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ÚVOD 

Vážení přátelé, 

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

2019/2020. 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 520 žáků ve dvou oborech s maturitní zkouškou, šesti 

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, přírodovědná 

učebna, posluchárna 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 v novém školním roce 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, lyžařský výcvik, návštěvy divadel, kina 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 také na 

celoživotní vzdělávání – ve spolupráci s British Institute of Management jsme zajišťovali lektory, naše 

pedagogy, pro moduly 1. a 2. semestru studia Univerzity třetího věku pro období 2020 - 2022. 

Prezenční výuku v březnu nahradila distanční forma díky vyhlášení nouzového stavu a pandemii 

způsobenou COVID-19. Distanční vzdělávání bylo pro žáky i učitele něco nového, bylo zapotřebí vše 

přizpůsobit výuce online s podporou digitálních technologií, zacházet s technikou, využívat plně 

počítače a prvky výuky na dálku. Žáci oboru sociální činnost pomáhali potřebným v domovech pro 

seniory apod. V červnu se za přísných bezpečnostních a hygienických opatření zpátky do školy vraceli 

žáci posledních ročníků na dobrovolné konzultace před maturitními a závěrečnými zkouškami. Nejen 

maturitní a závěrečné zkoušky, ale i celé přijímací řízení probíhalo nestandardním způsobem. 

V polovině března se u nás zastavil čas, co se týče mimoškolní činnosti, akcí, projektů, soutěží, i námi 

celoročně připravovaná mezinárodní akce „Bohumínské grilování“ – všechno bylo zrušeno, nemohlo 

být kvůli koronavirové situaci uskutečněno. 

Stali jsme se členy Asociace kuchařů a cukrářů ČR, jsme nově členy České asociace školních metodiků 

prevence. Zaměřili jsme se na reklamu a propagaci školy, byla prováděna rozsáhlá náborová činnost. 

Pořídili jsme si svého maskota, který nás doprovázel na všech náborových a reklamních akcích – 

velkého psa Bohouše. Celý školní rok byl i letos ve znamení zkulturňování školního a pracovního 
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prostředí. O činnosti školy, výsledcích a úspěších práce žáků i pedagogů byla informována veřejnost 

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

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. 2021, který rada MSK schválila. Nyní je obor železničář ve schvalovacím řízení MŠMT. 

 
 
 
 
 
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 
Právní forma:   příspěvková organizace 
 
IČ:    66932581 
IZO:    600 016 668 
 
Charakteristika školy:  Škola ve školním roce 2019/2020 vyučovala 10 oborů, z toho:  
    6 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, od 1. 7. 2020 Ing. Veronika Jordan, Ph.D. 

 
    zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování: 
     Ing. Ivana Mudrová, od 1. 8. 2020 Ing. Dana Ambrozková 
 
    vedoucí učitel odborného výcviku:  

Martin Galusek 
 

vedoucí učitelka praktického vyučování: 
Mgr. Marcela Horváthová 

 
    vedoucí ekonomického úseku: 
    Ing. Martina Pešatová 
  
Telefon:   596 097 911 
E-mail:    sekretariat@sosboh.cz 
Internetová adresa:  www.sosboh.cz 
Facebook:   www.facebook.com/sosboh 
e-podatelna:    SSBO@po-msk.cz 
Školská rada:   Školská rada byla zřízena k 1. 9. 2005 
 
Školská rada pracovala v tomto složení: 
Člen jmenovaný MSK a předsedkyně – Mgr. Pavla Skokanová 
Člen jmenovaný MSK – Ing. Andrea Hoschnová 
Za pedagogické pracovníky – Mgr. Jana Lichá, Bc. Marek Fismol 
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky – Mgr. Eva Liszoková, Lucie Sollichová 

mailto:ekretariat@
http://www.sosboh.cz/
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 
 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou 
 

KÓD 
OBORU 

NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

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

75-41-M/01 Sociální činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 

 
 

Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou 
 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP 

23-51-H/01 Strojní mechanik ZÁMEČNÍK 

23-56-H/01 Obráběč kovů – denní forma 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    

 
 

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. 2019 
 

 

Vedení školy: 9,00 

ředitelka  1,00 

zástupce ředitelky pro teoretickou výuku  2,00 

vedoucí učitel odborného výcviku  1,00 

vedoucí učitelka praktického vyučování 1,00 

vedoucí ekonomického úseku 1,00 

vedoucí Restaurace a kavárny 1,00 

správce budov 1,00 

správce ubytovny  1,00 

Učitelé celkem 35,25 

učitelé teorie 21,05 

          muži 9,00 

          ženy 12,05 

učitelé odborného výcviku 11,20 

          muži 6,00 

          ženy 5,20 

výchovná poradkyně 1,00 

metodik prevence 1,00 

ICT metodik 1,00 

Externí učitelé celkem 0,27 

všeobecně vzdělávacích předmětů  0,00 

odborných předmětů  0,27 

Ostatní pedagogičtí pracovníci celkem 1,00 

školní psycholog 1,00 

Ostatní pracovníci celkem 29,88 

THP 6,50 

dělnické profese 23,38 

CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 75,40 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

4.1 Počet žáků podle jednotlivých oborů 
 
Pro školní rok 2019/2020 bylo otevřeno 6 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. 2019 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy             54 

75-41-M/01 Sociální činnost             63 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní             45 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové             55 

Celkem žáků             217 

 
  
Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2019 

23-51-H/01 Strojní mechanik            29 

23-56-H/01 Obráběč kovů           46 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel           32 

26-51-H/01 Elektrikář           30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník           72 

69-51-H/01 Kadeřník           80 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma studia           14 

Celkem žáků           303 

 
Ve školním roce 2019/2020 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2019 celkem 520 žáků. 
 

4.2 Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání 

 

Obory Počet tříd 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 4 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 5 

Obory středního vzdělání s výučním listem 13 

Celkem 22 

 

4.3 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání 

 

Obory Počet žáků 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 117 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 100 

Obory středního vzdělání s výučním listem 303 

Celkem  520 
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4.4 Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 

 
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 2020/2021 zaevidovala škola 232 přihlášek, z toho 208 přihlášek  

pro denní formu studia, 24 přihlášek pro dálkovou formu studia.  Z 208 přihlášek do denní formy studia 

bylo evidováno 40 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, 131 přihlášek do tříletých 

učebních oborů s výučním listem.  

