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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AEV   - Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání 
AJ   - anglický jazyk           
BP   - bezpečnost práce      
ČŠI  - česká školní inspekce 
ČMOS  - Českomoravský odborový sraz    
DDHM  - dlouhodobý drobný hmotný majetek  
DDNM   - dlouhodobý drobný nehmotný majetek  
ESF       - evropské strukturální fondy         
ESI   - Elektrikář – silnoproud (Elektromechanik pro silnoproudá zařízení) 
ESL   - Elektrikář – slaboproud (Elektromechanik pro slaboproudá zařízení) 
ET   - Elektrotechnika (Elektrotechnik pro informační technologie)  
ICT  - informační a komunikační technologie  
ME   - Mechanik elektronik 
MSK  - Moravskoslezský kraj    
MZ  - maturitní zkouška   
MZ  - Mechanik strojů a zařízení 
OE       - operativní evidence 
OV  - odborný výcvik       
PE    - Provozní elektrotechnika    
PPP  - Pedagogicko psychologická poradna        
RVP      - rámcový vzdělávací program 
SM  - Strojní mechanik               
SPC  - speciální pedagogické centra 
SŠ   - střední škola      
SW  - software         
ŠVP     - školní vzdělávací program 
THP  - technickohospodářští pracovníci        
TU  - třídní učitel              
TV - teoretické vyučování     
VŠ  - vysoká škola  
VK  - výchovná komise  
ZA   - Zámečník      
ZZ   - závěrečná zkouška 
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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 
Název školy     ..........................   Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,  
                                                     příspěvková organizace 
Typ školy        .......................... státní 
Zřizovatel       ..........................    Moravskoslezský kraj 
Právní forma   ..........................  příspěvková organizace 
IČ                    .........................    13644289 
IZO               ..........................    107 880 245 
Ředitel           ..........................    Ing. Josef Říman 
Telefon          ..........................    553 810 052 
Fax                  ..........................    596 884 827 
E-mail             ..........................    sout@outech-havirov.cz 
webová stránka.........................   http://www.outech-havirov.cz 
Adresa             ..........................    Střední škola, Sýkorova 1/613, 736 01  Havířov–Šumbark 
 
 
Naše střední škola nese svůj současný název od 1. 1. 2006, kdy došlo k jejímu přejmenování 
ze Středního odborného učiliště technického.  
 
Škola - učiliště bylo založeno v roce 1950. Je historicky nejstarší střední školou na území 
města Havířova. Ve své 60-leté historii vždy zabezpečovala výchovně vzdělávací činnost 
v technických učebních oborech zakončených závěrečnou učňovskou zkouškou a později               
i v oborech studijních ukončených maturitní zkouškou. Byly to zejména obory strojního          
a elektrotechnického zaměření. 
 
Po provedení racionalizace sítě škol a školských zařízení, včetně vyučovaných oborů, v okrese 
Karviná v letech 1996 – 1997 činnost školy pokračovala, ale už pod označením Střední 
odborné učiliště technické, které se ve své oborové struktuře nadále soustřeďovalo na výuku 
technických učebních a studijních oborů strojního a elektrotechnického zaměření.  Pro děvčata 
byl v  roce 1993 otevřen učební obor Technickoadministrativní pracovník a následně pro 
možnost získání úplného středního vzdělání absolventek tohoto oboru nástavbové studium 
Technickohospodářské činnosti. Výuka těchto oborů pro děvčata byla ukončena v červnu 2007 
z důvodu vyřazení oborů ze sítě oborů vzdělávání.  
 
Naše střední škola je komplexní zařízení. Tvoří jej škola pro teoretické vyučování s kapacitou 
30 učeben, z toho 12 odborných (3 jazykové učebny, 4 elektro laboratoře, 4 učebny výpočetní 
techniky, 1 laboratoř číslicové techniky). Škola má k dispozici 2 tělocvičny, posilovnu, 2 kurty 
na odbíjenou, tenisový kurt, házenkářské hřiště, knihovnu se studovnou a společenský sál.  

Pro zabezpečení odborného výcviku ve školním roce 2010/2011 měla škola celkem 19 učeben 
a dílen, včetně klempírny, dílny strojního obrábění, pracovišť pro výuku základů kování a 
vlastní svářečské školy. Odborný výcvik je také zabezpečován na provozních pracovištích u 
smluvních partnerů, kterých bylo v uplynulém školním roce celkem 65. 

Další součástí školy je jídelna s vlastní kuchyní, bufet, skladové prostory a zázemí pro správu, 
údržbu a úklid. Škole přináleží také budova dílen nacházející se v areálu bývalého dolu Dukla 
v Havířově-Suché. Tyto dílny nejsou v současné době k výuce využívány a jsou našim 
zřizovatelem nabízeny k prodeji.  

Pro výuku všech oborů má škola k dispozici potřebné materiální a technické vybavení, 
dostatečný počet učeben a příslušné zázemí včetně plně kvalifikovaného pedagogického sboru. 
Každoročně dochází k modernizaci vybavení a technického zázemí. 
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Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo do I. ročníků 143 žáků do 5 tříd řádného a 1 třídy 
nástavbového studia. K 30. 9. 2010 měla škola celkem 458 žáků, rozdělených do 21 tříd a 38 
učebně výrobních skupin. Žáci se připravovali celkem v 7 oborech, přičemž u 6 oborů již byla 
zahájená výuka dle ŠVP. Z naší oborové nabídky je dlouhodobě největší zájem o obor 
Mechanik elektronik se zaměřením na organizační a výpočetní techniku a rovněž o obor 
Elektrotechnik pro informační technologie. Celková kapacita školy 800 žáků, dána zřizovací 
listinou, nebyla překročena. 
 
B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A U ČEBNÍ PLÁNY  
     SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI 

 

Název oboru Kód oboru Schváleno dne 
pod č.j. 

Délka přípravy 

Zámečník                                 23-51-H/001 
6. 12. 2002                      

25919/02-23 
3 roky                     

s vyučením 

Elektriká ř – slaboproud 26-51-H/002 
20. 3. 1996                      
4266/96-74 

3 roky                     
s vyučením 

Elektriká ř – silnoproud 26-51-H/003 
20. 3. 1996                     
4266/96-74 

3 roky                     
s vyučením 

Mechanik strojů a zařízení        23-44-L/001 
3. 12. 2001            

29459/01-23 
4 roky                      

s maturitou 

Mechanik elektronik 26-43-L/001 
25. 6. 1996                               

22337/96-23 
4 roky                      

s maturitou 

Elektrotechnika 26-41-M/002 
3.8.1999 

27617/99-23 
4 roky            

s maturitou 

Provozní elektrotechnika                   
(denní studium) 

26-41-L/506 
25. 9. 1991                   

20403/91-21 
2 roky                       

s maturitou 

 
PŘEHLED OBORŮ VYUČOVANÝCH DLE ŠVP 
 

Název oboru dle ŠVP Název oboru dle RVP Kód oboru Platí od Délka 
přípravy 

Strojní mechanik                             Strojní mechanik 23-51-H/01 1.9.2009 3 roky                     
s vyučením 

Elektromechanik pro 
slaboproudá zařízení 

Elektrikář 26-51-H/01 1.9.2009 3 roky                     
s vyučením 

Elektromechanik pro 
silnoproudá zařízení 

Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 1.9.2009 3 roky                     
s vyučením 

Mechanik elektronik Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 1.9.2010 4 roky                      
s maturitou 
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Mechanik strojů           
a zařízení 

Mechanik strojů              
a zařízení 

23-44-L/01 1.9.2010 4 roky                      
s maturitou 

Elektrotechnik pro 
informační technologie 

Elektrotechnika 26-41-M/01 
 

1.9.2009 
 

4 roky                      
s maturitou 

 
      stavy k stav k  30.  9.  2010  

Obory vzdělávání s výučním listem 
ROČNÍK 

Celkem 
I. II. III.  IV.  

