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ÚVOD 

Vážení přátelé, 

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

2020/2021. 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 i dálkové formě 

vzdělávání, s nástavbovým studiem a nabídkou dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. V tomto 

školním roce se ve škole vzdělávalo 479 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 tomto školním roce byla převážně online, ve formě distančního vzdělávání, vzhledem 

k celostátnímu uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků ve vzdělávání. Z tradičních aktivit jsme 

zorganizovali burzu učebnic, Den řemesel 2020, adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, slavnostní 

otevření zrekonstruovaného kadeřnictví pro výuku odborného výcviku oboru kadeřník, řadu přednášek 

v rámci Dnů prevence. V době uzavření školy jsme, mimo jiné, poskytli všem žákům i zaměstnancům 

školy celoroční možnost cvičení v rámci projektu „Pojďte se s námi protáhnout“ - online video kurzy 

správného cvičení pro zdraví, pod vedením fyzioterapeutů. Díky sociálním sítím dostávali žáci průběžná 

návodná doporučení a rady, jak se vypořádat s covidovou dobou, od naší paní psycholožky 

(psychohygiena). Škola se zúčastnila Burzy škol, Veletrhu škol MSK, probíhaly Dny otevřených dveří – 

vše online formou, včetně třídních schůzek pro zákonné zástupce žáků. Řada přednášek, besed, 

projektů, soutěží probíhala také vzdáleně, prostřednictvím počítačů. Maturitní a závěrečné zkoušky 

mohly probíhat prezenčně, po návratu žáků do škol jsme uskutečnili letní sportovní kurzy, exkurze, 

přednášky či třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků. 

Náborová činnost školy byla velice ztížena epidemiologickými opatřeními a nemožností prezentovat 

školu široké veřejnosti tradičním způsobem. Proto se škola rozhodla natočit „promo video“, kde se 

snažila představit školu s nabídkou všech vyučovaných oborů. Celým videem diváky doprovázel školní 

maskot – pejsek Bohouš. Také lektorství v celoživotní vzdělávání ve spolupráci s British Institute  

of Management nemohlo být díky covidu-19 realizováno. 

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 
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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. Média byla letos maximálně využita i k náborové činnosti, zvláště pak pro obor železničář, který 

nově otevíráme od 1. 9. 2021. 

 
 
Ing. Liběna Orságová 
ředitelka školy 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

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 2020/2021 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: Ing. Veronika Jordan, Ph.D. 

 
    zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování: 

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, od 21. 11. 2020 Mgr. Miroslav Rosik 
Za pedagogické pracovníky – Mgr. Jana Lichá, Bc. Marek Fismol;  od 18. 6. 2021 Mgr. Jana Bazalová, 
Mgr. Marta Bernatíková 
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky – Mgr. Eva Liszoková, Lucie Sollichová;  
od 18. 6. 2021 Veronika Sochová, Kateřina Havlíčková 
 
 

mailto:sekretariat@sosboh.cz
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 ke dni 30. 9. 2020 

 

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 36,57 

učitelé teorie 22,48 

          muži 9,00 

          ženy 13,48 

učitelé odborného výcviku 11,09 

          muži 6,00 

          ženy 5,09 

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 28,88 

THP 6,50 

provozní zaměstnanci 22,38 

CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 75,72 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

4.1 Počet žáků podle jednotlivých oborů 
 
Pro školní rok 2020/2021 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. 2020 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy             59 

75-41-M/01 Sociální činnost             56 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní             47 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové             49 

Celkem žáků             211 

 
  
Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2020 

23-51-H/01 Strojní mechanik            30 

23-56-H/01 Obráběč kovů           37 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel           25 

26-51-H/01 Elektrikář           27 

65-51-H/01 Kuchař-číšník           60 

69-51-H/01 Kadeřník           77 

23-56-H/01 Obráběč kovů – dálková forma studia           12 

Celkem žáků           268 

 
Ve školním roce 2020/2021 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2020 celkem 479 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 115 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou   96 

Obory středního vzdělání s výučním listem 268 

Celkem  479 
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4.4 Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 

 
Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem byli uchazeči přijímáni na základě kritérií  

pro přijímací řízení.  

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 zaevidovala škola 314 přihlášek, z toho 284 přihlášek  

pro denní formu studia, 30 přihlášek pro dálkovou formu studia.  Z 284 přihlášek do denní formy studia 

bylo evidováno 36 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, 31 přihlášek do dvouletého 

nástavbového oboru s maturitní zkouškou a 217 přihlášek do tříletých učebních oborů s výučním 

listem.  

