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Úvod 
 

Vážení přátelé, 

  

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

rok 2013/2014. V tomto školním roce se ve škole vzdělávalo 675 žáků v pěti studijních a osmi 

učebních oborech. V nástavbovém studiu pak také v denní, večerní i dálkové formě studia. 

Žáci se učili ve dvou budovách teoretického vyučování.  Součástí školy je Kavárna 

a restaurace na náměstí T. G. Masaryka, která slouží také ke školnímu stravování, dílny pro 

výuku strojních a elektro oborů, tělocvičny, které se využívají i pro mimoškolní činnost 

organizovanou Školním sportovním klubem, pracoviště pro odbornou výuku kadeřníků, která 

poskytují služby i pro veřejnost. 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. 

 

Všichni jsme usilovali o rozvíjení vědomosti, dovednosti, schopnosti, postojů a hodnot 

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

žákům obsahově širší všeobecné vzdělání, přidat odborné kompetence a upevňovat 

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

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

 

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

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

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

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

mnoho dalších. 

 

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

místního i regionálního tisku a televize. 

 

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

umožnilo získat prostředky na vybavení odborných učeben, využívat výukové materiály 

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

některých oborů. 

 

V samotném závěru školního roku ukončilo činnost stávající vedení školy. Vedením školy byl 

dočasně pověřen zástupce statutárního orgánu Ing. Tomáš Cedivoda, který má za úkol dovést 

školu k novému konkurzu na funkci ředitele školy. 

 

Ing. Tomáš Cedivoda 

zástupce statutárního orgánu 
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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 2013/2014 vyučovala 14 oborů, z toho 

je vyučováno 8 oborů středního vzdělání s výučním listem, 5 

oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, 1 obor 

nástavbového studia s maturitní zkouškou – Podnikání, je 

vyučován ve formě denní, večerní i dálkové. 

  

Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 

 

Vedení školy:   ředitelka: 

Ing. Zuzana Serbousková 

    zástupce ředitelky pro teorii a zástupce statutárního orgánu: 

     Ing. Tomáš Cedivoda 

    zástupce ředitelky pro teorii: 

      Mgr. Monika Horvátová 

    vedoucí dílen, vedoucí učitel odborného výcviku: 

     Václav Uherek 

    vedoucí ekonomického úseku: 

     Ing. Martina Pešatová 

    vedoucí provozního úseku: 

  Ing. Adam Neumann 

 

Právní forma:    příspěvková organizace 

 

Telefon:   596 097 911 

 

E-mail:   sekretariat@sosboh.cz 

 

Internetová adresa:  www.sosboh.cz 

 

Školská rada:   Předseda Mgr. Pavla Skokanová  

    Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. 

 

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

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

 

KÓD 

OBORU 
NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač MECHATRONIK 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

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

65-41-L/01  Gastronomie GASTRONOMIE 

75-41-M/01 Sociální činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 

 

 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou 
 

KÓD 

OBORU 
NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

23-51-H/01 Strojní mechanik ZÁMEČNÍK 

23-56-H/01 Obráběč kovů OBRÁBĚČ KOVŮ 

23-68-H/01 
Mechanik opravář motorových 

vozidel 
AUTOMECHANIK 

26-51-H/01 Elektrikář ENERGETIKA 

26-57-H/01 Autoelektrikář AUTOELEKRIKÁŘ 

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 - večerní 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. 2013 

 
 

Vedení školy: 6 

ředitelka 1 

zástupci ředitelky pro TV  2 

vedoucí učitel OV - vedoucí dílen 1 

vedoucí ekonomického úseku 1 

vedoucí provozního úseku 1 

Učitelé celkem 48,02 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 16,50 

          muži 5 

          ženy 11,50 

učitelé odborných předmětů 15,02 

          muži 6,00 

          ženy 9,02 

učitelé odborného výcviku 16,50 

          muži 9,80 

          ženy 6,70 

Externí učitelé celkem 1,00 

všeobecně vzdělávacích předmětů 0,87 

odborných předmětů 0,13 

Ostatní pedagogičtí pracovníci celkem 3 

výchovná poradkyně 1 

metodik prevence patologických jevů 1 

školní psycholožka 1 

Ostatní pracovníci celkem 31,44 

THP 8,00 

dělnické profese 23,44 

CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ 

ŠKOLY 
89,46 
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4 Údaje o přijímacím řízení 

 
4.1 Přijímací řízení ve školním roce 2013/14 
 

Pro školní rok 2013/2014 bylo otevřeno 7 oborů vzdělání s výučním listem, 2 obory vzdělání 

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

nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou ve formě denní a dálkové. 

 

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

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

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

učebních oborů ve zkrácené formě byli uchazeči přijímání dle průměrného prospěchu 

z předchozího studijního oboru.  

 

Škola zaevidovala 312 přihlášek, z toho 235 přihlášek pro denní studium, 56 přihlášek pro 

nástavbové studium a 21 přihlášek pro zkrácené jednoleté studium. Z 235 přihlášek do 

denního studia bylo evidováno 31 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou.  

 

Přijato bylo 134 uchazečů do denního studia z toho 31 uchazečů do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou, 33 uchazečů do denní formy nástavbového studia, 23 uchazečů k dálkovému 

studiu.  

 

 
 

4.2 Počet žáků podle jednotlivých oborů 
 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
 

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

26-43-L/01 Mechanik elektrotechnik 34 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – mechatronik 7 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 75 

65-41- L/01 Gastronomie 31 

75-41-M/01 Sociální činnost 74 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní 46 

64-41-L/51 Podnikání – večerní 12 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové 51 

Celkem žáků 330 
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Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

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

23-51-H/01 Strojní mechanik 27 

23-56-H/01 Obráběč kovů 47 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 56 

26-51-H/01 Elektrikář 24 

26-57-H/01 Autoelektrikář 11 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 67 

69-51-H/01 Kadeřník 68 

69-54-E/01 Provozní služby 9 

Obory ve zkrácené formě 

26-51-H/01 Elektrikář – zkrácená forma 9 

69-51-H/01 Kadeřník – zkrácená forma 6 

Celkem žáků 324 

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2013 celkem 675 žáků. 

 
 

4.3 Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání 
 

Obory Počet tříd 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 9 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 6 

Obory středního vzdělání s výučním listem 16 

Celkem 31 

 

4.4 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání 
 

Obory Počet žáků 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 221 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 130 

Obory středního vzdělání s výučním listem 324 

Celkem 675 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Vyhodnocení hlavních úkolů školy 
 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úspěšně ukončili tři vyučující kurz na 

funkci hodnotitel pro státní část maturitních zkoušek. Jedna učitelka absolvovala základy 

znakového jazyka potřebné pro výuku v oboru Sociální činnost. Dva učitelé odborného 

výcviku ukončili bakalářské studium. Jedna pracovnice absolvovala vzdělávání Základy 

bezpečnosti v prostředí sociálních sítí a internetu a další tři kvalifikační studium pro ředitele 

škol a školských zařízení.  Tradičně se účastníme vzdělávání v rámci různých projektů a 

školení novinek databázového programu Bakaláři. 

 

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

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

dovedností a jsou podkladem pro prezentace žáků na veřejnost především u kuchařů – číšníků 

a kadeřníků. 

 

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

pohybové aktivity žáků a jejich pravidelné sportování. Do činnosti bylo zapojeno 8 učitelů. 

V současnosti eviduje klub 136 členů. Činnost klubu je výrazně podporována z finančních 

dotací města Bohumína. 

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

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

většinu problémových žáků. Prostřednictvím výchovných komisí řešíme jednotlivé případy 

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

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

zajímavých akcí. 