23-51-H/001 Zámečník 0 0 18 
 

18 

23-51-H/01 Strojní mechanik 10 20 0 
 

30 

26-51-H/002 
Elektrikář - 
slaboproud 

0 0 22 
 

22 

26-51-H/01 
Elektromechanik pro 
slaboproudá zařízení 

7 15 0 
 

22 

26-51-H/003 
Elektrikář - 
silnoproud 

0 0 4 
 

4 

26-51-H/02 
Elektromechanik pro 
silnoproudá zařízení  

8 8 0 
 

16 

CELKEM 25 43 44  112 

          

Obory vzdělávání s maturitní zkouškou 
ROČNÍK 

Celkem 
I. II. III. IV. 

26-43-L/001 Mechanik elektronik 0 44 30 59 133 

26-41-L/01 Mechanik elektronik 46 0 0 0 46 

23-44-L/001 
Mechanik strojů               

a zařízení 
0 11 11 6 28 

23-44-L/01 
Mechanik strojů          

a zařízení 
5 0 0 0 5 

26-41-M/002 Elektrotechnika 0 0 26 0 26 

26-41-M/01 
Elektrotechnik pro 

informační 
technologie 

44 22 0 0 66 

CELKEM 95 77 67 65 304 
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Obory nástavbového studia 
ROČNÍK 

Celkem 
I. II. III: IV.  

26-41-L/506 
Provozní 

elektrotechnika 23 19   42 
(denní studium) 

CELKEM 23 19   42 

          

 ŠKOLA CELKEM 143 139 111 65 458 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ČINNOSTI   
     ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2010/2011 byla výuka zabezpečena 70 zaměstnanci, z toho: 

- 45 zaměstnanců pedagogických, tj. 64,28 %, 
- 25 zaměstnanců nepedagogických, tj. 35,72 % 

 

1) Složení pedagogických zaměstnanců: 
 

-   1 ředitel školy  –  všeobecně vzdělávací předměty 
-   1 zástupce ředitele pro praktickou výuku  –  odborné předměty 
-   1 zástupce ředitele pro teoretickou výuku  –  odborné předměty 
-   1 zástupce ředitele pro teoretickou výuku  –  odborné předměty 
- 27 učitelů, z toho: 14 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty 
                                12 učitelů pro odborné předměty 
-       1 učitel praktického vyučování  
-   2 vedoucí učitelé odborného výcviku 
- 12 učitelů odborného výcviku 
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2) Kvalifikace pedagogických zaměstnanců: 
 

-  Ředitel a zástupci ředitele: 
Všichni mají vysokoškolské a pedagogické vzdělání. 

- Teoretické vyučování: 
Všichni učitelé mají vysokoškolské a pedagogické vzdělání.  

- Praktické vyučování: 
Všichni splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce.  
     
3) Nepedagogičtí zaměstnanci: 
Celkový stav    25 
Z toho: 
THP      8    
Úklid      7 
Skladní      1 
Údržba      2 
Vrátnice      2 
Školní jídelna       5 
Všichni nepedagogičtí zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce. 

Pozn.: Údaje o počtech zaměstnanců jsou uvedeny ve fyzických osobách. 
 
4) Věková struktura zaměstnanců 
 

Za školu celkem        

        

   věková skupina  

   15-24   25-34   35-44   45-54   55-64  
 65  a 
více   celkem  

 škola celkem  1 9 13 29 18 - 70 

 vyjádření v % 1 13 19 41 26 - 100 

 
Pedagogičtí zaměstnanci 

       

        

  věková skupina 

  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65  a 
více 

celkem 

 ředitel a zástupci ředitele - 1 - 1 2 - 4 

 učitelé  - 6 8 10 2 - 26 

 učitelé praktického 
vyučování 

- 1 - - - - 1 

 učitelé odborného 
výcviku 

- - 2 7 5 - 14 

 celkem - 8 10 18 9 - 45 

 vyjádření v % - 18 22 40 20 - 100 
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Nepedagogičtí zaměstnanci 
        
  věková skupina 

  15-24  25-34   35-44   45-54   55-64   65  a 
více  

 celkem  

 THP 1 - 1 6 - - 8 

 úklid - 1 2 2 2 - 7 

 skladní - - - 1 - - 1 

 údržba - - - - 2 - 2 

 vrátnice - - - - 2 - 2 

 školní jídelna - - - 2 3 - 5 

 celkem 1 1 3 11 9 - 25 

 vyjádření v % 4 4 12 44 36 - 100 

        
        

D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM P ŘIJETÍ DO 
ŠKOLY   PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

 

Kód oboru Název oboru 
délka 
studia 

Žáci přihlášení 
do I. ročníku 

Žáci přijatí      
do I. ročníku 

Nastoupilo 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 20 0 20 0 10 0 

26-51-H/01 
Elektromechanik pro 
slaboproudá zařízení 

3 6 0 6 0 7 0 

26-51-H/02 
Elektromechanik pro 
silnoproudá zařízení 

3 12 0 12 0 8 0 

26-52-H/01 
Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje 

3 27 0 24 0 0 0 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 16 0 14 0 5 0 

26-41L/01 Mechanik elektronik 4 85 0 72 0 46 0 

26-41-M/01 
Elektrotechnik pro informační 
technologie 

4 85 4 71 4 44 4 

Nástavbové studium 
 

26-41-L/506 Provozní elektrotechnika  2 23 0 22 0 23 0 

CELKEM  274 4 241 4 143 4 

 
Rozdílné počty žáků, kteří nastoupili k 1. 9. 2010 proti počtům přijatých žáků jsou dány tím, 
že řada žáku po přijetí nepodala zápisový lístek nebo si jej vzala zpět. Počet také ovlivňují 
přestupy žáků z jiných škol, případně žáci, kteří opakovali ročník. 
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E) VÝSLEDKY VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
 

Výsledky maturitních zkoušek 
 

 jarní zkušební období 

Třída 
Počet žáků 

ve třídě 
Počet žáků 

u MZ Prospělo Neprospělo Nekonalo MZ 

ME 4.A 29 17 7 10 12 
ME 4.B 30 25 15 10 5 

MZ 4. 6 6 6 0 0 

PE 2. 18 17 8 9 1 

opravné* 7 7 4 3 0 

Celkem 90 72 40 32 18 
 

podzimní zkušební období 

Třída  Počet žáků 
u MZ 

Prospělo Neprospělo  

ME 4.A  3 2 1  

ME 4.B  5 3 2  

MZ 4.  0 0 0  

PE 2.  0 0 0  

opravné*  - 
 

- 
 

-  

Celkem  8 5 3  
 

v prvním opravném termínu 

Třída  
Počet žáků 

u MZ Prospělo Neprospělo  

ME 4.A  10 7 3  
ME 4.B  10 6 4  

PE 2.  9 4 5  

opravné*  1 1 0  

Celkem  30 18 12  

 
Celkové výsledky k 30. 9. 2011 

Třída 
Počet žáků 

ve třídě 
Počet žáků 

u MZ Prospělo Neprospělo Nekonalo MZ 

ME 4.A 29 
 

20 16 4 9 
ME 4.B 30 30 24 6 0 

MZ 4. 6 6 6 0 0 

PE 2 18 17 12 5 1 

opravné* 7 7 5 2 0 

Celkem 90 80 63 17 10 

  100 % 78,75 % 21,25 %  
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Poznámky k výsledkům: 
 

• opravné* - maturitní zkoušky  podle vyhlášky č. 442/1991 Sb., 
 

• ze 17 žáků, kteří neprospěli k 30. 9. 2011, mají 3 žáci možnost konat ještě MZ 
v prvním a druhém opravném termínu a 12 žáků v druhém opravném termínu, 

•  
• z 10 žáků, kteří nekonali MZ, 7 žáků opakuje 4. ročník maturitního oboru a 3 žáci 

přestoupili do 3. ročníku méně náročného oboru. 
 