 

Do denní formy studia bylo přijato 174 uchazečů, z toho 30 uchazečů do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou – čtyřleté studium, 113 uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem, 31 uchazečů do oboru 

vzdělání s maturitní zkouškou – dvouleté nástavbové studium. Do dálkové formy nástavbového studia 

bylo přijato 30 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 4 24 2 2,036 

 I. ročník 30 1 24 2 2,036 

PSČ2 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
27 6 20 1 1,868 

 II. ročník 27 6 20 1 1,868 

PSČ3 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
28 6 21 1 1,792 

 III. ročník 28 6 21 1 1,792 

PSČ4 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
27 2 24 1 1,977 

 IV. ročník 27 2 24 1 1,977 

Celkem 112 15 89 5 1,918 
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Nástavbové obory – 2. pololetí školního roku 

 

Třída Obory 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzn. 
Prospělo Neprospělo 

Průměr 

třídy 

POD1 Podnikání – denní forma 22 3 14 5 2,345 

POE1 Podnikání – dálková forma 15 6 3 6 2,563 

 I. ročník 37 9 17 11 2,454 

POD2 Podnikání – denní forma 15 0 12 3 2,471 

POE2 Podnikání – dálková forma 12 4 5 3 2,417 

 II. ročník 27 4 17 3 2,444 

POE3 Podnikání – dálková forma 11 4 5 2 1,729 

 III. ročník 11 4 5 2 1,729 

Celkem 80 8 57 15 2,209 

 

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 
18 1 14 3 2,510 

KD1 Kadeřník 26 8 16 2 1,989 

KUČ1 Kuchař-číšník 12 2 8 2 2,549 

OKS1 Obráběč kovů, Strojní mechanik 13 2 8 3 2,327 

 I. ročník 69 13 46 10 

 

2,344 

 

KD2 Kadeřník 24 4 20 0 2,205 

KUČ2 Kuchař-číšník 21 2 18 1 2,459 

OKS2 Obráběč kovů, Strojní mechanik 20 3 10 7 2,840 

EMO2 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
20 5 12 3 2,273 

 II. ročník 85 14 60 11 2,444 

EMO3 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
12 3 8 1 1,964 

KD3 Kadeřník 21 5 10 6 2,255 

KUČ3 Kuchař-číšník 11 2 4 5 2,500 

OKS3 Obráběč kovů, Strojní mechanik 18 2 10 6 2,488 

OKD3 Obráběč kovů – dálková forma 11 5 6 0 1,907 

 III. ročník 73 17 38 18 2,2228 

Celkem 227 44 144 39 2,337 
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Maturitní zkoušky 

 

Prospěch u maturitní zkoušky – řádný a mimořádný termín 2021 

 

 

 

Prospěch u opravné maturitní zkoušky – podzim 2021 

 

 

Závěrečné zkoušky v červnu 2021, včetně opravných zkoušek v září 2021 

 

Třída Název oboru 

Počet žáků 

Průměr prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

OKS3 Strojní mechanik 1 5 0 2,500 

EMO3 Elektrikář 4 3 0 1,857 

EMO3 Mechanik opravář motorových vozidel 0 4 1 3,400 

KUČ3 Kuchař – číšník 3 5 0 2,250 

KD3 Kadeřník 5 14 0 2,658 

OKS3 Obráběč kovů 2 7 2 3,045 

OKD3 Obráběč kovů (dálková forma) 5 5 1 1,952 

 Celkem 20 43 4 2,523 

 

 

 

 

Obor 

Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo nekonalo 

počet ve 

třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 11 2 1 14 

Sociální činnost 9 4 0 0 13 

Podnikání – denní 1 9 3 4 17 

Podnikání – dálkové 3 6 0 2 11 

Obor 

Prospěch 

prospělo 

s vyzn. 
prospělo neprospělo 

nemají 

MZ 
počet ve třídě 

Provoz a ekonomika dopravy 0 1 0 1 14 

Sociální činnost 0 0 0 0 13 

Podnikání – denní 0 0 0 3 17 

Podnikání – dálkové 0 0 0 0 11 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
 

Kariérové poradenství - práce kariérového poradce byla představena v září v rámci startovacích kurzů 

žákům prvního ročníku. Během září a začátkem října ještě probíhaly individuální konzultace osobně. 

