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ÚVOD 

Vážení přátelé, 

předkládáme vám výroční zprávu Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace za školní rok 2018/2019. 

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 503 žáků ve dvou oborech s maturitní zkouškou, sedmi oborech s výučním listem, 

jednom oboru nástavbového studia v denní a dálkové formě a jednom oboru s výučním listem v 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, nově přírodovědná učebna apod.). K relaxačním aktivitám žáků slouží 

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, lyžařský výcvik, návštěvy divadel a koncertů, 

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

podíleli se na projektové i náborové činnosti školy. 

Zaměřili jsme se na celoživotní vzdělávání – uskutečnili jsme kurz obrábění a soustružení pro zaměstnance 

nejmenované firmy, ve spolupráci s British Institute of Management jsme připravovali pro období 2019 – 

2021 moduly studia pro Univerzitu třetího věku lektorsky zajištěné našimi pedagogy. 

Celý školní rok byl také 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 II). 

Stále usilujeme 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. Snažíme se pružně reagovat na aktuální a přetrvávající potřeby trhu práce - 

svému zřizovateli jsme podali žádost o otevření nového učebního oboru železničář od 1. 9. 2020. 

 

 
Ing. Liběna Orságová 
ředitelka školy 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Název školy:   Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
Sídlo školy:   Husova 283, 735 81 Bohumín 
 
IČ:    66932581 
IZO:    600 016 668 
 
Charakteristika školy: Škola ve školním roce 2018/2019 vyučovala 10 oborů, z toho:  

 7 oborů středního vzdělání s výučním listem, 

 2 obory středního vzdělání s maturitní zkouškou,  

 1 obor středního vzdělání s výučním listem v dálkové formě 

studia,  

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 

 

    vedoucí učitel odborného výcviku: 

    Mgr. Vladimír Kališ 

 

vedoucí učitelka praktického vyučování: 

Mgr. Marcela Horváthová 

 

    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 

mailto:ekretariat@
http://www.sosboh.cz/
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e-podatelna:    SSBO@po-msk.cz 
Školská rada:   Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005. 
 
Školská rada pracovala 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 studia OBRÁBĚČ KOVŮ 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma studia 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 studia PODNIKÁNÍ 

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma studia PODNIKÁNÍ 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni 30. 9. 2018 

 

Vedení školy: 7,00 

ředitelka  1,00 

zástupce ředitelky pro teoretickou výuku  2,00 

vedoucí učitel odborného výcviku  1,00 

vedoucí učitelka praktického vyučování 1,00 

správce budov 1,00 

vedoucí ekonomického úseku  1,00 

Učitelé celkem 31,50 

učitelé teorie 19,00 

          muži 8,00 

          ženy 11,00 

učitelé odborného výcviku 9,50 

          muži 5,50 

          ženy 4,00 

výchovná poradkyně 1,00 

metodik prevence 1,00 

ICT metodik 1,00 

Externí učitelé celkem 0,70 

všeobecně vzdělávacích předmětů  0,00 

odborných předmětů  0,70 

Ostatní pedagogičtí pracovníci celkem 1,00 

školní psycholog 1,00 

speciální pedagog 1,00 

Ostatní pracovníci celkem 34,50 

THP 10,50 

dělnické profese 24,00 

CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 74,70 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

4.1 Počet žáků podle jednotlivých oborů 
 
Pro školní rok 2018/2019 bylo otevřeno 7 oborů vzdělání s výučním listem, 2 obory vzdělání s maturitní 

zkouškou,  jeden obor nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou ve formě denní a dálkové a 

jeden  obor dálkového studia Obráběč kovů,  ukončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

 
 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2018 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy             55 

75-41-M/01 Sociální činnost             53 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní             48 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové             60 

Celkem žáků             216 

 
 Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2018 

23-51-H/01 Strojní mechanik            31 

23-56-H/01 Obráběč kovů           45 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel           38 

26-51-H/01 Elektrikář           21 

65-51-H/01 Kuchař-číšník           56 

69-51-H/01 Kadeřník           69 

69-54-E/01 Provozní služby           5 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma studia           22 

Celkem žáků           287 

 
Ve školním roce 2018/2019 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2018 celkem 503  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 14 

Celkem 23 

 

4.3 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání 

 

Obory Počet žáků 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 108 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 108 

Obory středního vzdělání s výučním listem 287 

Celkem  503 
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4.4 Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 

 
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 2019/2020 zaevidovala škola 305 přihlášek, z toho 281 přihlášek  

pro denní formu studia,  24  přihlášek pro dálkovou formu studia.  Z 281 přihlášek do denní formy 

studia bylo evidováno 57 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou.  

 

Do denní formy studia bylo přijato 173 uchazečů, z toho 29 uchazečů do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou, 31 uchazečů do denní formy nástavbového studia.  Do dálkové formy nástavbového studia 

bylo přijato 24 uchazečů. 

 

 

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 
25 1 22 2 2,601 

 I. ročník 25 1 22 2 2,600 

PSČ2 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
26 2 22 2 2,376 

 II. ročník 26 2 22 2 2,376 

PSČ3 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
24 3 21 0 2,204 

 III. ročník 24 3 21 0 2,203 

PSČ4 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
20 0 18 2 2,449 

 IV. ročník 20 0 18 2 2,449 

Celkem 95 6 83 6 2,412 
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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 16 2 13 1 2,325 

POE1 Podnikání – dálková forma 28 4 8 16 3,508 

 I. ročník 44 6 21 17 2,997 

POD2 Podnikání – denní forma 17 0 17 0 2,678 

POE2 Podnikání – dálková forma 17 2 12 3 2,524 

 II. ročník 34 2 29 3 2,602 

POE3 Podnikání – dálková forma 11 1 7 3 3,091 

 III. ročník 11 1 7 3 3,090 

Celkem 89 9 57 23 2,844 

  

