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ÚVOD 

 
 

Vážení přátelé, 

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

2021/2022. 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 489 žáků ve dvou oborech s maturitní zkouškou, sedmi oborech 

s výučním listem a jednom oboru nástavbového studia v denní a dálkové formě. Žáci se učili ve dvou 

budovách teoretického vyučování. Součástí školy jsou dílny pro výuku technických oborů, pracoviště 

pro odbornou výuku kadeřníků poskytující služby i pro veřejnost, Kavárna a restaurace Na Náměstí  

T. G. Masaryka v Bohumíně, která slouží také ke školnímu stravování. Škola disponuje kmenovými  

i odbornými učebnami (výtvarná výchova, hudební výchova, výpočetní technika, jazykové učebny, 

cvičná kuchyně, 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. Budovy školy jsou částečně bezbariérové. 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  

76 zaměstnanců. Škola realizovala výuku podle školního vzdělávacího programu. 

Celý školní rok se nesl v nádechu získávání zkušeností při otevření a fungování nového a tolik žádaného 

oboru trhem práce, oboru železničář. Navázali jsme úzkou spolupráci se sdružením ŽESNAD (železniční 

sdružení nákladních dopravců), které je nám nápomocno po odborné i propagační stránce, se Střední 

školou technickou a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové, s ČD Cargo a. s., které nám zajistilo 

odborný výcvik žáků oboru železničář na svých pracovištích.  

Výuka v tomto školním roce byla částečně online, ve formě distančního vzdělávání, vzhledem  

ke covidové situaci a zákazu osobní přítomnosti žáků ve vzdělávání. Z tradičních aktivit jsme 

zorganizovali burzu učebnic, Den řemesel 2021, adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, lyžařský 

výcvik, letní sportovní kurzy a řadu přednášek v rámci Dnů prevence, třídní schůzky pro zákonné 

zástupce budoucích prvních ročníků. Škola se zúčastnila Burzy škol, Veletrhu škol MSK, probíhaly Dny 

otevřených dveří – vše online formou. Řada přednášek, besed, projektů, soutěží byla zrušena  

či organizována také vzdáleně, některých soutěží jsme se, bohužel, nemohli kvůli nemocnosti (covid) 

účastnit. Maturitní a závěrečné zkoušky probíhaly prezenčně. 

V rámci projektové činnosti se 90 podpořených žáků a 8 učitelů školy účastnilo výjezdního vzdělávání 

na VSC Bílá - projekt Restart po covidu zaměřený na primární prevenci a globální rozvoj žáků a učitelů, 

pokračovali jsme v šablonách, realizovali projekt MMR IROP – Nákup vybavení pro posílení odborných 

kompetencí technických a řemeslných oborů, díky kterému jsme vybudovali wifi sítě ve standardu 

konektivity na budovách teorie, byli jsme partnery v mezinárodních projektech ESF OP VVR Nadnárodní 

mobilita studentů s Centrem Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli  
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w Tarnowskich Górach a Zespólem Szkól im. X. Dunikowskiego w Zawierciu. Využili jsme možnosti 

financování doučování z projektu Národní plán obnovy – Next Generation. Nadále realizujeme výuku 

anglického jazyka se zapojením rodilého mluvčího (projekt MSK), zúčastnili jsme se s žáky projektu 

Student v lese prostřednictvím výsadby stromů v beskydských lokalitách v rámci spolku Počteníčko. 

Žáci oboru sociální činnost se účastnili plaveckého kurzu včetně kurzu resuscitace a záchrany 

tonoucímu, kuchaři-číšníci absolvovali kurz čepování piva, baristický kurz a kurz latte art, strojní 

mechanici složili zkoušky ve svářečských kurzech, žáci oboru provoz a ekonomika dopravy a mechanik 

opravář motorových vozidel zakončili předmět řízení motorových vozidel zkouškami v autoškole – 

řidičský průkaz skupiny B a C. Škola se snaží jít s dobou a vše modernizovat, aby žáci pracovali s novou 

technikou. Na provozovnu pro obor kuchař–číšník byl zakoupen nový objednávkový terminál, který 

zajišťuje propojení objednávek zákazníků přímo s kuchyní, pracoviště odborného výcviku žáků školy 

jsou vybavovány moderními stroji, přístroji a zařízeními. 

