turistický kroužek 

10. 5. 2018 7. ročník Mezinárodní řemeslné hry – SOŠ Třinec (získání 3. místa) 

30. 5. 2018 
Den „D“ v Ostravském kulturním domě Akord – ukončení projektu Šance pro  

každého žáka 

květen 2018 exkurze pro maturitní obory - Dolní Vítkovice expozice – Svět techniky 

31. 5. - 1. 6. 2018 Terezín 

7. 6. 2018 Slavnostní vyřazení maturantů v budově MÚ Bohumín 

8. 6. 2018 Den dětí u kadeřnic 

11. 6. 2018 exkurze do planetária, pořad „Bohové a hvězdy starých Mayů“ 

18. – 22. 6. 2018 letní sportovní kurzy žáků 

 

 Živé facebookové a webové stránky 

 Nově poradenství pro žáky - kariérová poradkyně 

 Setkávání se školami v rámci projektové činnosti 

 Zapojení do soutěže Ekologická škola 

 Nominace žáků na Ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v MSK 

 Účast v projektu Ostrava fandí kontinentům 

 Nominace žáků na Talent roku Bohumína 

 Zapojení do soutěže sběrných surovin Soutěž s panem Popelou 

 Účast na třídních schůzkách ZŠ v Bohumíně, Rychvaldě, Orlové, Petřvaldě, Ostravě a okolí 
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 Účast v soutěži RIO MARE 

 Přípravy rautů 

 Účast na setkáních AUZ 

 Zapojení do iniciativy MSK „Řemeslo má respekt“ 

 Reklama školy na plakátech formátu A1 – rozmístění ve městě 

 Spolupráce s městem, krajem, firmami 

 Činnost ŠSK 

 Doplňková činnost – kadeřnictví, restaurace, kurty, pronájmy 

 Tvorba ŠAP 

 
Bohumínské městské noviny – čtrnáctideník OKO: 

č. 16 (7. 9. 2017) „Fyzika atraktivní i vědecká“ 

č. 17 (21. 9. 2017) „Upoutávka – reklamní letáček Den řemesel 2017“ 

č. 19 (19. 10. 2017) „Volba povolání 2018/2019“ 
   „Účesy pro královny krásy“  
   „Přehlídka řemesel i zábava“ 
č. 20 (2. 11. 2017) „Rodina Hodinových vnuků se rozrůstá“ 
č. 23 (14. 12. 2017) „Devatenáct let v ruském gulagu“ 
   „Talentované bohumínské mládí“ 
   velký reklamní plakát „Nevíš kam po základce?“ 
   „Vídeň a Vánoce“ 
č. 1 (11. 1. 2018) „Žáci střední školy zpříjemnili advent“ 
   leták „Nevíš kam po základce?“ 
č. 2 (25. 1. 2018) „Výuka i relaxace v novém prostředí“ 
č. 3 (8. 2. 2018)  upoutávka na Den otevřených dveří 
   „Kadeřnická soutěž s bohumínskou stopou“ 
č. 5 8. 3. 2018)  „Trasa byla imaginární, úsilí žáků skutečné“ 
č. 7 (5. 4. 2018)  „Zlaté české zámečnické ručičky“ 
č. 8 (19. 4. 2018) „Amos – uznání učitelské profese 
č. 10 (17. 5. 2018) „Neocenitelné zkušenosti z prestižní soutěže“ 
   letáček – „Tenisové kurty Střední školy Bohumín“ 
č. 11 (31. 5. 2018) „Více péče o absolventy střední školy“ 
   Mezinárodní řemeslné hry 
   letáček – volné pracovní pozice ve SŠ Bohumín 
č. 12 (14. 6. 2018) „Crossfit Games Bohumín“ 
č. 14 (26. 7. 2018) letáček – volné pracovní pozice ve SŠ Bohumín 
   „Škola pořídila moderní stroj CNC“ 
Č. 15 (23. 8. 2018) „Poslední volná místa v učebních oborech“ – náborový leták 
 