 

Do denní formy studia bylo přijato 147 uchazečů, z toho 29 uchazečů do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou – čtyřleté studium, 85 uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem, 33 uchazečů do denní 

formy nástavbového studia.  Do dálkové formy nástavbového studia bylo přijato 22 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 
30 1 26 3 2,137 

 I. ročník 30 1 26 3 2,137 

PSČ2 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
27 2 24 1 2,260 

 II. ročník 27 2 24 1 2,260 

PSČ3 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
30 2 24 4 2,196 

 III. ročník 30 2 24 4 2,196 

PSČ4 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
28 1 27 0 2,110 

 IV. ročník 28 1 27 0 2,110 

Celkem 115 6 101 8 2,176 

 

 

 

 

 

 

 

      



9 
 

Nástavbové obory – 2. pololetí školního roku 

 

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

POD1 Podnikání – denní forma 20 0 16 4 2,954 

POE1 Podnikání – dálková forma 18 2 8 8 3,105 

 I. ročník 38 2 24 12 3,030 

POD2 Podnikání – denní forma 17 0 17 0 2,333 

POE2 Podnikání – dálková forma 13 5 5 3 2,292 

 II. ročník 30 5 22 3 2,313 

POE3 Podnikání – dálková forma 12 1 11 0 2,472 

 III. ročník 12 1 11 0 2,472 

Celkem 80 8 57 15 2,631 

  

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

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

EMO1 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
22 0 20 2 2,595 

KD1 Kadeřník 30 2 25 3 2,633 

KUČ1 Kuchař-číšník 25 2 19 4 2,922 

OKS1 Obráběč kovů, Strojní mechanik 23 0 20 3 2,815 

 I. ročník 100 4 84 12 2,741 

KD2 Kadeřník 20 2 18 0 2,226 

KUČ2 Kuchař-číšník 17 2 12 3 2,735 

OKS2 Obráběč kovů, Strojní mechanik 20 1 18 1 2,631 

OKD2 Obráběč kovů – dálková forma 12 8 4 0 1,544 

EMO2 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
14 3 11 0 2,182 

 II. ročník 83 16 63 4 2,263 

EMO3 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
13 2 11 0 2,065 

KD3 Kadeřník 17 1 16 0 2,171 

KUČ3 Kuchař-číšník 11 13 8 0 2,341 

OKS3 Obráběč kovů, Strojní mechanik 22 0 22 0 2,178 

 III. ročník 63 16 57 0 2,189 

Celkem 246 36 204 16 2,388 
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Maturitní zkoušky 

 

Prospěch u maturitní zkoušky – jaro 2020 

 

 

 

Prospěch u opravné maturitní zkoušky – podzim 2020 

 

 

Závěrečné zkoušky v červnu 2020, včetně opravných zkoušek v září 2020 

 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

SMO3 Strojní mechanik 1 5 2 3,333 

SMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 4 1 4,002 

KUČ3 Kuchař – číšník 3 6 2 2,387 

KD3 Kadeřník 4 23 3 2,816 

OK3 Obráběč kovů 0 11 3 2,786 

PSL2 Provozní služby 2 6 0 2,626 

 Celkem 10 55 11 2,992 

 

 

 

 

 

Obor 

Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nekonalo 

počet ve 

třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 11 3 0 14 

Sociální činnost 0 11 3 0 14 

Podnikání – denní 0 16 1 0 17 

Podnikání – dálkové 0 9 0 0 9 

Obor 

Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

nemají 

MZ 
počet ve třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 1 1 1 2 

Sociální činnost 0 3 0 0 3 

Podnikání – denní 0 1 0 0 1 

Podnikání – dálkové 0 1 0 0 1 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
V tomto školním roce došlo ke změně personálního obsazení ŠPP - nastoupila nová kariérová 
poradkyně (A. Hejduková) a výchovná poradkyně (P. Blažková). Zároveň také skončila funkce 
speciálního pedagoga, která byla hrazena z projektu Šablony I.  
 
Hlavním cílem ŠPP pro tento rok byla koordinace nového týmu a přerozdělení kompetencí: 
 

• Řešení problémových oblastí - toto bylo převážně v agendě výchovné poradkyně, která se v letošním 
roce zaměřila zejména na řešení těchto oblastí: vysoká absence (omluvená i neomluvená), porušení 
školního řádu (problémové chování vůči spolužákům či učitelům, neoprávněné opuštění školy  
či odborného výcviku, neplnění pracovních povinností, nevhodné chování na školní akci)  
či neprospívání na oboru. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s vedením školy, školní 
psycholožkou, třídními učiteli či vyučujícími teorie i praxe. Prvotní problémy byly řešeny ihned 
telefonicky či osobně s rodiči a žáky, při závažnějším či opakujícím se chování byla svolána výchovná 
komise.  

 

• Kariérové poradenství - v září byli žáci seznámeni se službami kariérového poradce. V říjnu kariérová 
poradkyně spolu s žáky vycházejících maturitních oborů navštívila veletrh vysokých škol Gaudeamus 
v Brně, kde se rámcově seznámila s jejich představami o budoucím studiu. Na základě těchto 
informací pak probíhaly individuální konzultace s žáky ohledně možností dalšího studia. Od listopadu 
probíhaly prezentace vysokých škol na naší škole. V lednu pak kariérová poradkyně s žáky doladila 
finální výběr VŠ/VOŠ a pomáhala jim s podáním přihlášky. V pololetí probíhal nábor na nástavbové 
studium ve třetích ročnících učebních oborů. Proběhlo několik konzultací, kde byli žáci nasměrováni 
k dalšímu profesnímu či studijnímu směrování. Zájem o služby kariérové poradkyně projevili i někteří 
žáci PSČ3, kteří se chtěli zorientovat v dalším vzdělávání s předstihem. Byly také naplánovány různé 
exkurze pro žáky (např. Návštěva Informačního centra Úřadu práce v Karviné), bohužel se stihlo 
uskutečnit jen pár - exkurze v ČD a návštěva MŠ v Ostravě (pro SČ4), která se setkala s velkým 
úspěchem. Kariérová poradkyně komunikovala s žáky také prostřednictvím facebookové skupiny, 
kde je pravidelně informovala o nabídce brigád či zaměstnání. Na obou budovách byly zřízeny 
nástěnky, které zefektivnily komunikaci a kde se mohli žáci dozvědět o nabídce škol, přijímacím řízení 
atd.  