Náborová činnost školy byla velice ztížena epidemiologickými opatřeními a nemožností prezentovat 

školu široké veřejnosti tradičním způsobem. Proto se škola rozhodla spustit virtuální prohlídku školy 

dostupnou na našich webových stránkách, kde mohou návštěvníci nahlédnout do jednotlivých budov 

školy. Škola si nechala zhotovit marketingový audit se zaměřením nejen na sociální sítě. Dlouhodobě 

jsme ve spolupráci se zřizovatelem a MÚ Bohumín připravovali převod budov na Revoluční ulici  

na město Bohumín.  

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. O činnosti školy, výsledcích a úspěších práce žáků i pedagogů byla informována veřejnost 

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

 

 

Ing. Liběna Orságová 
ředitelka školy 
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A. 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 2021/2022 vyučovala 10 oborů, z toho:  
    7 oborů středního vzdělání s výučním listem, 
    2 obory středního vzdělání s maturitní zkouškou,  

1 obor nástavbového studia s maturitní zkouškou – Podnikání, je 
vyučován ve formě denní i dálkové. 

  
Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 
 
Vedení školy:   ředitelka: Ing. Liběna Orságová 
     

zástupce ředitelky pro teoretické vyučování a zástupce 
statutárního orgánu: Ing. Veronika Jordan, Ph.D. 

 
    zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování: 

PaedDr. Dana Ambrozková 
 
    vedoucí učitel odborného výcviku: Martin Galusek 
 

vedoucí učitelka praktického vyučování: Bc. Bronislava Viceníková 
 
    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 – Mgr. Miroslav Rosik 
Za pedagogické pracovníky – Mgr. Jana Bazalová, Mgr. Marta Bernatíková 
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky – Veronika Sochová, Kateřina Havlíčková 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@sosboh.cz
http://www.sosboh.cz/
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B. 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 

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

26-51-H/01 Elektrikář ENERGETIKA 

37-52-H/01 Železničář ŽELEZNIČÁŘ 

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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C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
Přepočtený počet pracovníků ke dni 30. 9. 2021 

 

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 36,73 

učitelé teorie 22,93 

          muži 8,98 

          ženy 13,95 

učitelé odborného výcviku 10,80 

          muži 6,80 

          ženy 4,00 

výchovná poradkyně 1,00 

metodik prevence 1,00 

ICT metodik 1,00 

Externí učitelé celkem 1,10 

všeobecně vzdělávacích předmětů 0,33 

odborných předmětů  0,77 

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 75,61 
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D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

1. Počet žáků podle jednotlivých oborů 
 
Pro školní rok 2021/2022 bylo otevřeno 7 oborů vzdělání s výučním listem, 2 obory vzdělání s maturitní 

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

 

 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2021 

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

75-41-M/01 Sociální činnost             57 

Nástavbové obory 

64-41-L/51 Podnikání – denní             49 

64-41-L/51 Podnikání – dálkové             52 

Celkem žáků             215 

 
  
Obory středního vzdělání s výučním listem 
 

Kód oboru Název oboru Počet žáků k 30. 9. 2021 

23-51-H/01 Strojní mechanik         26 

23-56-H/01 Obráběč kovů        28 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel        34 

26-51-H/01 Elektrikář        30 

37-52-H/01 Železničář        20 

65-51-H/01 Kuchař-číšník        59 

69-51-H/01 Kadeřník        77 

Celkem žáků         274 

 
Ve školním roce 2021/2022 bylo ve všech oborech školy ke dni 30. 9. 2021 celkem 489 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 114 

Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 101 

Obory středního vzdělání s výučním listem 274 

Celkem 489 
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2. Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 

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

pro přijímací řízení.  

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 zaevidovala škola 316 přihlášek, z toho 291 přihlášek  

pro denní formu studia,  25  přihlášek pro dálkovou formu studia.  Z 291 přihlášek do denní formy 

studia bylo evidováno 38 přihlášek do čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, 34 přihlášek  

do dvouletého nástavbového oboru s maturitní zkouškou a 219 přihlášek do tříletých učebních oborů 

s výučním listem.  

 

Do denní formy studia bylo přijato 181 uchazečů, z toho 28 uchazečů do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou – čtyřleté studium, 123 uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem, 30 uchazečů do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou – dvouleté nástavbové studium. 

Do dálkové formy nástavbového studia bylo přijato 24 uchazečů. 