Od listopadu do května probíhaly konzultace převážně online, přes aplikaci Teams. Z velké části  

se jednalo o studenty posledních ročníků, kde se řešilo další profesní a studijní směřování. Kariérová 

poradkyně také pomáhala s výběrem konkrétní školy a vyplnění přihlášek na VŠ. Protože se práce 

přesunula do online prostředí, poradkyně vytvářela materiály pro studenty, protože nebylo možné 

organizovat žádné besedy či veletrhy VŠ. S žáky komunikovala také přes chat a FB skupinu, kde je 

informovala o nabídce práce a brigád. Nebylo možné uspořádat Týden kariéry.  

 

Prevence sociálně - patologických jevů - v 1. pololetí se kvůli zavření škol konalo preventivních akcí 
poskromnu, stihly se pouze dvě - interaktivní program Jan Hus (pro třídy KUČ2 a PSČ2) a půlka 
tradičního Dne prevence, tentokrát na téma “Bezpečně v kyberprostoru” (účastnily se třídy OKS1, KD1 
a PD1). V druhém pololetí se rozjely preventivní akce online, ať už formou besed s externími lektory, 
nebo promítání filmů s preventivní tematikou. Uskutečnily se akce jako jsou např. Nehodou to začíná, 
projekt Týden země, Jak zvládat těžkosti (J. A. Komenský - od Komenského k současné covidové době), 
AIDS/HIV (Jak předcházet tomuto onemocnění). Chtěli jsme rozšířit repertoár preventivních akcí  
a zapojit další odborníky z praxe (možnost hradit z projektu Šablony II), bohužel to kvůli uzavření škol 
nebylo možné. 
 

Výchovné poradenství - poměrné náročné bylo najít systém, jak řešit neomluvenou absenci v době 
zavření škol. Konání výchovných komisí bylo po určitou dobu zakázané, nebo probíhalo na etapy kvůli 
dodržení předepsaného počtu lidí na konzultacích. Většinu věcí se řešila telefonicky - informování 
rodiče o tom, že žák se neúčastní distanční výuky, která je povinná. Pokud nenastalo zlepšení, konala 
se výchovná komise. Problém nastal v případě, kdy se nedařilo s rodiči zkontaktovat, v tom případě 
potom výchovná poradkyně s pomocí studijní referentky posílaly zákonným zástupcům dopisy  
o doložení důvodů absence. Uskutečnilo se také mnoho výchovných pohovorů spolu s třídními učiteli, 
na některých byla přítomna i školní psycholožka, která pak pracovala s žáky, kteří měli s distanční 
výukou problém. Doufáme, že v příštím roce už tyto složitosti odpadnou a bude se neomluvená 
absence řešit standardním způsobem.  
 

Práce s žáky se speciálně - vzdělávacími potřebami (SVP) - Tento rok byly zpracovány pouze dva 
individuální vzdělávací plány, které byly upraveny pro distanční výuku. Učitelé byli o žácích se SVP  
a o doporučeních k jejich vzdělávání informováni mailem. Školní psycholožka se během distanční výuky 
snažila kontaktovat všechny žáky se SVP za účelem zjištění, jak jim distanční výuka jde a s nabídkou 
pomoci. Velmi dobrá spolupráce fungovala i na dálku se školskými poradenskými zařízeními.  
S některými jsme se potkali osobně, abychom vyhodnotili nastavená podpůrná opatření, s některými 
jsme zhodnocení prováděli telefonicky/mailem.  
 
Psychická pohoda žáků - obzvlášť v době pandemie bylo důležité zaměřit se zejména na psychickou 
pohodu žáků. V prvních měsících uzavření škol byly kontaktovány všechny třídy několikrát na jejich 
třídní maily s nabídkou pomoci a spolupráce. V prvních ročnících proběhly třídnické hodiny zaměřené 
na adaptaci na SŠ a řešení problémových situací jak při běžné, tak při distanční výuce. Individuální 
konzultace probíhaly několika způsoby: mailem, telefonicky, přes Teams/Skype/Zoom, chatem a když 
to situace dovolila, tak pak i osobně. Pro žáky byly připravovány infografiky na různá psychologická  
a školní témata, které byly zveřejňovány na školních sociálních sítích (Facebook, Instagram). K navázání 
kontaktu sloužil také často Instagram, kde se žáci účastnili různých anket na všelijaká témata (spánkové 
návyky, školní návyky, distanční výuka, raději bys…, používání mobilního telefonu) - ze strany žáků  
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to mělo slušný ohlas. Pro studenty závěrečných ročníku byla připravena online besedu, jak se připravit 
na maturitu/závěrečné zkoušky a představila jim zásady správného učení.  Se studentkami SČ4 
probíhalo pravidelné neformální večerní potkávání na Teams. Po otevření škol stihla ve větší polovině 
tříd zorganizovat hodinu na zhodnocení výhod/nevýhod distanční výuky a přínosu/ztrát v době 
covidové.  
 