 Výsledky závěrečných zkoušek 
 
v řádném termínu 

Třída Obor Počet 
žáků  

Počet žáků 
u ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nekonalo 
ZZ 

ZA 3. ZA 17 17 0 13 4 0 

EL 3. ESL 21 20 2 18 0 1 

EL 3. ESI 4 4 0 4 0 0 

Celkem  42 41 2 35 4 1 

 
v opravném termínu  

Třída Obor  Počet žáků 
u ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo  

ZA 3. ZA  4 0 3 1  

 ESL*   1 0 1 0  

Celkem   5 0 4 1  

 

ESL* opravná zkouška za školní rok 2009/2010 
 
 
Celkové výsledky k 30. 9. 2011 

Třída Obor 
Počet 
žáků v 
oboru 

Počet žáků 
u ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

Nekonalo 
ZZ 

ZA 3. ZA 17 17 0 16 1 0 

EL 3. ESL  21+1 20+1 2 18+1 0 1 

EL 3. ESI 4 4 0 4 0 0 

Celkem  43 42 2 39 1 1 

   100 % 4,76 % 92,86 % 2,38 %  
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Poznámka k výsledkům: 
 

• 1 žák, který neprospěl k 30. 9. 2011, má možnost ještě jedné opravné zkoušky  
 

Výsledky zkoušek z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 
 

Třída Obor Počet 
absolventů 

Počet u 
zkoušky 

Vyhovělo Nevyhovělo 

ME 4.A ME 7 6 6 0 

ME 4.B ME 15 10 10 0 

EL 3. ESL 20 12 10 2 

EL 3. ESI 4 4 2 2 

PE 2. PE 8 7 7 0 

Celkem  54 39 35 4 

 
 Zkoušky zabezpečujeme jen v červnovém termínu bez možnosti opravných zkoušek. 
 
Zkoušky základního kurzu svařování   
metoda ZK 135 W 01 (svařování v ochranné atmosféře) 
 

UVS Počet žáků Počet žáků           
v kurzu 

Prospělo Neprospělo Nekonalo 

MZ 3 11 11 11 0 0 

SM 2/1 10 7 7 0 3 

SM 2/2 10 10 8 2 0 

Celkem 31 28 26 2 3 

 
 
Zkoušky ze zaškolení řezání kyslíkoacetylenovým plamenem   
metoda ZP 311 - 2W 01 
 

UVS Počet žáků Počet žáků          
v kurzu 

Prospělo Neprospělo Nekonalo 

MZ 3 11 11 11 0 0 

SM 2/1 10 7 6 1 3 

SM 2/2 10 9 6 3 1 

Celkem 31 27 23 4 4 
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Prospěch jednotlivých tříd (k 30. 6. 2011) 
 

třída 
počet 
žáků 

průměrný 
prospěch 

prospělo s 
vyznamenáním prospělo neprospělo 

ME 1. 22 3,17 0 12 10 

MZE 1. 28 3,01 0 21 7 

ET 1.A 21 2,68 0 19 2 

ET 1.B 23 2,74 0 21 2 

ESM 1. 24 2,98 1 17 6 

PE 1. 19 3,02 0 14 5 

I. roč. 137 2,93 1 104 32 
ME 2.A 19 2,74 1 17 1 

ME 2.B 24 3,03 0 15 9 

ET 2. 22 2,49 2 19 1 

MZ 2. 11 2,94 0 9 2 

EL 2. 22 3,04 0 15 7 

SM 2. 18 3,23 0 14 4 

PE 2. 18 2,51 0 17 1 

II. ro č. 134 2,85 3 106 25 
ME 3. 29 3,41 0 8 21 

ET 3. 26 2,63 1 23 2 

MZ 3. 11 2,64 0 10 1 

EL 3. 25 2,87 0 24 1 

ZA 3. 17 2,71 0 17 0 

III. ro č. 108 2,85 1 82 25 
ME 4.A 29 3,05 0 17 12 

ME 4.B 30 2,73 0 25 5 

MZ 4. 6 1,79 1 5 0 

IV. ro č. 65 2,52 1 47 17 

Škola 444 2,83 6 339 99 
 
 Opravné zkoušky, které se konaly ve dnech 25. - 26. 8. 2011, dělalo celkem 47 
žáků, z toho z jednoho předmětu 32. U opravné zkoušky 15 žáků neprospělo a 5 žáků se 
k opravné zkoušce nedostavilo.  
 Celkem 55 žákům bylo umožněno opakování ročníku ve stejném nebo méně 
náročném oboru vzdělávání. 
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F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
Realizace metodických pokynů MŠMT ČR 
 

Na základě stanovených úkolů a cílů pro školní rok 2010/2011 byla problematice 
prevence věnována opět velká pozornost. V oblasti předcházení sociálně patologických jevů 
byla zpracována podrobná Školní preventivní strategie a uskutečněna řada výchovných akcí             
a aktivit, jak je uvedeno v dalším výčtu. Hlavními garanty v této oblasti byli metodik prevence 
a výchovný poradce školy. 
Plnění metodických pokynů, prevence 
 

Veškeré metodické pokyny týkající se sociálně patologických jevů jsou uvedeny ve 
Školním řádu SŠ, jsou zapracovány do jednotlivých oddílů a přístupny na webových stránkách 
školy. Jsou taktéž součástí Školní preventivní strategie a Minimálního preventivního 
programu. Všichni pedagogičtí pracovníci, žáci i rodiče jsou s nimi seznámeni. Škola se 
těmito pokyny řídí a postupuje podle nich při řešení sociálně patologických jevů. 
 

Nadále pracuje preventivní tým školy, který tvoří ředitel školy, metodik prevence a 
zástupce ředitele pro TV, výchovný poradce a vybraní učitelé. Preventivní tým se schází 
pravidelně jednou v měsíci a dále podle aktuálních potřeb. Mezi hlavní úkoly patří vytvoření a 
naplňování školní preventivní strategie, organizace vzdělávání pedagogů, rodičů a žáků 
v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorba a „údržba“ webových stránek školy a 
informačního systému, poradna pro rodiče, pedagogy a žáky, vytváření vzdělávacích 
programů apod. S preventivním týmem spolupracují i „externí“ pracovníci, kteří mají na 
starosti konkrétní úkoly, např. práce spojené s estetizací školy, zpracovávání dotazníků apod. 
 