 

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

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

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

jednotlivých oborů předvedli své dovednosti případným zájemcům o studium. Prezentace 

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

žáků byl završen lednovým dnem otevřených dveří. 

 

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

termínu přihlásilo 76 žáků. Díky kvalitní organizaci maturitní zkoušky byla škola vybrána i 

pro podzimní termín jako spádová škola. 
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5.2 Prospěch – závěr školního roku 2013/14 
 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou   

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznam. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

PSČ1 Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost  28 0 18 10 2,524 

  I. ročník 28 0 18 10 2,524 

GAS2 Gastronomie, Sociální činnost 24 0 18 6 2,226 

MPD2 Mechanik elektronik, Provoz a ekonomika dopravy 23 1 18 4 2,422 

  II. ročník 47 1 36 10 2,319 

GA3 Gastronomie 19 0 19 0 2,500 

MES3 Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač 24 0 10 14 3,196 

PD3 Provoz a ekonomika dopravy 24 0 16 8 2,330 

SČ3 Sociální činnost 20 0 16 4 1,888 

  III. ročník 87 0 61 26 2,487 

MPD4 Mechanik elektronik, Provoz a ekonomika dopravy 23 2 16 5 2,642 

SČ4 Sociální činnost 23 0 23 - 1,997 

  IV. ročník 46 2 39 5 2,306 

Celkem 208 3 154 51 2,412 

 

 

 

Nástavbové obory      

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo   s 

vyznam. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

POD1 Podnikání – denní 21 0 13 8 2,798 

POE1 Podnikání – dálkové 10 0 6 4 2,429 

  I. ročník 31 0 19 12 2,720 

POD2 Podnikání – denní 15 0 12 3 2,699 

POV2 Podnikání – dálkové 9 2 7 0 2,123 

  II. ročník 24 2 19 3 2,502 

POE3 Podnikání – dálkové 15 2 12 1 2,237 

POV3 Podnikání – večerní 12 1 8 3 2,552 

  III. ročník 27 3 20 4 2,378 

Celkem 82 5 58 19 2,554 
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Obory středního vzdělání s výučním listem    

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznam. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

ELZ1 Elektrikář - zkrácené 7 2 5 0 2,063 

ESM1 Elektrikář, Strojní Mechanik 15 0 9 6 2,545 

KD1 Kadeřník 18 0 13 5 2,423 

KDZ1 Kadeřník - zkrácené 6 1 1 4 2,550 

KUČ1 Kuchař-číšník 22 0 13 9 3,028 

MO1 Mechanik opravář motorových vozidel 18 0 10 8 3,073 

OK1 Obráběč kovů 21 1 12 8 2,872 

PSL1 Provozní služby 6 0 6 0 2,367 

  I. ročník 113 4 69 40 2,754 

EOK2 Elektrikář, Obráběč kovů 18 0 12 6 2,812 

KČM2 Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel 29 0 20 9 2,662 

KD2 Kadeřník 22 1 18 3 2,546 

  II. ročník 69 1 50 18 2,659 

AOK3 Autoelektrikář, Obráběč kovů 20 1 12 7 2,691 

KČS3 Kuchař-číšník, Strojní mechanik 29 0 22 7 2,923 

KD3 Kadeřník 25 3 20 2 2,554 

MO3 Mechanik opravář motorových vozidel 20 0 17 3 2,853 

OKD3 Obráběč kovů - dálkové 21 2 17 2 2,031 

  III. ročník 115 6 88 21 2,686 

Celkem 297 11 207 79 2,707 
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5.3 Prospěch – maturitní zkoušky 
 

červen 2014 

 

Obor 
Prospěch 

s vyznam. prospělo neprospělo nekonalo počet ve třídě 

Mechanik elektrotechnik 0 4 3 0 7 

Provoz a ekonomika dopravy 2 7 2 5 16 

Sociální činnost 2 6 15 0 23 

Podnikání – denní 0 5 7 3 15 

Podnikání – dálkové 0 9 5 1 15 

Podnikání – večerní 0 5 4 3 12 

 

 

 

 

včetně opravných zkoušek v září 2014 

 

Obor 
Prospěch 

s vyznam. prospělo neprospělo 
nemají 

MZ 
počet ve třídě 

Mechanik elektrotechnik 0 6 1 1 7 

Provoz a ekonomika dopravy 2 10 0 1 13 

Sociální činnost 2 10 11 11 23 

Podnikání – denní 0 7 6 7 14 

Podnikání – dálkové 0 11 3 3 14 

Podnikání – večerní 0 6 3 3 9 
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5.4 Prospěch – závěrečné zkoušky  
 

červen 2014 

 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyznam. 
prospělo neprospělo 

AOK3 Autoelektrikář 0 4 0 3,083 

AOK3 Obráběč kovů 3 6 0 2,037 

MO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 15 2 3,511 

KČS3 Kuchař - číšník 0 10 2 3,242 

KČS3 Strojní mechanik 1 9 0 2,500 

KD3 Kadeřník 4 11 2 1,856 

OKD3 Obráběč kovů – dálková forma 2 17 0 2,315 

ELZ1 Elektrikář – zkrácená forma 3 4 0 1,571 

KDZ1 Kadeřník – zkrácená forma 2 0 0 1,167 

CELKEM 15 76 6 2,506 

 

 

včetně opravných zkoušek v září 2014 

 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyznam. 
prospělo neprospělo 

AOK3 Autoelektrikář 0 6 1 3,571 

AOK3 Obráběč kovů 3 6 0 2,037 

MO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 17 0 3,451 

KČS3 Kuchař - číšník 0 15 0 3,215 

KČS3 Strojní mechanik 1 9 0 2,500 

KD3 Kadeřník 4 15 5 2,889 

OKD3 Obráběč kovů – dálková forma 2 18 0 2,333 

ELZ1 Elektrikář – zkrácená forma 3 4 0 1,571 

KDZ1 Kadeřník – zkrácená forma 2 0 0 1,167 

CELKEM 15 90 6 2,743 
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5.5 Srovnání prospěchu  
 

Srovnání výsledných průměrů ve vybraných profilových předmětech v jednotlivých školních letech 

 

Všeobecné předměty/šk. rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

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

Anglický jazyk 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 

Německý jazyk 2,9 2,8 2,6 2,5 2,6 

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

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

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

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

Odborné předměty/Školní rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

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

Silniční vozidla 3,1 3,2 3,1 3,3 3,6 

Účetnictví 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 

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

Marketing 2,8 2,4 2,5 2,6 3,2 

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

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

Strojnictví 2,9 3,0 3,2 3,0 2,7 

Strojírenská technologie 3,4 3,0 3,0 3,3 3,0 
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Závěrečné zkoušky 

 

Srovnání závěrečných zkoušek v jednotlivých školních letech  
 

Závěrečné zkoušky 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

S vyznamenáním 13 žáků   15 žáků   15 žáků   15 žáků   15 žáků   

Prospělo 115 žáků   119 žáků   67 žáků 89 žáků   90 žáků   

Neprospělo 0 žáků   8 žáků   11 žáků 4 žáci   6 žáků   

Průměrný prospěch 2,6 2,8 3,04 2,64 2,743 

Celkem 128 žáků   142 žáků   112 žáků   108 žáků   111 žáků   
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Maturitní zkoušky 

Srovnání maturitních zkoušek v jednotlivých školních letech  
 

Maturitní zkoušky 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

S vyznamenáním 23 žáků 5 žáků 6 žáků 4 žáci 4 žáci 

Prospělo 135 žáků 103 žáků 109 žáků 98 žáků 50 žáků 

Neprospělo 10 žáků 28 žáků 23 žáků 22 žáků 24 žáků 

Průměrný prospěch 2,5 2,6 2,4 2,7 2,6 

Celkem 168 žáků 136 žáků 138 žáků 124 žáků 77 žáků 
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 můžeme rozdělit do 

následujících oblastí: 

 Zvyšování kvalifikace 

 Specializační a rozšiřující studium 

 Kurzy a semináře 

 Kurzy spojené se státní části maturitní zkoušky 

 

Zvyšování kvalifikace:  

 Dva učitelé odborného výcviku ukončili bakalářské studium a získali titul Bc. 