 

• Prevence sociálně - patologických jevů - jako každý rok metodička prevence zorganizovala  
pro všechny žáky prvních ročníků “Den prevence”. Letošní jubilejní 10. ročník se věnoval tématu 
“Klima třídy” a sloužil jako podklad pro budování pozitivních vztahů mezi spolužáky a prevence 
šikany. Do uzavření škol kvůli epidemiologické situaci proběhlo 7 preventivních akcí, kterých  
se zúčastnilo 21 tříd a tematicky se týkaly závislostí, drog, sexuality, poruch přijmu potravy, vlivu 
médií, extrémismu aj. Dále pak proběhlo 7 vzdělávacích akcí zaměřených na historická či literární 
témata (např. Bible, Deník Anny Frankové, Staré řecké báje a pověsti) Letošní školní rok bylo 
zaznamenáno pár individuálních případů počáteční šikany - vše bylo zachyceno hned v počáteční fázi 
a ihned řešeno spolu s žáky, rodiči, třídními učiteli, ŠPP a vedením školy.  

 

 Práce s žáky se speciálně - vzdělávacími potřebami (SVP) - v loňském roce měla tuto činnost  
na starost speciální pedagožka, letos se práce rozprostřela mezi výchovnou poradkyni a školní 
psycholožku. Co se týče administrativy, tento školní rok se pracovalo na tom, aby jí zcela převzala  
do budoucna výchovná poradkyně. Přímou práci měla na starost školní psycholožka, která  
ve spolupráci s žáky a učiteli nastavovala jejich vzdělávací potřeby na střední škole. Školní psycholožka 
se také snažila pokračovat v tom, co nastavila loni speciální pedagožka - pomoct žákům se SVP  
s přípravou na výuku. Jednalo se zejména o matematiku, fyziku, angličtinu či odborné předměty. 
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Probíhala dobrá spolupráce se všemi poradenskými zařízeními v okolí, uskutečnila se jedna osobní 
návštěva s pracovnicemi SPC Karviná.  

 
Z velké části ŠPP pokračovalo v zaběhnutých činnostech. Uskutečnily se startovací kurzy pro první 
ročníky. Pro tříleté obory se na organizaci podílely výchovná poradkyně a školní psycholožka,  
pro maturitní pak školní psycholožka s třídním učitelem a tělocvikáři. Výchovná poradkyně spolu  
se školní psycholožkou také během prvního pololetí připravily hodinu pro první ročníky na téma 
“Adaptace na SŠ”, kde formou diskuse zjišťovaly, jak jsou žáci na škole spokojeni, co oceňují a co jim 
dělá problém. Rozebíraly se také problémové situace, se kterými se mohou žáci na škole setkat. 
Probíhaly také jiné diskusní hodiny v různých třídách na aktuální témata. 
 
Na individuálních konzultacích byla řešena absence žáků a její eliminace, spokojenost na oboru, 
spokojenost ve třídě, problémy se spolužáky, problémy ve výuce, neprospěch či stres před maturitou. 
V osobní rovině se týkalo o řešení vztahových problémů, vztahů s rodiči, úzkosti, sebepoškozování, 
depresivní ladění, úmrtí či nemoc rodiče atd.  
 
Členové ŠPP se také zúčastnili DVPP: Prevence syndromu vyhoření (Lichá), Hodnocení žáků se SVP 
(Lichá, Blažková, Wojnarová), Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (Wojnarová, Blažková, Lichá), Jak 
řešit problémové chování u žáků s PAS (Blažková, Lichá), Společné vzdělávání – aktuální školská 
legislativa (Blažková, Lichá, Wojnarová). 
 
Probíhala také spolupráce s dalšími institucemi - školská poradenská zařízení, OSPOD, krajský metodik 
prevence, psychologové v kraji, vysoké školy a VOŠ, výchovní poradci z jiných škol, neziskové 
organizace aj.  
 
Během uzavření škol fungovalo ŠPP i na dálku. Školní psycholožka poskytovala konzultace online - přes 
Skype/Messenger/WhatsApp/Chat/mail. Kariérová poradkyně dále zveřejňovala nabídky brigád  
a zaměstnávání do FB skupiny. Pro žáky byly zveřejňovány na FB stránkách školy infografiky na různé 
témata - Jak se připravovat doma, Jak být psychicky v pohodě, Co dělat v karanténě, Jak předcházet 
úzkosti, Pozitivní výzva na květen…Pro žáky závěrečných ročníků byl zpracován manuál, jak se doma 
připravovat k maturitní či závěrečné zkoušce.  
 
Celkem: 
 

• 417 individuálních konzultací 

• 80 výchovných komisí 

• 56 prací se třídou 

• 99 konzultací s rodiči 
 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 zaměřeno na prohlubování 
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odborných a metodických kompetencí, většinou formou účasti na akreditovaných seminářích  

a konferencích vzdělávacích institucí, příp. vysokých škol.  