 

 

E. VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CILŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 

 
Cíle všech Školních vzdělávacích programů naší školy jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osobnosti, 

ve výuce je akceptována osobnost žáka. V jednotlivých ŠVP jsou jasně vymezeny záměry výuky a její 

výsledky. Jejich dodržování je zajištěno pravidelnou měsíční kontrolou zápisu v ETK.  

Analyzovaný školní rok proběhl oproti školním rokům 2019–2020 a 2020–2021 v podstatě již běžným 

způsobem, tj. vyučování probíhalo převážně prezenční formou. Naplnění cílů našich školních 

vzdělávacích programů bylo tak jednodušší a hlavní cíle, které si škola stanovila v plánu práce  

na aktuální školní rok, byly úspěšně splněny. 

Naplňování cílů ŠVP se uskutečňovalo prostřednictvím těchto metodických orgánů – předmětových 

komisí, které sdružují vyučující: 

a) Humanitních předmětů 

b) Přírodovědných předmětů + ICT + EVVO 

c) TV 

d) Elektro + strojních předmětů 

e) Sociálně-ekonomických předmětů 

f) Předmětů oborů služeb 

Práce v komisích řídí zkušení vyučující s mnohaletou praxí, členy komisí jsou i učitelé odborného 

výcviku. Každá z předmětových komisí sestavuje na po začátku školního roku písemný plán práce 

předmětové komise, který stanovuje cíl i úkoly v oblasti výchovně vzdělávací a naplánování cíle 

školního vzdělávacího programu.  
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Jsou to např.: 

 prosazování realizace efektivních metod a forem práce a vhodného využívání moderních učebních 
pomůcek  

 organizace interních srovnávacích prověrek a písemných prací dle pokynů vedení školy 

 zajišťování péče o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 zajišťování systematické přípravy žáků k soutěžím a olympiádám 

 předkládání konkrétních požadavků na materiální vybavení kabinetů a odborných učeben 

 koordinace zabezpečování vhodných učebnic, časopisů a učebních textů 

 koordinace tvorby maturitních témat profilové části maturitní zkoušky a inovace školních 
vzdělávacích programů. 

 
Vzdělávací aktivity vychází z potřeb školy, hospitační činnosti i zájmů pedagogů, například aktivita 
z projektu šablony - tandemová výuka, do které se zapojila řada učitelů.  
Vyučující teorie i odborného výcviku volí účelně formy a metody výuky. 

 
 

F. 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 
28 1 23 4 1,944 

 I. ročník 28 1 23 2 1,944 

PSČ2 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
26 8 14 4 1,875 

 II. ročník 26 8 14 1 1,875 

PSČ3 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
27 5 12 10 1,995 

 III. ročník 27 5 12 10 1,995 

PSČ4 
Provoz a ekonomika dopravy,  

Sociální činnost 
26 2 22 2 2.215 

 IV. ročník 26 2 22 2 2,215 

Celkem 107 16 71 15 2,007 
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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 19 0 15 4 2,137 

POE1 Podnikání – dálková forma 24 4 11 9 1,686 

 I. ročník 43 4 26 13 1,912 

POD2 Podnikání – denní forma 16 2 10 4 2,471 

POE2 Podnikání – dálková forma 11 2 4 5 1,608 

 II. ročník 27 4 14 9 2,040 

POE3 Podnikání – dálková forma 11 1 8 2 2,614 

 III. ročník 11 1 8 2 2,614 

Celkem 81 9 48 24 2,188 

 

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 
21 1 18 2 2,229 

KD1 Kadeřník 30 3 18 9 2,103 

KUČ1 Kuchař-číšník 28 0 19 9 2,378 

OKS1 Obráběč kovů, Strojní mechanik 15 1 9 5 2.213 

ŽE1 Železničář 20 5 9 6 1,689 

 I. ročník 114 10 73 31 2,122 

KD2 Kadeřník 20 5 10 5 2,138 

KUČ2 Kuchař-číšník 8 0 4 4 2,773 

OKS2 Obráběč kovů, Strojní mechanik 18 4 12 2 2,166 

EMO2 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
17 2 15 0 2,454 

 II. ročník 63 11 41 11 2,383 

EMO3 
Elektrikář,  

Mechanik opravář motorových vozidel 
17 16 1 0 2,225 

KD3 Kadeřník 22 4 17 1 2,258 

KUČ3 Kuchař-číšník 22 1 18 3 2,701 

OKS3 Obráběč kovů, Strojní mechanik 16 3 12 1 2,536 

 III. ročník 77 24 48 5 2,43 

Celkem 254 45 162 47 2,312 
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Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky 