 Jedna učitelka studuje v rámci magisterského studia další aprobační předmět – český 

jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci 

 

Specializační a rozšiřující studium: 

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

 

Kurzy a semináře: 

 Jedna učitelka absolvovala seminář Rozvrh databázového programu Bakaláři. 

 Jedna učitelka absolvovala vzdělávání Základy bezpečnosti v prostředí sociálních sítí a 

internetu  

 Jedna učitelka absolvovala základy znakového jazyka potřebné pro výuku v oboru 

Sociální činnost.  

 Jeden učitel absolvoval kurz Automobily. 
 
  

Kurzy spojené se státní části maturitní zkoušky: 

 Tři učitelé českého jazyka a cizích jazyků získali certifikát pro výkon funkce hodnotitele 

písemných prací a ústní zkoušky. 

 

 

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

bezproblémový průběh státních maturit a to díky pochopení a vstřícnému postoji 

pedagogických pracovníků. 
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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 2013/14 v počtu 11 členů. V září 

začala práce komise vstupním testováním žáků 1. ročníků. Členové se rovněž podíleli na 

realizaci podzimních maturitních zkoušek. Do výuky anglického jazyka zajistili časopis 

Bridge. 

 

V říjnu se členové komise podíleli na přípravě a zajištění Dne řemesel.  

 

Dne 12. 12. se žáci naší školy zúčastnili poznávací exkurze do Vídně. Prohlédli si 

nejvýznamnější pamětihodnosti. Pak zavítali na vánoční trh před vídeňskou radnicí.  

 

V lednu se vybrané třídy se zúčastnili akce „Divadlo nekouše“. 

 

7. 2. se uskutečnilo v Karviné okresní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se  zúčastnila 

žákyně ze třídy PSČ 1 a žák třídy MES3. V konkurenci žáků z gymnázií se sice umístili 

v druhé polovině startovní listiny, nicméně i malý úspěch je nutno vyzvednout. 

 

4. 3. se žáci třetích ročníků maturitních tříd zúčastnili v Komorní scéně Aréna divadelního 

představení „S nadějí a bez ní“  

 

V dubnu vrcholila příprava k jarní části maturitních zkoušek. Členové komise pracovali na 

tvorbě pracovních listů. 

 

12. 5. se žáci prvních až třetích ročníků maturitních tříd zúčastnili v Komorní scéně Aréna 

divadelního představení "Plešatá zpěvačka“.  

 

3. 6. se řada členů komise a žáků školy zúčastnila završení 1. ročníků projektu Chodba školy, 

který je součástí mezinárodního projektu Světová škola“. 

 

Ve dnech 16. – 17. 6. zorganizovali dva členové komise zájezd do Terezína. Na programu 

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

 

Členka komise pracovala celý rok na webových stránkách naší školy, grafice webu, úpravě 

fotografií, plakátech pro kavárnu. Další členka je zapojena do projektu Hair, který má 

zdokonalit anglický jazyk v oboru kadeřník. 

 

Na naší škole v tomto roce působila rodilá mluvčí, stážistka, která se podílela pod vedením 

vyučujících anglického jazyka na výuce. 
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7.2 Předmětová komise přírodovědná, ICT a EVVO 
 

Ve školním roce 2013/14 pracovala poprvé sloučená komise pro oblasti ICT, přírodních věd a 

EVVO. Na začátku roku proběhlo stěhování a zprovozňování učeben ICT. V této oblasti se 

snažíme průběžně zkvalitňovat jak technické vybavení (modernizace učebny C01), tak 

softwaru (Money S3 – účetnictví apod.), aby odpovídal současným požadavkům. Učitelé ICT 

také zajišťovali on-line testování žáků, přijímací zkoušky, maturity na nečisto, apod. 

V oblasti přírodních věd bylo zorganizováno mnoho akcí pro žáky. V krátkém výčtu lze uvést 

například ekologické konference „Škola třídění odpadu“, „Noc vědců“ na přírodovědné 

fakultě OU, „Přírodovědný klokan“, „Světový den vody“ atd. Dále byly organizovány akce: 

„Fyzika všemi smysly“, návštěva mobilního planetária a také přednáška o astronomii. 

V rámci komise byly zajištěny konzultace studentů a jejich příprava k maturitním zkouškám. 

Další kapitolou byla problematika třídění a nakládání s odpady, kdy žáci byli seznamování 

s legislativou především v rámci oboru kadeřník. V této souvislosti byl také organizován 

celoroční sběr papíru. 

Komise a její členové se také podílela na prezentaci školy na akcích „Den řemesel“ a Dnech 

otevřených dveří. 
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7.3 Předmětová komise tělesné výchovy 
 

Ve školním roce 2013/14 naši žáci využívali sportoviště školy a navštěvovali sportovní areály 

města Bohumína. V hodinách tělesné výchovy studenti plavali, bruslili, hráli minigolf, 

věnovali se míčovým hrám, gymnastice, atletice. 

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

týdenních sportovních kurzů. Žákům byly nabídnuté sportovní aktivity, které dle svého 

zaměření mohli absolvovat:  

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

zaměřen na turistiku, orientaci v terénu, poznávání Valašska. 

 

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

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

absolvovali regeneraci v plaveckém bazénu BOSPOR a jako správní tenisté si zašli zahrát 

i minigolf.  

 

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

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

současně proběhl turnaj v petanque . 

 

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

kopané, florbalu, vybíjené. Nejlepší z těchto turnajů se pak utkali s žáky bohumínského 

gymnázia při postupových sportovních soutěžích ve florbalu, sálové kopané, odbíjené a 

basketbalu.  

Zúčastnili jsme se sportovních akcí organizovaných městem Bohumín, jako jsou 

celorepubliková soutěž „Plave cele město“, „Běh do schodů“, „Silvestrovský běh“, „Běh 

ulicemi města“.  

V rámci školního vzdělávacího programu absolvovali studenti druhého ročníku oboru 

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

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

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

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

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

v badmintonu. 

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

nabízíme sportovní mimoškolní vyžití financované z účelové dotace města Bohumína. 

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

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

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

snowboardingu. 
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7.4 Předmětová komise sociálně - ekonomická 
 

Předmětová komise sociálně - ekonomická pracovala ve školním roce 2013/14 v počtu 9 

členů. Celkem proběhly čtyři schůzky komise v termínech 29. 8., 18. 9., 29. 1., 18. 6.  

Komise se zabývala tvorbou maturitních okruhů a zpracováním zadání praktických 

maturitních zkoušek pro studijní obory, úpravami nabídky předmětů profilové části maturitní 

zkoušky, přípravou a realizací řady besed, přednášek a exkurzí, projektem „Světová škola“, 

udržitelností projektu „Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku“, revizí souladu RVP a 

ŠVP, ověřováním digitálních učebních materiálů oblasti: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT. 

6. 9. členové komise zorganizovali dnes již tradiční burzu učebnic pro žáky.  

Žáci třídy PD3 uspořádali předvánoční návštěvu opuštěných pejsků spojenou s vánoční 

nadílkou granulí, teplých přikrývek a pohlazení. 

V únoru se studentky 3. a 4. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnily na Slezské univerzitě v 

Opavě přednášky na téma „Srovnání sociální péče u nás a na Slovensku“. 