Preventivní akce, programy 
 

Naše škola zorganizovala pro žáky následující: 
 

1. Spolupráce s Centrem prevence v Havířově 
 
a) Dotazníkové šetření identifikující rizikové oblasti dospívající mládeže 

Jedná se o dotazníky, které jsou určeny žákům 1. a 3. ročníků a jsou zaměřeny                          
na sociálně patologické jevy, na volnočasové aktivity žáků apod. Na základě výsledků tohoto 
šetření organizujeme pro žáky preventivní programy. 
 

b) Preventivní program Zdravá třída 
Programu se zúčastnili všichni žáci 1. ročníků, cílem je podpora zdravých vztahů v třídním 
kolektivu – sebepoznávání, poznávání druhých, spolupráce a komunikace, práce s vlastní 
zodpovědností, řešení problémů, práce s pravidly třídy, prevence šikanování, nácvik 
psychosociálních dovedností, prevence zneužívání návykových látek. Jedná se o 2 zážitkové 
programy v délce 100 min, které žáci absolvují společně se svým třídním učitelem v prvním 
čtvrtletí školního roku.  
 

 
2. Ostatní programy pro žáky a rodiče 
 

a) Přímá vzdělávací činnost a školní akce 
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Témata sociálně patologických jevů jsou začleňována přímo do výuky, nejčastěji do předmětů 
občanská nauka, životní styl, základy práva, tělesná výchova a základy ekologie. Součástí 
prevence je i týdenní ekologický pobyt žáků v přírodě, lyžařský a sportovně turistický kurz, 
divadelní a filmová představení, besedy a soutěže. 
 

b) FUSION camp 2011 

Beseda s žáky o využití volného času a nabídka workshopů zaměřených na prevenci sociálně 
patologických jevů. 
 

c) Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? 

Beseda pro rodiče žáků 1. ročníků, vedou ji vždy třídní učitelé v rámci informačních třídních 
schůzek pro rodiče, které probíhají vždy v září. Rodiče taktéž obdrží letáček vytvořený 
metodikem prevence, který je upozorňuje na nebezpečí šikany a drog. 
 

d) Darování krve 

Akce se uskutečnila 26. ledna 2011 pro žáky čtvrtých ročníků. Žáci navštívili Krevní 
centrum v Ostravě a po krátké exkurzi skupina 10 žáků darovala krev. 
 

e) Celorepubliková sbírka Emil  

Charitativní akce se uskutečnila 4. a 5. dubna 2011. Žáci vybrali částku 7 070 Kč. Sbírka 
Emil pomáhá získávat finanční prostředky na podporu handicapovaných dětí. 
 

f) Celorepubliková sbírka Jaro s Píšťalkou 

Charitativní akce se uskutečnila ve dnech 21. až 30 března 2011. Žáci vybrali částku 3 693 Kč. 
Výtěžek ze sbírky je určen na nákup potřebného vybavení pro děti a mladé lidi se 
získaným handicapem. 

 
g) Celorepubliková sbírka Světluška 

Charitativní akce pod záštitou Nadačního fondu Českého rozhlasu se uskutečnila dne 8. září 
2010. Žáci vybrali částku 8 962 Kč. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením. 

  
Zpráva o činnosti výchovné poradkyně 
 

1. Výchovná činnost 
 
     V průběhu školního roku 2010/2011 jsme řešili nejvíce případů záškoláctví za poslední 
období. Vyskytovaly se zejména v prvních a druhých ročnících tříletých učebních oborů.   
 

2. Zasedání výchovné komise 
 

Výchovná komise ve školním roce 2010/2011  projednávala celkem 10 případů. Převážná 
část (8) z nich řešila neomluvenou absenci a opakované pozdní příchody. V jednom případě 
šlo o výskyt omamné a psychotropní látky a v jednom případě o nevhodné chování žáka vůči 
vyučujícímu. 
     

  Na základě jednání a šetření přestupků bylo uděleno žákům 9x podmínečné vyloučení ze 
školy a 1x snížená známka z chování. 
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Nadále zaznamenáváme pokles počtu jednání VK oproti předcházejícím letům.     
                     

3. Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Ve školním roce 2010/2011  jsme měli  celkem 33 žáků v péči PPP nebo SPC.  

V jednotlivých ročnících byla situace následující: 1. ročníky 8 žáků, 2. ročníky 14 žáků,                 
3. ročníky 3  žáci a 4. ročníky 8 žáků.  
Obsah učiva, formy a metody práce s těmito studenty byly konzultovány s třídními učiteli a 
s učiteli jednotlivých předmětů.  

 
Individuální výchovný plán byl vypracován celkem pro 5 žáků. 
         

 Přehled  žáků se speciálními poruchami učení či jinými obtížemi byl k dispozici všem 
pedagogickým pracovníkům. V průběhu roku byl také aktualizován. Žáci, kteří měli neplatnou 
zprávu z pedagogicko psychologické poradny, byli posíláni na kontrolní vyšetření. 

 
Ve školním roce 2010/2011 bylo evidováno 8 žáků s přiznaným uzpůsobením pro konání 

maturitní zkoušky. Všichni tito žáci prošli kontrolním vyšetřením v PPP (SPC), na základě 
kterého byli zařazeni do skupiny, měli vytvořeny individuální podmínky podle posudku 
poradenského zařízení. Nakoupili jsme pro ně kompenzační pomůcky, které používali u 
písemné práce z českého jazyka. 

             
4. Profesní orientace 

 
Maturitní ročníky 

 
 V prosinci 2010 se uskutečnila prezentace pomaturitního studia pro všechny žáky 

maturitních ročníků, kde byli žáci seznámeni s možnostmi studia na VŠ a VOŠ.   V měsíci 
lednu opět proběhla beseda s proděkankou pro bakalářské studium na FEI VŠB-TU, které se 
zúčastnili žáci tříd: ME 4.A, ME 4.B a PE 2. Dále byla uskutečněna prezentace Strojní fakulty 
VŠB-TU pro žáky oboru MZ. Žáci se také individuálně účastnili dnů otevřených dveří na 
fakultách VŠB-TU a jiných vysokých škol. 

      
 V letošním školním roce podalo 21 studentů maturitních tříd celkem 28 přihlášek na 

vysoké školy. V jednotlivých třídách byla situace následující: 
 
ME 4. A  2 studenti - 2 přihlášky 
ME 4. B  7 studentů - 11 přihlášek 
MZ 4.      5 studentů - 6 přihlášek 
PE 2.       7 studentů - 9 přihlášek 
 
Většina přihlášek stále směřuje na vysoké školy technického zaměření. Na webových 

stránkách školy v oddílu Poradenství – Výchovný poradce byly průběžně  aktualizovány 
některé důležité informace, např. informace o VŠB-TU, dny otevřených dveří, termíny podání 
přihlášek, přípravné kurzy, Národní srovnávací zkoušky, přijímací řízení… 

 
Tříleté učební obory 

 
Ve třídě EL 3. byla uskutečněna informační beseda o možnostech nástavbového studia   

a přijímacím řízení, žáci obdrželi přihlášky ke studiu. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  
      PRACOVNÍKŮ  
 
10/2010 Rozšiřující studium AJ        1 osoba  14 000,-Kč 
   
11/2010 Vzdělávací a doškolovací seminář svářečského dozoru    1 osoba    3 660,-Kč 
 
  Periodické zkoušky z vyhl. č. 50/1978 Sb.                    13 osob  17 160,-Kč 
 
  Kurz „Instruktor školního lyžování“      3 osoby    13 500,-Kč    
  
  2/2011 Kurz „Instruktor školního snowboardingu“        1 osoba           4 400,-Kč 
 
  3/2011 Seminář „Finanční gramotnost“                 1 osoba       590,-Kč 
 
  4/2011 Periodická zkouška svářeče                  1 osoba            4 800,-Kč 
   
 
H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
 
Spolupráce s městem, obcí – konkrétní aktivity 

 
- v průběhu školního roku pracovalo celkem 11 zájmových kroužků za finančního 

přispění města Havířova pro vedoucí těchto kroužků,        
- v měsíci listopadu jsme byli pořadateli městského kola ve stolním tenise družstev 
- v měsíci prosinci jsme pořádali turnaj smíšených družstev v odbíjené. 