Spolupráce s externími subjekty byla letos omezená, přece jen se žádná hromadná setkávání nemohla 
konat. Spolupracovali jsme ale se školskými poradenskými zařízeními, policií a externími lektory pro 
prevenci.  
 
V době uzavření škol se nebylo možno zaměřit na některé cíle, které jsou běžnou součástí agendy ŠPP. 
Obzvlášť zkoumání třídního klimatu bylo při distanční výuce velmi obtížné. Stejně tak kontakt s žáky  
i rodiči byl někdy problematický a rozhodně se zvýšila míra toleranci vůči určitým jevům (vysoká 
absence), protože pro její řešení jsme mnohdy měly svázané ruce.  
 
Závěrem lze ale říci, že se ŠPP i přes komplikace v době pandemie podařilo většinu překážek překonat 
a pracovat do velké míry tak, jak je zvyklé v běžném provozu, i když s určitými změnami. Online prostor 
poskytl ale inspiraci pro nové formy práce - online besedy, dny otevřených dveří, dobrovolné 
přednášky k přípravě na maturitu aj.  
 
 
Celkem: 
 

• 426 individuálních konzultací 

• 36 výchovných komisí 

• 55 prací se třídou 

• 87 konzultací s rodiči 
 

 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
viz příloha 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 

Termín Akce 

1. - 3. 9. 2020 Opravné maturitní zkoušky 

7. 9. 2020 Burza učebnic 

9. – 11. 9. 2020 Adaptační kurz 

10. 9. 2020 
Hodnocení samostatných odborných prací – Eliška Hejdová, 3. místo 

(ocenění Hospodářskou komorou ČR) 

10. 9. 2020 Opravné MZ praktické 

14. 9. 2020 Opravné MZ praktické 

 23. 9. 2020 Den řemesel 

1. 10. 2020 Slavnostní otevření zrekonstruovaného kadeřnictví 

2. 10. 2020 Přednáška - Bezpečně̌ v kyberprostoru (Dny prevence) 

19. 11. 2020 Projekt - Fyzio pro školy „Pojďte se s námi protáhnout“  

25. 11. 2020 Fyzio pro školy – 2. lekce 

2. 12. 2020 Fyzio pro školy – 3. lekce 

2. 12. 2020 Opravné ZZ písemné 

7. – 8. 12. 2020 Opravné ZZ praktické 

7. 12. 2020 Burza škol online 

9. 12. 2020 Fyzio pro školy – 4. lekce 

16. 12. 2020 Den otevřených dveří online 

16. 12. 2020 Promo video školy 

17. 12. 2020 Fyzio pro školy – 5. lekce 

24. 12. 2020 Fyzio pro školy – 6. lekce 

6. 1. 2021 Fyzio pro školy – 7. lekce 

13. 1. 2021 Den otevřených dveří online 

14. 1. 2021 Fyzio pro školy – 8. lekce 

18. 1. – 4. 2. 2021 Online veletrh škol MSK 

20. 1. 2021 Třídní schůzky online 

22. 1. 2021 Fyzio pro školy – 9. lekce 

31. 1. 2021 Fyzio pro školy – 10. lekce 

leden 2021 Kraje pro bezpečný internet  

2. 3. 2021 Projekt - Závislost na netu 

3. 3. 2021 Online přednášky dobrovolnické organizace ADRA Havířov 

13. 3. 2021 Projekt - Staň se na den částicovým fyzikem  
20. a 24. 3. 2021 Přednáška - Moderní ošetřovatelství v praxi 