 
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 
17 2 11 4 2,376 

KD1 Kadeřník 25 2 22 1 2,462 

KUČ1 Kuchař-číšník 22 1 17 4 2,906 

OKS1 Obráběč kovů, Strojní mechanik 18 1 16 1 2,620 

 I. ročník 82 6 66 10 2,600 

KD2 Kadeřník 19 1 18 0 2,505 

KUČ2 Kuchař-číšník 12 2 9 1 2,482 

OKS2 Obráběč kovů, Strojní mechanik 24 2 21 1 2,298 

PSL Provozní služby 4 0 4 0 2,325 

EMO2 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
17 4 10 3 2,161 

 II. ročník 76 9 62 5 2,351 

SMO3 
Strojní mechanik, 

 Mechanik opravář motorových vozidel 
21 0 21 0 2,690 

KD3 Kadeřník 15 0 13 2 2,625 

KUČ3 Kuchař-číšník 16 0 12 4 2,874 

OK3 Obráběč kovů 19 1 17 1 2,338 

 III. ročník 71 1 63 7 2,627 

Celkem 229 16 191 22 2,528 
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Maturitní zkoušky 

 

Prospěch u maturitní zkoušky – jaro 2019 

 

 

Prospěch u opravné maturitní zkoušky – podzim 2019 

 

 

Závěrečné zkoušky v červnu 2019, včetně opravných zkoušek v září 2019 

 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

SMO3 Strojní mechanik 1 5 2 3,292 

SMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 9 4 3,667 

KUČ3 Kuchař – číšník 1 11 0 2,722 

KD3 Kadeřník 0 13 0 2,538 

OK3 Obráběč kovů 1 17 0 2,407 

PSL2 Provozní služby 1 1 0 1,500 

 Celkem 4 45 6 2,688 

 

 

 

 

 

 

 

Obor 

Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nekonalo 

počet ve 

třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 7 1 0 8 

Sociální činnost 0 6 4 1 11 

Podnikání – denní 0 9 7 1 17 

Podnikání – dálkové 0 1 6 2 7 

Obor 

Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

nemají 

MZ 
počet ve třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 0 1 1 1 

Sociální činnost 0 2 2 2 4 

Podnikání – denní 0 3 4 4 7 

Podnikání – dálkové 0 0 3 3 3 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
V tomto školním roce 2018/19 se Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zaměřilo na několik oblastí: 

 Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) – nově tento rok posílila ŠPP speciální 

pedagožka, která pečovala se o žáky se SVP. Učitele seznámila s doporučeními ze školních 

poradenských zařízení a poskytla jim informace o jednotlivých poruchách. Žáci měli možnost 

docházet na intervence, společně hledali vhodné strategie učení. V maturitních ročnících 

proběhly hodiny zaměřené na přípravu k maturitě.  

 Kariérové poradenství – dále se rozvíjelo kariérové poradenství. Žákům bylo ŠPP nápomocné 

při změně nevyhovujícího oboru, nalezení dalšího uplatnění po škole, vyplnění přihlášek na VŠ 

aj. Dále fungovala skupina na Facebooku, kterou spravuje kariérová poradkyně, a kde 

informuje žáky o nabídce zaměstnání či brigád. S  žáky maturitních ročníků jsme navštívili dny 

otevřených dveří na VŠB-TUO a OSU.  

 Budování pozitivního třídního klimatu – s ohledem na minulý školní rok a zvýšený počet 

problémů ve třídách jsme se letos více zaměřili na třídní klima. V prvních ročnících probíhala 

diagnostika třídního kolektivu, která měla preventivně ověřit vztahy ve třídě. V nefunkčních 

kolektivech poté probíhaly hodiny zaměřené na utužení vzájemných vztahů (PSČ1). Pro žáky 1. 

ročníků jsme také připravili pod vedením metodičky prevence Den prevence. Pokud jsme 

zaznamenali nějaký problém ve třídě, za pomocí třídního učitelé se jej vždy povedlo vyřešit 

v začátcích – a to buď pohovorem nebo seminářem s názvem „Šikana a kyberšikana“, který 

informuje žáky o důsledcích tohoto chování (KD1). 

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

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

sexuální tématika, šikana aj. Celkově proběhlo 20 preventivních akcí pro 835 žáků. 

Pro první ročníky jsme zorganizovali startovací kurzy. Pro tříleté obory probíhaly dva seznamovací dny: 

jeden den žáci strávili se školní psycholožkou, kde se společně zúčastnili aktivit na seznamování, druhý 

den pak s výchovnou poradkyní, která je informovala o práci ŠPP, hovořili o motivaci ke studiu a 

prohlubovali vzájemné poznávání.  Ve čtvrtletí pak proběhla v prvních ročnících hodina zaměřená na 

adaptaci na SŠ. 

Skupinově probíhala v 2. pololetí hodina zaměřená na používání sociálních sítí. S žáky různých tříd jsme 

diskutovali nad výhodami a nevýhodami používání soc. sítí a žáci byli upozorněni na rizika s nimi 

spojená.  

Na individuálních konzultacích byl řešen neprospěch, vysoká absence, problémy ve třídě a 

s vyučujícími, nevyhovující obor, problémové chování, pomoc s výběrem navazujícího studia, 

vyplňování přihlášek na VŠ, práce se stresem před maturitou. Spolupracovali jsme také na osobních 

tématech – problémy vztahové, rodinné, nízké sebevědomí, stres, depresivní ladění, další životní 

směřování.  

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

neomluvenou absencí. Dále pak bylo řešeno nevhodné chování v hodinách nebo vůči spolužákům a 

jedna krádež na odborném výcviku (obor KUČ). Bylo řešeno problémové chování na odborném výcviku 

tříd KD1 a KD3. Byla řešena problémová třída EMO1 – probíhaly individuální pohovory s žáky, výchovné 
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komise a náslechová hodina. Třídu se podařilo ke konci školního roku stabilizovat a začala normálně 

fungovat. 

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

(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), OSPOD, dětský domov, 

psychiatři a kliničtí psychologové. 

 Ve školním roce 2018/2019 ŠPP poskytlo: 

 935 individuálních konzultací žákům 

 136 prací se třídou 

 22 výchovných komisí 

 109 konzultací rodičům 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2018/19 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 2018/19 zaměřeno na prohlubování 

odborných a metodických kompetencí, většinou formou účasti na akreditovaných seminářích  

a konferencích vzdělávacích institucí, příp. vysokých škol.  