 
Akce, prezentace školy, www stránky, dny otevřených dveří apod. 

 
- škola se prezentuje na svých webových stránkách www.outech-havirov.cz, kde jsou 

k dispozici veškeré potřebné informace o škole, jejích aktivitách, pracovnících a dění ve 
škole včetně informací pro rodiče o dosahovaných výsledcích a absenci žáků. 

- uskutečnili jsme celkem 3 dny otevřených dveří ve dnech 1. - 2. 12. 2010                         
a 11. 1. 2011, kdy měli rodiče a zájemci o studium na naší škole možnost seznámit se 
nejen  s  celým areálem školy, ale i s našimi žáky a pedagogickými pracovníky, 

 
-  25. 11. 2010 jsme na krajské konference k ICT v rámci soutěže TOPík 2010 

prezentovali projekt SIPVZ „Informační systém střední školy“, náš projekt postoupil do 
finále a získal cenu diváků. 

 
Další aktivity 
  

V průběhu školního roku byla zajišťována prezentace naší školy pro širokou veřejnost,  
především pro žáky 9. tříd základních škol regionu. Na základních školách byly uspořádány 
besedy se žáky v rámci předmětů volba povolání, rodinná výchova a občanská nauka. 
Prezentace naší školy pro rodiče byla uskutečňována na třídních schůzkách.  
 

Zúčastnili jsme se pěti „Burz povolání“, pořádaných okresními úřady práce Karviná                   
a Frýdek-Místek, pro žáky základních škol. 
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Soutěžíme se Sýkorkou 

Preventivní program pro žáky 9. tříd základních škol z Havířova a okolí. Akce proběhla 
v prostorách školy 14. prosince 2010. Byli pozvaní žáci z  20 základních škol, 6 škol se 
programu nezúčastnilo. Žáci přicházeli ve 4 skupinách, po přivítání v sále školy byli rozděleni 
do jednotlivých workshopů. Zúčastnili se různých dovednostních soutěží a ti nejlepší byli 
ohodnoceni věcnou cenou. Celkem naši akci navštívilo 433 žáků z 27 devátých tříd ze 14 
základních škol. 
 

Spolupráce s Ostravskou ZOO – sbírka na podporu pštrose Ignáce, viz kapitola O). 
 
 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  INSPEK ČNÍ ČINNOSTI  PROVEDENÉ      
    ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
 
Ve školním roce 2010/2011 proběhly na naší škole tyto inspekce a kontroly ČŠI. 
 
� Inspekce ČŠI  

podle § 174 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů se uskutečnila ve dnech 2. - 5. listopadu 2010.  

 
Inspekční zpráva 

 
Předmět inspekční činnosti: 
 

• Zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného střední 
školou v dobíhajícím oboru 26-43-L/001 Mechanik elektronik a v oboru 26-41-L/01 
Mechanik elektronik, který je vyučován od září 2010 podle školního vzdělávacího 
programu (ŠVP). 

 
• Zhodnotit plnění školního vzdělávacího programu (ŠVP) střední školy a jeho soulad 

s právními předpisy a příslušným Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). 
  
Závěry, celkové zhodnocení školy: 
 

Realizovaná nabídka vzdělávání odpovídá požadovaným obecným standardům. 
Škola podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, výsledky vzdělávání systematicky 
hodnotí. 

Sledované výdaje školy podporují realizaci školního vzdělávacího programu. Škola 
vhodně využívá možností rozvojových projektů, darů i hospodářské činnosti z pronájmu. 
Určuje priority dle svých rozpočtových možností, čímž dochází k optimálnímu využívání 
finančních prostředků. 

Škola zajišťuje ochranu a bezpečnost žáků, podporuje jejich zdravý vývoj. 
Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímání opatření k jejich 
minimalizaci. 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty a v souladu 
s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
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Od posledního hodnocení školy ČŠI došlo k rozvoji materiálně technických podmínek 
pro realizaci ŠVP v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. 

Hodnotící, kontrolní, informační a další školní systémy jsou funkční a zajišťují řádný 
chod školy. 

V průběhu inspekční činnosti byly odstraněny drobné nedostatky zjištěné pracovníky 
ČŠI.   
 

� Státní kontrola ČŠI 
podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, uskutečněná ve dnech 
2. – 5. listopadu 2010. 

 
Protokol 

 
Předmět kontroly: 
 

Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona    
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období (2. – 5. listopadu 2010), zaměřené 
na ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v oboru vzdělávání 26-43-L/001 
Mechanik elektronik v denní formě vzdělávání.  
 
Kontrolní zjištění: 
 
1) Kontrola uskutečňování středního vzdělávání maturitní zkouškou podle příslušných 

ustanovení vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 442/1991 Sb.,            
o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, ve 
školním roce 2009/2010 a v náhradním a opravném termínu realizovaném do termínu 
inspekční činnosti. 

 
Ukončování vzdělávání ve střední škole bylo realizováno v kontrolovaném období 
v souladu s platným právním předpisem. 
Nebylo zjištěno porušení ustanovení § 8 odst. 1, 2 a 4, § 9 odst. 1, 6, 7, 11, 12, ustanovení       
§ 20 odst. 1, 2, 3, 4, ustanovení § 21 odst. 1 – 4, ustanovení § 22 odst. 1, 2, 4 a ustanovení 
§ 25 odst. 2, 15 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
2) Kontrola dokladů o ukončování vzdělávání maturitní zkouškou podle ustanovení § 28 

odst. 1 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve školním roce 
2009/2010 a 2010/2011 
Škola ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 vedla povinnou dokumentaci vztahující se 
k ukončování studia maturitní zkouškou (protokoly o maturitní zkoušce). 
Nebylo zjištěno porušení ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) školského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

� Státní kontrola ČŠI 
podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,    základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
uskutečněná dne 28. června 2011. 
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Protokol 
 
Předmět kontroly: 
 
 Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 
prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, 
vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Kontrolní zjištění: 
  
 Kontrola se uskutečnila ve střední škole na základě žádosti Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje podle ustanovení § 82 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky žáka s kódem 
u maturitní zkoušky KŽ 534129. 
 Bylo prověřeno hodnocení písemné práce, jež byla součástí společné části maturitní 
zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura v základní úrovni obtížnosti výše 
uvedeného žáka, který tuto zkoušku konal dne 30. května 2011. 
 
 
 
1. Kontrola dodržení ustanovení § 80a odst. 5 školského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovení § 13 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 Hodnocení písemné práce provedl hodnotitel jmenovaný pro jarní zkušební období 
ředitelem školy. Záznamový arch písemné práce žáka byl předán k ohodnocení bez 
zbytečného odkladu. Hodnotitel předal bez zbytečného odkladu hodnocení písemné práce žáka 
řediteli školy. Hodnocení bylo provedeno na základě kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve 
školním roce 2010/2011. 
 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů. 
 