 

Pod záštitou komise proběhly přednášky „Státní sociální pomoc, hmotná nouze“, „Trestní 

právo – provinění mladistvých a jejich sankce“, „Peníze a platební styk“, beseda – charita 

Bohumín, exkurze – Úřad práce Bohumín. 

9. 5. proběhnul Den s hasičským sborem Kopytov, kterého se zúčastnili žáci tříd PSČ1, OK1, 

OK2, ESM1  

 

Žákyně a žáci oboru sociální činnost se podíleli na těchto akcích: 

 Beseda se streetworkerem  

 Návštěva azylového domu „Heřmánek“ 

 Návštěva Diagnostického ústavu Bohumín – Šunychl  

 Návštěva Dětského domova Srdce Karviná 

 Prezentace DVD „Seznamte se bezpečně, nástrahy internetu“ ze školení „Dítě v krizi“ 

 Pomoc při akci „Třiďte s námi – ekologický den 

 

25. dubna se konala na chodbách budovy Husova výstava PET a my, My & PET. V 1. 

poschodí fotografie členů občanského sdružení Vize – art. Ve 2. poschodí instalace prací žáků 

sociální činnost. Výstava byla koncipována jako tematický protiklad: zvířata, příroda a PET 

lahve. Výstava fotografií zachycuje zvířata a krajinu našeho regionu. PET lahve a jejich 

používání, dopad výroby na životní prostředí, zahlcování ekosystémů plastovým odpadem, 

škodlivost látek, které jsou obsaženy v PET.  

V červnu pomáhali žáci třídy SČ1 při atletických závodech mateřských škol. 

V rámci projektu Světová škola proběhla sbírka 300 čepic pro Tanzánii.  
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7.5 Předmětová komise strojní a elektro 
 

Předmětová komise pracovala ve školním roce 2013/14 v počtu 14 členů. 

 

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

 Č. Těšín – Danghee (dodavatel pro Hyunday)  

 Kopřivnice – Tavesco (dodavatel pro Škodu)  

 Správa železničních dopravních cest 

 BONATRANS a.s.   OK2 

 AZ-FIN servis, s.r.o. 

 EVRAZ (Z projektu) – MES3, AOK3, EOK2 

 

Učitelé i žáci se aktivně podíleli na přípravě i realizaci Dne řemesel, který se setkal 

s pozitivním ohlasem široké veřejnosti, ale i samotných základních škol. Zájemci si 

vyzkoušeli frézování jmen na dveřní štítky, poznali, že dobře zapájený spoj vyžaduje pevnou 

ruku, případně si sestrojili vlastní blikačku. 

Žáci všech technických oborů se zúčastnili školního kola soutěže odborných dovedností. Dva 

žáci oboru obráběč kovů postoupili do krajského kola soutěže KOVO Junior, kde v silné 

konkurenci obsadili 9. a 11. místo. 

Na konec školního roku se komise zabývala přípravou a realizací Jednotných závěrečných 

zkoušek. Výsledky byly letos průměrné. 
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7.6 Předmětová komise služeb 
 

Předmětová komise služeb pracovala v počtu 8 členů. Podle plánu práce zajišťovala hlavně:  

 Prezentaci oborů 

 Náborovou činnost 

 Přípravu žáků na soutěže odborných dovedností 

 Exkurze  

 Odborné semináře  DVPP 

 Přípravu a organizaci JZZZ 

 

Žáci dělali dobré jméno škole na těchto akcích: 

 Den zdraví na základních školách s ukázkou účesů 

 Rauty včetně obsluhy 

 Přípravu kuchařských výrobků pro školní i mimoškolní akce 

 Výstavu slavnostních tabulí a výrobků moderní gastronomie na dnech otevřených dveří 

 Výstavu výrobku kuchařů na dni řemesel 

 Ukázky kadeřnických účesů na dni otevřených dveří a dni řemesel 

 

 

Výuka žáků na provozních pracovištích: 

 

Zařazení žáků 2. a 3. ročníků na provozní pracoviště 

 Kadeřník – kadeřnické salóny v Ostravě, Karviné, Orlové a Bohumíně (celkem 7 

provozních pracovišť) 

 Kuchař-číšník – restaurační zařízení v Bohumíně, Dětmarovicích, Orlové a Ostravě 

(celkem 6 provozních pracovišť včetně RaK) 

 Gastronomie – restaurační zařízení v Rychvaldě, Karviné, Orlové a Bohumíně, (celkem 6 

včetně RaK) 

 

Hodnocení provozních pracovišť bylo zaměřeno na: 

 Spolupráci s vedoucími provozoven 

 Podíl žáků na zakázkové činnosti 

 Odměňování žáků na provozních pracovištích 

 Spolupráce instruktorů s UOV (hodnocení a absence žáků) 

 Plnění tematických plánů dle ŠVP  
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8 Činnost a výsledky odborného výcviku ve školním roce 2013–

2014 
 

8.1Prezentace školy 
 

Hlavní podíl na prezentaci školy nese odborný výcvik. Největší část práce odvedli jeho 

zaměstnanci v rámci Dne řemesel v přípravné fázi při instalaci výstavních ploch a při 

vlastním předvedení praktických ukázek odborných dovedností žáků školy. Návštěvníci Dne 

řemesel si mohli zhotovit jednoduchý výrobek nebo ochutnat ze široké nabídky nápojů a 

pokrmů připravených žáky oboru Kuchař – číšník. Kadeřníci nadchli veřejnost širokou 

paletou účesů. Žáci strojních oborů předváděli práci s KOSY frézkou, automechanici 

odstranění závady na motorovém vozidle pomoci diagnostiky. Elektrikáři představili zapojení 

domovní instalace a elektrotechnici pájení na plošné spoje. 

 

Žákům z regionu představili učitelé odborného výcviku školu na besedách, burze povolání 

v Karviné a posléze i jejich zákonným zástupcům na třídních schůzkách v kmenových 

základních školách. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Soutěž odborných vědomostí a dovedností  
 

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

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

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

s maturitní nebo praktickou části závěrečných zkoušek. Všichni tak mají možnost se ujistit, že 

jsou na tyto blížící se zkoušky dobře připraveni. 

Na přípravě teoretické a praktické části soutěže se podíleli učitelé odborných předmětů a 

odborného výcviku. Znalosti soutěžících byly ověřovány formou písemných testů a 

praktickým předvedením dle propozic soutěže.    

Z celkového počtu 111 žáků se soutěže zúčastnilo 94 soutěžících (84,7 %). 
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Výsledky: 

Obor 
Evidenční 

stav žáků 

Počet 

soutěžících 

žáků 

Účast v 

% 

Strojní mechanik 9 9 100,0 

Obráběč kovů 8 8 100,0 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
17 16 94,1 

Autoelektrikář 7 6 85,7 

Kuchař-číšník 18 11 61,1 

Gastronomie 20 18 90,0 

Kadeřník 23 21 91,3 

Mechanik elektrotechnik 9 5 55,6 

Celkem 111 94 84,7 

 

 

Přehled o účasti a výsledcích vyšších kol soutěží odborných dovedností: 

 

Obor Místo konání 
Datum 

konání 
Druh soutěže 

Účast 

žáků 

Umístění 

Jednotlivci Družstva 

Zámečník 
Soukromá střední 

škola, Třinec 

5. 2. 

2014 

Krajská soutěž Kovo 

Junior 2011 
2 

4. 

- 

15. 

Obráběč kovů 
Vítkovická ŠPŠ 

Ostrava Hrabůvka 

15. 3. 

2014 

Krajská soutěž Kovo 

Junior 2011 
2 

9. 

- 

10. 

Kadeřník 

Střední škola 

potravinářská a služby 

BRNO 

19. 4. 