Ostravský TiP – inzertní měsíčník: 

- umístění reklamního letáku školy v číslech 11/2017 a 12/2017 
 

Orlovské noviny – čtrnáctideník občanů města Orlová: 
- reklamní leták s nabídkou oborů „Nevíš kam po základce?“ – č. 23, ročník 26 (15. 12. 2017) 
- leták na Den otevřených dveří – č. 1, ročník 27 (19. 1. 2018) 
- inzerát na volné pracovní pozice ve SŠ Bohumín – č. 2, ročník 27 (2. 2. 2018) 

 

Zpravodaj BONATRANS (březen – duben) č. 2/2018 – spolupráce se Střední školou Bohumín 
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Televizní informační kanál – TIK, reportáže: 

8. 10. 2017  Den řemesel 2017 Střední školy Bohumín 

27. 10. 2017 pro BOSPOR – v hlavní roli naši žáci 

12. 12. 2017 pro BOSPOR – v hlavní roli naši žáci – reklama na bazén 

21. 1. 2018 Den otevřených dveří Střední školy Bohumín 

4. 2. 2018 ohlédnutí za velkým úspěchem kadeřníků SŠ Bohumín z mezinárodní soutěže Koruna 

kreativity 

16. 2. 2018 interaktivní výukové materiály – modely pro výuku oborů Provoz a ekonomika 

dopravy a Mechanik opravář motorových vozidel 

31. 3.2018 Den vody Střední školy Bohumín 

7. 4. 2018 regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2018 v režii Střední školy Bohumín 

 

Televize POLAR – týdeník o vzdělávání v MSK „Studuj u nás“: 

11. 4. 2018 regionální kolo soutěže KOVO JUNIOR 2018 v režii Střední školy Bohumín 

 

Reklama v kině K3 – předfilm – náborový leták: 

- termín zveřejňování 24. 11. 2017 – 23. 1. 2018 

 
 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 
Ve dnech 2. – 5. 10. 2017 byla ve škole provedena inspekční činnost, jejímž předmětem bylo 
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou podle 
příslušných školních vzdělávacích programů.   
 
V závěrech inspekční zprávy byly specifikovány:  
 
silné stránky: 

 vysoká individualizace výuky, 

 systematické působení učitelů na osobností rozvoj žáků, 

 dlouhodobá úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek, 

 aktivní práce školního poradenského pracoviště.  
 
slabé stránky: 

 chybějící studium speciální pedagogiky u pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají ve třídě 
zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  

 nízká úspěšnost žáků nástavbového studia u maturitní zkoušky,  

 malá motivace žáků k pravidelné docházce do školy a jejich lepšímu celkovému prospěchu  
průběhu celého studia.  

 
 

10. ZÁKLADNÍ 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 2017, která byla předložena zřizovateli  

a projednána ve školské radě dne 26. 3. 2018. 
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Přehled hospodaření za kalendářní rok 2016, 2017 a 1. až 8. měsíc roku 2018 
 

Období 1. - 12. měsíc 2016 1. – 12. měsíc 2017 1. – 8. měsíc 2018 

Náklady hlavní činnost 42 722 659,43 42 357 498,96 28 801 555,49 

Výnosy hlavní činnost 42 352 198,48 42 201 553,87 29 477 316,63 

Hospodářský výsledek 
hlavní činnosti 

-370 460,95 -155 945,09 675 761,14 

Náklady doplňková 
činnost 

3 707 554,32 3 831 061,70 2 633 030,42 

Výnosy doplňková 
činnost 

4 078 015,27 4 173 968,76 2 699 543,46 

Hospodářský výsledek 
doplňkové činnosti 

370 460,95 342 907,06 66 513,04 

Náklady celkem 46 430 213,75 46 188 560,66 31 434 585,91 

Výnosy celkem 46 430 213,75 46 375 522,63 32 176 860,09 

Hospodářský výsledek 
celkem 

0,00 186 961,97 742 274,18 

 
 
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. V roce 2017 organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření, 

který byl rozdělen do fondu odměn a rezervního fondu. Je předpoklad, že i v roce 2018 organizace 

bude evidovat po proúčtování všech plánovaných akcí v hlavní činnosti ztrátu, kterou dokryje ziskem 

doplňkové činnosti a celkové hospodaření bude rovněž mírně přebytkové. 