 Vzhledem k tomu, že Česká školní inspekce vyhodnotila oblast dodržování právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb ve smyslu ustanovení 
§ 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v organizaci 
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, bez nedostatků, 
rada kraje usnesením č. 91/5720 ze dne 24. srpna 2011 rozhodla o tom, že nebudou přijata 
žádná opatření. 
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ŠKOLY  
 

Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2010 a stanoveného plánu hospodaření na rok 
2011

v tis. Kč

Poř.č. Skutečnost k 31.12.2010 Schválený rozpočet roku 2011
řádku Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5
1. Náklady PO - účtová třída 5 celkem 33984,00 458,00 34442,00 32844,00 413,00 33257,00

2. v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 2765,00 3,00 2768,00 3227,00 31,00 3258,00

3.            Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (účty 502 a 503) 2872,00 450,00 3322,00 2987,00 368,00 3355,00

4.            Prodané zboží (číslo účtu 504) 0,00 0,00

5.            Opravy a udržování (číslo účtu 511) 1297,00 1297,00 799,00 799,00

6.            Cestovné (číslo účtu 512) 142,00 142,00 150,00 150,00

7.            Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 0,00 0,00

8.            Ostatní služby (číslo účtu 518) 954,00 2,00 956,00 932,00 9,00 941,00

9.            Mzdové náklady (číslo účtu 521) 18365,00 2,00 18367,00 17605,00 2,00 17607,00

10.            z toho z rozpočtu zřizovatele: platy pedagogických zaměstnanců (číslo účtu 521 030x) 14161,00 14161,00 14151,00 14151,00

11.                                                       platy nepedagogickcýh zaměstnanců (číslo účtu 521 040x) 4015,00 2,00 4017,00 3331,00 2,00 3333,00

12.                                                       ostatní platby za provedenou práci pedagogů (číslo účtu 521 032x) 12,00 12,00 53,00 53,00

13.                                                       ostatní platby za provedenou práce nepedagogů (číslo účtu 521 042x) 78,00 78,00 70,00 70,00

14.           Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 6227,00 1,00 6228,00 6013,00 1,00 6014,00

15.           Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525) 0,00 0,00

16.           Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 398,00 398,00 189,00 189,00

17.           Jiné sociální náklady (číslo účtu 528) 44,00 44,00 78,00 78,00

18.                z toho: náhrada za dočasnou pracovní neschopnost (číslo účtu 528 032x) 18,00 18,00 69,00 69,00

19.           Daně a poplatky (účty 531, 532 a 538) 3,00 3,00 5,00 5,00

20.           Ostatní náklady ( účty 54x) 156,00 156,00 103,00 2,00 105,00

21.           Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 740,00 740,00 736,00 736,00

22.           Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  (účty 552, 553) 0,00 0,00

23.           Ostatní náklady (číslo účtu 5xx) 21,00 21,00 20,00 20,00

24. Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 33834,00 871,00 34705,00 32844,00 761,00 33605,00

25. v tom: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601) 0,00 0,00 0,00

26.            Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) 801,00 15,00 816,00 805,00 20,00 825,00

27.                 z toho: výnosy za stravování (602 050x) 251,00 7,00 258,00 800,00 6,00 806,00

28.            Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) 856,00 856,00 741,00 741,00

29. z toho: čistý pronájem nemovitostí bez služeb (603 0010-0014) 392,00 392,00 360,00 360,00

30.            Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604) 0,00 0,00

31.            Jiné výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 609) 0,00 0,00

32.            Změny stavu a aktivace (účty 61x a 62x) 12,00 12,00 0,00

33.            Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (účty 645 a 646) 0,00 0,00

34.            Čerpání fondů (číslo účtu 648) 218,00 218,00 323,00 323,00

35.            Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649) 22,00 22,00 15,00 15,00

36.            Ostatní výnosy (účty 64x mimo účet 645, 646, 648 a 649 ) 0,00 0,00

37.            Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (účty 66x) 29,00 29,00 30,00 30,00

38. Výnosy z transferů (672, 671)* 32752,00 32752,00 31671,00 31671,00

39. z toho: výnosy územních rozpočtů z transferů - od zřizovatele (672 05xx) 32694,00 32694,00 31623,00 31623,00

40.             výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní (672 06xx) 58,00 58,00 48,00 48,00

41.             výnosy územních rozpočtů z transferů (mimo 672 05xx a 672 06xx) 0,00 0,00 0,00 0,00

42.             výnosy územních rozpočtů z transferů ze zahraničí (672 08xx) 0,00 0,00

43.               přijaté transfery pro doplňkovou činnost (672 003x) 0,00 0,00

44.               účet 672 - nezařazené 0,00 0,00

45.               účet 671 - výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu - rok 2010 0,00 0,00

46. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 24 - 1) -150,00 413,00 263,00 0,00 348,00 348,00

47. Daň z příjmů (číslo účtu 591) 0,00 0,00

48. Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) 0,00 0,00

49. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 46- 47 - 48) -150,00 413,00 263,00 0,00 348,00 348,00
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Nákup učebních pomůcek,  drobného dlouhodobého hmotného majetku, 
majetku v podrozvahové evidenci  ve šk. roce 2010/2011 
 
Celkem         959.045,-- Kč 
 
z toho: 
učební pomůcky 9 – 12/2010      124.884,- Kč 
učební pomůcky 1 – 8/2011                  0,- Kč 
(výpočetní technika, scanner, dataprojektory-audiovizuální učebna PV, tablet) 
 
majetek pro úsek teoretického vyučování 9 – 12/2010   253.821,- Kč 
majetek pro úsek teoretického vyučování 1 – 8/2011     68.294,- Kč 
(např. CD přehrávače, skříň pro Datový a digitalizační terminál k MZ, židle, lavice, 
interaktivní tabule, externí USB disk, kroužkový vazač, ovládač prezentací). 
 
V rámci nové maturitní zkoušky škola obdržela zdarma majetek v reprodukční ceně 54.420,- 
Kč, a to PC, LCD monitor, scanner, tiskárnu.  
 
majetek pro úsek praktického vyučování 9 – 12/2010      60.162,- Kč 
majetek pro úsek praktického vyučování 1 – 8/2011    129.016,- Kč 
(např. vrtačky, stejnosměrné zdroje, páječky, stoly s nerezovým dřezem, vybavení učeben 
nábytkem, tiskárna) 
 
majetek pro úsek ekonomický  9 – 12/2010      124.131,- Kč 
majetek pro úsek ekonomický 1 – 8/2011         44.832,- Kč 
(kartotéky, výpočetní technika, pračka, vysavače, žehlička, vibrační bruska, akušroubovák, 
skartovací stroj, vybavení nábytkem před sekretariátem) 
 
majetek pro školní jídelnu 9 – 12/2010         71.205,- Kč 
majetek pro školní jídelnu 1 – 8/2011         82.700,- Kč 
(rychlovarná konvice, pracovní stoly, kuchyňské zařízení - škrabka brambor, masomlýnek, 
plynová stolička) 
 
pořízení DDNM (programové vybavení):         4.097,- Kč 
9 – 12/2010 (SW Pinnacle studio 14 Ultimate)          2.000,- Kč 
1 –  8/2011  (SW CorelDraw)                      2.097,- Kč 
    
Opravy a udržování majetku ve šk. roce 2010/2011 
 
Celkem              943.939,-- Kč 
 
z toho: 
opravy a údržba nemovitého majetku 9 – 12/2010: 511.628,- Kč 
opravy a údržba nemovitého majetku 1 – 8/2011: 307.551,- Kč 
(oprava žaluzií, oprava podlahy v dílně č. 3, malířské a natěračské práce, oprava střechy na 
nové škole, oprava vchodových dveří, čištění kanalizace, oprava podlahy v I. patře staré školy, 
nátěr radiátorů) 
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opravy a údržba movitého majetku 9 – 12/2010:  57.394,- Kč 
opravy a údržba movitého majetku 1 – 8/2011:  52.535,- Kč 
(oprava skříní, oprava banneru, náhradní díly k minivrtačce, oprava kopírky SHARP, oprava 
stolů) 
opravy a údržba automobilů 9 – 12/2010:       590,- Kč 
opravy a údržba automobilů 1 – 8/2011:  13.993,- Kč 
ostatní opravy a údržba 9 – 12/2010:         58,- Kč  
ostatní opravy a údržba 1 – 8/2011:       190,- Kč  
 