 
 

                   Účastník                                                                   Téma vzdělávací akce 

Mgr. Marta Bernatíková 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Mentoring 
Kurz efektivního myšlení a rozvoje paměti 

Mgr. Pavlína Blažková 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Kariérové poradenství: kariérový koučink 

Mgr. Blanka Buchalová 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Reálie VB a Irska 

Ing. Tomáš Cedivoda 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Seminář - výuka fyziky v systému Vernier 
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Seminář - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. 
Současný provoz a údržba drážních kolejových vozidel – 
dvoudenní seminář v Brně 

Ing. Milada Fabiánová 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Podíl zoologických zahrad při environmentální vzdělávání, 
výchově a osvětě 
Využívání školního experimentálního systému Vernier ve výuce 
přírodních věd 

Mgr. Eva Funková 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Ing. Robert Hejduk Práce učitele s dokumenty Google 

Mgr. Alena Hejduková Stres a techniky jeho zvládání 

Ing. Renáta Horáková Konference Škola v síti informací 

Mgr. Marcela Horváthová 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Mgr. Věra Jarošková 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Mgr. Vladimír Kališ 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D. 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Školení a odborné přezkoušení z vyhlášky 50, paragraf 11   
Využívání školního experimentálního systému Vernier ve výuce 
přírodních věd  
Seminář pro učitele fyziky 

Mgr. Jan Konvička 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Dílna pro zástupce ředitele středních škol 
GDPR 

Mgr. Radim Kozel 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Mgr. Miroslav Kraus Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

Mgr. Petr Langer 
Krajská konference ICT ve výuce: Digitální transformace v české 
škole 

Mgr. Jana Lichá 
Kariérové poradenství: kreativní přístup 
Kariérové poradenství: kariérový koučink 

Ing. Simona Merthová Reálie VB a Irska 
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Ing. Ivana Mudrová 
Aktuální otázky výuky ekonomiky SŠ – Olomouc 
Dílna pro zástupce ředitele středních škol 
Seminář pro management škol – CERMAT 

Ing. Liběna Orságová 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Seminář pro management škol – CERMAT 

Mgr. Helena Plačková 

hodnotitel ústní MZ (RJ) 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Mgr. Petr Sobota 

Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 
- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Seminář: prevence a řešení šikany 

Mgr. Jana Šangalová 

Aktuální otázky výuky ekonomiky SŠ – Olomouc 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Nové trendy v přípravě pokrmů 

Mgr. Jaroslav Thér 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Ing. Lešek Václavík Seminář k železniční dopravě 

Mgr. Magdaléna Wojnarová 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Bc. Marek Fismol 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Zdislav Pala Školení elektrikářů na paragraf 6,7 

Lucie Bena Ryšková 

Technologie barev, komunikační dovednosti se zákazníky - L'Oréal 
Paris  
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Alena Šeligová 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

Bc. Bronislava Viceníková 
Vzdělávání ped. sboru zaměřené na inkluzi 

- společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
- hodnocení žáků se SVP 

   

 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Termín Akce 

1. 9. 2018 Nová posila do školního poradenského pracoviště – speciální pedagožka 

6. 9. 2018 Slavnostní otevření kavárny v novém 
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13. 9. 2018 Burza učebnic 

13. 9. 2018 Kontinentální pohár Ostrava – akce MSK 

10. – 12. 2018 Startovací kurzy 

14. 9. 2018 Den prevence 

20. 9. 2018 Přírodovědná exkurze s Jiřím Šuhajem – Meandry Odry 

20. 9. 2018 Den prevence 

26. 9. 2018 Den Evropských jazyků 

26. 9. 2018 Den řemesel 

26. 9. 2018 Seminář Jana Horkého – lektor - kapitán národního týmu kuchařů 

září Kraj pro bezpečný internet 2018 – 5. ročník 

3. 10. 2018 Plave celé město 

4. 10. 2018 Školní kolo fotbal 

6. 10. 2018 OLIMA CUP 2018 – Flora Olomouc – 1. místo 

10. 10. 2018 Přírodovědný klokan 

11. 10. 2018 Školení kolo fotbal 

13. 10. 2018 Moravskoslezské Beskydy – turistický kroužek 

13. 10. 2018 Návštěva SALOME 

17. 10. 2018 Finálový mezitřídní turnaj se ZŠ a gymnáziem - fotbal 

18. 10. 2018 17. ročník Junior Mistr kávy – JODHPUR Lázeňský pohár  

25. 10. 2018 Čaj o páté 

26. 10. 2018 Akce k oslavám 100 let vzniku samostatné ČR na náměstí pro žáky 

28. 10. 2018 100 let výročí vzniku samostatné ČR – komentované prohlídky budovy školy 

1. 11. 2018 III. ročník Nové technologie ve vzdělávání – EPSON s firmou KK-TECH s. r. o. 

2. 11. 2018 Potravinová sbírka – 25,41 kg; Světluška – Kč 4394,- 

2. 11. 2018 Martinská husa – Frenštát pod Radhoštěm – kuchařská soutěž – 1. místo 

6. 11. 2018 Volba povolání Karviná 

7. 11. 2018 Školní z KHS pro kadeřnice 

7. 11. 2018 
4. setkání ředitelů škol, výchovných poradců, třídních učitelů žáků 9. tříd a 

personalistů ve Střední škole Bohumín 

8. 11. 2018 Školní kolo florbal 

8. 11. 2018 Exkurze do ústavu organické chemie – Týden vědy a techniky AV Praha 

9. 11. 2018 Poznávací exkurze do Polska – Ustroň, skanzen, Chata Chlebova 

9. 11. 2018 Ocenění nejlepších žáků oboru KUČ ředitelkou školy 

10. – 11. 11. 2018 
Dvoudenní návštěva Prahy s firmou AWT a. s. zaměřená na železniční 

dopravu 

12. 11. 2018 Účesy v klubu seniorů (Hodinový vnuk) 

12. 11. 2018 Ekologická konference pro žáky 1. ročníků – Základní škola třídění odpadů 

12. 11. 2018 Mediální gramotnost „Mozek versus fake news“ 

14. 11. 2018 Školní kolo florbal 

14. 11. 2018 Třídní schůzky 

14. 11. 2018 Družební akce s polskými studenty (Lazy) a firmou AWT a. s. 

