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Výroční zpráva 
o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle § 10, odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 7 

vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výroční zprávy školy a v souladu s čl. 9, bodem (6) a čl. 21, bodem (2, d), Zásad vztahů 

orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny 

zvláštním zákonem účinné od 1. 1. 2022. Zpráva byla projednána na poradě vedení školy dne 3. 10. 

2022 a schválena Školskou radou dne 11. 10. 2022. 

Základní údaje o škole: 

Název školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 

Sídlo školy: 746 01 Opava, Boženy Němcové 2309/22 

Charakteristika školy:  * samostatný právní subjekt, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje podle zřizovací listiny ZL/196/2001, 

* střední škola, zajišťující komplexně teoretické vyučování, praktické 

vyučování, ubytování a stravování žáků. 

Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava 

Údaje o vedení školy v hodnoceném období: 

ředitel: Mgr. Miroslav Weisz 

zástupce ředitele pro teoretické vyučování, statutární 

zástupce ředitele školy: 
Mgr. Vlasta Galisová 

zástupce ředitele pro odborný výcvik: Mgr. Radek Jašek 

vedoucí ekonom: Ing. Zuzana Schiesser 

sekretariát: Bc. Kamila Vláčilová 

vedoucí stravovacího úseku: Petr Křesťan 

vedoucí provozního úseku: Alfréd Škrobánek 

Adresa pro dálkový přístup: sekretariat@soustop.cz 

mailto:sekretariat@soustoip.cz
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Údaje o školské radě:  

Po uplynutí mandátu stávajícím členům školské rady byli zřizovatelem na další funkční období (1. 9. 

2020 – 1. 9. 2023) jmenováni – Ing. Kateřina Krejčí, MBA, a Ing. Václav Hon. Nově zvolena školská 

rada se sešla na svém ustavujícím jednání 8. 10. 2020. Předsedkyní byla zvolena Ing. Kateřina Krejčí, 

MBA. Pro obsazení dalších míst ve školské radě ředitel školy Středního odborného učiliště stavebního 

v Opavě v souladu se zákonem 561/2004, §167 odst. 4. vyhlásil volby na zbývají pozice.  

Následně, když Štěpán Kramný úspěšně ukončil studium na naší škole, byly 10. 9. 2021 vyhlášeny 

doplňující volby do školské rady. Novým zástupcem zletilých žáků se stal Robin Riedl.  Stávající složení 

školské rady:  

• Zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady Ing. Kateřina Krejčí, MBA 

• Zástupce zřizovatele     Ing. Václav Hon 

• Zástupce nezletilých žáků     Martin Hanzlík 

• Zástupce zletilých žáků     Robin Riedl 

• Zástupce pedagogů teoretického vyučování  Ing. Pavla Michalčíková 

• Zástupce pedagogů praktického vyučování   Mgr. Radek Jašek 

Poslední jednání školské rady k datu sepsání této výroční zprávy proběhlo 6. 6. 2022.  

Charakteristika školy: 

Střední odborné učiliště stavební v Opavě je jedinou odbornou školou v opavském regionu 

specializující se na výuku v oblasti stavitelství. Vyučujeme obory zabývající se zpracováním dřeva 

a dále obory pro komplexní zhotovení stavebního díla. Zájemcům nabízíme odborné vzdělávání 

v sedmi tříletých oborech vzdělání s výučním listem a ve dvou čtyřletých oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou. Jako jediná střední škola v Moravskoslezském kraji vyučujeme všechny tři 

tzv. „střechařské“ obory (tesař, klempíř, pokrývač). V těchto oborech zaznamenáváme 

celorepublikově obrovský nedostatek kvalifikovaných řemeslníků i přes to, že odborné firmy 

působící v této oblasti jsou v situacích, že musí odmítat zakázky z důvodu nedostatku pracovníků. 

Naše škola dále nabízí dva unikátní maturitní vzdělávací programy. Prvním z nich je operátor 

dřevařské a nábytkářské výroby. Absolventi tohoto oboru získají v rámci jednoho studia dva typy 

vzdělání – výuční list v oboru truhlář (po úspěšném ukončení třetího ročníku studia absolvují 

závěrečné učňovské zkoušky), následně pokračují ve studiu čtvrtého ročníku a vykonávají maturitní 

zkoušku. Druhým oborem je mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Jedná se 

o poměrně náročný, ale velice perspektivní obor, ve kterém žáci probírají teoreticky, ale především 

i prakticky znalosti a dovednosti oborů elektrikář a instalatér. Kromě maturitního vysvědčení 

získávají absolventi také osvědčení o absolvování školení z vyhlášky 50 o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, odborné kurzy na svařování plastů a pájení mědi. Dále si zájemci o studium na 

naší škole mohou vybrat ze 4 oborů vzdělání: elektrikář, instalatér, zedník a truhlář, jejichž délka 

studia trvá tři roky a je ukončena závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu stejně 

jako u výše zmiňovaných tesařů, klempířů, pokrývačů. Vzhledem k široké nabídce a unikátnosti 
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některých oborů má škola velice širokou spádovou oblast. Kromě celého opavského regionu se jedná 

o oblasti Bruntálska, Krnovska, Vítkovska, Budišovska, Hlučínska a Bílovecka. V posledních letech se 

ovšem začínají objevovat přihlášky ke studiu na naší škole i od žáků ze vzdálenějších oblastí. Využívají 

tak možnosti studia oborů, které se v nabídce středních škol bližších jejich bydlišti nevyskytují. Tuto 

možnost podporují i další služby, které žákům poskytujeme. Jedná se možnost ubytování na Domově 

mládeže, který se nachází přímo ve školní budově, jejíž je součástí. Samozřejmostí je také pro 

ubytované žáky zajištění kvalitního celodenního stravování prostřednictvím služeb vlastní kuchyně.   

Škola spolupracuje s mnoha dřevařskými firmami a firmami v oblasti stavebnictví, které mají velký 

zájem o zaměstnávání naších absolventů. Již v průběhu studia umožňujeme žákům vyšších ročníků 

vykonávat odborný výcvik u konkrétních firem se záměrem získat zkušenosti z reálné praxe 

a postupně se začlenit a seznámit s chodem firmy, což umožní po dokončení studia jejich hladký 

přechod do pracovního procesu. Škola umožňuje spolupracujícím firmám vykonávat před 

závěrečnými zkouškami třetích ročníků náborové akce k získání nových zaměstnanců. Zájem 

ze strany zaměstnavatelů je tak vysoký, že počet vycházejících žáků ani zdaleka nepokryje nabízené 

možnosti zaměstnání. I přes tuto 100% jistotu uplatnění stále ve společnosti přetrvává nezájem 

o některé stavební obory. Jedná se především o výše popsané klempíře, pokrývače, tesaře a 

částečně také zedníka. Tato informace se objevuje ve výroční zprávě školy opakovaně a lze po 

posledním přijímacím řízení konstatovat, že se u pokrývače, tesaře a zedníka situace začíná mírně 

zlepšovat. Zcela fatální ovšem zůstává situace v oboru klempíř. Pro nadcházející školní rok 2022/23 

se opět nepovedlo pro nezájem uchazečů otevřít tento obor. V současné době jsou na naší škole 

v oboru klempíř celkem 4 žáci ve 3. ročníku. I když v současné době nedochází k úbytku zájemců o 

výše zmiňované obory, kromě klempíře, stále hrozí zásadní nedostatek těchto odborníků na trhu 

práce a z toho pramení úpadek firem zabývajících se stavební činností. Jako ředitel školy dlouhodobě 

sleduji postoj veřejnosti a čelních představitelů státu k problematice nedostatku kvalifikovaných 

řemeslníků. Je velice pozitivní, že se alespoň částečně nastartovala celospolečenská diskuse 

o nutnosti vychovávat další generace řemeslníků. Zde je třeba vyzdvihnout projekt 

Moravskoslezského kraje – Řemeslo má respekt, který podporuje studium řemeslných oborů. 

Bohužel, stavební obory jsou neustále upozaďovány na úkor strojírenského a automobilového 

průmyslu. Je nezbytné se touto situací začít zabývat na celorepublikové úrovni a přirozené handicapy 

stavebnictví, jako jsou například sezónnost, větší fyzická zátěž, horší sociální zázemí pro práci 

kompenzovat možností vyššího výdělku, získáváním zaměstnaneckých benefitů apod. I přes tento 

nepříznivý stav škola ve spolupráci se sociálními partnery intenzivně pracuje na propagaci námi 

vyučovaných stavebních oborů. Pozitivním důsledkem intenzivní práce v oblasti propagace a náborů 

je to, že se rok za rokem zvolna zvedá počet žáků přijatých do prvního ročníků. V září 2018 byl počet 

žáků 298, dále v roce 2019, 310 žáků, v roce 2020, 322 žáků, 2021–344. K datu sepisování této 

zprávy, tj. září 2022 stoupl počet žáků na 375. Od září 2021 se bohužel přes veškerou snahu při 

náborech a propagaci školy, nepodařilo z důvodu nezájmu žáků otevřít obor pokrývač. U dalších tzv. 

málopočetných oborů je k uvedenému datu situace v 1. ročnících následující, pokrývačů začalo 

studovat 10, zedníků 14 a tesařů 10. Oproti čtyřem jmenovaným oborům s malým zájmem 

evidujeme opakovaně zvyšující se zájem žáků o obory instalatér, truhlář a elektrikář. U maturitních 

oborů se rovněž projevuje zvýšený zájem o studijní obor mechanik instalatérských 



 

 4 

a elektrotechnických zařízení, který má velice široké uplatnění v praxi. V těchto oborech jsme přijali 

žáky do maximální možné kapacity skupin v rámci odborného výcviku tj. 24 žáků za každý obor. 

U oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby zůstává situace v zájmu o obor stále nižší, než 

bychom si představovali, bylo přijato 10 žáků.   

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že vykonání maturitní zkoušky s odborným zaměřením může být 

pro naše žáky v některých ohledech složitější než pro žáky ve všeobecně vzdělávacích oborech. U nás 

musí žáci vykonat stejný typ státní maturitní zkoušky, jako žáci na všeobecně vzdělávacích oborech, 

ovšem s podstatně nižší hodinovou dotací, navíc musí zvládnout také svou odbornost, a to jak 

v teoretické rovině, tak i na praktické úrovni. Domnívám se, že tuto situaci by vyřešilo rozšíření našich 

maturitních oborů na 5 let studia nebo zavedení dvou typů maturity – všeobecně vzdělávací maturita 

x oborová maturita.  

Vedení školy soustavně pracuje na tom, aby škola kopírovala technický a technologický vývoj 

v jednotlivých oborech. Pedagogičtí pracovníci se účastní odborných školení a stáží ve firmách 

k rozvoji svých kompetencí. V rámci jednotlivých oborů vzdělání úzce spolupracujeme s významnými 

firmami. Pokračuje spolupráce s firmou ČEZ Distribuce, kde se žáci naší školy již opakovaně účastní 

vícedenních stáží u výše jmenované firmy. Ve šk. roce 2019/20 byla naše škola zařazena firmou ČEZ 

do jejich sítě „partnerských škol“. Prohloubili jsme spolupráci s firmou Blum a HETTICH, což jsou jedni 

z největších světových výrobců nábytkového kování. Škole byly díky spolupráci poskytnuty sady 

různých typů nábytkového kování jednak jako ukázka jejich funkčnosti a rovněž pro nácvik montáže. 

Dále rozvíjíme spolupráci s firmou EGGER, která škole dodala vzorky materiálů a provedla odborná 

školení pro učitele a žáky, a s firmou GINGER, dodavatelem instalatérských technologií a instalací a 

také firmou HON nábytek a.s., která školu podporuje ve více oblastech, např. stáže pedagogických 

pracovníků, odborné exkurze žáků, možnost absolvování odborné praxe žáků, poskytování cvičného 

materiálu pro odborný výcvik. Významným partnerem školy z oblasti stavebních firem jsou Slezské 

stavby Opava, které také se školou spolupracují v širokém portfoliu oblastí. Spolupráce s odbornými 

firmami spolu s průběžnou modernizací vybavení pro výuku teoretické, ale především praktické 

vyučování, přispívá ke zkvalitnění podmínek výuky.  