Investice ve šk. roce 2010/2011 
 
Celkem           424.546,-- Kč 
 
z toho: 
 
9 – 12/2010 
Kabeláž, instalační práce - audioviz. učebna č. 9 a 11 a uč. PV,   
materiál k zajištění oken                                                                                36.144,- Kč 
 
1 – 8/2011 
Elektrotechnické centrum ve II. a III. NP v prostorách SŠ                           64.402,- Kč  
(žaluzie a projektová dokumentace) (56.500,- je z roku 2009 a 2010 – v roce 2011 navýšená 
budova) 
 
Zateplení SŠ (dosud nedokončené investice)                                              324.000,- Kč 
   
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2010 
 
Naše škola má  a hospodaří s následujícími peněžními  fondy: 
 

� Fond odměn 
� Fond kulturních a sociálních potřeb 
� Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 
� Rezervní fond z ostatních titulů 
� Investiční fond 

 
Počáteční stavy výše uvedených fondů k 1. lednu 2010 činily celkem 841,90 tis. Kč. Tvorba fondů  v  průběhu  roku  zvýšila  zdroje  fondů  o 
2 097,68  tis. Kč,  čerpáním  se  fondy snížily o 1 868,65 tis. Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci 2010 činil 1 070,93 Kč. 

 
Fond odměn 
Stav fondu k 1. 1. 2010 činil                            349,00 tis. Kč 
Příděl z hospodářského výsledku                                            9,00 tis. Kč 
Čerpání                                 56,09 tis. Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2010                                        301,91 tis. Kč 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Stav fondu k 1. 1. 2010 činil                    46,34 tis. Kč 
Příděl na vrub nákladů (základní příděl)                           365,13 tis. Kč 
Čerpání                               336,72 tis. Kč 
v tom: - příspěvek na stravu                                                              57,45 tis. Kč 
 - sport a kultura                                                              47,29 tis. Kč 
 - rekreace a zájezdy                                                                      208,23 tis. Kč 
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 - dary                                                                17,60 tis. Kč 
 - příspěvek odborům                                                                6,15 tis. Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2010                               74,75 tis. Kč 
 
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 
Stav fondu k 1. 1. 2010 činil                     160,79 tis. Kč 
Zlepšený výsledek hospodaření                             207,54 tis. Kč 
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele                          200,00 tis. Kč 
Použití fondu – zákonné odvody z vyplacených                                          20,19 tis. Kč  
                          odměn z fondu odměn                 
Zůstatek k 31. 12. 2010                                148,14 tis. Kč 
 

Rezervní fond z ostatních titulů 
Stav fondu k 1. 1. 2010 činil                       39,06 tis. Kč 
Peněžní dary účelové                                               115,50 tis. Kč 
Čerpání darů                                                                                        131,23 tis. Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2010                                 23,33 tis. Kč 
 

V roce 2010 obdržela škola peněžní dary ve výši 115 500,-- Kč, z toho od rodičů žáků 
36 400,-- Kč, od zaměstnanců školy 1 600,-- Kč a od firem 77 500,-- Kč. Dary byly určeny na  
financování  oslav 60. výročí založení naší školy. Celá částka ve výši 115 500,-- Kč byla 
použita na stanovený účel a řádně vyúčtována.   
V roce 2010 bylo dále z peněžních darů profinancováno  15 725,-- Kč  (na věcné odměny 
žákům za reprezentaci  školy, za dosažení velmi dobrých studijních výsledků, na odměny pro 
žáky u příležitosti ukončení studia, dále za náklady spojené s účastí na soutěžích „Zlatý pohár 
Linde“, „Zlatý pilník“, matematická soutěž „Klokan“, turnaj v sálové kopané, Středoškolské 
logické hry, krajské kolo ve stolním tenise).  Stav peněžních darů k 1. 1. 2010 činil 39 058,50 
Kč, příjem peněžních prostředků v roce 2010 byl 115 500,-- Kč, čerpáno 131 225,-- Kč, 
zůstatek činí 23 333,50 Kč a tento  je převeden do hospodářského roku 2011. 
 
Investiční fond 
Stav fondu k 1. 1. 2010 činil                                       246,71 tis. Kč 
Příděl z odpisů                              740,40 tis. Kč 
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                           460,11 tis. Kč 
Převod z rezervního fondu                             200,00 tis. Kč 
Použití fondu – rekonstrukce a modernizace                                   805,42 tis. Kč  
Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele                           319,00 tis. Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2010                                        522,80 tis. Kč 
 
Všechny fondy jsou kryty finančními prostředky. 
 
Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 
 
V roce 2010 byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši 263 143,41  Kč. V doplňkové 
činnosti byl vytvořen zisk ve výši 413 087,47. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 
149 944,06 Kč.  
 
Usnesením č. 81/4970 ze dne 20. 4. 2011 schválila Rada Moravskoslezského kraje zlepšený 
výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 263 143,-- Kč a zároveň tímto usnesením schválila 
příděl tohoto výsledku hospodaření do peněžních fondů následovně: 
 
Fond odměn                                                                     210 000,--   Kč 
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Rezervní fond                                                                      53 143,41  Kč 
 
Závěr 
 
Po vyhodnocení a provedení rozborů hospodaření za rok 2010 a z plánů pro hospodaření na 
rok 2011 (v průběhu doku do 31. 8. 2011) vyplývá, že přidělené finanční prostředky pokrývají 
běžné potřeby školy. Škola se při svém hospodaření řídí příslušnými ustanoveními právních 
předpisů vztahujícími se k rozpočtu, postupům účtování a k nakládání s majetkem  
                                                                                                                                                                                                                                  

 
K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A  
     MEZINÁRODNÍCH PROGRAM Ů 
 

V uplynulém školním roce jsme nebyli aktivně zapojení do žádného rozvojového 
mezinárodního programu.  
 
 
L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ  
     V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 
 
 V rámci zapojení školy do celoživotního vzdělávání je škola účastníkem projektu 
UNIV 2 KRAJE. V rámci tohoto projektu vypracoval projektový tým školy jeden program 
dalšího vzdělávání “Obloukové svařování v aktivním plynu“, který byl také pilotně ověřen. Do 
programu bylo zapojeno celkem 10 zájemců o získání svářečského oprávnění v dané metodě 
svařování a 9 z nich bylo úspěšných.  

Byly započaty rovněž práce na přípravě druhého programu dalšího vzdělávání v rámci 
2. vlny projektu UNIV 2 KRAJE. 
 
 
M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  
      PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJ Ů 
 
 

 Ve školním roce 2010/2011 jsme intenzivně pracovali na dvou projektech. 

  V rámci prvního projektu - Elektrotechnická centra byly započaty a dokončeny všechny 
stavební práce na přípravě příslušných učeben a dílen pro potřebu vybavení novou technikou. 
Tento projekt je financovaný z ESF, za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Má za cíl 
provést obnovu a komplexní modernizaci stávajících škol, zřizovaných Moravskoslezským 
krajem, poskytujících vzdělání v oborech zahrnujících odborný výcvik, jakožto center 
odborného vzdělávání žáků v elektrotechnických oborech, k rozšíření jejich kvalifikace tak, 
aby byla na požadované úrovni technického vývoje a odpovídala požadavkům zaměstnavatelů. 
Projekt byl schválen a je realizován v létech 2009 – 2011. 