 
 

                   Účastník                                                                   Téma vzdělávací akce 

Mgr. Marta Bernatíková 

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Líný učitel 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Mgr. Pavlína Blažková 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Jak řešit problémové chování žáků s PAS 
Kázeň a klima školy 

Mgr. Blanka Buchalová 

Konference pro učitele cizích jazyků HELLO 
FKSP a závodní stravování ve školách a školských zařízeních 
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Odborný anglický jazyk pro obor sociální činnost 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Ing. Tomáš Cedivoda 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Administrátorská abeceda (on-line: správa účtu pro Microsoft) 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Ing. Milada Fabiánová 

Biodiverzita a její management 
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Podíl zoologických zahrad při environmentální vzdělávání, 
výchově a osvětě 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 
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Mgr. Eva Funková 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Ing. Robert Hejduk 

Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
České dráhy: seminář o železniční dopravě a přepravě 

Mgr. Alena Hejduková 

Vybrané psychologické a sociologické směry – kariérové 
poradenství 
Rozvoj čtenářské gramotnosti pro češtináře na SŠ 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Mgr. Alena Hloušková 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Využití asertivních technik u žáků s problémovým chováním 

Ing. Renáta Horáková 

Konference Digitální vzdělávání v české škole 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech 

Mgr. Marcela Horváthová 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Kázeň a klima školy 
Zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy 
škol a školských zařízení jako měkkých cílů 

Mgr. Věra Jarošková 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Ing. Veronika Jordan, Ph.D. 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 

Mgr. Vladimír Kališ 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
České dráhy: seminář o železniční dopravě a přepravě 
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Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D. 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Kázeň a klima školy 

Mgr. Jan Konvička 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 

Mgr. Radim Kozel 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Mgr. Miroslav Kraus 

Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
TRENS – Školení obsluhy a programování stroje SIEMENS SE320 
Kázeň a klima školy 

Mgr. Petr Langer 

Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Matematika pro život IV 

Mgr. Jana Lichá 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Zvládání stresu: Prevence vyhoření 
Jak řešit problémové chování žáků s PAS 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Ing. Simona Merthová 

Konference pro učitele cizích jazyků HELLO 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 

Ing. Ivana Mudrová 

Konzultační seminář pro management škol 
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Konzultační semináře k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP 
Kázeň a klima školy 
Zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy 
škol a školských zařízení jako měkkých cílů 

Ing. Liběna Orságová 

Konzultační seminář pro management škol 
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
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Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 
Zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy 
škol a školských zařízení jako měkkých cílů 
Financování regionálního školství 
Aktuální legislativa a organizační problémy v regionálním školství 
Kázeň ve škole – legislativní nástroje 

Mgr. Helena Plačková 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Ing. Zuzana Serbousková 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 

Mgr. Petr Sobota 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Využití asertivních technik u žáků s problémovým chováním 
Odborný německý jazyk pro obor sociální činnost 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Mgr. Jana Šangalová 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Zásady moderní přípravy jídel 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Mgr. Jaroslav Thér 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Ing. Lešek Václavík 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 

Mgr. Magdaléna Wojnarová 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
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Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Kázeň a klima školy 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Karel Drápal 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 

Bc. Naďa Filipínová 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
TRENS – Školení obsluhy a programování stroje SIEMENS SE320 

Bc. Marek Fismol 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Jablotron, Ostrava – rozvody elektro a zabezpečení budov 

Martin Galusek 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 

Mgr. Jiří Gorný 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 

Bc. Milena Kulasová 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 

Rostislav Kryska 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
TRENS – Školení obsluhy a programování stroje SIEMENS SE320 

Břetislav Kurka, DiS. 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Porsche, elektromobilita 

Zdislav Pala 
Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Jablotron, Ostrava – rozvody elektro a zabezpečení budov 

Lucie Bena Ryšková 

Kongres L´Oréal Professionel (Turecko) 
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 

Alena Šeligová 

Základy 1. pomoci pro zaměstnance škol 
Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 

Bc. Bronislava Viceníková 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 
Hodnocení žáků se SVP 
Společné vzdělávání – aktuální školská legislativa 
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání 
Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření 

Irena Zikmundová Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Termín Akce 

1. – 3. 9. 2019 Opravné MZ 

4. – 6. 9. 2019 Startovací kurzy 1. ročníků učební obory 

9. – 11. 9. 2019 Startovací kurzy 1. ročníků maturitní obory 

11. 9. 2019 Naše členství v Asociaci kuchařů a cukrářů ČR 

12. 9. 2019 Burza učebnic 

12. 9. 2019 Světluška 

18. 9. 2019 Environmentální exkurze – Meandry Odry 

21. 9. 2019 ŠSK – turistický kroužek – hrad Starý Jičín 

22. 9. 2019 Mistrovství ČR juniorek a juniorů ve vzpírání – naše umístění 

25. 9. 2019 Den řemesel 

26. 9. 2019 Den prevence na téma Klima třídy 

27. 9. 2019 Alternativní forma výuky MA, CHE – Larpová hra - TERAFORMARS 

28. 9. 2019 Den otevřených dveří MSK – prezentace oboru Strojní mechanik v Ostravě 

29. 9. 2019 Carving v Orlové u příležitosti Dne seniorů 

2. 10. 2019 Plave celé město 

3. 10. 2019 Den prevence na téma Klima třídy 

3. 10. 2019 Olima cup 2019 – kuchařská soutěž v Olomouci – 3. místo (žák Klaput) 

3. 10. 2019 Projektové vyučování – Restaurace U dvou pávů 

4. 10. 2019 Exkurze – Oblastní centrum údržby Východ – středisko Bohumín 

10. 10. 2019 Praha – seminář pro žáky SČ – mobilní paliativní péče 

10. 10. 2019 Návštěva výstavy Historické motocykly v Ostravě  

11. 10. 2019 Státní smutek – úmrtí Karla Gotta 

11. 10. 2019 
M. Buček – moderní gastronomie našeho bývalého žáka, nyní šéfkuchaře 
prestižní restaurace v Praze 

12. 10. 2019 ŠSK – turistický kroužek – výstup na Javorový 

14. – 18. 10. 2019 Potravinová sbírka 

14. 10. 2019 Návštěva Domova jistoty 

14. 10. 2019 Imatrikulace U3V 

15. 10. 2019 IV. seminář EPSON – nové technologie (SŠ Bohumín) 

15. 10. 2019 Členství v ČAŠMP – České asociaci školních metodiků prevence 

17. 10. 2019 Svoz potravinové sbírky 

17. 10. 2019 Divadlo – Válka s mloky 

19. 10. 2019 Zábavné bohumínské seniorské hry – organizace SČ  

22. 10. 2019 Brno – veletrh vysokých škol Gaudeamus 

25. 10. 2019 Projektový den – Jonáš z Bohumína a tajemství ostrova Samos (MA, FY) 