Provedené zhodnocení majetku  

V několika předchozích výročních zprávách jsem informoval o záměru KÚ MSK provést celkovou 

rekonstrukci výškové budovy Domova mládeže při naší škole. První záměr, kdy část budovy měla 

sloužit pro potřeby krajské organizace Sirius, byl po dvou letech intenzivních příprav zastaven. 

Následně se Krajský úřad rozhodl, že bude zpracována nová projektová dokumentace s využitím celé 

budovy pro potřeby domova mládeže. Ve školním roce 2021/22 proběhlo několik schůzek 

s projektanty a v současné době se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci vedoucí k vydání 

stavebního povolení. Kdy, a jestli vůbec, bude zahájena samotná realizace rekonstrukce si vzhledem 

k současné hospodářské a politické situaci nedovoluji odhadovat. Bohužel realitou zůstává, že 

technický stav celé budovy je ve špatném stavu a dílčí opravy, které provádíme, tuto situaci neřeší.  
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Ve sledovaném školním roce 2021/22, stejně jako v několika předešlých letech, jsme realizovali 

několik záměrů, vedoucích ke zlepšení materiálního vybavení a zázemí naší školy.  

• Proběhla rekonstrukce a modernizace zednických dílen. Celý prostor dílen byl zvětšen o 

přilehlé nevyužívané skladovací prostory, byly odstraněny vnitřní příčky k otevření prostoru. 

Vnitřní část dílen byla propojena s venkovní učebnou. Částečně byla provedena nová 

elektroinstalace a omítky stěn.  

• Zastřešení další části venkovní učebny pro obor zedník. Cílem je, aby se tato venkovní učebna 

dala používat k výuce po většinu roku i v případě nepřiznivého počasí.  

• Celková rekonstrukce zázemí šaten pro uklízečky. Z původně již zcela nevyhovujícího 

prostoru byl vybudován příjemný a moderní prostor, kde jsou umístěny šatny a sociální 

zázemí pro uklízečky školy. 

• Byla zpracována studie proveditelnosti projektu rozšíření budovy dílen na ul. Janská - 

„Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním 

odborném učilišti stavebním Opava“. Na základě zpracované studie byl tento záměr 

zřizovatelem schválen a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele komplexní projektové 

dokumentace, vedoucí k vydání stavebního povolení. V současné době se na dokumentaci 

pracuje. 

• Provedeno odhlučnění stropu v jazykové učebně. Účelem bylo zlepšit akustické podmínky 

v této učebně, které po výměně nábytku a podlahy neodpovídaly požadavkům právě na 

jazykovou učebnu. 

• Byl realizován nákup učebních pomůcek, učebnic pro žáky a také proběhla velká obměna knih 

pro žákovskou knihovnu. 

• Byly vytvořeny a zprovozněny zcela nové webové stránky školy. 

• Zlepšili jsme majetkovou vybavenost školy v celkové hodnotě 1.564 tis. V těchto oblastech: 

– výpočetní technika (540 tis.), vybavení dílen (604 tis.), nábytek (258 tis.), drobné 

kancelářské vybavení (71 tis.), ostatní (91 tis.).  

• Zrealizovaly se „běžné“ opravy a údržba školních budov včetně výmalby školy.  

Výstavba a modernizace nových učeben 

Nejvýznamnější akcí realizovanou v minulém školním roce byl projekt „Výstavba a modernizace 

elektro laboratoří za účelem zvyšování odborných kompetencí“ realizovaný v rámci operačního 

programu IROP. Celkové náklady projektu byly 6 miliónu korun. Z této částky bylo 90 % hrazeno na 

základě zpracovaného projektu z operačního programu IROP a dalších 10 % hradila škola ze svého 

rozpočtu. Cílem bylo vybudovat jednu zcela novou učebnu a také provést rekonstrukci stávající 

učebny měření pro elektro obory. Nová učebna byla vybudována v prostorách bývalých šaten. 

Stávající učebna byla stavebně zrekonstruována včetně rozvodů elektřiny. Obě učebny pak byly 

vybaveny novými, moderními speciálními měřícími stoly, které mimo jiné umožňují různé varianty 

elektro zapojení, včetně simulace chybových zapojení, analýzu a vyhodnocování naměřených 

hodnot. Tyto nové učebny výrazně zvýší odbornou úroveň výuky v našich elektro oborech a částečně 

také pomohou i dalším oborům např. při výuce fyziky.  
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 Mgr. Miroslav Weisz, ředitel 

 

Stávající zrekonstruovaná učebna 
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Nově vybudovaná učebna 
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském 

rejstříku: 

Ve školním roce 2021/2022 škola vyučovala následující obory vzdělání, všechny v denním studiu: 

Obory vzdělání s výučním listem: 

• 23-55-H/01 Klempíř 

• 26-51-H/02 Elektrikář 

• 33-56-H/01 Truhlář 

• 36-52-H/01 Instalatér 

• 36-64-H/01 Tesař 

• 36-67-H/01 Zedník 

• 39-69-H/01 Pokrývač 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 

• 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

• 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

Všechny shora uvedené obory vzdělání má škola zapsány v rejstříku škol a uvedeny ve Výpisu 

č.j.: 27603/2009-21. 

Přehled pracovníků školy: 

Pedagogičtí pracovníci podle jednotlivých součástí 

Střední odborné učiliště 
Počet 

Celkem 

způsobilost 

odborná pedagogická 

Učitelé teoretického vyučování 22 21 21 

Učitelé odborného výcviku 21 21 20 

Celkem 43 42 41 

Jeden učitel teoretického vyučování neměl odbornou ani pedagogickou způsobilost, podléhá však 

zákonné výjimce.  U učitelů odborného výcviku se jedná o jednoho zaměstnance, který v daném 

školním roce neabsolvoval studium DPS. 

Domov mládeže  
Počet 

celkem 

Způsobilost 

odborná Pedagogická 

vychovatelé 3 3 3 



 

 9 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy 

školní jídelna 6 

ekonomický úsek 5 

provozní úsek 7 

vrátní 3 

Celkem  21 

Celkový počet pracovníků školy: 

Celkový počet pracovníků školy je 67. 

• podíl nepedagogických pracovníků 31,34 % 

• podíl pedagogických pracovníků 68,56 % 

• počet pracovníků se ZPS                3,43 pracovníka (přepočteno) 

Věková struktura pracovníků školy 

Věk počet pracovníků podíl (%) 

do 35 let 4 5,97 

36–45 let 10 14,93 

46–55 let 33 49,25 

56 let až důchodový věk 15 22,39 

v důchodovém věku 5 7,46 

Oproti předešlému sledovanému období došlo k sedmi ukončením pracovního poměru. V jednom 

případě na vlastní žádost, v jednom uplynutím smlouvy na dobu určitou (a dále nebyla prodloužena) 

a pět pracovních poměrů ukončili zaměstnanci odchodem do starobního důchodu.  Kompenzačně 

tak byli přijati dva pedagogové pro teoretické vyučování a dva učitelé odborného výcviku. 

U nepedagogických pracovníků byly přijaty dvě pracovní síly do školní kuchyně, jedna uklízečka a 

jeden vrátný (jakožto zástup po dobu nemoci). S žádným zaměstnancem nebylo třeba rozvázat 

pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Počet pracovníků školy se tak navýšil o jednu osobu – 

na číslo 67. Věková struktura pracovního kolektivu stále zajišťuje perspektivu i do dalších let. 

Obměnou došlo k ustálení největšího počtu zaměstnanců ve střední věkové hranici 46 – 55 let. 

Oproti minulému školnímu roku došlo k poklesu počtu u dvou nejstarších věkových kategorií.  Jedna 

pedagogická pracovnice čerpá rodičovský příspěvek. 
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Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 bylo přijato 230 přihlášek (239 v předešlém roce). 

Z tohoto počtu nastoupilo k 1. 9. 2021 do prvních ročníků 122 žáků (118 v předešlém roce), 13 žáků 

opakovalo 1. ročník (9 v předešlém roce). Celkový počet žáků prvních ročníků byl tedy 135 (127 

v předešlém roce). Z uvedených počtů vyplývá rozdíl 108 žáků mezi podanými přihláškami 

a skutečně nastoupivšími do 1. ročníků. Důvody nelze zcela objektivně posoudit. Z mého pohledu 

ředitele se zde prolíná více faktorů. Stále velice jednoduchá možnost dostat se na maturitní studijní 

programy, které jsou bohužel naší společností, a především rodiči žáků stále, mnohdy nesmyslně, 

upřednostňovány. Současný systém přijímacích zkoušek, kdy nejsou jasně stanovena kritéria pro 

přijetí na daný typ školy, tuto situaci jen podporuje a nemá na zvýšení počtu žáků v řemeslných 

oborech žádný praktický význam. Budoucí žáci a jejich zákonní zástupci mnohdy nevyplňují obory na 

přihlášce ke studiu podle svých zájmů, schopností a dovednosti a s ohledem na studijní výsledky v ZŠ. 

Pak se stává, že řemeslné obory, a zvláště stavební obory uvádějí na přihlášku jako druhou možnost 

„co kdyby náhodou“. 

Z výše uvedených čísel vyplývá, že se počet žáků v prvních ročnících oproti minulému období zvýšil 

o 8 žáků. Není to sice mnoho, ale je třeba si uvědomit z mého pohledu podstatnější věc. Počty žáků 

neklesají.  V září 2017 byl celkový počet žáků na škole 285, v září 2022 to je 375. Určitě k tomu 

přispívá také systematická práce školy ve spolupráci se sociálními partnery při propagaci školy 

a řemesel, které vyučujeme.  

obor Počet podaných 

přihlášek 

Přijatých 

uchazečů 

K 1.9. 2020 

nastoupilo 

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 11 11 9 

Mechanik instalatérských 

a elektrotechnických zařízení 
34 29 24 

Klempíř 1 0 0 

Elektrikář 52 42 24 

Truhlář 44 38 20 

Instalatér 39 35 19 

Tesař 16 16 8 

Zedník 22 20 14 

Pokrývač 11 11 4 

Celkem 230 202 122 
Počty uchazečů pro školní rok 2021/2022 

Dále pozitivně působí na nové potencionální zájemce kampaň KÚ Moravskoslezského kraje s názvem 

– Řemeslo má respekt a systém krajských stipendií. Je zapotřebí dlouhodobě a cíleně působit 

na společnost tak, aby se změnilo vnímání a náhled na řemesla. Řemeslníci a řemesla jako taková 

musí získat zpět svůj vážený a nezastupitelný status na žebříčku společenských hodnot. Počty nově 

přijímaných žáků stále neodpovídají reálné situaci a požadavkům trhu práce. Celorepublikově napříč 

chybí v oborech, které vyučujeme, tisíce pracovníků.  
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Bohužel musím zde zmínit ještě jeden faktor, před kterým se mnohdy „zavírají oči“, ale reálně 

existuje a úzce souvisí s níže popisovanou fluktuací žáků. Celkový počet žáků se nám sice zvyšuje, což 

je kladný ukazatel, ale zároveň se nám, především do již tak málo početných oborů (popsány 

v úvodu), nehlásí noví žáci tzv. prvoplánově, z důvodu, že mají o obor skutečný zájem, ale objevují 

se tam žáci, kteří o obor nemají žádný zájem, pouze neuspěli na jiném oboru, či na jiné škole a jde 

hlavně o to, aby měli status studenta a „půjde-li vše dobře“ možná získali i nějaký výuční list.  