2014 

Celostátní soutěž 

Brněnské zrcadlo 

2014 

2 

18. 

- 

19. 

Automechanik SŠAMP, Krnov 
19. 3. 

2014 

Automechanik Junior 

2014 
1 14. - 
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8.3 Tržby a výnosy za služby a produktivní práce  
 

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

podílely na této produktivní činnosti a za školní rok docílily tržby ve výši cca 381 000 Kč, což 

představuje oproti minulému období vlivem nižšího počtu žáků pokles o 100 000 Kč. 

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

následující tržby: 

Kadeřník:     163 234,- Kč 

Kuchař-číšník a Gastronomie:  25 600,- Kč  

Obráběč kovů:   123 000,- Kč,    

MOMV:                                     20 900,- Kč,      

Strojní mechanik   60 000,- Kč 

Mechanik elektrotechnik:   8 500,- Kč 

Doplňková činnost:   127 000,- Kč 

 

8.4 Modernizace vybavení a šetření školního majetku 
 

V rámci výuky pracoviště průběžně modernizujeme a doplňujeme učebními pomůckami, 

nářadím, nástroji i jiným drobným vybavením, nutným pro odbornou výuku. Zařízení 

odborných výukových pracovišť postupně modernizujeme. Všechny technologické celky 

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

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

 

Kadeřník – profesionální vysoušeč vlasů Klimazon ARTEM SPEED UP za 22500,- Kč 

Kuchař-číšník – nerezový pracovní stůl 2 ks za á 13 937,- Kč  (27 874,- Kč) 

Mechanik opravář motorových vozidel – vyvažovačka kol, dílenský zvedák pojízdný ruční, 

univerzální zvedák, endoskop, sonoskop, velká sada gola klíčů, rázový utahovák, velká sada 

nářadí do pojízdného pracovního stolu v celkové hodnotě 78 500,- Kč 

Obráběč kovů – Soustruh OPTIMUM D360 x 1000 DPA za 230 000,- Kč, z projektu „Kovo - 

Gastro“ strojní vybavení v hodnotě 60 000,- Kč, hutní materiál v hodnotě 60 000,- Kč. 

Strojní mechanik – sponzorský dar sociálního partnera závod Drátovny nářadí v hodnotě 

15 000,- Kč. 
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Elektrikář – z projektu „Profesní Kvalifikace Elektrické instalace“ – 2 sady nářadí, 8 ks 

altimetr, 8 ks digitální klešťový ampérmetr, 1 ks multimetr UNI-T v celkové hodnotě 75 000,-

Kč. 

Mechanik elektrotechnik – stejnosměrný zdroj, střídavý zdroj, digitální osciloskop, digitální 

altimetr, RLC můstek, pájecí a odsávací stanice, kufr s nářadím v celkové hodnotě 48 000,- 

Kč. 

 

8.5 Zpracovávání a ověřování metodických materiálů 
 

Ve školním roce 2013 – 14 byl ukončen projekt METALNET, kde se v průběhu uplynulého 

školního roku prakticky ověřovalo všech 26 výukových materiálů, vytvořených šesti 

partnerskými školami. Praktického ověřování se celkem zúčastnilo 415 žáků oborů Provoz a 

ekonomika dopravy, Mechanik elektrotechnik, Elektrikář, Obráběč kovů, Strojní mechanik, 

Mechanik opravář motorových vozidel. 

 

8.6 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 odborové organizace, 

smluvního lékaře, 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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8.7 Zařazení žáků na provozní pracoviště 
 

V uplynulém školním roce jsme umístili 140 žáků na 74 provozních pracovišť: 

 

Poř. číslo Název firmy  Místo Počet žáků 

1. AZ-FIN servis, s.r.o. Bohumín 3 

2. Autoservis Petr Volný Rychvald 2 

3. A.M.T. Moravia Ostrava 1 

4. SW Technik Ostrava 1 

5. LK Centrum  Ostrava 1 

6. Bohdan Khýr Ostrava 1 

6. ŽDB GROUP VIADRUS Bohumín 2 

7. Kadeřnictví Solar Těrlicko 1 

8. Elektrocentrum Ostrava 2 

9. Rely servis Ostrava 4 

10. Roman Gavelčík Mechanizace a doprava Orlová Poruba 2 

11. Autoservis Apollon Dolní Lutyně 2 

12. Truhlářství ROLS Bohumín 2 

13. Autoopravna Kostelňák Bohumín 1 

14. Radim Šindler - stolařství Ostrava 1 

15. Jana Prokešová - kadeřnictví Ostrava 1 

16. PR Market Třinec 8 

17. Billa, spol. s.o.r. Bohumín 6 

18. Lenka Střádalová Bohumín 1 

19. Salón Šárka Orlová   1 

20. Cestovní agentura B+B Travel CZ Karviná 1 

21. Schlecker Praha 8 4 

22. Autorizovaný prodejce Malý a Velký Ostrava 1 

23. Vítězslav Kucharčík koberce Bohumín 1 

24. David Šustek Bohumín 1 

25. Blejchař Pavel stolařství Bohumín Záblatí 1 

26. Jiří Klíma truhlářství Bohumín 1 

27. Milan Piecha truhlářství Bohumín 1 

28. Ocelové kordy ŽDB Bohumín 2 

29. Holičství,kadeřnictví Jana Klapová Ostrava 1 

30. Kadeřnictví Petra Dočekalová Domažlice 1 

31. Jan Hefner Bohumín 2 

32. Bonatrans Bohumín 2 

33. BSK Metal Bohumín 1 

34. Mléčné lahůdky Bohumín 5 
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35. Pekárna na růžku Bohumín 2 

36. Procon Dětmarovice 2 

37. Závod Válcovna, Ocelárna a recyklace Bohumín 4 

38. Schwartzmuhler s.r.o. Žebrák 4 

39. TB Company s.r.o. Bohumín 2 

40. Rossmann Bohumín 2 

41. Mutinová Liana Ostrava 1 

42. Tuproma Orlová 1 

43. Jaroslava Procházková Třinec 1 

44. Holičství a kad. Martina Kubánková Dětmarovice 1 

45. Pneuservis Stoklasa Dolní Lutyně 1 

46. Pavlína Stibůrková Bohumín 6 

47. Lahůdky Hvězda Dolní Lutyně 3 

48. SMO Orlová 2 

49. Jatka Madesa Mladějovice 1 

50. Truhlářství Vagunda Ostrava 1 

51. Obchod se zbožím Bohumín 2 

52. Interio CZ Budišov 1 

53. RASO Ostrava 1 

54. MIGO Bohumín 1 

55. Weisenpacher-autodílna Dolní Lutyně 1 

56. Holičství Petra Gebauerová Ostrava 2 

57. Roman Kovalský Bohumín 1 

58. Bochemie Bohumín 1 

59. Auto Tichý Ostrava 1 

60. Lenka Malá Ostrava 1 

61. Obchodní akademie Orlová 2 

62. Masarykova ZŠ Bohumín 2 

63. Golden gastro service Ostrava-Mar.Hory 5 

64 Benetton Fututrum, Avion Rudná Ostrava 2 

65. Kadeřnictví VENUS Karviná-N. Město 1 

66. VANHOZ Bohumín 1 

67. Vodoinstalatérství - Pajurek,  Bohumín-Šunychl 2 

68. Kadeřnictví-Šárka Brožkovičová Bohumín-Skřečoň 1 

69. Ing. A. Elblová, U Školky Ostrava-Poruba 1 

70. Vedení účetnictví-Ludmila Slaziníková Ostrava-Poruba 1 

71. Taverna Elpida-Šárka Vasiliu Rychvald 1 

72. Kadeřnictví PAULA Karviná, Mor. Ostrava 1 

73. Výtahy servis Bohumín 1 

74. Truhlářství-Petr Jurák Dolní Lutyně 1 
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8.8 Rekvalifikace a profesní kvalifikace 
 

Naše škola jako „Místní centrum celoživotního vzdělávání“ nabízela ve školním roce 2013 –

2014 profesní kvalifikace. V rámci projektu Vytvoření nabídky vzdělávacích programů 

vybraných dílčích kvalifikací v kovoobráběcích a gastro oborech se přihlásilo celkem 9 

uchazečů pro moduly:  

 Soustružení kovových materiálů,  

 frézování kovových materiálů a  

 CNC obrábění. 