18. 3. 2021 Online pretesty zkoušek Cambridge english 

22. 3. 2021 Projekt - Jeden týden OSVČ 

25. 3. 2021 Fyzio kondiční cvičení pro žáky a studenty - bonus 

30. 3. 2021 Zelená soutěž – vyhlášená Správou železnic 

31. 3. 2021 Přednáška - Nehodou to začíná 

6. 4. 2021 Online výtvarná soutěž „Velikonoce“ 

14. 4. 2021 Třídní schůzky online 

14. 4. 2021 Projekt - Maturita nanečisto 

19. – 23. 4. 2021 Projekt - Týden Země 
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26. 4. 2021 Projekt Ekopodnikatel 

30. 4. 2021 Přednáška - Jak zvládat těžkosti 

19. 5. 2021 Praktické MZ – pro opakující 

21. 5. 2021 Přednáška - AIDS/HIV 

24. – 26. 5. 2021 MZ didaktické testy 

1. – 2. 6. 2021 Ústní MZ 

1. 6. 2021 Přednáška - Samovyšetření prsu „Ruce na prsa“ 

3. - 7. 6. 2021 Praktické ZZ 

8. – 10. 6. 2021 Ústní MZ 

14. 6. 2021 Návštěva stacionáře SALOME 

14. – 15. 6. 2021 Ústní ZZ 

14. – 18. 6. 2021 Letní sportovní kurzy 

17. 6. 2021 Ústní ZZ 

18. – 23. 6. 2021 Ústní MZ 

18. 6. 2021 Zvolení nové školské rady 

21. 6. – 25. 6. 2021 Letní sportovní kurzy 

23. 6. 2021 Soutěž - Nejhezčí pohled na svět je z vlaku 

25. 8. 2021 Třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky 

 

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

 Živé facebookové a webové stránky, Instagram 

 Nové promo video školy 

 Zapojení do soutěže sběrných surovin Soutěž s panem Popelou 

 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. 17 (25. 9. 2020) „Karnevalový účes zabodoval“ – Eliška Hejdová oceněna Hospodářskou 

komorou ČR za svou SOP 

č. 18 (9. 10. 2020) „Vzpěračský a crossfitový klub na soutěžích“ 

 „Učňovské kadeřnictví v novém“ – rekonstrukce kadeřnictví 

 „Nabídku oborů doplní mladí ajznboňáci“ – ohlédnutí za dnem řemesel 

č. 21 (20. 11. 2020) „Po 33 letech se vrací učební obor železničář“ 

č. 23 (18. 12. 2020) „SŠ Bohumín představuje své obory“ – dvojstrana s nabídkou oborů 

č. 1 (8. 1. 2021) „SŠ Bohumín představuje své obory“ – nabídka oborů 

č. 2 (22. 1. 2021) „Obnovený svářečský kurz“ 
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 „Představujeme technické obory SŠ Bohumín p. o.“ 

č. 3 (5. 2. 2021) „Unikátní projekt středoškolských dílen“ 

č. 4 (19. 2. 2021) „Žáci střední školy se učí umění vařečky“ 

 „SŠ Bohumín představuje své obory“ 

č. 7 (1. dubna 2021) „Podnikání na zkoušku“ – projekt 

 „Velikonoce ve slezské kuchyni“ 

č. 10 (14. 5. 2021) „Závěrečné kadeřnické zkoušky“ 

 „Střední škola Bohumín oznamuje“ – nabídka oborů 

č. 11 (28. 5. 2021) „Kuchařský talent a profesionalita“ 

 „Svářečské kurzy střední školy“ 

 „Když žáci válí za barem“ 

č. 12 (11. 6. 2021) „Ruce na prsa“ – přednáška na samovyšetření prsou“ 

 „Ekopohádky pro mateřinky“ 

 „ Střední škola Bohumín – další kolo přijímacího řízení“ 

č. 14 (23. 7. 2021) „Pomoc v nouzi“ – poděkování našemu učiteli 

 „Poděkování žáků večerní školy“ 

 

 

Další prezentace v médiích: 

Prosinec 2020  YOUTUBE.com – promo video školy 

leden 2021  Rychvaldský zpravodaj – reklama s nabídkou oborů 

1/2021 Karvinský info měsíčník – příloha střední školy – Střední škola Bohumín se 

představuje 

12. 2. 2021 Orlovské noviny – reklama s nabídkou oborů 

Únor 2021  YOUTUBE.com – Řemeslo má respekt (MSK) 

16. 4. 2021  POLAR – Studuj u nás  

14. 5. 2021 Orlovské noviny – reklama s nabídkou oborů 

 

 

Televizní informační kanál – TIK, reportáže: 