 

Žáci přijati v průběhu školního roku od 1.9.:  

do 1. ročníku   7 žáků 

do 2. ročníku  12 žáků 

do 3. ročníku  4 žáci 

do 4. ročníku  0 žáků 

Se začátkem školního roku 2021/22 došlo celkem u 98 žáků ke změnám a přesunům (oproti 63 žákům 

v předešlém roce a 67 žáků ve školním roce 2019/2020). Velké procento z tohoto počtu představuji 

nově přijati žáci a žáci, kteří požádali o opakování ročníku, případně i se změnou oboru (viz popis 

níže). Je to důsledek velice nestandardního průběhu předchozích dvou školních roků, které probíhaly 

většinou distančně. Tito žáci podcenili přípravu v rámci distančního vzdělávání a následně nezvládali 

své studijní povinnosti. Z celkového počtu 98 bylo 23 žáků přijato, 4 žáci zanechali studia, 12 žáků 

ukončilo studium na vlastní žádost. Dalších 13 žáků přestoupilo na jinou školu, 3 žáci požádali 

o přerušení studia, 6 žáků požádalo o změnu oboru v rámci naší školy, 11 žáků ukončilo studium 

z důvodu prospěchu (hodnocen nedostatečný), 9 žáků požádalo o opakování ročníku z důvodu 

neprospěchu a dalších 15 požádalo o opakování ročníku se změnou oborů (většinou si nově vybrali 

jednodušší obor), 2 žáci byl vyloučeni. Příčiny se neustále opakují. Mezi ty hlavní patří 

nezodpovědnost žáků, malý zájem o studium, nevhodně zvolený obor výuky, a také vysoká absence, 

která s sebou většinou nese také následný neprospěch. Dle mého názoru je absence hlavním 

důvodem, proč 27 žáků zanechalo nebo ukončilo studium. Totéž platí i pro 2 vyloučené žáky. Někteří 

žáci mají jen málo, nebo vůbec vštípenou odpovědnost za své další vzdělávání a plnění svých 

povinností vyplývajících ze studia na střední škole.  Často k tomuto jevu přispívají i rodiče žáků 

omlouváním jejich absence, v případě zletilých žáků pak možnost omlouvat se sami. Bohužel se dá 

předpokládat, že „kovidová“ doba ještě více přispěla především u mladých lidí k pocitu, že nic nemusí 

a nenesou za nic zodpovědnost.  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

Prospěch žáků 

 Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Počet žáků 

s opr. zk. 

ročník 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

1. 109 131 10 10 84 100 23 21 14 11 

2. 92 101 6 5 78 88 13 8 15 11 

3. 73 81 5 3 52 74 17 4 9 11 

4. 18 12 0 0 14 10 4 2 3 2 

Celkem 292 325 21 18 228 272 57 35 41 36 

%   7,2 5,6 78 84 20 11 14 12 

 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2021/22 

V jarním termínu bylo k maturitní zkoušce přihlášeno celkem 14 žáků, z toho 8 z oboru Mechanik a 6 

z oboru operátor. Prvomaturantů bylo 12 (obor Mechanik – 8 žáků, obor Operátor 4 žáci), z toho 

jeden žák oboru operátor a jeden žák oboru Mechanik neuzavřeli úspěšně čtvrtý ročník a k maturitní 

zkoušce nenastoupili.  

Z prvomaturantů si čtyři žáci zvolili ve společné části maturitní zkoušky matematiku, z toho dva byli 

úspěšní, pět žáků si zvolilo anglický jazyk. Zde byli, jako každý rok, úspěšní všichni žáci. Jeden žák 

konal pouze odbornou část maturitní zkoušky, další zkoušky na svou žádost nekonal podle § 81 odst. 

6 zákona č. 561/2004 Sb., a to na základě vysvědčení o maturitní zkoušce série AB č. 0698718 

vydaného dne 21. 5. 2018.  

V podzimním termínu bylo přihlášeno celkem osm žáků, z toho 5 mechaniků a 3 operátoři. Dva žáci 

(jeden mechanik a jeden operátor) k maturitní zkoušce nenastoupili, protože neuzavřeli čtvrtý ročník 

ani po opravných zkouškách. Pět žáků nastoupilo k 1. opravné zkoušce, jeden žák k poslednímu 

možnému termínu opravné zkoušky. V opravném termínu byl úspěšný jeden žák. Úspěšnost 

prvomaturantů ve školním roce 2021/2022 byla 70 %. Celkové výsledky a jejich shrnutí vycházející 

ze školní zprávy zpracované Cermatem je přílohou této zprávy. 
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Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu 

 

Počet 

žáků 

2021/22 

Zkoušku 

konalo 

P
ro

sp
ěl

i 

s 
vy

zn
am

en
án

ím
 

Prospěli 

Neprospěli 
Nebylo 

připuštěno 

k ZZ z 
1

 

p
ře

d
m

ět
u

 

z 
ví

ce
 

p
ře

d
m

ět
ů

 

denní studium 

absolv. ZŠ 
55 49 4 42 2 1 6 

 

K řádnému termínu jednotných závěrečných zkoušek bylo připuštěno 49 žáků. Z celkového počtu 4 

žáci prospěli s vyznamenáním, 42 prospělo, 2 žáci závěrečnou zkoušku vykonali neúspěšně z jednoho 

předmětu a 1 žák neprospěl z více předmětů z důvodu nedostavení se ke zkoušce bez omluvy. Žáci, 

kteří neprospěli z jednoho předmětu vykonali opravnou závěrečnou zkoušku v měsíci záři úspěšně.  

V posuzovaném období závěrečné zkoušky konali žáci, kteří první a druhý ročník svého studia 

absolvovali převážně distančním způsobem, jedná se hlavně o odborný výcvik, který nelze distanční 

výukou nahradit. 

Po absolvování závěrečných zkoušek nemají naší žáci problém se úspěšně začlenit do pracovního 

procesu. Stavební a dřevozpracující firmy stále pociťují nedostatek kvalifikovaných a zodpovědných 

řemeslníků.  

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové 

přípravy za školní rok 2021/2022 

Jako každý školní rok začala škola žákům 1. ročníků příměstským adaptačním programem 

pod vedením zkušených lektorů Eurotopia CZ Opava. Vzhledem k vážné politické situaci v Evropě a 

válce na Ukrajině proběhly na naší škole workshopy na téma (DEZ)INFORMACE: „Předsudky se šíří 

tam, kde nejsou fakta“ realizované Integračním centrem Praha.  Dále se žáci opakovaně zapojili do 

charitativní akce Srdíčkové dny, jejíž sbírka pomáhá těžce nemocným dětem a do sbírky Fond Sidus, 

která pomáhá onkologicky nemocným dětským pacientům. Témata prevence RCH jsou součástí 

výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, a to hlavně ON, ČJL, cizích jazyků. V současné době je 

kladen velký důraz na duševní zdraví a psychiku žáků. Prioritou pro nás nadále zůstává bezpečné 

klima školy, důvěra mezi žáky a učiteli a odpovědnost žáků za své jednání a plnění si svých povinností. 

Součástí této zprávy se výkaz prevence RCH SEPA za tento školní rok. 
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Ve školním roce 2021–2022 jsme evidovali 79 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým 

bylo školským poradenským zařízením vystaveno doporučení pro vzdělávání. Jednalo se o žáky s 

podpůrným opatřením I. – IV. stupně. Do prvního ročníku školy bylo přijato 35 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 2 žáci školy měli přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní 

zkoušky (PUP MZ). Rovněž bylo zajištěno uzpůsobení podmínek při konání závěrečných zkoušek (PUP 

ZZ), které se týkalo 10 žáků školy. 

Ve školním roce 2021–2022 jsme neevidovali žádné nadané a mimořádně nadané žáky 

identifikované pedagogicko-psychologickým poradenským pracovištěm. 

Ve spolupráci s třídními učiteli byla řešena neomluvená absence. Absence u 6 žáků byla řešena 

prostřednictvím odeslání dopisu o doložení absence, 4 z nich byl poté odeslán dopis o zanechání 

studia. Bylo řešeno 6 správních řízení o podmíněném vyloučení žáka ze školy a 2 správní řízení o 

vyloučení žáka ze školy. 

Prostřednictvím výchovné komise bylo řešeno 7 kázeňských přestupků. Ve výchovné komisi byl 

přítomný ředitel školy, výchovná poradkyně, třídní učitel a bylo-li potřeba tak i učitel odborného 

výcviku. Kázeňské přestupky nezletilých žáků byly řešeny se zákonnými zástupci žáků. 

Škola se řídí novelou školského zákona č 82/2015 Sb. a vyhláškou 27/2016 Sb., současně respektuje 

ustanovení navazujících právních předpisů o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a čerpá z RVP, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a podmínky vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

Výchovná poradkyně se účastnila všech metodických setkání ve školských poradenských zařízeních, 

spolupracovala s PPP a SPC v souvislosti s konkrétními žáky se specifickými poruchami učení, 

průběžně vedla a odesílala do školských poradenských zařízení pedagogickou dokumentaci žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Žáci 3. a 4. ročníků se zájmem o další studium byli informování o typech škol a výchovná poradkyně 

jim byla k dispozici při vyplňování přihlášek ke studiu a dalšími záležitostmi s tím souvisejícími. V 1. 

patře školy je instalována nástěnka, na které jsou vyvěšeny aktuální prezentační materiály s 

nabídkou práce a možnostmi studia. 

Ve spolupráci s vedením školy a za účasti pedagogických pracovníků byly ve dvou termínech 

uspořádány dny otevřených dveří a organizovány nábory žáků na základních školách Opavska a na 

mnoha základních školách Krnovska a Bruntálska. 

Veletrh povolání Opava 2021 se bohužel z důvodu rizik infekce COVID-19 nekonal, ovšem bylo 

zorganizováno náhradní online představení oborů. 

S ohledem na mezinárodní situaci byl na naši školu v květnu 2022 přijat žák z Ukrajiny. Protože škola 

neměla kapacitu v požadovaném studijním oboru, byla mu nabídnuta náhradní varianta nastoupit 

na obor jiného zaměření s tím, že v následujícím školním roce mu bude studium umožněno dle jeho 

výběru. Také mu byla nabídnuta možnost navštěvovat kurzy češtiny pro ukrajinské středoškolské 
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žáky, které organizovalo Mendelovo gymnázium, a probíhaly na Slezské univerzitě v závěru školního 

roku 2021/2022. Žák této možnosti využil. Zároveň jsme mu poskytli učebnici a byla mu po celou 

dobu k dispozici vyučující aprobovaná pro výuku ruského a anglického jazyka. 

 

Hodnocení EVVO za školní rok 2021/2022 

Výuka ekologie je zařazena jako vyučující předmět žákům 1. ročníků a její náplň je i předmětem plánu 

environmentální výchovy. Některá témata se prolínají i některými odbornými předměty. 

Jako každý školní rok je velká část učiva zaměřena na zodpovědný vztah člověka k životnímu 

prostředí a odpadovému hospodářství. Je opakovaně kladen důraz na čistotu okolí a svědomité 

třídění odpadu, hlavně nejen v místě bydliště, ale i školy. Využíváme nové boxy na tříděný a směsný 

odpad, které jsou umístěny na chodbách školy a ve třídách. Dbáme na větrání místností a šetření 

elektrickou energií. Pravidelně si se žáky připomínáme některé významné dny vztahující se 

k environmentální výchově a k výchově ke zdraví. 

Během školního roku proběhly některé plánované exkurze k rámci výuky odborných předmětů, jako 

např. návštěva aquaparku a čističky odpadních vod v Kravařích, elektrárny Dlouhé stráně. Žáci se 

zúčastnili i webinářů v odborných předmětech vztahujících se rovněž k environmentální výchově v 

rámci mezipředmětových vztahů na téma, „Obnovitelné zdroje“ a ,,Jaderné elektrárny – Dukovany“. 

Pravidelně se naše škola zapojuje do každoročního celosvětového svátku Dne Země zaměřeného na 

propagaci a podporu ŽP v Opavě. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo podle plánu DVPP pro rok 2021/22.  

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů učitelů teoretického vyučování 

Bc. Vítězslav Karola, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedru pracovní výchovy. 