20. 11. 2018 Volba povolání Orlová 

20. 11. 2018 AUZ Valná hromada 

21. 11. 2018 Raut ZŠ Bezručova u příležitosti 110. narozenin školy 

22. 11. 2018 Finále florbal se ZŠ 

22. 11. 2018 Čaj o páté 

23. 11. 2018 Landek - exkurze 
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26. 11. 2018 Talent roku 2018 – ocenění nejúspěšnějších žáků (Pod zeleným dubem) 

28. 11. 2018 Exkurze do firmy Stareček 

30. 11. 2018 Úspěch Adama Koškovského na webových stránkách MSK 

30. 11. 2018 Vánoční Vídeň 

30. 11. - 1. 12. 
2018 

Výstava Středoškolák, vysokoškolák – Černá louka Ostrava 

4. 12. 2018 Návštěva psího útulku – dárečky v hodnotě Kč 1.200,- 

5., 12., 17., 19. 12. 
2018 

Kurz plavání pro SČ 

6. 12. 2018 Raut pro Gymnázium Bohumín 

7. 12. 2018 Pasování maturantů 

11. 12. 2018 Mikuláš na ledě - hokej 

12. 12. 2018 
15. ročník prestižní soutěže krásy MISS LOOK BELLA 2018 – vyhrává naše 

žákyně Terezie Jastrzembská 

18. 12. 2018 Vánoční zpívání pro děti v diakonii 

17. 12. 2018 Vánoční večírek pro zaměstnance školy s programem žáků 

19. 12. 2018 Den otevřených dveří Střední školy Bohumín 

19. 12. 2018 SOD oborů KD a KUČ 

4. 1. 2019 Přírodovědný klokan 

7. 1. 2019 Tříkrálová sbírka  

13. 1. 2019 Exkurze do firmy Gesomont 

17. 1. 2019 Čaj o páté 

24. 1. 2019 Koruna kreativity – soutěž kadeřníků Praha 

24. 1. 2019 Infotherma 

25. 1. 2019 Návštěva Dne otevřených dveří VŠB Ostrava 

30. 1. 2019 Pohoštění pro ZŠ Pudlov 

1. 2. – 2. 2. 2019 Lyžování Slovensko  

7. 2. 2019 Mezinárodní mistrovství v účesové tvorbě juniorů - Praha 

7. – 8. 2. 2019 Památník Terezín 

10. 2. 2019 Založení Instagramu školy 

18. 2. 2019 Veslujeme do středu Země 

20. 2. 2019 DKMO Ostrava Maryša 

7. 3. 2019 Vybíjená se ZŠ 

18. – 22. 3. 2019 Lyžařský výcvik 

21. 2. 2019 Čaj o páté 

27. 2. 2019 Junior Mistr kávy – XXI. ročník AHOL CUP 2019 – 3. místo 

27. 2. 2019 AUTOMECHANIK JUNIOR 2019 – 6. místo 

15. 3. 2019 
Exkurze – laboratorní optoelektronika a optometrie Přírodovědecká fakulta 

UP 

15. 3. 2019 
8. ročník mezinárodní soutěže mladých kuchařů Gastro Kroměříž 2019 – 2. 

místo 

15. 3. 2019 Sportovní klání se ZŠ – vybíjená dívek 

18. 3. – 30. 4. 2019 Testování žáků 3. ročníků ČŠI 

19. 3. 2019 Běh do schodů 

20. 3. 2019 Exkurze na katedru fyziky PřF OU 

22. 3. 2019 Matematický klokan 

23. 3. 2019 Pochod kolem Hrabyně – turistický kroužek 
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25. 3. 2019 Ekostopa s Rozchodníkem – ekologický program 

26. 3. 2019 XIIV. ročník soutěže zručnosti Zlatý pilník 2019 

27. 3. 2019 Den učitelů v Restauraci a kavárně na náměstí 

28. 3. 2019 Raut pro bohumínské gymnázium 

28. 3. 2019 Den vody ve spolupráci se sdružením Racek 

28. 3. 2019 Čaj o páté 

30. 3. 2019 Výstup na jarní Filipku – turistický kroužek 

2. 4. 2019 Nové kavamaty na budovách školy 

5. 4. 2019 Světový den porozumění autismu – konference o autismu v Praze (Senát) 

6. 4. 2019 Legiovlak – historie československých legionářů 

10. 4. 2019 Gastro soutěž v Polsku (Wisla) – Ryby w kuchni polskiej 

10. – 11. 4. 2019 Státní MZ 

12., 15. 4. 2019 Přijímací zkoušky 

17. 4. 2019 Třídní schůzky 

23. – 24. 4. 2019 Praktické maturitní zkoušky 

23. 4. 2019 Kino – Den Země 

25. 4. 2019 Exkurze do firmy Gesomont 

25. 4. 2019 Čaj o páté 

26. 4. 2019 Volejbalový turnaj – učitelé x maturanti 

29. 4. 2019 Beseda „Anglie jak ji neznáte“ 

2. – 10. 5. 2019 Státní MZ 

3. 5. 2019 Recesní ples učitelů 

8. 5. 2019 Návštěva Štramberku – turistický kroužek 

13. – 14. 5. 2019 Náhradní přijímací zkoušky 

15. 5. 2019 Exkurze do firmy Stareček 

16. 5. 2019 Mezinárodní řemeslné hry 

16. -24. 5. 2019 Ústní maturitní zkoušky 

16. 5. 2019 Čaj o páté 

20. 5. 2019 Školení pro kadeřnice – p. Šubrt 

24. 5. 2019 Raut pro ZŠ Masarykova 

25. 5. 2019 Poslední zvonění 

25. 5. 2019 Bigos na hradě – Slezskoostravský hrad, soutěž, 2. místo 

25. 5. 2019 Výstup na Prašivou – turistický kroužek 

27. 5. 2019 Návštěva v planetáriu – Evropa pod Jižním Křížem 

28. 5. 2019 Elektro soutěž “Roztočíme motory s patentem Tesly Nikoly“ – 6. místo 

3. 6. 2019 Písemné ZZ 

4. 6. 2019 Přednáška RAP 

5. 6. 2019 Otevření Centra sociálních služeb – propagace oboru SČ 

6. – 10. 6. 2019 Praktické ZZ 

7. 6. 2019 Slezská diakonie – Den dětí 

8. 6. 2019 Výstup na Girovou, Hrčava – turistický kroužek 

10. 6. 2019 Zahájení rekonstrukce budovy Čáslavská 

12. 6. 2019 Letní česání dívek 5. třídy ZŠ Bezručova 

13. 6. 2019 Slavnostní vyřazení maturantů na MÚ Bohumín 

14. 6. 2019  Exkurze na Kavčí hory – Česká televize 

14. – 21. 6. 2019 Ústní ZZ 
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17. – 21. 6. 2019 Cykloturistický kurz 