 

Prospěch u maturitní zkoušky – řádný termín  - společná část MZ květen 2022 

 

 

 
 

 

 

Prospěch u maturitní zkoušky – řádný termín a opravný/náhradní termín - profilová část MZ květen 

a září 2022 
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Závěrečné zkoušky v červnu 2022, včetně opravných zkoušek v září 2022 

 

 

 
 

 

G. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
 

Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – V tomto roce se práce rozprostřela mezi 

výchovnou poradkyni a školní psycholožku. Přímou práci měla na starost školní psycholožka, která  

ve spolupráci s žáky a učiteli nastavovala jejich vzdělávací potřeby na střední škole. Školní psycholožka 

pomáhala žákům se SVP s přípravou na výuku. Jednalo se zejména o matematiku, fyziku, angličtinu  

či odborné předměty. Opět pokračovala spolupráce se všemi poradenskými zařízeními v okolí, 

uskutečnila se jedna osobní návštěva s pracovnicí SPC Karviná. Z velké části ŠPP pokračovalo  

v zaběhnutých činnostech.  

 

Práce ŠPP - Výchovná poradkyně a školní psycholožka - Uskutečnily se startovací kurzy pro první 

ročníky. Na organizaci se podíleli výchovná poradkyně, školní psycholožka, třídní učitelé a tělocvikáři. 

Výchovná poradkyně spolu se školní psycholožkou také během prvního pololetí pokračovaly v pomoci 

prvním ročníkům s adaptací na studium 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 řešení týkalo vztahových problémů, vztahů s rodiči, úzkostí, sebepoškozování, 

depresivní ladění, úmrtí či nemoc rodiče atd.  

 

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.  
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Výchovné komise probíhaly vždy za účasti výchovného poradce a třídního učitele. Ve vážných 

případech se školní psycholožkou. Převažující byly problémy žáků a vysoká absence nebo změna oboru. 

Uskutečnilo se také mnoho metodických pohovorů spolu s třídními učiteli, na některých byla přítomna 

výchovná poradkyně a školní psycholožka, která pak dále  pracovala s žáky, u kterých přetrvával 

problém s výukou.  

 

Škola dále usilovně směřovala k úzké spolupráci ŠPP a zákonných zástupců, kterou považuje ŠPP  

za nejdůležitější pro zdárné studium dětí. 

 

Celkem: 

 

398 individuálních konzultací 

37 výchovných komisí 

42 prací se třídou 

36 konzultací s rodiči 

 

 

 

H. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A 
ODBORNÉHO ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
viz příloha 

 
 

I. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 

Termín Akce 

1. - 2. 9. 2021 Opravné maturitní zkoušky 

6. 9., 13. – 15. 9., 
21. 9. 2021 

Opravné ZZ – písemné, praktické, ústní 

2. – 3. 9., 8. – 10. 9. 
2021 

Adaptační kurzy prvních ročníků 

8. 9. 2021 Imatrikulace U3V 

1. – 2. 9. 2021 Opravné MZ praktické 

13. 9. 2021 Opravné MZ ústní 

13. – 14. 9. 2021 Opravné ZZ praktické 

21. 9. 2021 Opravné ZZ ústní 

 22. 9. 2021 Den řemesel 

4. – 8. 10. 2021 Restart po covidu – ozdravný pobyt 

6. 10. 2021 Plave celé město 

14. 10. 2021 Setkání PS školství ŽESNAD – Česká Třebová 

15. 10. 2021 Gastro Olomouc - Olima Cup 2021 

Říjen, listopad, 
prosinec 2021 

Mezinárodní projekt -  polské školy 
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17. 10. 2021 Potravinová sbírka 

  

21. 10. 2021 Sázení stromků – projekt Student v lese 

25. 10. 2021 Projekt - Deník pana účetního 

říjen Mezitřídní fotbalové turnaje 

3. 11. 2021 Setkání s výchovnými poradci 

5. 11. 2021 Exkurze - Mašinky v hlavní roli 

12. 11. 2021 Potravinová sbírka 

18. 11. 2021 Veletrh středních škol 

19. 11. 2021 Valná hromada asociace učňovských zařízení 

24. 11. 2021 Třídní schůzky online 

Září - prosinec Plavecký kurz pro maturanty- kurz resuscitace a záchrany tonoucího 

6. 12. 2021 Fotbalový turnaj s mezinárodní účastí 

7. 12. 2021 Burza škol online 

8. 12. 2021 Projekt - V tandemu 

13. 12. 2021 Projekt – naSTARTuj! 