Obor: Učitelství odborných předmětů navazující magisterský zkr. NUOP. číslo specializace 

7504TUOP, forma kombinovaná, oborové číslo 350449. 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů učitelů odborného výcviku: 

Krpec Jakub – KVIC, Na Hradbách 27, 702 00 Ostrava. 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 

317/2005 Sb. 

Figura Radek – KVIC, Na Hradbách 27, 702 00 Ostrava. 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 

317/2005 Sb. 

Beníšek Michal – KVIC, Na Hradbách 27, 702 00 Ostrava. 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 

317/2005 Sb. 

Profesní rozvoj učitelů teoretického vyučování: 

Po letech, kdy prezenční vzdělávání nebylo možné z důvodu epidemie, se opět kurzy a semináře 
tohoto typu vrátily do nabídky vzdělávacích institucí. Přesto zůstávají stále populární webináře jak z 
důvodu úspory času, tak i financí. 
 
Učitelé odborných předmětů 
 
Mgr. Karel Bitta 

• Webinář; Elektroprůmysl. cz – Bezpečnost osob – nouzové osvětlení, požární komponenty 

• Webinář NPI; Jak komunikovat ve vztahu: učitel – rodič? 

• Webinář; Elektroprůmysl.cz - Přehled PLC a dotykových panelů 

• Webinář NPI; Metody aktivního učení 

• Webinář; Elektroprůmysl.cz - Chytrý dům s Comfort Bridge 

• Webinář; Elektroprůmysl.cz - Pojistky a pojistkové systémy Bussmann 
 
Ing. Luděk Hadámek 

• Webinář; Konference škol – Konference škol – SOP T 
 

Ing. Jan Ličman 

• Webinář CIUR; Funkčně difuzně otevřený systém aneb izolace pro čtyři roční období 

• Webinář SG Fórum; Bez peněz se stavět nedá 



 

 17 

• Webinář Weber; Správné provedení detailů fóliových systémů DELTA v konstrukcích střech 

• Webinář CIUR; Jak na stavbě zatočit s vlhkostí 

• on-line konference Xella; Novinky a služby pro snadné projektování a realizaci staveb 

• Webinář CIUR; Vzduchotěsnost u dřevostaveb a použití lepicích AIRSTOP pásek; dřevostavby 

• Webinář Zehnder; Jak větrat v bytových domech řízeným větráním s rekuperací tepla 
 

Ing. Ličman Vladimír 

• Webinář Weber; Správné provedení detailů fóliových systémů DELTA v konstrukcích střech 

• Formativní hodnocení 

• Webinář NPI; Jak komunikovat ve vztahu: učitel – rodič? 

• Webinář Satjam; Novinky a technické informace pro rok 2022 

• Webinář; VMZINC Střechy a fasády z titanzinku 
 

Ing. Pavla Michalčíková 

• OKAP II – Digitální fotografie v rukou učitele 

• Webinář; Práce s očekávanými výstupy 

• Webinář; Základní průvodce revizemi RVP a úpravami ŠVP 
 
Ing. Radka Pindurová 

• Prezentace studijních programů 

• Záškoláctví a jak ho ve školách řešit 

• Online Konzultační seminář k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP 

• Online konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 

• Vedení hodnotících a motivačních rozhovorů – webinář 

• Konzultace na PPP s Mgr. Jurečkovou 

• Online fokusní skupina Předčasné odchody ze školy 

 
Ing. Miroslava Sukeníková 

• Webinář Wavin; Nové lisovací tvarovky K5/M5 Ivo Valeš 

• Webinář Danfos; Nové bytové instalace; Michal Kučera 

• Webinář Wavin; Tichá kanalizace AS+; Ivo Valeš 

• Webinář Wavin; SW pro návrh vsakovacích a retenčních objektů; Lukáš Majzlík 
 
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 
 
Mgr. Vlasta Galisová 

• OKAP II – Digitální fotografie v rukou učitele 

• Distančně snadno a bez problémů v jazykovém vzdělávaní 

• Hry v cizích jazycích 

• Efektivní hospitace 

• Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ 

• Konzultační seminář k didaktickému testu z cizího jazyka 

• OKAPII – Sociální sítě a my v nich 

• Konzultační seminář k didaktickému testu z Aj a jeho hodnocení ve společné části MZ-online 
 
Mgr. Natalie Raveane 
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• 13. Krajská konference k primární prevenci RCH 

 

Ing. Blanka Smoleňová 

• Canva – kreativní nástroj do každé třídy i kabinetu-začátečníci 

• Monitoring daňové gramotnosti všech žáků středních škol v ČR 

• Finanční gramotnost: Pojištění 

• Finanční gramotnost: Insolvence 

• Monitoring daňové gramotnosti všech žáků středních škol v ČR 

 

Ing. Kateřina Černá 

• Hry v hodinách matematiky  

• Pojmy obvody a obsahy v matematice 

• Náměty do výuky nejen přírodovědných předmětů s využitím digitálních technologií při on-

line výuce  

• Není hra jako hra 

 

Mgr. Lenka Čechová 

• Hry v hodinách matematiky  

• Způsobilost k výkonu funkce: Zadavatel MZ 

• Zadavatel pro žáky s PUP MZ 

 

Mgr. Barbora Karhanová 

• Místní krajská konference projektu SRP online 

• Online kurz Mezi mluvnicí a komunikací: Jak na komunikačně pojatou výuku češtiny? 

• Autentické materiály při výuce cizích jazyků 

• Practical tips and online tools for modern foreign language teaching 

• Způsobilost k výkonu funkce: Zadavatel MZ 

• Zadavatel pro žáky s PUP MZ 

• Kritické myšlení (nejen) na hodinách cizích jazyků 

• Problémový žák na ZŠ a SŠ. Využití asertivních technik. 

• Co jsou Fake News, proč vznikají a jak je rozpoznat 

• PEARSON ENGLISH CONNECT – Interactive tools in teaching 

 

Mgr. Romana Košárková 

• Místní krajská konference projektu SRP online 

 

Mgr. Marie Věntusová 

• Konzultační seminář k didaktickému testu z cizího jazyka 

• Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ  

• Cambridge Day   
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Ing. Daniel Benna 

• Kurz CCNA I – Základy síťových technologií 

• Kurz CCNA II – Základy směrování a přepínání 

 

Profesní rozvoj učitelů praktického vyučování: 

Foltys Radek 
● jak na moderní odbornou výuku TZB  

 
Mgr. Rostislav Kukol  

• jak na moderní výuku TZB 

• školení na produkty firmy ALKA 

• svářečský průkaz ZK 311 1.1, ZP15P 2, ZP912-9 1.1 
 
Kirchner Pavel 

• školení fa. Viessmann – plyn. Kotle Vitodens 100,111,  

• školení fa. Viessmann – rekuperace, tepelná čerpadla,  

• školení fa. Viessmann – fotovoltaické panely,  

• příprava dílen na dny otevřených dveří 

• účast na dnu otevřených dveří a konzultace s rodiči  

• údržbářské práce na školním zařízení 

• profesní kvalifikace – solár systém  

Lhotský Petr 

•  montáž a opravy vyhrazených plynových zařizení 

• ACV montáž a servis nerezových ohřívačů 

• montáž fotovoltaických panelů Ostrava 

• rozšiřovací školení fotovoltaických panelů Napajedla 

• montáže tepelných čerpadel Stiebel Eltron 
 

Vitásek Michael 
● TIČR Ostrava – zkoušky revize vyhrazených elektrických zařízení 
● školení + zkouška z vyhlášky 50/78sb. § 6, §8 
● školení (osvědčení provádění opakovaných zkoušek, revizí a kontrol el. spotřebičů) on-line 
● školení (osvědčení elektroinstalace) on-line 
● školení (osvědčení celostátní setkání elektrotechniků) on-line 
● Den Elektro  
 

Krpec Jakub 

• školení vyhlášky 50/78sb. § 6 

• Den Elektro  

• Beseda s odborníkem z oboru – LPE 

• Beseda s odborníkem z oboru - 40. Celostátní setkání elektrotechniků 

• Emas - montáž podhledových světel 
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• Emas – montáž domovních rozvaděčů 
 
Rataj Miroslav 

• TIČR – osvědčení vyhláška 50, § 6,8        

• Alcaplast – certifikát montáž a údržba produktů       

• Den elektro 
 
 

Ihn Lukáš 

• TIČR – Provádění revizí vyhrazených elektrických  

• Den elektro 
 

Mgr. Radek Jašek 

• Aktuální právní úprava SŠ  

• Dny ekologických staveb  
 

Šrámek Milan, Hopp Miroslav 

• školení z vyhlášky 50/78sb. § 6, §8 

• Den elektro 
 
Rathai Miroslav, Tvrdý Miroslav, Fiala Lubomír, Slanina René, Šrámek Miroslav 
 

• Xilog plus CNC obráběcích center-školení  

• Pila Cerman  

• Dny ekologických staveb  
 

Beníšek Michal 

• školení vyhláška 50/1978 Sb. paragraf 6,8  

• 1 a 6.6. 2022 školení pro revizní techniky E2A  

• 17. 6. 2022 Revizní zkoušky TIČR – E2A  
 

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Kromě výše popsaného vzdělávání pedagogických pracovníků si vedení školy velmi zásadně 

uvědomuje, že se dále a průběžně musí pro zajištění bezproblémového chodu školy vzdělávat také 

nepedagogičtí pracovníci. Především vedoucí jednotlivých úseku a také pracovníci ekonomického 

úseku a sekretariátu školy. Probíhají pravidelná školení, kterých se účastní všichni nepedagogičtí 

pracovníci jako je např. školení BOZP a PO, školení první pomoci, školení řidičů. Dále probíhají 

odborná školení: 
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Vedoucí školní kuchyně  
● Školení Spotřební koš a dietní stravování v zařízení školního stravování 
● Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů v přípravě potravin 

Vedoucí provozního úseku 
● Zákon 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. 
● Vzdělávání v oblasti systému hospodaření s energií při činnostech v p.o. MSK. 
● Energetický management školy.  
● Výběrová řízení na stavební práce. 

Sekretariát školy 
● Školení k systému datových schránek. 
● Spisová služba ve školství. 
● Archivační zákon. 
● Používání nástrojů Microsoft Office 365. 
● Správní systém školy BAKALAŘ. 
● Správní řád ve školství. 

Ekonomický úsek 
● DPH v příspěvkových organizacích. 
● účetní souvztažnosti v neziskovém sektoru. 
● Registr smluv a zveřejňování dokumentů 
● Novely zákonů zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, exekucí a insolvencí. 
● Odměňování pedagogických pracovníků. 
● Evidence pracovní doby ve školství. 
● Stanovení výpočtu PH Maxu školy a jiných normativů. 
● Inventarizace majetku příspěvkových organizací 
● Vedení pokladny a nakládání s hotovostí, ceniny.  
● Veřejné zakázky a jejich administrace.  

Nezanedbatelnou roli u těchto pracovníků školy hraje také forma systematického samo vzdělávání. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a spolupráci se ZŠ 

Ve školním roce 2021/22 ještě pořád doznívala a případně byla opět vyhlašována různá 

protiepidemiologická opatření, hlavně pak v průběhu prvního pololetí. Prezentace školy se 

z převážné části (dle mého názoru ne ku prospěchu věci) přesunula do internetového prostředí. 

Škola se účastnila několika veřejných prezentací a online veletrhů středních škol. Na tuto vzniklou 

situaci jsme reagovali také tím, že jsme vytvořili a zprovoznili zcela nové webové stránky školy, které 

jistě přispějí ke zlepšení propagace školy a komunikací s veřejností, zákonnými zástupci a našimi 

žáky. 

V době, kdy to případná omezení umožňovala, se nám povedlo uspořádat několik akcí s možností 

fyzické účasti našich budoucích žáků a jejich rodičů která je pro školu nenahraditelná.  
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● Pro ZŠ, které projevily zájem, jsme uspořádali Den řemesel na SOU stavebním. Žákům byly 

představeny jednotlivé obory s fyzickou prohlídkou dílen OV a možností si každý obor 

prakticky vyzkoušet formou zhotovení jednoduchého výrobku.  