18. 6. 2019 Číšnický pětiboj 2019 - Klimkovice 

19. 6. 2019 Třídní schůzky pro budoucí první ročníky 

21. – 28. 7. 2019 Chorvatsko Baško Polje 

 

 Živé facebookové a webové stránky, instagram 

 Nově – speciální pedagožka pro žáky 

 Setkávání se školami v rámci projektové činnosti 

 Zapojení do soutěže Ekologická škola 

 Nominace žáků na Ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v MSK 

 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 

 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, činnosti autoservisu 

 Tvorba ŠAP 

 Zapojení do celoživotního vzdělávání (spolupráce na projektu Univerzita třetího věku; kurz 

obrábění a soustružení pro nejmenovanou firmu) 

 
Bohumínské městské noviny – čtrnáctideník OKO: 

č. 16 (13. 9. 2018) „Den řemesel na náměstí T. G. M.“ – pozvánka 

č. 18 (11. 10. 2018) „Nabídka řemesel jako na dlani“ 

č. 19 (25. 10. 2018) „Volba povolání“ 

   „Vítěz kuchařské soutěže je z Bohumína“ 

č. 20 (8. 11. 2018) „Žáci čerpali ze starých kronik“ 

č. 21 (22. 11. 2018) „Den otevřených dveří“ – reklama 

   „Nejchutnější svatomartinská husa je z Bohumína“ 

č. 22 (6. 11. 2018) „V soutěžích se prosadili díky talentu“ 

   „Den otevřených dveří“ – reklama 

č. 1 (11. 1. 2019) „Středoškoláci v rolích průvodců i soutěžících“ 

č. 2 (25. 1. 2019) „Stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy“ – představujeme učitele 

odborného výcviku Bc. Bronislavu Viceníkovou a Karla Drápala 

 „Počítače pro střední školu“ 

č. 3 (8. 2. 2019) „Bezkonkurenční kadeřnické kreace“ 

 „Stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy“ – představujeme učitele 

teorie – Mgr. Věra Kerlínová, Ph. D., Mgr. Radim Kozel 

č. 4 (22. 2. 2019) „Moderní výuka přírodovědných předmětů“ 

 „Nevíš, kam po základce? Studuj u nás.“ – letáček 

 „Nová lektorka angličtiny“ 

č. 5 (8. 3. 2019) „Cíl v nedohlednu, ale jede se dál“ 
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 „Stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy“ – představujeme školní 

poradenské pracoviště - Mgr. Pavlínu Blažkovou, Mgr. Et Mgr. Andreu 

Silberovou, Mgr. Alenu Hlouškovou, Mgr. Janu Lichou 

 „Historický seminář v Terezíně“ 

č. 6 (22. 3. 2019) „Když to nejede, mechanik si poradí“ 

 „Stojí nenápadně za úspěchy žáků střední školy“ – představujeme učitelky 

teorie – Mgr. Magdalenu Wojnarovou, Ing. Miladu Fabiánovou 

 „Blíží se přezouvání pneumatik!“ – reklamní letáček  

č. 7 (5. 4. 2019) „Příjemné odpoledne“ – poděkování Restauraci a kavárně 

 „Velikonoční menu 18. – 20. 4. 2019“ – reklama 

 „Exkurze katedry optiky“ 

 „Kuchařský úspěch v mezinárodní soutěži“ 

 „Běželi na čas pro radost i z recese“ 

č. 8 (18. 4. 2019) „Střední škola představuje učitele tělesné výchovy“ – Mgr. Petr Sobota, Mgr. 

Eva Funková, Mgr. Jaroslav Thér 

 „Konference v Senátu“ 

č. 9 (3. 5. 2019) „Hodinová vnoučata a babičky zasadily strom“ 

 „Učitelé zdolali žáky u sítě“ 

 „Celoživotní vzdělávání“ 

č. 10 (17. 5. 2019) „Pohled na Londýn“ 

 „Falešní dravci chrání ptačí životy“ 

č. 11 (31. 5. 2019) „Nabídka oborů“ – letáček 

 „Loučení s maturanty“ 

č. 12 (14. 6. 2019) „Bigos z kotlíku na ohni“ 

č. 13 (28. 6. 2019) „Učňovský mistr“ – inzerát 

   „Na chvíli v rolích televizních hvězd“ 

   „Absolventi opustili brány střední školy“ 

 

5 + 2 Ostravsko a Karvinsko 

č. 38 (19. 10. 2018) „Nevíš, kam po základce? Studuj u nás.“ - reklama 

č. 1 (4. 1. 2019)  „Nevíš, kam po základce? Studuj u nás.“ - reklama 

 

 

Televizní informační kanál – TIK, reportáže: 

30. 9. 2018 Den řemesel 

25. 10. 2018 Adam Koškovský – úspěchy kuchařského učně  

15. 12. 2018  Karel Drápal – třínásobný mistr Evropy v porcování kapra – rady a tipy 

22. 12. 2018 Kluci v akci aneb zkuste letos připravit kapra podle nového receptu 

29. 1. 2019  Den otevřených dveří SŠ Bohumín 

12. 1. 2019  Soutěž odborných dovedností – Prvorepublikové účesy 

19. 1. 2019  Marek Fismol – spolupráce s Domem dětí a mládeže – nejmladší technická generace 

  3. 2. 2019 Nejnovější úspěch našich kadeřníků 

10. 2. 2019  Nová přírodovědná učebna 

26. 2. 2019  Pokračujeme ve Veslování do středu Země 

  4. 3. 2019  Kadeřníci z naší školy na soutěžích 
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13. 4. 2019 Studio B – p. Drápal o specialitách slezské jarní kuchyně 

31. 4. 2019  Úspěch Natálie Zámečníkové v prestižní kuchařské soutěži 

  4. 5. 2019 Studio B – Molekulární kuchyně Michala Bučka – našeho absolventa 

  5. 5. 2019  Strom dobrovolnictví 

23. 6. 2019 Slavnostní vyřazení maturantů 2019 

29. 6. 2019 Energetické úspory ve Střední škole Bohumín, budova Čáslavská  

 