  

Tyto moduly dokončili 4 uchazeči.  

Zbylé dva moduly, vrtání kovových materiálů a broušení kovových materiálů, které si zájemci 

hradili, ukončili dva uchazeči. Ti se pak přihlásili k závěrečné zkoušce v oboru Obráběč kovů, 

kterou úspěšně vykonali. 

Úspěšně pokračuje profesní kvalifikace „ Elektrické instalace“, kde školíme celkem osm 

uchazečů. 
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9 Školní poradenské pracoviště 
 

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

služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy a pomoc při řešení vzniklých problémů 

v oblasti vzdělávání i sociální. Tyto služby jsou realizovány prostřednictvím školní 

psycholožky, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence, speciální pedagožky. 

Cílem ŠPP je: 

 výchova ke zdravému životnímu stylu, zdraví člověka, vést žáky k vlastní zodpovědnosti 

za své chování a jednání, 

 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro 

jeho snižování,  

 umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou, 

 poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 

aspektů vzdělávání učitelům a rodičům, 

 připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

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

základnu preventivní činnosti, 

 koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními. 

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

neúspěšnosti, záškoláctví, problémového a rizikového chování žáků. Zejména v prvním 

pololetí probíhaly časté intervence školní psycholožky v oblasti řešení problémového chování 

žáků zejména na odborném výcviku žáků a rovněž tak i v době teoretické výuky. 

Školní poradenské pracoviště navštěvovali žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci a oceňovali 

účinnou pomoc při řešení nejen výukových a výchovných problémech, ale i pomoc 

v složitějších a náročnějších životních situacích.  

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

jednak na motivaci k učení, tak i na rozvoj učebních strategií, tzn. osvojení si technik na 

zlepšení soustředění, osvojení si učebního textu a následně schopnost umět dané znalosti 

aplikovat (rozvoj sociálních a komunikačních dovedností) zejména pak v návaznosti na 

možnosti uplatnění na trhu práce. 

Žákům a zákonným zástupcům se speciálními vzdělávacími potřebami byly poskytovány 

odborné poradenské služby se zřetelem na individuální možnosti, potřeby daného jednotlivce 

a jeho následné začlenění se do třídního kolektivu tak, aby tito žáci všestranně prospívali ve 

školním prostředí. 

Preventivní programy byly zaměřeny na zkvalitnění sociálního klimatu ve třídách a prevenci 

šikany. Prožitkové programy byly zaměřeny také na prevenci problémového a rizikového 

chování žáků (probíhaly besedy s žáky, prožitkové programy a akce ve spolupráci i 

s ostatními organizacemi). 
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V období školního roku 2013/2014  byly poskytnuty služby v následujícím rozsahu:  

 

 celkem 672 žáků, z toho 397 individuální pomoc, 221 skupinových intervencí (práce 

s žáky, depistážní činnost, řešení rizikového a problémového chování žáků, besedy). 

 celkem rodiče 42 individuálních konzultací, 30 konzultací skupinových (rodič + žák), 

 celkem učitelé 318 individuálních konzultací, 46 skupinově (tř. učitel, UOV, školní  

psych., výchovná  poradkyně.). 

 ostatní konzultace (OSPOD, SPC, PPP, jiní zaměstnanci školy) – 21 individuálních, 34 

skupinově. 

 

Další aktivity:  

 uskutečnilo se celkem 30 výchovných komisí,  

 18 výchovných pohovorů,  

 2x šetření šikany, 

 spolupráce při výzkumu Univerzity Palackého Olomouc - Fakulta tělesné kultury, 

 účast na komisi OSPOD MěÚ Bohumín.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků školního poradenského pracoviště bylo zaměřeno 

na tyto oblasti: 

 vzdělávací semináře„Metody práce s traumatem“, 

 účast na projektu „Od integrace k inkluzi“ (pořádá KVIC), 

 účast na odborné konferenci pod záštitou Asociace klinických psychologů  „Kognitivně 

behaviorální konference“, 

 účast na diskusním setkání v rámci 7th Conference Movement and Health - Univerzita 

Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury. 

 



Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace,  

Husova 283, Bohumín 

 

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014  33 

 

 

10 Výchovné poradenství 
 

Ve školním roce 2013/2014 pracovalo výchovné poradenství v rámci školního poradenského 

pracoviště školy v oblasti konzultační, poradenské a intervenční práce. Řešily se především 

následující události: 

 

 výchovné komise, 

 preventivní pohovory, 

 případy šikany. 

 

Výchovné komise se nejčastěji zabývaly řešením neomluvené absence. Cílem bylo řešit 

příčiny a najít vhodné řešení pro žáka. Postih byl druhořadou události. Rostoucí agresivita na 

pracovištích žáků a s ní spojena šikana se také projevila v práci komisí. V těchto případech 

byli do komisí přizváni zaměstnanci OSPOD a externě i Policie ČR. V jednom případě se 

komise zabývala požíváním lehkých návykových látek – marihuany. Řešil se i případ 

nedodržování BOZP. Po šetření výchovných komisí nastupuje k práci školní psycholožka, 

která v mnoha případech odhalila špatné rodinné zázemí žáka nebo jeho individuální 

problémy. 

 

Činnost výchovného poradce je ovšem naplňována i dalšími poradenskými, preventivními aj. 

aktivitami v každodenním styku se žáky, vyučujícími i rodiči a neposlední řadě ve spolupráci 

se školním psychologem. 
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11 Školní sportovní klub 
 

ŠSK pracoval podle plánu činnosti jednotlivých kroužků. Struktura kroužků i ve 2. pololetí 

školního roku 2013/2014 zůstala stejná. Do činnosti ŠSK bylo zapojeno 8 učitelů. Jsme 

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

členů naší základny. V současnosti máme evidovaných 136 členů. 

Činnost ŠSK výrazně podporuje finanční dotací město Bohumín. Na rok 2014 byla našemu 

sportovnímu klubu poskytnuta dotace ve výši 44 800,- Kč. Výše dotace byla schválena na 

zasedání zastupitelstva města dne 14. 4. 2014.  

V rámci Školního sportovního klubu pracují tyto kroužky: 

Fotbal, florbal  

Fotbalový kroužek se scházel každé sudé pondělí. Průměrně se kroužku účastnilo 20 žáků. 

Hrálo se formou školní ligy. Vítězem se stala třída PD3, druhé místo obsadila třída PD4 a třetí 

místo AOK3. V červnu proběhlo utkání mezi žáky kroužku a žáky 1. ročníků na velkém 

fotbalovém hřišti v Záblatí. 

Florbalový kroužek se scházel každé liché pondělí. Průměrně se kroužku účastnilo 20 žáků. 

Během školního roku se uskutečnily 2 turnaje a utkání proti Gymnáziu Františka Živného 

v Bohumíně. V červnu proběhl turnaj žáků kroužku proti žákům 1. ročníku tříd OK1, ESM1 a 

MO1 v rámci sportovně – turistického kurzu. 