● Návštěva našich pedagogů s programem představujícím stavební obory – Studuj řemeslo 

pro žáky 9. ročníků na ZŠ. 

● Účast zástupců školy na třídních schůzkách v ZŠ. 

● Prezentace virtuální reality ve stavebních řemeslech pro žáky ZŠ 

● Byla obnovena nabídka pro ZŠ – možnost využití našich dílen pro výuku pracovních činností. 

Této možnosti školy zatím nevyužily z důvodu přetrvávajících obav.  

● Proběhly dva termíny burzy školy online. Jednalo se o portál předávání informací žákům 

devátých ročníků při volbě výběru povolání s možností dalšího studia. 

● Výchovným poradcům na základních školách byly doručeny digitální propagační materiály 

školy k další distribuci mezi žáky ZŠ. 

 

Propagace na veřejnosti 

● Uspořádání setkání zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví MSK a stavebních škol MSK. 

● Pokračující spolupráce s Hospodářskou komorou, sdružením MAS Opavsko v projektu – 

Ponky do školek. 

● Dále se povedlo ve dvou termínech uspořádat klasický Den otevřených dveří, což je pro 

propagaci školy velmi důležitá akce.  

● Uspořádání mezinárodní odborné soutěže pro obor zedník a její prezentace v tisku. 

● Uspořádání akce Den elektra pro žáky škol a jejich rodiče.  

● Účast zástupců školy na akci Den otců Budišov nad Budišovkou.  

● Spolupráce s Magistrátem města Opavy při realizaci Vánočních trhů. 

● Spolupráce s MAS Opavsko v projektu mobilní polytechnická učebna.  

● Propagace školy a naších oborů v tisku.  

● Bohužel se v roce 2021 opět z výše popsaných důvodů neuskutečnil Veletrh povolání 

v Opavě, který v roce 2019 hodně mezi veřejnosti podpořil zájem o námi vyučované obory.  

● Také další již klasické akce pro širokou veřejnost, kterých se naše škola pravidelně účastnila 

– Den stromů a Den země neproběhly.  

● Mimo to, i přes nepřízeň okolností, škola pokračovala ve spolupráci se stávajícími sociálními 

partnery a aktivně vyhledávala možnosti další spolupráce.   

 

Inovace výchovně vzdělávacího procesu 

• Zpracovány nové Školní vzdělávací programy pro všechny naše obory. 

• Do výuky byly zařazeny dvě zcela nové učebny pro výuku elektro oborů a fyziky.  

• Naše škola se zúčastnila projektu Průša Academy, ve kterém byla úspěšná a získala darem 

druhou 3D tiskárna do výuky. 
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• Byl realizován nákup učebních pomůcek, učebnic pro žáky a také proběhla velká obměna knih 

pro žákovskou knihovnu. 

• Obnova a dovybavení dílen odborného výcviku nářadím, nástroji a drobnou mechanizací.  

• Zakoupení licence kreslícího programu PRO – 100. pro odbornou výuku dřevo oborů.  

• Byla provedena částečná obměna výpočetní techniky pro učitele i žáky.  

• Byly modernizovány výukové prostory dílen pro obor zedník.  

• Z důvodu „otevření, zprůhlednění“ výukového procesu byly do školních učeben 

nainstalovány prosklené dveře.  

• Pokračující účast naší školy na pokusném ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání 

umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní 

zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání 

kategorie  dosaženého vzdělání L a H (již šestým rokem proběhla spojená výuka odborných 

předmětů, včetně nově vzniklých, dle nového ŠVP modelu L a H v oborech operátor 

dřevařské a nábytkářské výroby a truhlář – žáci maturitního oboru získali po úspěšném 

absolvování 3. ročníku výuční list v oboru truhlář a dále pokračují ve studiu 4 ročníku). 

Hodnocení cílů stanovených školními vzdělávacími programy 

Výsledky vzdělávání – výukové cíle, které jsme měli stanoveny v uplynulém roce v našich školních 

vzdělávacích programech, jsme splnili.  

K naplnění závazných výstupů školních vzdělávacích programů přispělo, že jsme z důvodu 

epidemické situace v školním roce 2021/22, zařadili do všech předmětů ve zvýšené míře 

procvičování učiva. Opakování – učivo jsme implementovali do tematických plánů, které každý 

vyučující počátkem školního roku 2021/22 zpracoval. 

V každém předmětu vyučující směřovali žáky k rozvíjení jak klíčových, tak odborných kompetencí, 

stanovených ve vzdělávacích programech. I přes zvýšené úsilí vyučujících, se ovšem u části žáků 

učebních oborů, méně dařilo probudit samostatnost při plnění zadaných úkolů a zodpovědnost za 

provedenou práci. 

V uplynulém školním roce jsme dokončili práci na revizích školních vzdělávacích programů. Na 

základě revizí rámcových vzdělávacích programů a revizí našich stávajících programů, jsme 

vypracovali nové. Od školního roku 2022/23 budeme vyučovat podle zrevidovaných programů 

první ročníky, jak v učebních, tak maturitních oborech. 

 

 

Spolupráce se zahraničními školami 

• Pokračování spolupráce se školou v polské Ratiboři (Zespól Szkól Budowlanych Racibórz) 

podle Dohody ze září 2003.  
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• Pedagogičtí pracovníci polské partnerské školy se zúčastnili schůzky na naší škole k zajištění 

podmínek jejich následné účasti na odborné soutěži oboru zedník.  

• Dvoudenní účast žáků partnerské školy a pedagogického doprovodu na odborné soutěži 

včetně zajištění následného kulturního programu v rámci odpoledního volného času.  

• Vyhodnocení soutěže se účastnilo také vedení polské školy. Následně proběhlo diskusní fóru 

– kulatý stůl, kterého se účastnilo vedení naší školy a pedagogický doprovod soutěžních 

družstev ostatních pozvaných škol.  

Mimoškolní aktivity 

Aktivity v odborném výcviku 

Výčet soutěží 

Klempíř  
12.1.2022  

XVIII. ročník Moravského kola soutěže klempíř – Valašské Meziříčí 
 

4. místo (4) 
 

Instalatér 
19. 1.2022 

Krajské kolo SOD Učeň instalatér 2022 – Frýdek – Místek  
 
 

1. a 4. místo (8), 
družstvo 1. (4) 
 

Tesař  
16.3.2022 

XIX. ročník Moravské kolo soutěže odborných dovedností v oboru 
tesař 
 

4. místo (4) 
 

Instalatér 
24. 3. 2022 

Krajské kolo XVII. ročník celorepublikové soutěže Vědomostní 
olympiády 2022  
 

6. místo 

Instalatér 
19. – 22. 4. 2022 

Finálové kolo SOD Učeň instalatér 2022 – Brno  25. místo (27) 

Tesař 
20. – 22. 4. 2022 

XIX. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ 
ÚČASTÍ – TESAŘ – Brno 
 

7. místo (7) 
 

Klempíř 
20. – 22. 4. 2022 

XV. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ 
ÚČASTÍ – KLEMPÍŘ – Brno 
  

7. místo (7) 
 

Pokrývač 
20. – 22. 4. 2022 

XXIV. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ 
ÚČASTÍ – POKRÝVAČ – Brno 
  

5. místo (5) 
 

Elektrikář 
20. 4.2022 

Krajské kolo soutěže odborných dovedností – Elektrikář 
silnoproud – Ostrava – Hrabůvka – Vítkovická střední průmyslová 
škola 
 

8. a 9. místo (12) 

Instalatér 
22. 4.2022 

Finálové kolo XVII. ročník celorepublikové soutěže Vědomostní 
olympiády 2022  
Cechu topenářů a instalatérů České republiky – Brno   
 

7. místo (10) 

Zedník  
10. 5.2022  

Oblastní soutěž HELUZ 2022 s mezinárodní účastí – Opava 
 

1. místo (6) 
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Tematické exkurze, přednášky, výstavy a školení ve školním roce 2021/2022  

• Odborné přednášky Wavin/SOU Opava; proběhly ve dnech 23. 9. 2021 a 10. 2. 2022 pro žáky 

oboru mechanik a instalatér ve třídách 4MO, 2IK, 3IP 

• Odborná přednáška Viessman; proběhla 7. 10. 2021 pro žáky oboru instalatér, třída 3IP  

• Odborná přednáška IVAR CS/SOU Opava; proběhla 18. 10. 2021 pro žáky oboru instalatér ve 

třídách 2IK, 3IP 

• Školení Alcaplast / SOU Opava; proběhlo 10. 03. 2022 pro žáky oboru mechanik a instalatér 

ve třídách 4MO, 2IK, 3IP 

● Exkurze Elektrárna – Dlouhé stráně; pro žáky oboru elektrikář, mechanik; třídy 3E a 4MO – 9. 

9. 2021 

● Exkurze ČOV a aquapark Kravaře; pro žáky oboru elektrikář a mechanik; třídy 1EP, 1MO – 14. 

9. 2021 

● Exkurze Fotovoltaická elektrárna, Ostrava-Plesná; žáci oboru mechanik; třída 4MO – 21. 9. 

2021 

● Exkurze ČOV Otice; žáci oboru mechanik; třída 4MO – 24. 9. 2021 

Exkurze na staveništi – výstavba supermarketu Lidl v Kravařích; žáci oboru mechanik; 4MO – 

6. 10. 2021 

● Exkurze do Betonárky Andrla, Branka u Opavy; žáci oboru zedník; třídy 2TZ a 3TZ ve dnech 8. 

10. a 15. 10. 2021 

● Exkurze – Stavebniny Janík v Opavě; žáci oboru zedník; třídy 1IZ dne 13. 10. 2021 

● Odborné vycházky – Kylešovský kopec v Opavě; žáci oboru pokrývač, třída 2EP, se uskutečnily 

ve dnech 9. 11. 2021 a 15. 2. 2022  

● Návštěva stavebnin v Opavě; žáci oboru pokrývač, třída 2EP – 12. 4. 2022 

● Exkurze – RD Kylešovice – Lindab, sbíjené vazníky, žáci oboru pokrývač, třída 2EP –  

7. 6. 2022 

● Komentované prohlídky Kostela sv. Václava v Opavě, se uskutečnily pro žáky oboru zedník, 

třídy 2TZ a 3TZ ve dnech 9. 3. a 18. 3. 2022 

● Návštěva kotelny Opatherm Kylešovice; pro žáky oboru mechanik a instalatér, třídy 2IK, 3MO 

– 16. a 20. 6. 2022 

● Exkurze – ČOV Opava; žáci oboru instalatér, třída 2IK – 23. 6. 2022 

● Návštěva Slezskoostravského hradu, které se zúčastnili žáci třídy 2MO – akce na téma: 

“Chemie a další přírodní vědy na hradě”, konala se 7. 9. 2021 

Elektrikář 
11. – 13. 5. 2022 

4. ročník mezinárodní soutěže O křišťálovou kouli SYSTHERM – 
Sušice  

3. místo (14) 

Instalatér 
11. – 13. 5. 2022 

4. ročník mezinárodní soutěže O putovní pohár SYSTHERM – 
Sušice  

5. místo (14) 

Mechanik 
11. – 13. 5. 2022 

12. ročník mezinárodní soutěže O putovní pohár SYSTHERM  
Sušice  

2. místo (12) 
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● Jednodenní adaptační kurz pořádaný agenturou Eurotopia, zúčastnily se ho třídy 1. ročníku, 

konal se v září 

● Návštěva Krakova a Osvětimi, které se zúčastnily třídy 1MO, 3MO, 3IP, 2EP – akce se konala 

14. 10. 2021 

● Webinář pořádaný společnosti ČEZ, a.s. – téma: “Obnovitelné zdroje”, zúčastnila se ho třída 

1MO, proběhl v prosinci 2021 

● Výstava v Obecním domě – téma: „Expozice Cesta města a interaktivní výstava ilustrací Elišky 

Podzimkové ke knize Malý princ“, zúčastnila se třída 1MO, konala se v lednu. 