 

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

30. 9. 2018 Den řemesel 

 

Školní video: 

  26. 9. 2018 Meandry Odry  

  2. 10. 2018 Den řemesel 

25. 11. 2018 Akademie věd 

  26. 2. 2019  Trénink na baristickou soutěž 

  8. 4. 2019 Příprava na soutěž v Polsku (A. Koškovský, UOV p. Drápal) 

25. 5. 2019 Bigos na hradě 

 

Reklama v kině K3 – předfilm – náborový leták: 

- termín zveřejňování listopad 2018 – leden 2019 

 
Magazín profesionální gastronomie – GASTRO REPORT MINUTKA: 
- č. 2/2019 Šťastná třináctka pro kuchařskou soutěž Slezský bigos na hradě 
 
Český rozhlas - ČRO 2: 
- reportáž ke Dni řemesel 26. 9. 2018  
 

 

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ÚSPĚCHŮ ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2018/19 

 
Jednotlivci: 
 
Dominik Podgorný - celorepubliková kadeřnická soutěž „Koruna kreativity 2019“,  Praha – 1. místo 
v dámském střihu a stylingu; připravující učitelka Lucie Bena Ryšková 
 
Kristýna Blachová – celorepubliková kadeřnická soutěž „Koruna kreativity 2019“, Praha – 1. místo 
v pánském střihu a stylingu; připravující učitelka Lucie Bena Ryšková 
 
Viktor Nešporek – celorepubliková kadeřnická soutěž „Koruna kreativity 2019“, Praha – 3. místo  
v pánském střihu a stylingu; připravující učitelka Lucie Bena Ryšková 
 
Adam Koškovský –  gastronomická soutěž „GASTRO OLOMOUC OLIMA CUP“, Olomouc, kategorie 
kuchař senior (soutěžící nad 18 let) – 1. místo; připravující učitel Karel Drápal 
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Kristýna Blachová – mezinárodní mistrovství v účesové tvorbě juniorů (postup z celorepublikové 
soutěže) „Koruna kreativity 2019“, Praha, cena poroty za nejlepší outfit; připravující učitelka Lucie Bena 
Ryšková 
 
Natálie Vašíčková – mezinárodní mistrovství v účesové tvorbě juniorů (postup z celorepublikové 
soutěže) „Koruna kreativity 2019“, Praha, cena poroty za nejlepší outfit; připravující učitelka Lucie Bena 
Ryšková 
 
Barbora Pohlová – XXI. ročník AHOL CUP 2019 Junior Mistr kávy, gastronomická soutěž s mezinárodní 
porotou, 3. místo; připravující učitelka Bronislava Viceníková 
 
Natálie Zámečníková – 8. ročník mezinárodní soutěže mladých kuchařů GASTRO KROMĚŘÍŽ 2019, 
stříbrné pásmo a nominace na nejprestižnější soutěž mladých kuchařů GASTRO JUNIOR 2020 Brno; 
připravující učitel Karel Drápal 
 
Jan Liszok – 14. ročník celorepublikového Běhu do schodů v Penzionu ve věži, 2. místo ve své kategorii; 
připravující učitelka Mgr. Eva Funková 
 
Družstva: 
 
Henrieta Gebková, Lucie Palová - celorepubliková soutěž „Martinská husa“, Frenštát pod Radhoštěm 
– 1. místo; připravující učitel Karel Drápal 
 
Natálie Zámečníková, Barbora Navrátilová, Lukáš Prevuzňák – 13. ročník mezinárodní kuchařské 
soutěže Slezský Bigos na hradě (Slezskoostravský hrad), 2. místo; připravující učitel Karel Drápal 
 
 
 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 
Ve školním roce 2018/19 neproběhla ve škole kontrolní činnost ze strany České školní inspekce.  
 
 
 

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 2018, která byla předložena zřizovateli  

a projednána ve školské radě dne 26. 3. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Přehled hospodaření za kalendářní rok 2017, 2018 a 1. až 8. měsíc roku 2019 
 
 

Období 1. - 12. měsíc 2017 1. – 12. měsíc 2018 1. – 8. měsíc 2019 

Náklady hlavní činnost 42 357 498,96 45 901 358,95 31 386 979,41 

Výnosy hlavní činnost 42 201 553,87 45 238 491,41 32 811 209,93 

Hospodářský výsledek 
hlavní činnosti 

-155 945,09 - 662 867,54 1 424 230,52 

Náklady doplňková 
činnost 

3 831 061,70 3 372 904,24 2 565 286,41 

Výnosy doplňková 
činnost 

4 173 968,76 4 058 647,22 2 992 832,30 

Hospodářský výsledek 
doplňkové činnosti 

342 907,06 685 742,98 427 545,89 

Náklady celkem 46 188 560,66 49 274 263,19 33 952 265,82 

Výnosy celkem 46 375 522,63 49 297 138,63 35 804 042,23 

Hospodářský výsledek 
celkem 

186 961,97 22 875,44 1 851 776,41 

 
 
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 2018 organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření, 

který byl rozdělen do fondu odměn a rezervního fondu. Je předpoklad, že i v roce 2019 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 2017 rok 2018 1. - 8. měsíc 2019 

Opravy vč. materiálu 
na opravy 

1 899 265 1 606 806 1 067 318 

Nový nákup 
investičního majetku 

859 818 3 156 739 101 364 

Investiční výstavba, 
modernizace 

a rekonstrukce 
1 820 068 405 332 1 293 414 

 
V období školního roku 2018/19 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy tyto akce:  

 opravy podlah v učebnách budov ul. Husova a Čáslavská  

 oprava schodišťového zábradlí v budově ul. Husova 

 výměna 9 ks interiérových dveří v budově ul. Čáslavská 

 oprava elektroinstalace v učebně, servrovně a na chodbě ul. Čáslavská 

 výmalba chodeb v budově ul. Husova a gymnastické tělocvičny v budově ul. Revoluční 65 

 výmalba v budově ul. Čáslavská v návaznosti na investiční akci MSK  
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Další investiční činnosti byly kryty fondem reprodukce, a to:  

 pořízení schodolezu, PC učebny a vybudování bezbariérového WC, vše v budově Dílen v rámci další 

etapy projektu IROP 

 pořízení kavárenského baru, posuvné stěny, šokového zchlazovače a vakuovačky potravin 

do provozovny Restaurace a kavárna 

 pořízení hydraulického zvedáku pro výuku oboru Mechanik opravář motorových vozidel 

 výstavba plotu u budovy ul. Husova 

 projektová dokumentace k investiční akci Rekonstrukce kadeřnictví u budovy ul. Husova 