4. 10. 2020 Den řemesel a železničář nový obor SŠ Bohumín 

11. 10. 2020 Obor kadeřník má nové zázemí 

7. 2. 2021 Střední škola plánuje nové dílny 

16. 2. 2021 Střední škola a přijímací zkoušky 

20. 2. 2021 Studio B – hostem Eliška Hejdová – ocenění za svou SOP Hospodářskou komorou ČR 

 

 

Propagace školy v TIKu – v liště či jako klasická reklama: 

září   1 x propagace v liště 

říjen   1 x inzerce 

prosinec 2 x propagace oborů 

leden  1 x propagace oborů 

květen  1 x přijímací řízení 

červen  2 x přijímací řízení, propagace oborů 
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9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 
Ve školním roce 2020/2021 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 2020, která byla předložena zřizovateli a schválena 

školskou radou. 

 

 

Přehled hospodaření za kalendářní rok 2019, 2020 a 1. – 8. měsíc 2021 
 

Období 2019 2020 01 – 08/2021 

Náklady hlavní činnost 50 901 961,06 54 650 115,78 35 115 449,73 

Výnosy hlavní činnost 50 672 197,88 54 619 951,54 35 715 177,30 

Hospodářský 
výsledek hlavní 

činnosti 

- 229 763,18 -30 164,24 599 727,57 

Náklady doplňková 

činnost 
4 158 777,33 3 311 425,92 2 800 713,79 

Výnosy doplňková 

činnost 
4 472 241,35 3 833 554,07 2 703 548,79 

Hospodářský 

výsledek doplňkové 
činnosti 

313 464,02 522 128,15 -97 165,00 

Náklady celkem 55 060 738,39 57 961 541,70 37 916 163,52 

Výnosy celkem 55 144 439,23 58 453 505,61 38 418 726,09 

Hospodářský 

výsledek celkem 
83 700,84 491 963,91 502 562,57 

 

 
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 2020 organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření, 

který byl přidělen v plné výši do rezervního fondu. Je předpoklad, že i v roce 2021 organizace bude 

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

doplňkové činnosti a celkové hospodaření bude mírně přebytkové. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Péče o majetek 

 

Období 2019 2020 01 – 08/2021 

Opravy vč. materiálu 
na opravy 

2 197 678 1 679 964 896 735 

Nový nákup 
investičního majetku 

101 364 593 022 326 458 

Investiční výstavba, 
modernizace 

a rekonstrukce 

1 293 414 3 077 095 1 990 293 

 

V období školního roku 2020/21 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy tyto akce:  

 oprava elektroinstalace a osvětlení v 1. NP budovy ul. Čáslavská  

 opravy podlah ve vybraných kabinetech budovy ul. Čáslavská a ul. Husova 

 výmalby ve vybraných učebnách a kabinetech budovy ul. Čáslavská a ul. Husova 

 opravy soustruhů na učňovských dílnách 

 oprava havarijního stavu vodovodního potrubí v budově tělocvičny ul. Revoluční 32 

   

Další investiční činnosti byly kryty fondem reprodukce, a to:  

 sanace suterénního zdiva budovy ul. Husova 

 rekonstrukce sociálního zařízení v budově ul. Čáslavská 

 pořízení konvektomatu pro Restauraci a kavárnu 

 

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

systémů, čerpadel, opravy vodoinstalací, elektroinstalací včetně revizí, okapových systémů, stínící 

techniky, elektrických spotřebičů a kancelářské techniky. V budově ul. Čáslavská byl instalován 

kamerový systém. 

Do vybraných učeben a kabinetů byl pořízen nový nábytek, PC sestavy pro výuku a notebooky  

pro učitele. Pro potřeby odborného výcviku výuky byly zakoupeny další potřebné učební pomůcky 

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

a kuchařů) a vybavení do dílen a provozoven.  

 

  

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH A ROZVOJOVÝCH 
PROGRAMŮ  

 

Škola nebyla zapojena do mezinárodních a rozvojových programů. 
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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 2020/2021 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), 

 v prostorách Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace, 

 lektorskou činnost měli zajišťovat pedagogičtí pracovníci Střední školy, Bohumín, příspěvkové 
organizace. 

 
Plánované moduly studia: 

 Zdravý životní styl (28 hodin) 

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

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

 Zdravý životní styl (28 hodin) – 1. semestr 
 
Lektorská činnost našich pedagogů nebyla realizována z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. 
 