● On-line soutěž, pořádaná společnosti ČEZ, a.s. – téma: “Den strávený v elektrárně“, 

zúčastnily se jí třídy 2EP, 1TT a 2MO, konala se v březnu 

● Webinář pořádaný společnosti ČEZ, a.s. – téma: “Jaderné elektrárny – Dukovany”, zúčastnily 

se třídy 1IZ, 4MO, 1MO a 1TT, proběhl v březnu 2022 

● Divadelní představení na téma: “Stříhali dohola Josefa Kainara“, se zúčastnily tyto třídy 1MO 

a 4MO 

● Návštěva úřadu práce v Opavě – zúčastnily se třídy 3TZ, 3E, 4MO a 3IP, konala se v měsíci 

květnu 

● Workshop na téma: “ (Dez)informace a předsudky o cizincích“, zúčastnily se třídy 1IZ, 2TZ, 

2EP a 3MO, proběhl v dubnu 2022 

● Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě, zúčastnila se třída 1MO v květnu 2022 

● Výstava Ampér v Brně, zúčastnily se třídy 2E a 2M, v květnu 2021 

● Divadelní představení v Opavě: “ Noc na Karlštejně“, zúčastnila se třída 2MO, v květnu 2022 

● Hodina moderní chemie, pořádána zástupci VŠCHT, zúčastnily se třídy 1TT, 1EP, 1MO a 1IZ, 

v červnu 2022 

● Cyklistický výlet, kterého se zúčastnili žáci třídy 3MO, v červnu 2022 

● Bowlingový turnaj, zúčastnily se ho zástupci každé třídy, konal se v červnu 2022 

● V průběhu školního roku se žáci 2. ročníků zúčastnili tanečního kurzu 

Přehled sportovních aktivit ve školním roce 2020/2021  

Oblast sportu byla stále poznamenaná pandemií a sportovní soutěže se konaly ve velmi omezeném 

počtu. Několik vybraných žáků naší školy pomáhalo na ZŠ Dostojevského Opava pro tělesné 

postižené při jízdě na tandemech. 

V měsíci dubnu se někteří naši instalatéři zúčastnili turnaje v sálové kopané ve Frýdku-Místku. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve sledovaném období proběhla inspekční činnost provedena ČŠI, a to ve dnech 22. 3. až 25. 3. 2022. 

Předmětem kontroly byla: 

• Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních 

vzdělávacích programů. 

• Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. 

Ve své inspekční zprávě ČŠI provedla komplexní hodnocení podmínek vzdělávání, hodnocení 

průběhu vzdělávání a hodnocení výsledku vzdělávání. Ani v jedné z kontrolovaných oblastí nebyly 

shledány a konstatovány vážné nedostatky, které by mohly mít vliv na kvalitu poskytovaných 

vzdělávacích služeb.  

Závěry inspekční Zprávy:  

Vývoj školy 

• Od poslední inspekční činnosti v roce 2017 si škola udržuje oborovou skladbu zaměřenou na 

řemeslnou činnost. 

• Škola postupně modernizuje a zkvalitňuje materiální podmínky pro teoretické i praktické 

vzdělávání žáků a podporuje spolupráci v rámci odborného vzdělání i se sociálními partnery. 

• S ohledem na závěry inspekčních výstupů ve školním roce 2016/2017 se škole doposud 

nedaří vyhodnocovat efektivitu přijatých opatření ke snižování absence, motivovat žáky 

ohrožené potenciálním předčasným odchodem ze vzdělávání a rozšířit nabídku vzdělávacích 

činností v domově mládeže. 

Silné stránky 

• Kvalitní, intenzivní a oboustranně přínosné partnerské vztahy se smluvními pracovišti, 

regionálními zaměstnavateli a stavebními i dřevozpracujícími firmami se promítají do kvality 

odborného vzdělávání a vytvářejí podmínky pro lepší uplatnitelnost absolventů na trhu 

práce. 

• Pedagogy využívané aktivizující a motivačně zacílené metody odborného vzdělávání 

napomáhají k vytváření požadovaných klíčových odborných dovedností žáků. 

• Průběžné dobré výsledky žáků v soutěžích učňovských dovedností v oblastech profilujících 

školu (stavebnictví, dřevovýroba). 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

• Absence žáků, vyšší podíl žáků ohrožených školním neúspěchem a nižší míra jejich vnitřní 

motivace ke vzdělávání ve spojení s dílčími nedostatky v řízení pedagogických procesů 

negativně ovlivňuje vzdělávací výsledky jednotlivců i celé školy. 
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• Nevyužití potenciálu inovativních výukových metod a přístupů vedoucích k ocenění pokroku 

žáků a jejich dalšího možného rozvoje zejména v teoretickém vyučování.   Zvolená organizace 

výuky dostatečně nezohledňovala individuální potřeby žáků a nepodporovala jejich aktivní 

zapojení v převažující části vyučovacích hodin teoretického vyučování. 

• Absence nabídky vhodných aktivit vytvářejících návyky k samostatnému učení, zkvalitňování 

přípravy na vyučování a zájmových aktivit pro žáky ubytované v domově mládeže. 

• Nesystematická spolupráce učitelů za účelem funkčního propojení teoretické výuky s 

praktickým využitím získaných znalostí a dovedností žáků v činnosti předmětových komisí. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

• Nastavit jednotnou školní strategii pro poskytování podpory žákům ohroženým školní 

neúspěšností v součinnosti s třídními učiteli a předmětovými komisemi maturitních 

předmětů. Účinnost přijatých a realizovaných opatření průběžně vyhodnocovat. 

•  Zefektivnit práci s žáky v oblasti prevence vysoké absence a při řešení zejména neomluvené 

absence přijímat motivační opatření, jejichž účinnost bude pravidelně vyhodnocována. 

Systematicky motivovat žáky k úspěšnému ukončení vzdělávání.   Účelně aplikovat 

aktivizující formy a metody výuky, využívat diferencované úkoly s ohledem na znalosti a 

schopnosti žáků. Zapojit žáky do evaluačního procesu ve výuce, především využíváním 

sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků podle stanovených kritérií. 

• Rozšířit a zefektivnit činnost školního poradenského pracoviště za účelem podpory zvýšení 

úspěšnosti žáků vzdělávání a při jeho ukončování. 

• Stanovit předmětové komise pro maturitní předměty a podporovat efektivní výměnu 

zkušeností mezi vyučujícími, která povede ke zkvalitňování vzdělávacího procesu. 

• Zaměřit další vzdělávání pedagogických pracovníků na prohloubení metodických dovedností. 

• Využívat stipendijní řád k podpoře a k účinnější motivaci výsledků vzdělávání žáků. Zaměřit 

se na nabídku vhodných zájmových aktivit a zkvalitňování přípravy na vyučování pro žáky 

ubytované v domově mládeže. Podpořit kvalitu materiálně-technických podmínek domova 

mládeže vzhledem k ubytovaným žákům a studentům.  

 

Základní údaje o hospodaření 

O hospodaření školy podrobně vypovídá Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 2021, kterou škola odevzdala v březnu 2022.  

Rok 2021 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v  Kč 

Přímé výdaje 43 307 353 43 307 353 

z toho: prostředky na platy 30 880 987 30 880 987 

OON 300 432 300 154 

zákonné odvody 11 152 586 11 119 417 

ONIV náhrady 0 0 
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ONIV přímý  973 348 1 006 518 

Provozní výdaje 8 006 500 8 006 500 

v tom: provozní náklady 6 246 000 6 246 000 

účelové prostředky na krytí odpisů 872 000 872 000 

účelové prostředky na stipendia  888 500  888 500 

Rozpis závazných ukazatelů byl splněn takto: 

Závazné ukazatele s časovou použitelností do 31. 12. 2021 byly splněny. Mzdové prostředky byly 

čerpány v plánované výši. U zákonných odvodů, včetně FKSP vznikla úspora 33 169,- Kč, která byla 

použita na vyšší čerpání položky „přímý ONIV“ (náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 

zaměstnanců, náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců, náklady na personální 

zabezpečení maturitních a závěrečných zkoušek a učebních pomůcek pro teoretické vyučování). U 

položky „ostatní osobní náklady“ nebyla vyčerpána částka 278,-- Kč, která byla následně zaslána na 

bankovní účet zřizovatele. V objemu přímých výdajů pro období září až prosinec navíc byla škole 

přiznána částka 12.432, -- Kč v rámci kampaně „Národní plán obnovy“. Z této částky byla hodnota 

12.250, -- Kč použita na doučování žáků.  Pro tituly s časovou použitelností následující účetní období, 

byla skutečnost k 31. 12. 2021 rovna nule. Celkem byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy. 

Příspěvky a dotace zřizovatele byly čerpány dle stanovených účelů. 

V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 2021 ve výši 62,940 

osob. Dosažená skutečnost činila 61,264 přepočtených osob, což je o 1,676 osoby méně. 

V hodnoceném roce vytvořila škola výsledek hospodaření 

 Celkem -173 001,53 Kč 

 z toho: hlavní činnost -434 384,67 Kč 

 doplňková činnost 261 383,14 Kč 

 

Při čerpání prostředků se snažila škola postupovat maximálně hospodárně, ale v průběhu roku, 

stejně jako v roce předchozím, byly výdaje i příjmy ovlivněny epidemiologickými opatřeními 

přijatými vládou, potažmo zřizovatelem. V hlavní činnosti bylo dosaženo reálné ztráty -434.384,67 

Kč, v hospodářské činnosti pak zisk 261.383,14 Kč. Ztráta z hlavní činnosti je dána potřebou 

mimořádného finančního vykrytí odpisových nákladů, na které nebyl přiznán dotační titul. Oproti 

roku 2020 se daný rok již přiblížil, co se týče objemu nákladů a výnosů, předcovidové době. Zřizovatel 

byl však nucen opět omezit své poskytované zdroje financování. V našem případě došlo k již 

zmiňovanému snížení příspěvku na odpisy dlouhodobého majetku o 40%, což představuje nekrytí ve 

výši 522 tis. Kč. V závěru kalendářního roku nám byla dodatečně tato výše upravena o +90 tis. Kč.  

 

Hospodářská činnost se téměř dostala na úroveň roku 2019. Stále však platil minimální objem 

příležitostných poskytnutých ubytovacích a stravovacích služeb. Opět docházelo k výpadkům 
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v provozu bufetu. Beze změny probíhal kontinuálně jen pronájem prostor a poskytnutí práv 

umístění, z něhož zisk tvořil 84,68 % celkového zisku. Dalších 10,98 % pak zisk z poskytovaných 

ubytovacích a stravovacích služeb, 3,51 % provozování bufetu a 0,83 % tvořil zisk z drobných 

stavebních zakázek. 

 

Mzdové prostředky byly čerpány v rozepsané výši. Souhrnně vzrostly o celoplošné navýšení mezd 

Ministerstvem školství. V daném kalendářním roce, v rámci rozvojových programů, nebyly 

poskytnuty žádné další mzdové prostředky.  

 Všechny mzdové dotační tituly jsou uváděny v rozsahu mzdové náklady + zákonné odvody + tvorba 

FKSP. Průměrná mzda u pedagogů vzrostla o 9 %, u nepedagogických o 5 %. Souhrnně za celou 

organizaci činí navýšení konečných 8 %.  

Za období leden–červen 2022 vykazuje škola zisk 1.455,80 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti je ovlivněn 

nižší provozní nákladovou potřebou ke konci školního roku (vyšší položky nákladů se očekávají 

s rozjezdem nového školního roku). Doplňková činnost vykazuje zisk z pronájmu, prodeje zboží 

v bufetu, ubytovacích a stravovacích služeb.  Po odeznění negativních vlivů v souvislosti s covidovou 

situací jsou tyto činnosti na mírném vzestupu. 