 
 
Péče o majetek 
 

Období rok 2016 rok 2017 1. - 8. měsíc 2018 

Opravy vč. materiálu 
na opravy 

3 463 111 1 899 265 725 277 

Nový nákup 
HIM  

78 021 859 818 2 304 641 

Modernizace 
a rekonstrukce 

1 983 967 1 820 068 261 891 

 
V období školního roku 2017/18 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy tyto akce:  

 opravy podlahy v provozovně Restaurace a kavárna, v učebnách a zasedací místnosti v budově  

ul. Husova, 

 částečná výměna oken budovy tělocvičny ul. Revoluční, 

 oprava oplocení tenisových kurtů a vstupních dveří na kurty budovy ul. Revoluční,  

 částečná výmalba v budovách ul. Husova, ul. Čáslavská, ul. Revoluční 32, provozovně Restaurace 

a kavárna, 

 oprava elektroinstalace v budově ul. Čáslavská a provozovně Restaurace a kavárna. 



19 
 

   
Další investiční činnosti byly kryty fondem reprodukce, a to:  

 rekonstrukce sociálního zařízení budovy ul. Čáslavská,  

 pořízení soustruhu a CNC stroje vč. simulačního SW pro výuku, hoblovky pro potřeby údržby, 

profikávovaru a konvektomatu pro provozovnu Restaurace a kavárna, kotle do provozovny 

kadeřnictví ul. Husova, 

 oprava elektroinstalace učeben ul. Čáslavská, 

 zasíťování a elektroinstalace nové PC učebny ul. Husova. 

 

Další finanční prostředky byly vynaloženy zejména na servis a údržbu počítačů, opravy střech včetně 

žlabů a svodů, údržbu zeleně, servis a opravy topných systémů, čerpadel, opravy vodoinstalací, 

elektroinstalací včetně revizí, elektrických spotřebičů a kancelářské techniky. Pro zajištění běžného 

provozu a údržby byly zakoupeny nové stroje a zařízení (sekačka, chladicí technika a další gastro 

vybavení). V rámci dotace zřizovatele na EVVO bylo okolí hlavní budovy ul. Husova osázeno novými 

stromy a keři, vybudována hmatová stezka a bylinková zahrádka.  

Do vybraných učeben, kanceláří a kabinetů byl pořízen nový nábytek, ve třídách jsou postupně 

nahrazovány staré tabule novými. Pro potřeby odborného výcviku výuky byly zakoupeny další učební 

pomůcky (nářadí a nástroje pro potřeby rukodělného výcviku, obrábění, elektrikářů, automechaniků, 

kadeřníků a kuchařů). Pro úsek teoretického vyučování byly pořízeny učební pomůcky pro výuku 

matematiky, biologie, fyziky, tělesné výchovy i odborných předmětů. 

 

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH A ROZVOJOVÝCH 
PROGRAMŮ 

 

Škole byla poskytnuta dotace MŠMT na platy a zákonné odvody a FKSP v rámci rozvojového 

programu: 

  

 „Podpora odborného vzdělávání“ na období 09 – 12/2017 a 01 – 08/2018 (podporované 

obory SM, OK, MO, EL, PD) 

 „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ“ na období 07 – 12/2017 

 „Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců RgŠ“ na období 11 – 12/2017 

  

Dotace byly vyčerpány v plné výši. 