Nohejbal  

Žáci se v kroužku scházeli málo. Výhodou tohoto sportu však je, že se dá hrát i jeden na 

jednoho. Pokud se chlapci sešli, hráli dle upravených pravidel hru 1x1, případně 2x2. 

Ve druhém pololetí, z důvodu nízké účasti žáků tohoto kroužku, jsme tělocvičnu okamžitě 

obsadili kroužkem volejbalu a basketbalu a tím byl zájem o sportování uspokojen. Členové 

kroužku nohejbalu se zapojili do kroužku volejbalu a basketbalu. 

Volejbal a basketbal  

Žáci se v kroužku scházeli vždy v liché pondělí v naší „Velké tělocvičně“. V letošním 

školním roce se účast v kroužku oproti minulým letům výrazně zlepšila a bylo tedy možné 

věnovat větší čas nácviku techniky s jednotlivými členy kroužku, kteří do hodin docházeli 

pravidelně. Basketbal byl zařazován především jako rušná část hodin. Větší zájem byl ze 

strany žáků o volejbal, a tak byl v zájmu zachování co nejhojnější docházky dáván větší 

prostor právě volejbalu. Ke konci školního roku už se žáci v kroužku scházeli jak v sudém tak 

v lichém týdnu a členové kroužku nohejbalu se zapojili do volejbalu. Pravidelná účast 

velkého počtu žáků je velkým úspěchem. 
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Tenis a badminton  

Členové kroužku se pravidelně vždy v úterý scházeli v prostorách velké tělocvičny, kde 

probíhaly tréninky. Bylo uspořádáno několik turnajů, kterých se zúčastnili i nečlenové 

kroužku (žáci naší školy). Za příznivého počasí se uskutečnil i venkovní turnaj v areálu 

zahrady SŠ, kdy žáci museli přemoci nejen soupeře, ale i vítr a slunce. Tímto turnajem jsme 

ukončili vnitřní sezonu a zahájili letní sezonu na antukových kurtech SŠ Bohumín, kde se 

členové kroužku věnují tenisu. 

Turistika  

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

akce: 25. 1. 2014 – Výstup na zimní Filipku, 15. 2. 2014 – Pochod Údolím Mladých, 

16. 3. 2014 – Mezi Ostravicí a Čeladnou, 5.  4.  2014 – Jarní výstup na Kozubovou, 31. 5. 

2014 – Výstup na Prašivou.  

Lyžování a snowboarding  

V letošním roce nám bohužel počasí nepřálo. Uskutečnily se pouze dva zájezdy do Mostů u 

Jablunkova a několik studentů se zúčastnilo tradičního pololetního zájezdu na Slovensko. 

Silový víceboj  

Kroužek se scházel každé pondělí. Po počátečním náporu se utvořily dvě skupiny cvičících a 

jeden trénink v týdnu nestačil, přidal se tedy  další den a to čtvrtek. Proběhlo školní kolo 

v benchpressu. Tři členky kroužku si rozšířily tréninkové dny a přihlásily se do oddílu 

vzpírání v Ostravě. Soutěže okresního formátu jsme se nezúčastnili z důvodu nemocnosti. 

Stolní tenis  

Žáci se na kroužek stolního tenisu scházeli dvakrát měsíčně. V březnu se uskutečnil turnaj, 

kterého se zúčastnilo 8 žáků. Vítězem se stal žák třídy PD3. 

 

Ve spolupráci se ŠSK jsou organizovány i jiné sportovní aktivity – lyžařské výcvikové kurzy 

pro žáky druhých a třetích ročníků, týdenní červnové sportovní kurzy pro žáky prvních 

ročníků. Všichni zainteresováni učitelé se snaží o zapojení co největšího počtu žáků do 

sportovní činnosti. Našim cílem je přimět žáky k individuálnímu provozování sportu i ve 

volném čase. 
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12 Realizované projekty 
 

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací 

v kovoobráběcích a gastro oborech,             

Projekt je zaměřený na vzdělávání dospělých v rámci procesu uznávání dosažených 

kompetencí. Ve vzdělávacích programech profesních kvalifikací Obsluha CNC obráběcích 

strojů, Frézování kovových materiálů, Soustružení kovových materiálů a Příprava minutek 

získali osvědčení účastníci programu. 

  

 

Interaktivně ke své budoucnosti – EU peníze středním školám         

Probíhalo ověřování vytvořených výukových materiálů. V rámci projektu byla vybavena 

převážná část učeben školy projekční, zvukovou a výpočetní technikou. Učitelé zapojeni do 

tvorby výukových materiálů mají k dispozici notebooky, které využívají pro přípravu do 

výuky i ve výuce samotné. 

 

Metalnet, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách,                          

Škola v projektu vystupuje jako partner. Projekt je zaměřený na obory strojní a elektro. Žáci 

s pomocí učitelů ověřovali vytvořené výukové materiály pro odborné předměty. Domácí i 

školní příprava se opírala o systém výuky v software moodle. 

 

HAIR – Lifelong leasing programme Leonardo da Vinci                                                   

Škola se zapojila do projektu Hair – moderní výuka anglického jazyka v kadeřnickém 

odvětví. Za peníze projektu se pořídil interaktivní projekční systém na učebnu H21. Žáci 

oboru Kadeřník získali učebnice anglického jazyka. 

 

Chodba školy 

Součást mezinárodního projektu „Světová škola“. Tématem, které jsme si sami vybrali, je 

VZDĚLÁNÍ. V rámci projektu jsme připravili 3. června 2014 workshop, jehož cílem bylo 

seznámit veřejnost a žáky školy nejen s Chodbou naší školy, ale i se stavem a problémy, 

dopady a důsledky vzdělání na život člověka v bohatých a chudých zemích světa. 
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13 Mimoškolní aktivity 
 

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

sportovních akcí.  

 

V září se žáci třídy PSČ1 zúčastnili startovacího kurzu v Budišově za účasti školní 

psycholožky a třídní učitelky. Cílem kurzu je vzájemné seznámení. 

 

V říjnu podnikli žáci strojírenských oborů se svými odbornými učiteli tradiční exkurzi na 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. 

 

V listopadu se stovka žáků zúčastnila divadelního představení Amigo, které se konalo 

v ostravské Aréně. Volejbalové výběry děvčat a chlapců se tradičně utkaly se soupeři 

z gymnázia v Bohumíně. 

 

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

žáci třídy KČM2. Učitelé cizích jazyků připravili jako každý rok zájezd do předvánoční 

Vídně pro 40 žáků. 

 

V lednu se 60 žáků zúčastnilo divadelního představení Hradeckého divadélka pro školy – 

„Divadlo nekouše“. 

 

V únoru proběhlo další divadelní představení pro 60 žáků v ostravské Aréně – „S nadějí i bez 

ní“. 

 

V březnu se žáci školy pravidelně účastní bohumínské akce „Běh ve věži“. I letos se přihlásilo 

40 zájemců o zajímavý sportovní výkon. Proběhla exkurze pro žáky v rámci projektových 

aktivit a byla realizována ve významné strojírenské firmě v Ostravě EVRAZ. 

 

V dubnu připravila učitelka výtvarné výchovy výstavu PET a my, my&PET. Výstavu si 

prohlédli nejen žáci školy. 

 

V květnu se 80 žáků zúčastnilo v ostravské Aréně divadelního představení "Plešatá 

zpěvačka".   