Při aktualizaci výkonů k 1. 9. 2022 dochází k nárůstu počtu žáků školy a úbytku počtu ubytovaných 

žáků a studentů. S ohledem na tyto skutečnosti předpokládáme, že do konce kalendářního roku 

2022 budou zdroje ve mzdové oblasti dostačující. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

• Program na podporu odborného vzdělávání MŠMT ve školním roce 2021/2022. 

• Šablony pro rozvoj vzdělávání. 

• Národní plán obnovy – doučování. 

• Národní plán obnovy – prevence digitální propasti. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

Ve školním roce 2021/22 se žádný kurz v rámci celoživotního vzdělávání neuskutečnil. 

Situace v celoživotním vzdělávání ve stavebních oborech je, dle mého názoru, pro školy velice složitá. 

Stavební firmy a potažmo jejich stávající či potencionální zaměstnance nic nevede a nenutí k tomu, 

aby si doplnili či zvýšili své vzdělání. Proč by měl uchazeč o práci absolvovat vzdělávací kurz jako 

např. klempíř, pokrývač, tesař nebo zedník, když mu stačí přijít do firmy a říct, že toto řemeslo už si 

někde vyzkoušel a trochu to umí. A zaměstnavatel ho příjme. Nebo si rovnou zajde na Živnostenský 

úřad a požádá o vydání Živnostenského listu, což není u tzv. volných živností podmíněno prokázáním 

dosaženého vzdělání v příslušném oboru. Jsou vytvořeny různé vzdělávací programy, které ovšem 
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nemají v praxi z výše popsaných důvodů využití. Proč by si někdo platil další vzdělávání, docházel 

na kurzy ve svém volném čase, nebo v čase, kdy může chodit do práce, když práci získá i bez toho. 

V rámci programu UNIV 2 KRAJE a UNIV 3 má škola připraveny tyto profesní kvalifikace: tesař, 

pokrývač skládaných krytin, pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech, pokrývač 

skládaných krytin historických budov. Možná by této oblasti pomohlo zavedení, již tak dlouho 

diskutovaných, Mistrovských zkoušek, jejichž absolvování by bylo podmíněno právě získáním 

příslušného vzdělání. Dále pak by uchazeč o řemeslný Živnostenský list byl povinen mistrovské 

zkoušky vykonat.  

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

1.) Po několika letech spolupráce se skupinou ČEZ, se naše škola stala oficiálně „Partnerskou školou 

skupiny ČEZ“. Mimo jiných výhod a povinností vyplývajících z této smlouvy, dostává naše škola 

od ČEZu finanční podporu na zkvalitnění odborné výuky. Vedení školy se rozhodlo, že tyto finanční 

prostředky bude využívat, stejně jako v předchozím školním roce, na financování odborných exkurzí 

pro naše žáky.  

2.) Dalším významným projektem školy financovaným ze zdrojů spolupracujících firem je tzv. Firemní 

stipendium. Firmy poskytují škole na základě darovací smlouvy domluvenou finanční částku, která je 

evidována na samostatném analytickém účtu. Slouží výhradně k vyplácení žákovských stipendií 

na základě schváleného stipendijního řádu Školskou radou a Radou MSK. Ve školním roce 2021/22 

škola v rámci tohoto projektu přijala 164.000, - Kč. Následně bylo na stipendiích vyplaceno 175.500,- 

Kč. Rozdíl mezi vybranou a vyplacenou částkou byl pokryt z přebytku z předešlého roku, kdy nebylo 

Firemní stipendium vzhledem k probíhající distanční výuce vyplaceno.   

3.) Naše škola spolu s Okresní hospodářskou komorou v Opavě již třetím rokem pracuje na projektu 

Ponky do školek. Tato iniciativa se setkala s velkým zájmem ze strany MŠ, rodičů dětí i soukromých 

firem, které výrobu ponků pro jednotlivé školky finančně zajišťují. Projekt funguje tak, že OHK 

v Opavě, jakožto garant projektu, spojí příslušné MŠ, které mají zájem o umístění ponku, s konkrétní 

firmou, která jim výrobu ponku finančně sponzoruje. Žáci naší školy v rámci odborného výcviku 

ponky vyrobí, osadí ručním nářadím a dojde k předání do MŠ. V mnoha případech jsme byli následně 

požádání o ukázku názorné práce přímo v MŠ. Naši žáci se pak spolu se svým učitelem OV vydají 

do mateřské školky a předvádí dětem konkrétní práce.  
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Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 

15 

HON okna dveře s.r.o., HON a.s., Slezské stavby Opava, s.r.o., TESKO okna, dveře, 

Albreko s.r.o., Farma Hlubočec s. r. o., ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o., Holuša 

montáže s.r.o., Benko klima s.r.o., Střechy Hromada s. r. o. Balnabet s. r. o., Gienger 

spol. s. r. o., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, Blum, s. r. o., ČEZ, a. s.,  

 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace 

Hospodářská komora 

Zvyšování prestiže stavebních oborů, 

spolupráce při zabezpečování odborného 

výcviku u odborných firem. 

Předávání osvědčení 

o zisku výučního listu, 

konzultace problémů 

s realizací odborného 

výcviku u odborných firem. 

Svaz podnikatelů 

ve stavebnictví 

Umožnění získání nejnovějších poznatků 

z oboru stavebnictví. 

Zvyšování prestiže stavebních oborů. 

Přístup k normám 

a poskytování informací 

o vývoji stavebnictví. 

Předávání osvědčení 

absolventům. 

Cech klempířů, 

pokrývačů a tesařů 

Popularizace nedostatkových oborů 

pokrývač, klempíř, tesař. Motivace 

k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání. 

Pořádání odborných 

setkání škol vyučujících 

tyto obory. Organizace 

odborných soutěží. 

Cech instalatérů ČR 

Popularizace nedostatkového oboru 

instalatér. Motivace k dosažení lepších 

výsledků ve vzdělávání. 

Organizace soutěží, 

organizace odborného 

vzdělávání pro učitele 

odborných předmětů, 

odborné konference 

k problematice školství 

a zprostředkování 

aktuálních informací 

z oboru. 
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Firmy 

Hon a.s. 
Spolupráce při výuce CNC strojů, náborové 

akce. Odborník z praxe u JZZ. 

Konzultace k chodu 

CNC strojů. Spoluúčast 

na online náborových 

akcích. 

Slezské stavby Opava, 

s.r.o. 

Spolupráce při náboru žáků do stavebních 

oborů. 

Umožnění odborných exkurzí do výroby a 

zapojení žáků do pracovního procesu. 

Spoluúčast 

na náborových akcích. 

Předávání výučních 

listů. 

Pavelek – Fa Pavelek 

elektro 

Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků v oblasti elektroinstalace, 

dorozumívacích systému a inteligentních 

systému pro řízení budov pro obor učitele 

MIEZ. 

Předváděcí akce, 

poskytnutí spotřebního 

materiálu pro výuku. 

SMS elektro 

Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů elektrikář a MIEZ. Partner 

při akci Den elektro na škole. Pořádání 

přednášek odborných firem. 

Předváděcí akce, 

poskytnutí spotřebního 

materiálu pro výuku. 

GIENGER spol. s r.o. 
Materiál pro výuku. Odborník z praxe u JZZ. 

Pořádání přednášek odborných firem. 

Materiál pro výuku. 

Konzultace s UOV.  

ToBig nářadí 

Odborná instruktáž spojená s praktickými 

ukázkami nářadí jak pro žáky naší školy, tak 

v případě nákupu nových strojů. 

Zvýhodněné ceny 

nářadí, předváděcí 

akce, konzultace. 

TESKO okna, dveře 

Kolovrat 

Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků ve výrobě oken a dveří pro obory 

truhlář, operátor. 

Tištěné a online 

materiál, poradenství, 

provoz CNC, lakovny. 

 

RESPOL s.r.o. Umožnění odborných exkurzí. Konzultace s UOV. 

Holuša montáže s.r.o. 

Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků v oblasti, Potrubních rozvodů, 

technologická zařízení, zásobníků a nádrží 

 pro obor učitele MIEZ a instalatér. 

Spoluúčast 

na náborových akcích. 

Předávání výučních 

listů. Předávání 

výučních listů. 

Metrostav a.s. Umožnění odborných exkurzí.  Konzultace s UOV. 

HILTI STORE 
Poskytování nářadí pro výuku včetně 

odborných ukázek. 

Předváděcí akce, 

spolupráce při 

náborových akcích. 
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Další partneři 

Okresní hospodářská 

komora 

Spolupráce při propagaci řemesel, 

zprostředkování kontaktů s odbornými 

firmami. 

Osobní jednání. 

Základní školy okresu 

Opava 

Propagace školy a námi vyučovaných řemesel 

mezi žáky a jejich rodiči.   

Návštěva třídních 

schůzek na ZŠ, 

návštěva žáků ZŠ 

v našich dílnách OV, 

Odborné přednášky 

pro žáky ZŠ.  

Mateřské školky okresu 

Opava 
Podpora řemeslné zručnosti dětí 

Návštěvy v MŠ 

s drobnými výrobky a 

polotovary které si děti 

samy dokončují.  

MAS Opavsko 
Propagace řemesel mezi žáky ZŠ a jejich 

učiteli. 

Organizování exkurzí, 

školení, přednášek, 

jednání s výchovnými 

poradci na ZŠ. 
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Formy poskytovaných stipendií 

Střední odborné učiliště stavební v Opavě poskytuje svým žákům pro podporu a zlepšení jejich 

studijních a pracovních výsledků dvě formy stipendia. Jedná se o Krajská stipendia a Firemní 

stipendia. Obě jsou vypláceny žákům na základě jasně daných pravidel a kritérií, které jsou 

formulovány ve Stipendijním řádu. Tento je zveřejněn na webových stránkách školy. Krajská 

stipendia se skládají ze dvou části. Jedná se o prospěchové a motivační stipendium. Obě tyto složky 

mohou získat žáci vzdělávající se v oborech vzdělání zařazených dle pravidel KÚ do tzv. skupiny „A“. 

V naší škole se jedná o obory klempíř, tesař, zedník a pokrývač. Další obory, zařazeny do skupiny „B“, 

mohou získat jen prospěchovou složku stipendia. Jedná se o obory elektrikář – silnoproud, operátor 

dřevařské a nábytkářské výroby a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Zbývající 

dva obory, truhlář a instalatér nemají dle platného stipendijního řádu na krajské stipendium nárok. 

Krajské stipendium se vyplácí žákům 1. až 4. ročníku. Firemní stipendium se vyplácí žákům ve všech 

námi vyučovaných oborech. Jeho vyplácení je omezeno na první a druhý ročník vzdělávání. Třetím 

ročníkům se firemní stipendium nevyplácí. Předpokládá se, že tito žáci již mají mít dostatek 

vědomostí a zručnosti na to, aby mohli pracovat na tzv. produktivní práci, za kterou jim je vyplácena 

odměna, nebo mohou odborný výcvik vykonávat u konkrétních odborných firem, kde jsou rovněž 

za odvedenou práci finančně odměňováni.  

Informace o poskytnutých krajských stipendiích 

Finanční prostředky pro vyplacení tohoto stipendia poskytuje ve 100 % Krajský úřad MSK. 