25. 10. 2019 Přírodovědný klokan 2019 

1. 11. 2019 Stužkovací večírek 

4. 11. 2019 Filmové představení Nadějné vyhlídky 

5. 11. 2019 Volba povolání Karviná 

5. 11. 2019 Strašidelná matematika 

6. 11. 2019 Stávka 

6. 11. 2019 
5. setkání ředitelů škol, výchovných poradců, třídních učitelů žáků 9. tříd a 

personalistů ve Střední škole Bohumín 

11. 11. 2019 Testování žáků ČŠI 
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12. 11. 2019 Třídní schůzky 

13. 11. 2019 Třídní schůzky 

14. 11. 2019 Exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 

14. 11. 2019 Návštěva stacionáře 

21. 11. 2019 Martinská husa 2019  - kuchařská soutěž – 2. místo Frenštát pod Radhoštěm 

21. 11. 2019 Školní kolo florbal 

22. 11. 2019 Sladký projektový den kuchařů 

22. 11. 2019 Projektový den TRIGON (matematika) 

28. 11. 2019 Exkurze do ČT Ostrava 

28. 11. 2019 Florbal 

28. 11. 2019 Cvičný chemický poplach 

29. 11. 2019 Vánoční Vídeň 

29. 11. 2019 Terapeutické dílny 

4. 12. 2019 Pivní akademie na naší škole 

5. 12. 2019 Nošovice Hyundai – nová převodovka pro školu 

5. 12. 2019 Finále florbal 

5. 12. 2019 Mikulášský turnaj v hokeji 

6. - 7. 12. 2019 Středoškolák, vysokoškolák – veletrh nabídek škol Černá louka Ostrava 

12. 12. 2019 Raut pro Gymnázium Františka Živného Bohumín 

12. 12. 2019 Finále florbal 

12. 12. 2019 Projektové vyučování – Barevná matematika (Pythagorova spirála) 

12. 12. 2019 Projektové vyučování – Rozjeď svůj business 

15. 12. 2019 Nový maskot školy – pes Bohouš 

16. 12. 2019 Vánoční večírek pro zaměstnance školy s programem žáků školy 

18. 12. 2019 Ukončení kurzu plavání a 1. pomoci žáků SČ 

18. 12. 2019 Den otevřených dveří Střední školy Bohumín 

19. 12. 2019 Soutěž ve vánočním zdobení stromků ve třídách 

15. 1. 2020 Výroba hraček pro opuštění pejsky – látkové copy 

20. – 21. 1. 2020 Terezín 

21. 1. 2020 Prostějov – Mistrovství ČR Koruna kreativity 2020 

21. – 24. 1. 2020 Infotherma Ostrava 

23. 1. 2020 Exkurze do železničního DEPA v Bohumíně 

28. 1. 2020 Školní kolo SOD elektrikáři 

31. 1. – 1. 2. 2020 Lyžování Slovensko – zájezd pro zaměstnance a žáky školy 

2. 2. 2020 Turnaj v kopané 

4. 2. 2020 Mezinárodní kadeřnická soutěž Koruna kreativity Bratislava 

6. 2. 2020 Calibr cup - kadeřnická soutěž Lanškroun 

7. 2. 2020 Autoopravář junior 2020 

7. 2. 2020 Návštěva univerzitní mateřské školky při VŠB Ostrava 

8. 2. 2020 ŠSK – turistický kroužek – Mexiko na tvarůžky 

9. – 13. 3. 2020 Lyžařský výcvik, Bílá – Mezivodí, penzion Ledovec 

10. 2. 2020 RENARKON 

11. 2. 2020 Přírodovědný klokan – školní kolo 

12. 2. 2020 Kroměříž cup – baristická soutěž Junior Mistr kávy – 3. místo 

13. 2. 2020 Ekologický program „3 šelmy“ 

21. 2. 2020 SOD – EMO3 



20 
 

24. 2. 2020 Naše kadeřnice v ČT Ostrava v Dobrém ránu 

26. 2. 2020 Veslujeme do středu Země 

27. 2. 2020 Interaktivní program v knihovně K3 

28. 2. 2020 Jak se řídí vlastní život – na den OSVČ 

4. 3. 2020 Kovojunior 2020 

6. 3. 2020 Exkurze do ČVUT Praha – Den částicovým fyzikem 

11. 3. 2020 Uzavření škol – coronavirus  

17. 3. 2020 Výtvarná soutěž o životě v příhraničí – získání zvláštní ceny  

31. 3. 2020 Výuka on-line s lektorkou Sarah 

Březen - červen Facebooková psychologická podpora žáků 

Březen - červen Dobrovolná pomoc žáků SČ potřebným v době nouzového stavu 

22. 4. 2020 Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory 

5. 5. 2020 Praktická MZ nanečisto pro obor podnikání 

Od 11. 5. 2020 
Konzultace pro žáky 4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníků učebních 

oborů 

25. 5. 2020 Praktická MZ 

26. 5. 2020 Praktická MZ 

1. – 2. 6. 2020 MZ – didaktické testy 

3. 6. 2020 Písemné ZZ 

4. – 11. 6. 2020 Praktické ZZ 

8. 6. 2020 Přijímací zkoušky na maturitní obory 

9., 10., 12. 6. 2020 Ústní MZ 

9. – 12. 6. 2020 Dobrovolné konzultace pro žáky 

12., 15. 6. 2020 Ústní ZZ 

15. 6. 2020 Výsledky 1. kolo přijímacího řízení i pro maturitní obory 

18. 6. 2020 Ústní ZZ 

22. – 26. 6. 2020 Ústní MZ 

29. 6. 2020 Výsledky 2. kolo přijímacího řízení 

30. 6. 2020 Vysvědčení 

červenec 
Naše absolventka vyhrává 3. místo v soutěži krásy MISS International Czech 

republik 2020 (Natálie Kočendová) 

8. 8. 2020 Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů na Hostýně - reprezentujeme 

27. – 28. 8. 2020 Školení pedagogického sboru v rámci projektu Šablony 

31. 8. 2020 Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků 

 
   
Spousta akcí, soutěží, kulturních i sportovních akcí byla díky nouzovému stavu a epidemiologické   
situaci zrušena. 
 