 

 

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

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

revizí, elektrických spotřebičů a kancelářské techniky. Pro zajištění běžného provozu a údržby byly 

zakoupeny nové stroje a zařízení (grilovací deska, chladicí technika a další gastro vybavení). V rámci 

dotace zřizovatele na EVVO byla školní zahrada rozšířena o nové prvky, a to dendrofon, pítko pro ptáky, 

hmyzí domek, lavičky a barel pro jímání dešťové vody. V rámci projektu Šablony pro SŠ a VOŠ I. bylo 

školní poradenské pracoviště vybaveno novým nábytkem, pořízeny noteboky a mobilní telefony. 

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 – 12/2018 a 01 – 08/2019 (podporované 

obory SM, OK, MO, EL, PD) 

 „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků“ na 

období 01 – 12/2019 

 
 

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.  

 

Ve školním roce 2018/19 škola navázala spolupráci s Univerzitou třetího věku: 

 

 příprava námětů a přednášek pro Univerzitu třetího věku s British Institute of Management, 

 program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+, 

 dvouletý program (formou přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí), zahájení říjen 2019, 

 v prostorách Střední školy Bohumín, 

 lektorskou činnost budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci Střední školy Bohumín. 
 
Moduly studia: 

 Zdravý životní styl (28 hodin) 

 Poznej své okolí (28 hodin) 

 Nové technologie v mém životě (28 hodin) 

 Vkus a nevkus kolem nás (14 hodin) 

 Pečujeme o mozek (14 hodin) 
 
 
KURZ SOUSTRUŽENÍ A FRÉZOVÁNÍ pro nejmenovanou s. r. o. 
 

 rozsah kurzu 48 hodin (obrábění 25 hodin, frézování 15 hodin, závěrečné zkoušky 8 hodin), 

 účastníci kurzu obdrželi studijní materiály a závěrečné osvědčení o absolvování kurzu, 

 lektorskou činnost zajišťovali pedagogičtí pracovníci Střední školy Bohumín, 

 probíhalo v prostorách dílen Střední školy Bohumín. 
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13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Škola byla ve školním roce 2018/2019 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 
 
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 



25 
 

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 
 

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 
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MŠMT – ŘO OP VVV 

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro SŠ a VOŠ I 
 

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 
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MŠMT – ŘO OP VVV  

Výzva: Č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP 
 

Název projektu CZ:  BUMERANG 

Název projektu EN: BOOMERANG 

 Reg. č. projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016336 – podána žádost 

Finanční podpora:    Kč 1.621.340,- 

 

Aktivita: III/6 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ 

Aktivita: III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP 8 hodin 

Aktivita: III/7-e Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP 8     

   hodin (varianta „e“ – inkluze) 

Aktivita: III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol                      

prostřednictvím vzájemných návštěv 

Aktivita: III/11 Tandemová výuka 

Aktivita: III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

Aktivita: III/19 Klub pro žáky SŠ 

Aktivita: III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Aktivita: III/21 Projektový den ve škole 

Aktivita: III/22 Projektový den mimo školu 

Aktivita: III/23 Komunitně osvětová setkávání 
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Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně  

       

 
Operační program 
Životní prostředí 

Řídící orgán 
Ministerstvo životního prostředí – projekt je spolufinancován EU Fondem soudržnosti 
 
Zprostředkující subjekt 
Státní fond životního prostředí 
 
Příjemce dotace 
Moravskoslezský kraj 
 
Provozovatel 
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
 
Číslo projektu 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/017_070/0006564 (pro stavbu a její jednotlivé části), 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/017_070/0006565 (pro vzduchotechniku) 
 
 
Cíl projektu 

 zateplení obvodového a střešního pláště, půdy, stropu sklepa a výměna otvorových výplní na 
objektu školy, 

 instalace vzduchotechniky pro zajištění větrání se zpětným získáváním tepla v učebnách Střední 
školy v Bohumíně. 

 
Výstupy projektu 
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. 
 
Financování projektu 

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč 

Celkové výdaje projektu 16 358 000,- 

 
Doba fyzické realizace projektu 
10. 6. 2019 – 2. 12. 2019 
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Barevná zážitková zahrada živě i neživě II. 
 

 

 

 
 
Program 
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019 

Název priority 
Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu). 
 
Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou žáci Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace, kteří budou aktivity projektu 
realizovat a dále je užívat.   
 
Cíl projektu 
Cílem bylo pokračovat v utváření krásné a naučné školní zahrady v projektu “Barevná zážitková zahrada živě 

a neživě II.“, doplnit školní zahradu o hmyzí domeček, ptačí pítko, hezké lavičky a dendrofon, revitalizovat 

travní plochu, zasadit bylinky. Vše v přírodním stylu tak, aby zahrada vyhovovala zdravému vývoji a 

potřebám žáků, podněcovala jejich fantazii a tvořivost. Hlavním prvkem zahrady jsou barevně kvetoucí 

dřeviny, díky nimž se mohou žáci seznamovat s přírodou a svobodně pozorovat živočichy, zkoušet vlastní 

pěstitelské pokusy v založené bylinkové zahrádce, jejíž výpěstky jsou spotřebovávány ve školní jídelně 

(Restaurace a kavárna Na náměstí).  

 
Výstupy projektu 
Projekt řeší sepětí člověka s přírodou, přirozeně vzdělává v otázkách zvířat, hmyzu, rostlin, keřů, stromů, 

zkrášluje, napomáhá lepšímu životnímu prostředí a relaxaci, řeší chybějící materiálové a technické vybavení 

a následnou péči o školní pozemky. V závislosti na velmi teplých létech, změnách klimatických podmínek a 

nedostatku vody, jsme vybudovali ptáčkům pítko, kde se mohou během parných dní občerstvit a okoupat. 