Krajská stipendia 

ve školním roce 2021/2022 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
v Kč 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
V Kč 

Prospěchová stipendia 105 207.000 132 256.000 

Motivační stipendia 45 158.900 36 124.600 

Informace o poskytnutých firemních stipendiích 

Finanční prostředky pro vyplacení tohoto stipendia poskytují ve 100 % sociální partneři školy, tedy 

spolupracující odborné firmy. Zůstatek finančních prostředků je vždy převeden do dalšího šk. roku a 

bude použit výhradně pro tento účel.  
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Firemní stipendia 
ve školním roce 

2021/2022 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
v Kč 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
V Kč 

 33 66.000 10 97.000 

 

Firmy poskytující stipendium 

Nádeníček Interiéry, s.r.o.,  Litultovice 

BENKO Klima s.r.o., Opava 

Hanzlík a Hanzlík s.r.o., Kobeřice 

Ing. Libor Valušek,  Kravaře 

Michal Tomíček,  Štěpánkovice 

Holuša Montáže s.r.o., Háj ve Slezsku 

FRIKO Opava s.r.o., Mokré Lazce 

Gass-eko s.r.o., Hlučín 

Tepelná čerpadla Morava s.r.o., Kravaře 

Libor Halfar, Bolatice 

Vlastimil Teichmann, Raduň 

FK montáže Elektro s.r.o., Krnov 

Integrasservis Opava s.r.o. , Opava 

AXMA s.r.o., Ostrava 

Michal Havlický, Opava 

Elektro-HEKT – servis s.r.o., Opava 

Gilík Design s.r.o., Opava-Komárov 

David Kalus, Chvalíkovice 

REBYD MV s.r.o., Velké Hoštice 

Centrum nářadí s.r.o., Opava 

LANEX a.s., Bolatice 

AG-Energocom s.r.o., Kobeřice 

Nádeníček Interiéry s.r.o., Litultovice 

David Ciminga, Oldřišov 

Jiří Miketa, Oldřišov 

RESPOL s.r.o., Hlavnice 

ASPEC, spol. s r.o., Krnov 
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DAVPLYN s.r.o., Opava 

MARCOR s.r.o., Ostrava 

Střechy Jelen s.r.o., Oldřišov 
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Zapojení školy do projektové činnosti 

Nově zahájené/probíhající projekty: 

Škola zpracovala a předložila projekt do výzva č. 45 na předkládání projektových záměrů – Střední a 

vyšší odborné školy III, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s projektem pod 

názvem – Výstavba a modernizace elektro laboratoří za účelem zvyšování odborných kompetencí. 

Tímto projektem chceme navázat na předchozí úspěšně realizovaný projekt "Přístavba nových 

učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických a řemeslných oborů", který byl zrealizován 

na podporu praktického vyučování elektro oborů v rámci výzva č. 33 Infrastruktura středních škol 

a vyšších odborných škol. Hodnota projektu je 10.725,019 Kč. Práce s elektřinou může být 

při nedodržení pravidel a technologických postupů velice nebezpečná. Proto musí výkonu praktické 

přípravy (odbornému výcviku) předcházet kvalitní teoretická příprava žáků s procvičením 

konkrétních možností a simulací zapojení a měření v bezpečných regulovaných podmínkách. 

Realizovaný projekt elektro laboratoří přímo navazuje na výše popsaný, již zrealizovaný projekt 

a koncepci školy vedoucí k modernizaci výuky a zvýšení připravenosti absolventů k uplatnění v praxi. 

Projekt byl ke konci srpna 2022 úspěšně realizován a obě učebny se mohou od dalšího školního roku 

začít využívat k výuce. 
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Projekty již dokončené (školní rok tj. 2021/2022) 

Název 

projektu 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

Registrační číslo projektu 

Role školy/ŠZ 

v projektu 

příjemce/partner 
(v případě, že škola je partner, 

uvést příjemce) 

Rozpočet 

projektu  
(v případě 

partnerství také 

částka, která 

připadá na školu) 

Obsah/Cíle 

projektu 

Období 

realizace 

Výstavba 

a modernizace 

elektro 

laboratoří za 

účelem 

zvyšování 

odborných 

kompetencí. 

IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016446 Příjemce dotace 
5 800 000,00 

Kč 

Zlepšení kvality 

vzdělávání 

a výsledků žáků 

v klíčových 

kompetencích. 

Výstavba nové a 

modernizace 

stávající elektro 

laboratoře 

10. 2020  

až  

8. 2022. 
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Tabulkové přílohy: 
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Výsledky jednotných závěrečných zkoušek (řádný + náhradní + opravný termín) 
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Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro následující školní rok 
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Příloha: hodnocení prevence za školní rok 2021/22 

Výkaz pro školní rok 2021/2022 

Základní údaje 

Výkaz vyplnil:  

Mgr.Natalie Raveane 

IČ organizace:  

18054455 

Název organizace: 

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 

Ředitel/ka (Statutární zástupce): 

Mgr.Miroslav Weisz 

Adresa: 

Boženy Němcové 22 

Místo: 

Opava 

PSČ: 

74601 

Kraj: 

Moravskoslezský kraj 

Zřizovatel: 

Kraj 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 

Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 

- Profesního citu (intuice) 

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové 

faktory vaší školy? 

Ne 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, 

realistické a časově ohraničené? 

Částečně 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 

- Výchovný poradce 
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6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 

1 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 

- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 

- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel 

chování, péče o individuální spokojenost žáků) 

- Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce, seberegulace apod.) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 
 Počet tříd Počet žáků 

1. ročník SŠ / kvinta 4 133 

2. ročník SŠ / sexta 4 112 

3. ročník SŠ / septima 4 87 

4. ročník SŠ / oktáva 1 13 

Suma řádků 13 345 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 

Mgr.Natalie Raveane 

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

14 

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další 

funkce? 

- Ano, třídní učitel/ka 

Doplňující text: koordinátor EVVO 

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 

Ano 

5) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 

Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

6) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, 

konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního 

studia)? 

Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin 

7) Ve kterých oblastech primární prevence rizikového chování byste měl/a zájem se aktuálně 

vzdělávat? 

- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 

- Prevence užívání dalších návykových látek 
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- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- Prevence kriminálního chování 

- Prevence duševních onemocnění a psychických problémů 

8) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 

Ne, ale mám o ni zájem 

9) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste 

odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou. 

 Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 2 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se 

žáky při preventivních aktivitách) 
2 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování. 
1 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji 

rizikového chování 
2 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 
1 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 1 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem 

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 
1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 1 

Suma řádků 12 

10) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při 

vykonávání funkce školního metodika prevence: 

Zkrácení vlastního úvazku pro větší prostor na přípravu preventivních aktivit; větší zapojení 

ostatních pedagogů  

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím 

programu 

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve 

školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na 

škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu 

je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém 

případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který danou aktivitu 

co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. 

Zaokrouhlete údaj na celé číslo.  

 1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ / 

sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

Suma 

sloupců 

Prevence šikany a projevů agrese 0 0 0 0 0 
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 1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ / 

sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

Suma 

sloupců 

Prevence kyberšikany 0 0 0 0 0 

Prevence záškoláctví 0 0 0 0 0 

Prevence rizikových sportů 0 0 0 0 0 

Prevence rizikového chování v dopravě 0 0 0 0 0 

Prevence rasismu a xenofobie 0 0 0 0 0 

Prevence působení sekt a extrémistických 

náboženských směrů 
0 0 0 0 0 

Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 0 0 0 

Prevence užívání tabáku 0 0 0 0 0 

Prevence užívání alkoholu 0 0 0 0 0 

Prevence užívání dalších návykových látek 0 0 0 0 0 

Prevence závislostního chování pro 

nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry 

apod.) 

0 0 0 0 0 

Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 0 0 

Prevence kriminálního chování 0 0 0 0 0 

Prevence duševních onemocnění a 

psychických problémů 
0 0 0 0 0 

Suma řádků 0 0 0 0 0 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných 

preventivních aktivitách a programech 

Program 1 - Příměstský adaptační program pro žáky 1.ro... 

1) Název programu: 

Příměstský adaptační program pro žáky 1.ročníků 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Eurotopia CZ. o.p.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Zážitkový program 
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- Nácvik a trénink dovedností 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: vzájemná spolupráce, hra, skupinová práce 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

Z rozpočtu školy 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 4 24 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

Suma řádků 4 24 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence rizikových sportů 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence kriminálního chování 

- Prevence duševních onemocnění a psychických problémů 

Program 2 - Projekt (DEZ)INFORMACE: Předsudky se šíří tam... 

1) Název programu: 

Projekt (DEZ)INFORMACE: Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta - workshop 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Integrační centrum Praha 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 
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- Zážitkový program 

- Online setkání (individuální i skupinové) 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: Pro žáky zdarma, jinak z rozpočtu MVČR a EU 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 1 2 

2. ročník SŠ / sexta 3 6 

3. ročník SŠ / septima 1 2 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

Suma řádků 5 10 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence kriminálního chování 

Program 3 - charitativní sbírka Srdíčkový dny 

1) Název programu: 

charitativní sbírka Srdíčkový dny 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Život dětem 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: dobročinná akce - pomoc nemocným dětem 
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8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Velmi spokojena 

9) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: dobročinná akce - dobrovolné zapojení žáků 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 0 0 

2. ročník SŠ / sexta 1 8 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

Suma řádků 1 8 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

Program 4 - charitativní sbírka Fond Sidus 

1) Název programu: 

charitativní sbírka Fond Sidus 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Fond Sidus 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 

Ano 

6) Vyberte certifikovaného poskytovatele programu: 

7) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: dobročinná akce - pomoc vážně nemocným dětem 

8) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 

Spokojena 
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9) Program byl hrazen převážně 

Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: dobročinná akce - dobrovolné zapojení žáků 

10) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které 

tímto programem třídy celkově strávily. 
 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 1 10 

2. ročník SŠ / sexta 0 0 

3. ročník SŠ / septima 0 0 

4. ročník SŠ / oktáva 0 0 

Suma řádků 1 10 

11) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí 

pracovníci školy 

Aktivita 1 - Pravidelné konzultace s pedagogy a metodické ved... 

1) Uveďte stručný popis aktivity. 

Pravidelné konzultace s pedagogy a metodické vedení při řešení určitých problémů a spolupráce dle 

dané situace. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

10 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 - Informace k prevenci RCH na škole jsou rodičům ... 

1) Uveďte stručný popis aktivity. 

Informace k prevenci RCH na škole jsou rodičům žáků 1.ročníků prezentovány na úvodních 

tř.schůzkách a opakovaně dle potřeby v rámci tř.schůzek popř. tř.hodin. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

3 
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Část 7: Výskyt rizikového chování 

1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se 

daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ 

/ sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

Suma 

sloupců 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 
1 0 0 0 1 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, 

ostrakizace 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 

Případy opakovaného záměrného psychického i 

fyzického ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 

Případy využití elektronických prostředků (např. 

mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému 

záměrnému psychickému ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 

Projevy rasismu a xenofobie 

(počet případů, nikoliv počet žáků)  
0 0 0 0 0 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
2 0 2 0 4 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s 

vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové 

aktivity, extrémní sporty atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy 

sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 

Sebepoškozování a autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, 

trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 1 0 1 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití 

0 0 0 0 0 
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 1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ 

/ sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

Suma 

sloupců 

opakované i jednorázové, experimentování s 

látkou atd. 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, 

hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 1 1 0 2 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, 

pervitin atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 1 0 1 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti 

(hazard, počítačové hry apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 

Suma řádků 3 1 5 0 9 

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 

3 - stanovené cíle se podařilo naplnit přibližně napůl 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 

podařilo a díky čemu? 

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním 

roce zlepšili či změnili? 

Více proškolovat pedag.pracovníky v oblasti prevence, snažit se omezovat závislostní chování žáků 

na PC a mobilních telefonech, snažit se stále zdůrazňovat nebezpečnost návykových látek a dbát na 

vlastní duševní hygienu a relaxaci. 
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Část 9: Specifické otázky pro Moravskoslezský kraj 

1) Celkový počet udělených snížených stupňů z chování: 

 Počet 

2. stupeň 1 

3. stupeň 7 

Podmínečné vyloučení za porušení školního řádu 4 

Vyloučení za závažné zaviněné porušení povinnosti - §31 0 

2) Celkový počet zameškaných omluvených a neomluvených hodin: 

 Počet hodin Počet žáků 

Omluvené zameškané hodiny 24124 345 

Neomluvené zameškané hodiny 975 66 

3) Realizace programu na téma duševního zdraví? 

Ne 

4) Realizace programu na téma duševního zdraví – detaily 