Spolupráce navázaná s British Institute of Management, a tedy realizace dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení, bude probíhat i v příštích letech.  
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13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Škola byla ve školním roce 2020/2021 zapojena do těchto projektů: 

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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Projekt „Hodinový vnuk“ 
 

 originální mezigenerační aktivita studentů bohumínských škol  

 5 let trvání projektu 

 návštěvy klientů domovů pro seniory 

 

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

 

Ve školním roce 2020/2021 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 2020. 

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 
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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 – 
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 

 AUTOSALON KUDRNA s. r. o., Orlová-Lutyně 

 ČD a. s. Bohumín 

 DB TRANS, s. r. o. Bohumín 

 FSI Consulting, s. r.o., Orlová-Poruba, pracoviště ŽSD Dětmarovice, Stonava 

 GEIS CZ, s. r. o., pracoviště Ostrava-Poruba 

 Jan Hefner – PROGRES, Bohumín 

 JAS Automotive, s. r. o., Bohumín 

 LYKONA STYL, s. r. o., Slezská Ostrava 

 Meteor Car, s. r. o., Orlová-Lutyně 
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 MONSTERIA, s. r. o., Bohumín 

 Richard Balcar, Karviná - Staré Město, pracoviště ZDJ Karviná-Ráj 

 SALVE NATURA, s. r. o., Bohumín 

 ŽDB Drátovna, a. s., Bohumín-Pudlov 

 Správa železnic, státní organizace, Ostrava 

 GroNa, s. r. o., Bohumín 

 Koordinátor ODIS, s. r. o., Ostrava, pracoviště DI Karviná, autobusové nádraží 

 Město Bohumín – INFOCENTRUM 

 TRANSPOP AUTODOPRAVA s. r. o., Orlová-Lutyně, pracoviště Rychvald 

 Roman Gavelčík Mechanizace a doprava, Bohumín 

 

Studijní obor: Sociální činnost 

 Centrum sociálních služeb, Bohumín 

 Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát 

 Mateřská škola Paprsek, s. r. o., Ostrava-Hrabůvka 

 Mateřská škola Zelená, příspěvková organizace, Ostrava – Mariánské Hory 

 Nový domov, příspěvková organizace, Karviná 

 Stření škola, Základní škola, Mateřská škola Karviná, příspěvková organizace 

 ČMELÁČEK, z. s., Ostrava-Hrabůvka 

 Základní škola Ostrava, příspěvková organizace, generála Píky 

 Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s. r. o. 

 Domov Vesna, příspěvková organizace, Orlová-Lutyně 

 NDZ DUHA o. p. s. Orlová 

 CHARITA OSTRAVA 

 Ledax Ostrava, o. p. s. 

 ZŠ a MŠ Bohumín-Skřečoň, příspěvková organizace 

 MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie, Český Těšín, pracoviště Bohumín 

 Základní a Mateřská škola, příspěvková organizace, Ostrava-Poruba 

 

Učební obor: Kadeřník 

 HAIR STUDIO – LR, Ostrava  

 Kadeřnictví Martina Tomana, Dětmarovice 

 Kadeřnictví „Zlaté nůžky“, Karviná-Fryštát 

 LB HAIR STUDIO, Orlová-Lutyně 

 MM BARBERSHOP KARVINÁ 

 Salon Šárka, Orlová-Lutyně 

 STUDIO VISAGE, Bohumín 

 

Učební obor: Kuchař-číšník 

 Ve školním roce 2020/2021 – nebyla realizována žádná individuální odborná praxe 
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Učební obor: Obráběč kovů 

 BONATRANS GROUP a. s., Bohumín 

 VIADRUS a. s., Bohumín 

 ŽDB DRÁTOVNA a. s., Bohumín – TPD údržba 

 

Učební obor: Strojní mechanik 

 BONATRANS GROUP a. s., Bohumín 

 VIADRUS a. s., Bohumín 

 

 

Učební obor: Mechanik opravář motorových vozidel 

 Pneuservis TOMÁŠ FICHNA, Bohumín, 

 Autoslužby LM, Bohumín-Záblatí, 

 Schwarzmüller s. r. o., Bohumín 

 Autoopravna – Jakub Kostelňák, Bohumín 

 Autoservis Bohumín s. r. o. 

 

Učební obor: Elektrikář 

 Ve školním roce 2020/2021 – nebyla realizována žádná individuální odborná praxe 
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15. FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 
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