Stejně tak myslíme i na drobný hmyz, kterému jsme vybudovali hmyzí hotel. Pro žáky naší školy, 

bohumínských základních škol i širokou veřejnost je na zahradě umístěn dendrofon. Školní zahrada byla 

zkulturněna a zkrášlena i tím, že jsme vyrovnali nerovný povrch travnatých ploch a na místech, kde byla 

nevzhledná tráva nebo úplně chyběla, byla vysazena nová. Stejně tak byla vysázena semínka a sazeničky 

v bylinkové zahrádce, pořízeny byly i lavičky pro odpočinek a relax. 

Harmonogram projektu 
 
Hmyzí domeček   1. 9. 2018 – 31. 3. 2019 
Pítko pro ptáčky   1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 
Lavičky    1. 2. 2019 – 31. 5. 2019 
Tráva, bylinky  1. 3. 2019 – 31. 8. 2019 
Dendrofon  1. 4. 2019 – 31. 8. 2019  
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Financování projektu 

Druh nákladu/výdaje v Kč,  v % 

Spotřebované nákupy 56 000,-- 

Osobní náklady – DPP včetně odvodů (20 % příspěvku) 14 000,-- 

Neinvestiční náklady/výdaje celkem 70 000,-- 

Podíl požadovaného příspěvku na plánovaných uznatelných 
nákladech/výdajích 

100 % 

 

Odborné zahraniční stáže jako klíč k úspěchu 

v profesionální kariéře žáků z Bohumína 

 

 
Projekt: Projekt ERASMUS + klíčová akce 1 – Projekt mobility osob – odborné vzdělávání a příprava 
 
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-061030 
 
Výsledky hodnocení žádosti: pro nedostatek finančních prostředků pro podporu všech doporučených 
žádostí byla naše žádost v seznamu náhradníků na 167. pořadí 
 
 
 

Společná cesta polsko-české mládeže 
 
 

 
 
Projekt: Projekt ERASMUS + 

Příjemce dotace: DASPON o. p. s. při Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci 

Výsledek hodnocení žádosti: zamítnuto, žádost nově podána 

 

Projekt „Rodilí mluvčí do škol MSK“ 

 zapojení rodilého mluvčího do hodin anglického jazyka 

 výuka realizována v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin (1. 2. 2019 – 30. 6. 2019)  

na Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci 

 zpestření výuky pro obory maturitní i učební obory 
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14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ve školním roce 2018/2019 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,  

 vývoj zaměstnanosti,  

 pracovní podmínky, 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 otázky struktury rozpočtu na rok 2019. 

Vedení školy informovalo výbory základních organizací:  

 o výsledcích hospodaření školy, 

 o čerpání FKSP, 

 o průběžném počtu 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., 
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 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: 
  
Studijní obor: Provoz a ekonomika dopravy 

 Mechanizace a doprava – Roman Gavelčík, Bohumín, 

 Jan Hefner PROGRES, Bohumín – Šunychl, 

 DB Trans s. r. o., Bohumín, 

 Česká pošta Ostrava, 

 Autosalon Citroën Orlová – Lutyně, 

 Adler Pelzer group s. r. o., Ostrava, 

 BONATRANS GROUP a. s.,  Bohumín, 

 Knihkupectví Třinec – prodejna Bohumín, 

 FAWT a. s., Ostrava – Přívoz, 

 Koordinátor ODIS s. r. o. Ostrava, 

 Autocentrála s. r. o. Hlučín, pracoviště Karviná, 

 DOPRATOM s. r. o., Moravská Ostrava, pracoviště Elektrárna Dětmarovice, 

 Správa železniční dopravní cesty Ostrava, 

 JAS Automotive s. r. o, Bohumín. 
 
Studijní obor: Sociální činnost 

 Dětský diagnostický ústav, 

 Dům dětí a mládeže, o. p. s., 

 Sociální služby Města Orlová, 

 DUHA, o. p. s., Orlová – Lutyně, 

 Domácí péče SOS, s. r. o., 

 CR BOBEŠ, z. s., Bohumín, 

 Domov Slunečnice Ostrava – Poruba, 

 Charita Bohumín, 

 Centrum sociálních služeb Bohumín, 

 MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie Český Těšín, 

 Ledax Ostrava, o. p. s., 

 Domov Cesmína Starý Bohumín, 

 Gerocentrum Český Těšín, 

 Nový domov, Karviná – Nové Město, 

 Domov Vesna Orlová – Lutyně, 

 Dětské centrum Čtyřlístek – Havířov – Prostřední Suchá, 

 Dětské centrum Domeček Ostrava – Zábřeh. 
 
Učební obor: Kadeřník 

 Kadeřnictví Petry Toračové – Karviná – Nové Město, 

 Kadeřnictví Šárka – Orlová – Lutyně, 

 Salón Linda – Bohumín. 
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Učební obor: Kuchař – číšník 

 Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, 

 PAPARAZZI FUTURUM s. r. o., Moravská Ostrava, 

 Taverna Elpida Bohumín. 
 
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. 
 
Učební obor: Obráběč kovů 

 BONATRANS GROUP a. s., 

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s. - válcovna Bohumín, 

 Vanhoz s. r. o.,  

 VIADRUS a. s., 

 ŽDB Drátovna a. s., 

 Trojek a. s., 

 Stelmar s. r. o., Dětmarovice, 

 Gesomont s. r. o., 

 Karimpex – strojírny s. r. o. 
 
Učební obor: Strojní mechanik 

 BONATRANS GROUP a. s., 

 VIADRUS a. s., 

 Zámečnictví Smoček Radim, 

 ŽDB Drátovna a. s. 

Učební obor: Mechanik opravář motorových vozidel 

 Autoservis CARBOKOV AUTO s. r. o, Karviná, 

 Pneuservis Tomáš Fichna Bohumín, 

 Mechanizace a doprava – Roman Gavelčík, Bohumín, 

 Autoslužby LM, Bohumín – Záblatí, 

 Autodíly Lumír Firla  Orlová, 

 MKL Autoservis Bohumín, 

 Římánek motor s. r. o., Dolní Lutyně, 

 Gregs trade s. r. o., Budišovice, 

 Stankuš Orlová-Poruba, 

 Šavel Bohumín – Záblatí, 

 JAS Automotive s. r. o., Bohumín. 

Učební obor: Elektrikář 

 MS UTILITIES & SERVICES a. s., Bohumín. 
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15. FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 
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