14. 12. 2021 Florbalový turnaj 

15. 12. 2021 Den otevřených dveří online 

15. 12. 2021 Virtuální prohlídka školy – spuštění vizualizace 

16. 12. 2021 Exkurze železničářů ve Lhotě z. s.  

29. 12. 2021 Vítězný tým ŠSK „Hýbeme se hezky česky“ 

19. 1. 2022 Exkurze - Terezín 

27. 1. 2022 Interaktivní seminář – Pravda a lež v médiích 

28. 1. 2022 Sportovní turnaj  

8. 2. 2022 Zveřejnění školy na stránkách Czech Specials 

9. 2. 2022 Projekt – Dny bezpečného internetu 

10. 2. 2022 Exit Tour 2022 

17. 2. 2022 Charitativní turnaj ve volejbale s výtěžkem pro psí útulek 

2. 2022 Výtvarná soutěž Ex Libris 2022 – z knih 

17. 2. 2022 Projekt - Finanční gramotnost 

23. 2. 2022 Sportovní turnaj pro charitu 

23. 2. 2022 Exkurze – Železniční muzeum moravskoslezské 

25. 2. 2022 Projekt - Daňoví poradci a jejich práce 

1. 3. 2022 Projekt – Učíme se podnikat 

2. 3. 2022 Přednáška - Líčení 

2. – 4. 3. 2022 Sbírka finanční pomoci pro žákyni z Ukrajiny 

4. 3. 2022 Soutěž Kovo junior – Třinec (obráběč kovů) 

7. – 11. 3. 2022 Soutěž Autoopravář junior – Havířov - Šumbark 

14. 3. 2022 Vernisáž - Evropské dění očima žáků 

14. – 18. 3. 2022 Lyžařský výcvik 

19. - 20. 3. 2022 Exkurze - úzkorozchodná trať Třemešná v. S. - Osoblaha 

Březen - duben Vlasové proměny  

1. 4. 2022 Exkurze - SMART Factory 

1. 4. 2022 Škola čepování piva – Pilsner Urquel 

7. – 8. 4. 2022 Baristický kurz 

7. 4. 2022 Sportovní turnaj – maturanti vs učitelé 
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12. – 13. 4. 2022 Přijímací zkoušky 

19. 4. 2022 Sportovní turnaj - vybíjená 

20. – 21. 4. 2022 Praktické MZ 

20. 4. 2022 Třídní schůzky 

20. 4. 2022 
Exkurze - Nízkoprahový Klub Bunkr 

21. 4. 2022 Soutěž Zlatý pilník 

22. 4. 2022 Projekt – Den Země 

25. – 26. 4. 2022 Písemná MZ 

26. 4. 2022 Sportovní turnaj – Turnaj se základními školami 

2. – 3. 5. 2022 Státní část MZ 

4. 5. 2022 Bohumínské grilování 

9. 5. 2022 Přednáška - Drogy, drogová závislost 

10. – 11. 5. 2022 Náhradní termín přijímacích zkoušek 

12. 5. 2022 Soutěž pro obor elektrikář - Roztočíme motory s patentem Tesly Nikoly 