 
 

12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
    

PROFESNÍ KVALIFIKACE 
 

SKUPINA OBORŮ PROFESNÍ KVALIFIKACE ÚPLNÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE 

Gastronomie, hotelnictví a 
turismus 

 Příprava teplých pokrmů 

 Příprava pokrmů studené 
kuchyně 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 
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 Příprava minutek 

Elektrotechnika, 
telekomunikační a výpočetní 

technika 

 Elektrické instalace 

 Elektrické rozvody 

 Elektrická zařízení 
26-51-H/01 Elektrikář 

Strojírenství a strojírenská 
výroba 

 Frézování kovových 
materiálů 

 Broušení kovových 
materiálů 

 Obsluha CNC obráběcích 
strojů 

 Soustružení kovových 
materiálů 

 Vrtání kovových materiálů 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

 
 

Ve sledovaném období nebyly profesní kvalifikace realizovány pro nezájem ze strany veřejnosti.  

 
 

13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Škola byla ve školním roce 2017/2018 zapojena do těchto projektů: 

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)  

 

Operační program 
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 

Prioritní osa 
2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
 

Investiční priorita 
10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností  
a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
 

Specifický cíl 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002531 
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Cíl projektu 
Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na středních školách 
Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů 
na vysokých školách a na regionálním trhu práce.  
 

Výstupy projektu 
Výstupem projektu je vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří 
přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž budou pořízeny modernější přístroje, 
didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky. 
 

Partneři projektu 
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace 
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
 

Financování projektu 
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč 

Celkové výdaje projektu 11 100 888,59 

Celkové způsobilé výdaje projektu 11 100 888,59 

Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 9 990 799,73 

Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 1 110 088,86 

 
Doba fyzické realizace projektu 
6/2016–12/2018 

 

Modernizace dílen  

 

Operační program 
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 

Prioritní osa 
2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
 

Investiční priorita 
10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností  
a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
 

Specifický cíl 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
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Číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002775 
 

Cíl projektu 
Cílem projektu je modernizace a rozšíření výuky technických předmětů na Střední škole Bohumín  
za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce.  
 

Výstupy projektu 
Výstupem projektu je pořízení CNC stroje včetně SW, modernizace stávající učebny PC – pořízení 16 ks 
stolních počítačů a bezbariérovost dílen. 
  

Etapy projektu 
1. etapa: 1. 9. 2016 – 31. 5. 2018 
2. etapa: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2018 
  

Financování projektu 
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (85 %) 2 475 642,98 

Národní veřejné zdroje – dotace ze státního rozpočtu (5 %) 145 626,06 

Národní veřejné zdroje – dotace z kraje (10 %) 291 252,12 

Celkové způsobilé výdaje 2 912 521,16 

 
Doba fyzické realizace projektu 
9/2016–12/2018 

 

 

 

Šance pro každého žáka 

  
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595 
 
Žadatel: Vysočina Education 
Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, z.s. 
 
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 
prostřednictvím extrakurikulárních aktivit doplněných akčním výzkumem. 
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Aktivity: 
 

1. Řemeslo nás baví: 
Cílem aktivity byl rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem 

podnikatelských dovedností žáků základních škol se zaměřením na žáky ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí formou kroužků. Pracovní náplň kroužků připravili a vedli učitelé ZŠ 

společně s učiteli SŠ.  

2. Škola jako centrum komunity  

Aktivita vycházela ze zkušeností měst z pořádání Fóra mladých aneb Desatero problémů města očima 

žáků základních škol v Kraji Vysočina a v MSK či fungování žákovských parlamentů. 

Cílem bylo podpořit sociální a občanské kompetence žáků, zvýšit jejich zájem o aktuální společenská 

a politická témata především lokálně a komunitně zaměřená. Cílem byla rovněž spolupráce, 

komunikace a setkávání s lokálními aktéry, především místní samosprávy, a ukázat žákům možnost, 

jak ovlivnit cestu budoucího rozvoje svého města a komunity. Žáci ZŠ v kroužcích hledali řešení 

společenských problémů.  