 Živé facebookové a webové stránky, Instagram 

 Nový maskot školy – pes Bohouš  

 Setkávání se školami v rámci projektové činnosti 

 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 

 Přípravy rautů 
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 Účast na setkáních AUZ 

 členství v Asociaci kuchařů a cukrářů ČR 

 členství v České asociaci školních metodiků prevence 

 Zapojení do iniciativy MSK „Řemeslo má respekt“ 

 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) 

 
Bohumínské městské noviny – čtrnáctideník OKO: 

č. 16 (6. 9. 2019) „Upoutávka na Den řemesel 2019“ - pozvánka 

č. 17 (20. 9. 2019) „Upoutávka na Den řemesel 2019“ - pozvánka 

 „Před školou na skok u moře“ 

 „Bosou nohou ke zdraví zážitkům“ 

č. 18 (4. 10. 2019) „Ukázky, nový účes i něco do žaludku“ – ze Dne řemesel 

 „Setkání se seniory“ 

č. 19 (18. 10. 2019) „Minimální příprava, velký úspěch“ 

 „Blíží se přezouvání pneumatik!“ – reklama na školní autoservis 

 „Halloween na kavárně“ – upoutávka na menu 

č. 20 (1. 11. 2019) „ Bohumín dal Praze šéfkuchaře“ 

„ U3V láká, studenti se vracejí opakovaně“ 

č. 22 (29. 11. 2019) „Den otevřených dveří“ – reklama 

   „Martinská husa vynesla stříbro“ 

   „Věda a technika nadchla středoškoláky“ 

č. 23 (13. 12. 2019) „Den otevřených dveří“ – reklama 

   „Na exkurzi v televizi“ 

   „Pivní akademie v kavárně“ 

č. 1 (10. 1. 2019) „Jakými událostmi žil Bohumín v roce 2019“ – Hodinový vnuk, výsadba 

stromů 

 „Středoškoláci představili své obory“ 

č. 2 (24. 1. 2020) „Dva roky s projektem šablony“ 

č. 3 (7. 2. 2020) „Kadeřníci opět na stupních vítězů“  

č. 4 (21. 2. 2020) „Úspěch v koktejlové soutěži“  

 „Pojďte studovat k nám“ – nábor 

č. 5 (6. 3. 2020) „Školní líheň podnikatelů „ – projekt Jeden den OSVČ 

 „Cíl spatří až vnoučata dnešních dětí“ 

č. 7 (3. 4. 2020) „Za odhalováním tajemství vesmíru“ – projekt Den částicovým fyzikem 

č. 9 (30. 4. 2020) „Skládají životní zkoušku v termínu“ – pomoc žáků SČ potřebným 

č. 12 (12. 6. 2020) „Studuj u nás perspektivní obory“ – reklama 

č. 14 (24. 7. 2020) „Studuj u nás perspektivní obory“ – reklama 

 „Za poznáním v kolektivu vrstevníků“ 

č. 15 (28. 8. 2020) „Středoškolští kadeřníci v novém“ 
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Televizní informační kanál – TIK, reportáže: 

   

4. 10. 2019 Den řemesel 

19. 10. 2019 Univerzita třetího věku 

20. 10. 2019 Úspěch Daniela Klaputa v kuchařské soutěži 

4. 1. 2020 Reportáž ze Dne otevřených dveří 

22. 2. 2020 Reportáž – Koruna kreativity, úspěch našich kadeřnic v soutěži 

26. 2. 2020 Veslujeme do středu Země 

 

 

Reklama v kině K3 – předfilm – náborový leták: 

- termín zveřejňování listopad 2019 – únor 2020 

 
 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla ve škole kontrolní činnost ze strany České školní inspekce, 
pouze celostátní šetření zaměřené na mediální gramotnost (bez inspekční zprávy).  
 
 

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 2019, která byla předložena zřizovateli a schválena školskou 

radou. 

 
Přehled hospodaření za kalendářní rok 2018, 2019 a 1. – 8. měsíc 2020 
 
 

Období 2018 2019 01 – 08/2020 

Náklady hlavní činnost 45 901 358,95 50 901 961,06 33 459 800,61 

Výnosy hlavní činnost 45 238 491,41 50 672 197,88 34 232 670,42 

Hospodářský 
výsledek hlavní 

činnosti 

- 662 867,54 - 229 763,18 772 869,81 

Náklady doplňková 
činnost 

3 372 904,24 4 158 777,33 2 753 276,89 

Výnosy doplňková 

činnost 
4 058 647,22 4 472 241,35 2 654 271,93 

Hospodářský 
výsledek doplňkové 

činnosti 

685 742,98 313 464,02 -99 004,96 

Náklady celkem 49 274 263,19 55 060 738,39 36 213 077,50 

Výnosy celkem 49 297 138,63 55 144 439,23 36 886 942,35 

Hospodářský 

výsledek celkem 
22 875,44 83 700,84 673 864,85 
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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 2019 organizace dosáhla zlepšeného výsledku 

hospodaření, který byl rozdělen do fondu odměn a rezervního fondu. Je předpoklad, že i v roce 2020 

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 2018 2019 01 – 08/2020 

Opravy vč. materiálu 
na opravy 

1 606 806 2 197 678 1 270 006 

Nový nákup 
investičního majetku 

3 156 739 101 364 593 022 

Investiční výstavba, 
modernizace 

a rekonstrukce 
405 332 1 293 414 1 877 104 

 
V období školního roku 2019/2020 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy tyto akce:  

 

 oprava PC učebny (C01) v budově ul. Čáslavská (elektroinstalace, podlahy a související stavební 

práce)  

 oprava elektroinstalace a osvětlení v 1 a 2. NP (chodby, kabinety) budovy ul. Čáslavská  

 opravy podlah ve vybraných učebnách a chodbách budovy ul. Čáslavská a ul. Husova 

 výmalba a nátěry ve vybraných učebnách, kancelářích, kabinetech a společných prostorách budovy 

ul. Čáslavská, ul. Husova, vzpírárny v tělocvičně ul. Revoluční 32 a v učňovském pracovišti 

Restaurace a kavárna 

 výměna dveří v zázemí učňovského pracoviště Restaurace a kavárna a v tělocvičně ul. Revoluční  

 oprava střechy budovy Domova mládeže ul. Revoluční 65 

 

   
Další investiční činnosti byly kryty fondem reprodukce, a to:  

 rekonstrukce provozovny kadeřnictví ul. Husova 

 sanace suterénního zdiva budovy ul. Husova 

 modernizace řídicího systému kotle v budově ul. Husova 

 pořízení markýzového přístřešku Restaurace a kavárny 

 pořízení profi gastro zařízení – krouhače zeleniny a škrabky brambor pro Restauraci a kavárnu 

 pořízení geometrie kol pro výuku oboru Mechanik opravář motorových vozidel 

 pořízení SW ESET Antivirus 

 

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

(chladicí technika a další gastro vybavení).  
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Do vybraných učeben, kabinetů a chodeb byl pořízen nový nábytek, zakoupeny vizualizéry a projektory. 