 

V červnu tradičně proběhly kurzy pobytu v přírodě. 31 žáků bylo na týdenním turistickém 

pobytu ve Valašské Bystřici ve skautské osadě Mraveniště. Učitelé jazyků připravili pro 40 

žáků dvoudenní seminář v Terezíně. Na programu byla prohlídka – Muzeum ghetta, 

Magdeburská kasárna, Malá pevnost, přednášky, beseda a celá řada dalších zajímavých akcí 

pro zájemce o českou historii. 
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14 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 
Ve školním roce 2013/14 nebyla ve škole realizována inspekční činnost ČŠI. 
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15 Údaje o hospodaření školy 
 

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

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

činnosti organizace – výsledky hospodaření za rok 2013, která byla projednána ve školské 

radě dne 26. 2. 2014 a následně předložena zřizovateli. 

 

Přehled hospodaření za kalendářní rok 2012, 2013 a 1. až 8. měsíc roku 2014. 

 

Období 1. - 12. měsíc 2012 1. - 12. měsíc 2013 1. – 8. měsíc 2014 

Náklady hlavní 

činnost 
56 174 115,72 53 744 759,83 30 883 940,54 

Výnosy hlavní 

činnost 
55 759 934,27 52 939 573,28 31 022 648,62 

Hospodářský 

výsledek hlavní 

činnosti 

-414 284,45 -805 186,55 138 708,08 

Náklady doplňková 

činnost 
3 383 244,18 3 774 114,27 2 357 690,45 

Výnosy doplňková 

činnost 
3 797 525,63 4 579 300,82 2 958 039,36 

Hospodářský 

výsledek doplňkové 

činnosti 

414 284,45 805 186,55 600 348,91 

Náklady celkem 59 557 359,90 57 518 874,10 33 241 630,99 

Výnosy celkem 59 557 359,90 57 518 874,10 33 980 687,98 

Hospodářský 

výsledek celkem 
0,00 0,00 739 056,99 
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Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že organizace vede hospodaření odděleně za hlavní 

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

 

V letech 2012 a 2013 organizace vědomě celý hospodářský výsledek doplňkové činnosti 

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

Za leden - srpen 2014 vykazuje organizace zisk v hospodaření jako celku ve výši 739.057,- 

Kč. Je předpoklad, že do konce roku bude zisk klesat, zejména vzhledem k zahájení topné 

sezóny a závěr roku bude vykázán, jako v minulých obdobích, s nulovým hospodářským 

výsledkem. 

 

DVPP 

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

další vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkové náklady vynaložené na vzdělávání 

pracovníků jsou patrné z tabulky: 

 

 

Období rok 2012 rok 2013 1. - 8. měsíc 2014 

Náklady na DVPP 

(Kč) 
4 390,00 3 820,00 2 390,00 

 

Vynaložená částka na DVPP je oproti minulým obdobím nižší z důvodu poklesu 

pedagogických pracovníků a rovněž vzhledem ke snaze zabezpečovat vzdělávání bezúplatně 

v rámci projektů OP VK. 

 

Péče o majetek 

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

opravy majetku, pořizování nového majetku a modernizaci a rekonstrukci.  

 

 

Období rok 2012 rok 2013 1. - 8. měsíc 2014 

Opravy 1 911 904 4 061 155 1 913 799 

Nový nákup 

HIM  
0 222 000 51 000 

Modernizace 

a rekonstrukce 
303 459 0 0 

 

 

V období školního roku 2013/14 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy na servis a 

údržbu počítačů, opravy střech včt. žlabů a svodů, servis a opravy topných systémů, čerpadel, 

opravy elektro a vodoinstalace, elektrospotřebičů a kancelářské techniky. Byla provedena 

výměna části copilitového zasklení tělocvičny ul. Revoluční, částečná výměna oken v budově 

dílen, ukončena III. etapa výměny oken v budově ul. Husova, kompletně opraveny podlahy 

v 2 učebnách v budově ul. Husova. 
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Organizace obnovuje počítačové učebny, zajišťuje modernizace počítačových sítí včetně 

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

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

výuku oboru Obráběč kovů a salátový pult pro výuku gastro oborů. 
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16 Spolupráce se sociálními partnery 
 

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

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

místní sociální organizace. 

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

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

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

obsahu kurikula. V rámci celoživotního vzdělávání je škola zajímavým partnerem pro 

organizace, které chtějí vzdělávat své zaměstnance. 

V rámci výše uvedených aktivit se škole podařilo získat statut autorizované osoby v oblasti 

profesních kvalifikací pro gastro, elektro a strojní obory. Touto formou budou do budoucna 

podpořeny aktivity v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v rámci Centra celoživotního 

vzdělávání, kterým škola je. 

 

Mezi nejvýznamnější sociální partnery školy patří: 

 BONATRANS GROUP a. s. 

 AZ Fin s. r. o. 

 ŽDB GROUP VIADRUS 

 Ocelové kordy ŽDB 

 SCHWARZMÜLLER s.r.o. 

 Rely servis s.r.o. 

 Jan Hefner – PROGRES Bohumín 

 

 

Ostatní partnerské organizace: 

 

 strojírenské a elektrotechnické firmy na území města a v blízkém okolí 

 sociální zařízení města Bohumín 

 mateřské školy 

 Pedagogicko – psychologická poradna 

 K – Centrum pro drogovou závislost  

 Charita Bohumín 

 městská a státní policie 

 MěÚ Bohumín 
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17 Spolupráce s odborovou organizací 

Ve školním roce 2013/2014 vznikla ve škole druhá odborová organizace, základní organizace 

Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska (ZO OS ČMS), která začala působit souběžně se 

základní organizaci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ZO OS ČMOS 

PŠ). 

Vedení školy projednávalo s výbory základních organizací: 

 znění kolektivní smlouvy – kolektivní smlouva pro rok 2014 nebyla do konce školního 

roku podepsána, 

 pravidla čerpání rozpočtu FKSP,  

 rozvrh čerpání dovolené, 

 účast ZOOS na pravidelných prověrkách BOZP, 

 návrhy změn vnitřních předpisů organizace, 

 změny v organizační struktuře školy, změny organizačního řádu, 

 návrhy kritérií osobních příplatků a odměn, 

 otázky zaměstnanosti a organizační změny na úsecích teoretického a praktického 

vyučování, 

 otázky struktury rozpočtu na rok 2014, 

 návrhy na snížení stavů nepedagogických pracovníků na ekonomickém úseku, zvýšení 

úvazku uklízeček a zvýšení platové třídy školnici, 

 

 

Vedení školy informovalo výbory základních organizací o: 

 výsledcích hospodaření školy, 

 nenárokových složkách platu,  

 průběžném stavu žáků. 
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18 Výsledky školy v programu KVALITA 
 

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

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

přidaná hodnota, kterou škola žákům předala. 

 

Výsledky testů žáků prvních ročníků v podzimním období 2013 

předmět 
úspěšnost 

(%) 

percentil 

škola 

percentil provoz a 

ekonomika dopravy 

percentil 

sociální činnost 

Český jazyk 55,2 3 7 11 

Matematika 36,7 4 7 11 

Anglický jazyk 58,8 6 14 11 

 

 

Výsledky testů žáků třetích ročníků v jarním období 2014 

předmět 

Čistá úspěšnost je poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů, 

kterého lze v testu dosáhnout (počtem úloh v testu). Může nabývat i záporných hodnot – pokud je dosaženo 

záporného skóre (při velkém počtu chybných odpovědí). 

provoz a ekonomika 

dopravy 
gastronomie sociální činnost 

mechanik elektrotechnik, 

mechanik seřizovač 

Český jazyk 15 22 20 12 

Matematika     -4 2 1 1 

Anglický jazyk 26 23 12 17 

 

předmět 

Přírůstek (%) 

provoz a ekonomika 

dopravy 
gastronomie sociální činnost 

mechanik elektrotechnik, 

mechanik seřizovač 

Český jazyk 12 15 8 12 

Matematika    20 27 22 23 

Anglický jazyk 20 22 16 25 

 