3. Akční výzkum 

Obě aktivity byly reflektovány akčním výzkumem, jehož cílem bylo porovnání a zefektivnění forem, 

metod práce  pro zvýšení motivace žáků (zvláště ze sociálně znevýhodněného prostředí) pro studium 

technických a přírodovědných oborů a pro zvýšení občanských kompetencí prostřednictvím zapojení 

učitelů ZŠ, kteří nejdříve popsali aktuální potřeby v této oblasti a za podpory expertů pro akční 

výzkum získali systematické poznatky o tom, co se děje či stalo v jejich třídě nebo škole v průběhu 

realizace celé aktivity resp. v samotném kroužku a na základě zjištěného navrhli a aplikovali 

zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu. 

 

Zapojené školy: 

Kraj Vysočina: 6 základních a 3 střední školy, vzájemně spolupracují. 

Moravskoslezský kraj: 7 základních škol a 4 střední školy, vzájemně spolupracují. 

 

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018  Celkové plánované výdaje: Kč 8.787.398,- 

 

 

MŠMT – ŘO OP VVV 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I 
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Název projektu:  Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové  

     aktivity pro studenty v SŠ Bohumín 

Reg. č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008188 

Finanční podpora:    Kč 1.115.154,- 

 

Aktivita: III/1.2  Školní speciální pedagog dočasná personální podpora SŠ 

Aktivita: III/1.6 Školní kariérový poradce dočasná personální podpora SŠ  

Aktivita: III/2.1 Vzdělávání pedag.prac. SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin                                 

 varianty aktivity: d) Mentoring; e) Inkluze; g) Kariérové     

 vzdělávání; i) Osobnostně sociální rozvoj;  

Aktivita: III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi 
   vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin  

Aktivita: III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

 

 

 

Barevná zážitková zahrada živě i neživě 

 

Program 
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018 

Název priority 
Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu). 
 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou byli žáci Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace, kteří aktivity projektu 
realizovali a dále je užívali. Hmatovou stezku může využívat na akcích školy i široká veřejnost.  
 

Cíl projektu 
Cílem projektu bylo pořídit nové dřeviny (keře a stromy), bylinkové záhony a v rámci hodin 
environmentální výchovy provést jejich výsadbu na pozemcích školy žáky školy pod vedením pedagogů a 
údržbáře. V dílnách zhotovili žáci technických oborů dvě ptačí budky, které zavěsili na stromy ve školní 
zahradě. Dominantou školní zahrady je hmatová stezka bosou nohou (zážitková stezka), která je určena 
pro vnímání různých povrchů a přírodních materiálů bosými nohami. 
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Výstupy projektu 
Výstupem projektu byl vznik nové bylinkové zahrádky pro potřeby školní jídelny Restaurace a kavárny Na 
Náměstí a odborného výcviku oboru kuchař-číšník, výsadba keřů a stromů před školou a na školní 
zahradě, výroba ptačích budek a popisků k rostlinám, keřům a stromům, vybudování hmatové stezky 
bosou nohou. 
 

Harmonogram projektu 
Výsadba dřevin –    1. 9. 2017 – 31. 3. 2018 
Bylinková zahrádka -  31. 3. 2018 – 30. 6. 2018 
Hmatová stezka -  31. 3. 2018 – 31. 8. 2018 
 

Financování projektu 

Druh nákladu/výdaje 
 v Kč,  
 v % 

Spotřebované nákupy 48 000,-- 

Osobní náklady – DPP včetně odvodů (20 % příspěvku) 12 000,-- 

Neinvestiční náklady/výdaje celkem 60 000,-- 

Podíl požadovaného příspěvku na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích 100 % 

 
 

14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 

Ve školním roce 2017/2018 působily ve škole dvě odborové organizace:  

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

 Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství  

(ZO ČMOS PŠ). 