Pro potřeby odborného výcviku výuky byly zakoupeny další učební pomůcky (nářadí a nástroje  

pro potřeby rukodělného výcviku, obrábění, elektrikářů, automechaniků, kadeřníků a kuchařů)  

a vybavení do dílen a provozoven. 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: 

  

 „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 

 Příprava minutek 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

Elektrotechnika, 
telekomunikační a výpočetní 

technika 

 Elektrické instalace 

 Elektrické rozvody 

 Elektrická zařízení 
26-51-H/01 Elektrikář 

 
 

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

 

Ve školním roce 2019/2020 škola spolupracovala s Univerzitou třetího věku: 

 příprava námětů, přednášek a jejich realizace 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, příspěvkové organizace 

 lektorskou činnost zajišťovali pedagogičtí pracovníci Střední školy, Bohumín, příspěvkové 
organizace. 

 
Moduly studia: 

 Zdravý životní styl (28 hodin) 

 Poznej své okolí (28 hodin) 
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Ve školním roce 2020/2021 budou pedagogičtí pracovníci Střední školy Bohumín přednášet v 
modulu:  

 Nové technologie v mém životě (28 hodin) – 3. semestr 

 Zdravý životní styl (28 hodin) – 1. semestr 
 
Spolupráce navázaná s British Institute of Management, a tedy realizace dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení, bude probíhat i v příštích letech.  

 
 

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

 
Škola byla ve školním roce 2019/2020 zapojena do těchto projektů: 

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,- 

Termín:    1. 2. 2018 – 31. 1. 2020 

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 pedagogických pracovníků 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 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP 
 
Název projektu: BUMERANG   

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

Finanční podpora:    Kč 1.621.340,- 

Termín:    1. 2. 2020 – 31. 1. 2022 (24 měsíců) 
 
 
Aktivity: 

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ 

2.III/7 d Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 

osobnostně sociální rozvoj  

2.III/7 e  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

2.III/11  Tandemová výuka v SŠ 

2.III/16  Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) 

2.III/19 a  Klub pro žáky SŠ – čtenářský klub 

2.III/19 c  Klub pro žáky SŠ – klub komunikace v cizím jazyce 

2.III/20  Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

2.III/21  Projektový den ve škole 

2.III/22  Projektový den mimo školu 

2.III/23  Komunitně osvětová setkání 
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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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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: 2020-1-CZ01-KA102-077781 
 
Výsledky hodnocení žádosti: pro nedostatek finančních prostředků pro podporu všech doporučených 
žádostí byla naše žádost v seznamu náhradníků na 89. pořadí 
 

 

Projekt „Rodilí mluvčí do škol MSK“ 

 zapojení rodilého mluvčího do hodin anglického jazyka 

 výuka realizována v celkovém rozsahu 257 vyučovacích hodin (1. 9. 2019 – 30. 6. 2020)  

na Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci 

 zefektivnění výuky cizího jazyka zvláště pro maturitní pro obory Sociální činnost, Provoz  

a ekonomika dopravy, Podnikání 

 

 

Barevná zážitková zahrada živě i neživě III. 

 

Program 
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2019/2020 

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 III.“, zaměřit se především na regeneraci a zkrášlení pozemků před a za budovou 

školy na ulici Čáslavská, které díky rozsáhlé a celkové rekonstrukci budovy teorie (zateplení, sanace, 

výměna oken, rekuperace, opravy střechy) v rámci projektu MSK „Energetické úspory ve Střední škole 

v Bohumíně“, utrpěly devastující újmu. 
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Harmonogram projektu 
 
Výsadba dřevin – keřů      1. 2. 2020 – 31. 3. 2020 
Pořízení pítka pro ptáčky     1. 2. 2020 – 31. 6. 2020 
Rekultivace a údržba současné travní plochy zahrady  1. 3. 2020 – 31. 6. 2020 
Pořízení a instalace 2 ks designových květináčů   1. 3. 2020 – 31. 8. 2020 
Výsadba okrasných rostlin, okrasných travin, bylin  1. 3. 2020 – 31. 8. 2020 
Pořízení a výsadba nových bylinek do bylinkových záhonů  1. 3. 2020 – 30. 6. 2020 
Nátěr betonového soklu a zábradlí    1. 4. 2020 – 31. 6. 2020 
 

Financování projektu 

Druh nákladu/výdaje v Kč 

Plánované nákupy celkem 70 000,-- 
 

Projekt nebyl MSK pro velký zájem uchazečů podpořen.  

 

Projekt „Bezpečná škola“ 

 projekt Ministerstva vnitra ČR na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné 

správy škol a školských zařízení jako měkkých cílů 

 projekt v řízení odboru kanceláře hejtmana MSK (oddělení krizového řízení) 

 realizace prostřednictvím firmy CyberG Europe, a. s. 

 výstup projektu: zpracování vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle Střední školy Bohumín, 

bezpečnostního plánu Střední školy Bohumín, vzdělávací seminář a cvičení pro vybranou školu 

 

Projekt „Společně monitorujeme a řídíme přírodní a technické 

procesy“ 

 program Interreg V-A Česká republika – Polsko 
 výzva Prioritní osa 3 – Vzdělávání a kvalifikace 

 investiční priorita 3.1: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání 

dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů 

vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 příjemce: Společnost pro kvalitu školy z. s. (Ostrava) a Fundacja Ludzie-Innowacje-Design 

(Bialsko-Biala) 

 fáze podání projektu: projekt nebyl schválen 

 
Projekt „Hodinový vnuk“ 

 

 originální mezigenerační aktivita studentů bohumínských škol  

 5 let trvání projektu 

 návštěvy klientů domovů pro seniory 
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14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ve školním roce 2019/2020 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. 