13. 5. 2022 Výtvarná soutěž – ZUŠ Bohumín 

16. 5. 2022 Exkurze – Salome – Přímá péče 

18. 5. 2022 Projekt - Den finanční gramotnosti 

18. 5. 2022 Žákovská přírodovědná konference - ZŠ Tř. Dr. E. Beneše 

19. – 31. 5. 2022 Maturitní zkouška 

24. 5. 2022 Projekt – Fyzika bez moderních technologií 

2. – 5. 5. 2022 MZ didaktické testy 

19. – 31. 5. 2022 Ústní MZ 

1. 6. 2022 Písemné ZZ 

3. 6. 2022 Projekt – Logika a sudoku 

3. – 13. 6. 2022 Praktické ZZ 

7. 6. 2022 Na chvíli strojvedoucím – exkurze oboru železničář 

8. 6. 2022 Slavnostní vyřazení maturantů MÚ Bohumín 

8. 6. 2022 Workshop na VŠB 

14. – 21. 6. 2022 Ústní ZZ 

15. 6. 2022 Třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky 

20. 6. 2022 Kurz - Latte art  

20. – 24. 6. 2022 Letní sportovní kurzy 

21. 6. 2022 Letní turistická akce - Návsí 

22. 6. 2022 Věda na hradě 

22. 6. 2022 Sportovně charitativní akce s výtěžkem pro pejsky v útulku  

29. 6. 2022 Výlet za historií a přírodou Těšínských  Beskyd 

 

Bohumínské městské noviny – čtrnáctideník OKO: 

 

č. 12  vyšlo: 17. 6. 2022  SŠ Bohumín představuje své obory – nabídka oborů 

č. 11  vyšlo: 3. 6. 2022  SŠ Bohumín představuje své obory – nabídka oborů  

č. 10  vyšlo: 20. 5. 2022  „Kuchtíci rozžhavili grily na náměstí“ – Mezinárodní Bohumínské 

    grilování – Autor P. Čempěl  

č. 9  vyšlo: 22. 4. 2022  „Bohumínské grilování“ – pozvánka na mezinárodní soutěž 

č. 4  vyšlo: 25. 2. 2022  „Budoucí železničáři v muzeu“  
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    Tvoje kariéra začíná u nás! – nabídka oborů 

č. 3  vyšlo: 11. 2. 2022  „Nedobytná pevnost s pohnutou historií“  

    Studuj u nás perspektivní obory! – nabídka oborů 

č. 2  vyšlo: 28. 1. 2022  Studuj u nás perspektivní obory! – nabídka oborů  

č. 1  vyšlo: 14. 1. 2022  Studuj u nás perspektivní obory! – nabídka oborů  

č. 23 vyšlo: 17. 12. 2021 „Světem železnic“ 

    „Virtuální procházka školou“ 

č. 20 vyšlo: 5. 11. 2021  „Vysadili bukový les“ 

    „Úspěch v kuchařské soutěži“ 

č. 19  vyšlo: 22. 10. 2021 „V pohybu na čerstvém vzduchu“ 

    „Mezinárodní středoškolský projekt“  

č. 18 vyšlo: 8. 10. 2021  „Středoškoláci uvítají polské vrstevníky“ 

    „Prestižní kuchařský řád“ 

    „Den řemesel v kapkách deště“ – autor Pavel Čempěl 

č. 17  vyšlo: 24. 9. 2021  „Restaurace a kavárna na náměstí T.G.M., kterou provozuje SŠ  

    Bohumín, obdržela certifikát Czech Specials“   

 

 

 

Další prezentace v médiích: 

 

TV Polar 10. 5. 2022 – Bohumínské grilování 

Karvinský deník 4. 5. 2022 – Je libo grilovanou krkovičku?  

AKC 4. 5. 2022 – Bohumínské grilování 

 

 

Televizní informační kanál – TIK, reportáže: 

 

TIK  7. 5. 2022 – Bohumínské grilování 

TIK  18. 1. 2021 – Nabídka oborů 

TIK  26. 9. 2021 – Den řemesel 

 

 

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

 

září   1 x reklama DŘ 

prosinec 1 x reklama DOD 

leden - březen 1 x reklama oborů 

duben  1 x reklama Bohumínské grilování 

květen  1 x přijímací řízení 
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J. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 
Ve školním roce 2021 - 2022 byla provedena tři inspekční elektronická zjišťování (INEZ), která nahrazují 

provedení inspekční činnosti na místě. Byly řešeny dvě stížnosti, které byly ve všech bodech 

vyhodnoceny jako nedůvodné. 

 

Říjen 2021 - inspekční elektronické zjišťování (INEZ). 

Navazující zjišťování na mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 2018, které sledovalo 

zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol, v letošním roce zaměřené na národní kontext. Úkol 

zjišťování bylo zmapovat, jak se učitelé a ředitelé ve školách cítí, jaké vidí přednosti a nevýhody svého 

povolání, zda a s čím jsou v práci spokojeni a co ovlivňuje jejich další působení v profesi učitele  

či ředitele. 

 

Listopad 2021 - inspekční elektronické zjišťování (INEZ). 