Vedení školy projednávalo s výbory základních organizací: 

 pravidla čerpání rozpočtu FKSP, 

 rozvrh čerpání dovolené, 

 systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,  

 změny organizace práce,  

 účast ZOOS na pravidelných kontrolách, 

 změny v organizační struktuře školy, změny organizačního řádu, 

 vývoj zaměstnanosti,  

 pracovní podmínky, 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 otázky struktury rozpočtu na rok 2018. 

Vedení školy informovalo výbory základních organizací:  
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 o výsledcích hospodaření školy, 

 o čerpání FKSP, 

 o průběžném stavu žáků. 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
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: 

 město Bohumín, 

 BONATRANS GROUP a. s., 

 VIADRUS a. s., 

 MS UTILITIES & SERVICES a. s., 

 ŽDB Drátovna a. s. 
 

V oblasti strojírenství škola dále spolupracuje: 

 Vanhoz s.r.o., 

 Karimpex – strojírny s.r.o., 

 Stelmar s.r.o., 

 Gesomont s.r.o. 
 

Odborné praxe žáků zajišťuje řada smluvních partnerů: 

 Mechanizace a doprava – Roman Gavelčík, 

 Progres Hefner, 

 Autosalon Kudrna, 

 Textura, s.r.o., 

 Plynoservis Jiří Mosler,  

 Shimano Czech republic, s.r.o., 

 M.Vicherek – oprava motorových vozidel,  

 VAST OIL, s.r.o., 

 SIEN partner s.r.o., 

 JAS Automotive s.r.o., 

 Římanek Motor s.r.o., 

 Opravna motorových vozidel Jakub Stankuš, 

 Auto styl – opravy motorových vozidel,  

 Autoslužby LM,  

 J.Kubeša – oprava motrových vozidel,  

 MKL Autoservis, 

 Autodíly Lumír Firla, 

 MM Toyocar, s.r.o., 

 Dětský diagnostický ústav, 

 Dům dětí a mládeže, o.p.s., 



27 
 

 Sociální služby Města Orlová, 

 DUHA, o.p.s., 

 Domácí péče SOS, s.r.o., 

 CR BOBEŠ, z.s., 

 bec Dětmarovice,  

 UGO Trade s.r.o., 

 Komunitní centrum Maják,  

 Domov Slunečnice,  

 Direct Parcel Distribution CZ,  

 Autodíly Pilot,  

 Salón Klára,  

 Salón Radka Schneiderová,  

 Salon Šárka,  

 Taverna Elpida,  

 MADU TRADE s.r.o., 

 Sociální služby Města Orlová, p.o.,  

 ČMS, a.s.,  

 BOSPOR, s.r.o., 

 Vodoinstalatérství, Petrovice u Karviné,  

 Eva Šaffrová,  

 RB AUTO, s.r.o., 

 Cash and Carry,  

 LIDL ČR,  

 Demos Trade,  

 P.Dussmann s.r.o.,  

 Prodej a servis elektroniky Bohumín,  

 Nemocnice se poliklinikou Orlová,  

 Stavitelství Radek Pacoň,  

 Restaurace Partyzán,  

 Martin Havran Autoslužby,  

 Rustikal Bar,   

 Počítače Orlová, s.r.o., 

 Autoservis Jan Ciastoň,  

 Pivnice Kovárna,  

 Restaurace Bowling Green,  

 H&K PROFESS s.r.o.,  

 Soukromá stomatologická laboratoř Dolní Lutyně,  

 Antoš Doboš – PRIMA,  

 Šance pro region, s.r.o.,  

 F.Ženíšek – revizní a montážní služby,  

 R.Štemonová – Potraviny,  

 Petr Kubala – Karviná. 
 

Ostatní partnerské organizace: 

 Domov Jistoty p.o., 

 Charita Bohumín, 

 Centrum sociálních služeb Bohumín p.o., 

 Slezská diakonie, 

 městská a státní policie, 

 mateřské a základní školy v Bohumíně a okolí. 
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