Střední škola Bohumín se několik let snaží o možnost otevření oboru železničář - získala obrovskou 
podporu trhu práce - sdružení ŽESNAD.CZ, které má celkem 29 členů - společností železničních 
nákladních dopravců: ČD Cargo a. s., EP Cargo a. s., IDS CARGO a. s., METRANS RAIL s. r. o., BF Logistics 
s. r.o., CER CARGO, Cargo Motion s. r. o., LOKORAIL a. s., LTE logistics & transport, Rail Cargo Group 
International, RM LINES a. s., SD – Kolejová doprava a. s., UNIPETROL DOPRAVAs. r. o., Carbo Rail  
s. r. o., City Rail a. s., CZ Logistics s. r. o., DB Cargo, EXPRESS GROUP a. s., HSL Logistik GmbH, KDS – 
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Kladenská dopravní a strojní s. r. o., LOKOTRAIN s. r. o., Ostravská dopravní společnosti – Cargo a. s., 
Puš s. r. o., VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a. s., ERMEWA, DBV – ITL s. r. o., Transportservis a. s., Železničná 
spoločnosť Cargo Slovakia a. s., QUENYA Technologie s. r. o., dále dalších společností České dráhy a. s., 
Rail Cargo Carrier – Czech Republic  s. r. o., Severomoravská dráha a. s., ZX-BENET CZ, s. r. o., První 
Signální, a. s., OHL ŽS a. s., VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a. s., EP Cargo a. s.  
 
Dlouhodobě spolupracujeme s katedrou fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, katedrou 

optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s ČVUT Praha – jadernou a fyzikálně 

inženýrskou fakultou, s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Nyní navazujeme novou 

vzájemnou odbornou spolupráci pro dopravní obory naší školy také s VŠB – Institutem dopravy  

a předáváme si informace s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou v České Třebové, která 

vzdělává žáky v oboru příbuzném železničáři – Elektrotechnika (zaměření na výkonové a trakční 

systémy). 

Mezi nejvýznamnější sociální partnery školy patří: 

 město Bohumín, 

 BONATRANS GROUP a. s., 

 VIADRUS a. s., 

 MS UTILITIES & SERVICES a. s., 

 ŽDB Drátovna a. s. 
 
V oblasti strojírenství škola dále spolupracuje: 

 Vanhoz s. r. o., 

 Karimpex – strojírny s. r. o., 

 Stelmar s. r. o., 

 Gesomont s. r. o. 
 
Odborné praxe žáků zajišťuje řada smluvních partnerů: 
 
Studijní obor: Provoz a ekonomika dopravy 

 PKP CARGO INTERNATIONAL a. s.,  Moravská Ostrava 

 Mechanizace a doprava Roman Gavelčík – Bohumín 

 Jan Hefner Progres, Bohumín – Šunychl 

 DB TRANS, s. r. o. Bohumín 

 Česká pošta – Sběrný přepravní uzel – Ostrava 

 Meteor Car Orlová – Lutyně 

 ŽDB Drátovna a. s. – Bohumín 

 Knihkupectví Třinec – prodejna Bohumín 

 Koordinátor ODIS s. r. o. Ostrava – pobočka Karviná 

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

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

 Správa železniční dopravní cesty – pracoviště Bohumín 

 Martin Jendryščík – Autodoprava – Dolní Lutyně 

 Petr Škuta – Doprava – Rychvald 

 Město Bohumín – INFOCENTRUM 

 JAS Automotive  s. r. o. – Bohumín 

 Stavební bytové družstvo DRUBYD Karviná 
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Studijní obor: Sociální činnost 

 Slezská Diakonie – Český Těšín 

 Domov Březiny – Petřvald 

 CHARITA – Ostrava – Vítkovice 

 NDZ DUHA o. p. s. Orlová – Lutyně 

 Centrum sociálních služeb – Bohumín 

 LEDAX o. p. s. – Ostrava – Zábřeh 

 Nový domov – Karviná – Nové Město 

 GEROCENTRUM – Český Těšín 

 Domov VESNA – Orlová – Lutyně 

 Domov SLUNEČNICE – Ostrava – Poruba 

 HOSPICOVÁ PÉČE – Ostrava 

Učební obor: Kadeřník 

 Salón Michaela –Michaela Zawadová – Karviná – Nové Město 

 Kadeřnictví MICHAELA – Dolní Lutyně 

 Kadeřnictví TOP FASCHION – Český Těšín 

 Holičství a Kadeřnictví Lucie Ploskonková – Ostrava – Zábřeh 

 Kadeřnictví Šárka – Šárka Mihalová – Orlová - Lutyně 

Učební obor: Kuchař – číšník 

 Ve školním roce 2019/2020 – nebyla realizována žádná individuální odborná praxe 

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., Bohumín 

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a. s. - válcovna Bohumín, 

 Vanhoz s. r. o., Bohumín 

 VIADRUS a. s., Bohumín 

 ŽDB DRÁTOVNA a. s., Bohumín 

 Stelmar a. s., Dětmarovice, 

 Gesomont s. r. o., Rychvald 

 Karimpex – strojírny s. r. o., Orlová 

 

Učební obor: Strojní mechanik 

 BONATRANS GROUP a. s., Bohumín 

 VIADRUS a. s., Bohumín 

 Zámečnictví Smoček Radim, Bohumín 

 ŽDB DRÁTOVNA a. s., Bohumín 
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Učební obor: Mechanik opravář motorových vozidel 

 Pneuservis TOMÁŠ FICHNA, Bohumín, 

 Autoslužby LM, Bohumín – Záblatí, 

 VLADIMÍR RICHTER, Opravy silničních vozidel, Šenov u Ostravy 

 Schwarzmüller s. r. o., Bohumín 

 Autoopravna – Jakub Kostelňák, Bohumín 

Učební obor: Elektrikář 

 Ve školním roce 2019/2020 – nebyla realizována žádná individuální odborná praxe 
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15. FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 
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