Problematika podpory pohybových aktivit a pohybových dovedností žáků jak v rámci výuky tělesné 

výchovy, tak i v rámci ostatních pohybových činností žáků ve škole. Současně byly zjišťovány podmínky, 

které školy, učitelé a žáci pro realizace pohybových aktivit aktuálně mají. 

 

Leden 2022 – inspekční elektronické zjišťování (INEZ). 

Prevence rizikového chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných 

a mimořádně nadaných žáků ve školách. 

6. 6. 2022 Místní šetření stížnosti ČŠI – stížnost ve všech bodech nedůvodná. 

 

16. 6. 2022 Postoupení stížnosti zaslané na ČŠI Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci 

k prošetření a vyřízení – stížnost ve všech bodech nedůvodná. 

 
 
 
 

K. 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 2021, která byla předložena zřizovateli a schválena 

školskou radou. 

 
 

Přehled hospodaření za kalendářní rok 2020, 2021 a 1. – 8. měsíc 2022 

 

Období 2020 2021 01 – 08/2022 

Náklady hlavní činnost 54 650 115,78 58 130 854,54 38 165 124,61 

Výnosy hlavní činnost 54 619 951,54 57 867 624,52 39 146 813,99 

Hospodářský 

výsledek hlavní 
činnosti 

-30 164,24 -263 230,02 981 689,38 
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Náklady doplňková 
činnost 

3 311 425,92 3 803 506,01 2 957 393,70 

Výnosy doplňková 
činnost 

3 833 554,07 4 121 665,26 3 293 652,69 

Hospodářský 
výsledek doplňkové 

činnosti 

522 128,15 318 159,25 336 258,99 

Náklady celkem 57 961 541,70 61 934 360,55 41 122 518,31 

Výnosy celkem 58 453 505,61 61 989 289,78 42 440 466,68 

Hospodářský 
výsledek celkem 

491 963,91 54 929,23 1 317 948,37 

 

 
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 2021 organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření, 

který byl přidělen v plné výši do rezervního fondu. Je předpoklad, že i v roce 2022 organizace bude 

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

doplňkové činnosti a celkové hospodaření bude mírně přebytkové. 

 
 
 
Péče o majetek 

 

Období 2020 2021 01 – 08/2022 

Opravy vč. materiálu 

na opravy 
1 679 964 1 359 229 717 078 

Nový nákup 

investičního majetku 
593 022 503 205 148 346 

Investiční výstavba, 

modernizace 

a rekonstrukce 

3 077 095 2 001 182 181 439 

 

 

V období školního roku 2021/2022 byly největší položky v oblasti oprav vynaloženy tyto akce:  

 

 opravy podlah v nově vybudované PC učebně ul. Čáslavská, ředitelně a kanceláři zástupkyně 

ředitelky 

 výmalby vybraných prostor (ředitelna, kuchyň Restaurace a kavárny, učebny v Učňovských dílnách, 

vstupní hala a recepce Ubytovny ul. Revoluční) 

 oprava prasklého vodovodního potrubí v budově ul. Čáslavská (havárie) 

 oprava elektroinstalace 2 učeben v budově ul. Čáslavská 

   

Další investiční činnosti byly kryty fondem reprodukce, a to:  

 rozšíření restauračního SW o objednávkové terminály pro výuku oboru kuchař-číšník 

 pořízení profi sporáku a digestoře pro Restauraci a kavárnu 

 vybudování PC učebny v budově ul. Čáslavská (elektroinstalace a zasíťování) 
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Další finanční prostředky byly vynaloženy zejména na servis a údržbu počítačů, servis a opravy topných 

systémů, čerpadel, vodoinstalací, elektro závad, elektroinstalací a osvětlení včetně revizí, střech a 

okapových systémů, čalounění nábytku, elektrických spotřebičů, zahradní techniky, služebních vozidel a 

drobné zednické práce. 

Do vybraných učeben a kabinetů byl pořízen nový nábytek, PC sestavy, dataprojektory, robotické 

stavebnice a výukový SW pro teoretickou výuku a notebooky pro učitele. Pro potřeby odborného výcviku 

byly zakoupeny další potřebné učební pomůcky (nářadí a nástroje pro potřeby rukodělného výcviku, 

obrábění, elektrikářů, automechaniků, železničářů, kadeřníků a kuchařů) a vybavení do dílen a 

provozoven.  
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