 Druhým projektem, na kterém jsme pracovali, je projekt UNIV 2 KRAJE, zaměřený na 
přípravu programů v rámci dalšího vzdělávání. V rámci projektu jsme zpracovali jeden 
program dalšího vzdělávání, který byl také následně pilotně ověřen a dále byly zahájeny práce 
na druhém programu, realizovaném již v rámci 2. vlny projektu.  
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N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝM I ORGANIZACEMI,  
     ORGANIZACEMI ZAM ĚSTNAVATEL Ů A DALŠÍMI PARTNERY 
     PŘI PLNĚNÍ ÚKOL Ů VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Spolupráce s odborovou organizaci 
  
Na SŠ pracuje jedna odborová organizace ČMOS. Spolupráce vedení školy s touto organizací 
probíhá v průběhu celého školního roku. S odborovou organizací jsou projednávány a řešeny 
všechny zásadní a zákonem stanovené otázky. Pravidelně je uzavírána roční kolektivní 
smlouva, jejíž plnění je v průběhu roku, na společných jednáních, několikrát kontrováno. 
   
Spolupráce se školskou radou 

Vedení školy úzce spolupracuje se školskou radou v průběhu celého školního roku. Kromě 
projednávání zákonem stanovených náležitostí, reaguje také na její podněty a snaží se 
realizovat připomínky ke zlepšení podmínek výuky a pobytu žáků na škole a pracovních 
podmínek pedagogických zaměstnanců. 

Školská rada pracovala dle svého plánu práce a za školní rok se sešla celkem 3x.  

V červnu 2011 se uskutečnily volby pro nové volební období září 2011 až srpen 2014 a byli 
zvolení noví členové školské rady.  
 
Spolupráce s profesními orgány (Hospodářská komora, cechy, profesní 
organizace a další) 
 

− Škola spolupracuje již pátým rokem s Hospodářskou komorou ČR při udělování 
osvědčení Hospodářské komory ČR žákům, kteří ve svém oboru dosáhli vynikajících 
výsledků a splnili daná kritéria pro udělení ocenění. V uplynulém roce splnili kritéria 
udělení ocenění dva žáci oboru Elektrikář – slaboproud. Škola obdržela od 
Hospodářské komory ČR Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, 

 
− jsme členy a spolupracujeme s profesní asociací AEV,  
− jsme členy Asociace učňovských zařízení při MSK, 

 
− v rámci praktického vyučování jsme spolupracovali celkem se 65 organizacemi našeho 

regionu při provádění odborného výcviku žáků na provozních pracovištích. 
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O) CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 

 
Před zahájením školního roku byly na pedagogické radě dne 30. 8. 2010 projednány                 

a schváleny hlavní cíle a úkoly, stanovené pro školní rok 2010/2011. Jednalo se o tyto cíle        
a úkoly:  
 

- Výuka dle nových ŠVP – 1. ročníky oborů SM, ESI, ESL, ET, ME a MZ 

- Vypracování ŠVP pro obor Provozní elektrotechnika 

- Aktivní přístup k řešení absence a fluktuace žáků 

- Preventivní činnost v oblasti sociálně patologických jevů 

- Pokračování ve spolupráci s rodiči s důrazem na partnerství, nové metody 

v komunikaci a využívání ICT 

- Pokračování v environmentálním vzdělávání 

- Pokračování v budování dobrého školního klimatu mezi žáky a učiteli TV a OV 

- Pokračování v modernizaci a estetizaci školy 

- Realizace projektů: Elektrotechnická centra a UNIV 2 KRAJE 

- Aktivní a účinná prezentace školy na veřejnosti 

 
Všechny výše stanovené cíle a úkoly byly v průběhu školního roku splněny.  
 
 V průběhu celého školního roku 2010/2011 pracovali vybraní pedagogičtí pracovníci  
na tvorbě posledního školního vzdělávacího programu pro obor, který naše škola vyučuje. 
Jednalo se o obor Provozní elektrotechnika a nový název oboru dle ŠVP je Elektrotechnik pro 
provoz.  
 
Zabezpečení výuky pedagogickými pracovníky 
 
 Ve školním roce 2010/2011 zabezpečovalo chod školy celkem 70 zaměstnanců. Z toho 
počtu bylo 45 pedagogických včetně ředitele a zástupců ředitele pro teoretické a praktické 
vyučování. Z  počtu 45 pedagogických zaměstnanců bylo 31 učitelů teoretického vyučování     
a 14 učitelů odborného výcviku. Všichni učitelé teoretického vyučování splňovali požadavek 
pedagogického a vysokoškolského vzdělání. 

Všichni učitelé odborného výcviku splňovali požadavek odborného a pedagogického 
vzdělání.  
 Výuka byla zabezpečována odborně i pedagogicky způsobilými pracovníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 27 -

 
 
 
Srovnání výsledků vzdělávání a výchovy za školní rok 2009/2010 a 2010/2011 

 
 

průměrný prospěch 
2009/2010 2,78 

2010/2011 2,83 

prospělo s 
vyznamenáním 

2009/2010 6 1,3 % 

2010/2011 6 1,4 % 

prospělo  
2009/2010 418 87,8 % 

2010/2011 337 75,9 % 

neprospělo 
2009/2010 52 10,9 % 

2010/2011 95 21,4 % 

průměrná omluvená 
absence na žáka  

2009/2010 85,30  

2010/2011 90,44  
průměrná 

neomluvená absence                              
na žáka  

2009/2010 1,91  

2010/2011 2,34  

udělené pochvaly 
2009/2010 140 29,4 % 

2010/2011 84 18,9 % 

udělené důtky 
2009/2010 43 9,0 % 

2010/2011 33 7,4 % 

udělené 2. a 3. 
stupně z chování 

2009/2010 29 6,1 % 

2010/2011 29 6,5 % 

 
 
Srovnání výsledků maturitních a závěrečných zkoušek školního roku 
2009/2010 se školním rokem 2010/2011 

 
 

 
 
 

   žáků  prospělo              
s vyznamenáním                

(%) 

prospělo                          
(%) 

neprospělo                              
(%)     celkem u zkoušky 

Maturitní 
zkoušky 

2009/2010 106 101 10,9 82,2 6,9 

2010/2011 90 80 0 78,8 21,2 

Závěrečné 
zkoušky 

2009/2010 46 42 7,1 88,1 4,8 

2010/2011 43 42 4,8 92,8 2,4 
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Vývoj fluktuace žáků 2006-2011          

 Fluktuace žáků 2006/2007     Fluktuace žáků 2007/2008  
OBOR 

ROČNÍK 1 2 3 4     
OBOR 

ROČNÍK 1 2 3 4   
  47 19 14 1 81      27 17 10 0 54  

 Fluktuace žáků 2008/2009     Fluktuace žáků 2009/2010  
OBOR 

ROČNÍK 1 2 3 4     
OBOR 

ROČNÍK 1 2 3 4   
  31 7 10 0 48      28 15 5 1 49  

      

 

 
 

         
 Fluktuace žáků 2010/2011           

OBOR 
ROČNÍK 1 2 3 4            

ESI 0 1 0   1           
ESL 0 2 2   4           
ME 7 3 4   14           
MDT 0 0 0   0           
ET 1 1 1   3           
MZ 1 0 0   1           
PE 8 1     9           
SM 4 3 1   8           

  21 11 8 0 40           

                
   Důvody fluktuace 2006-2011    

   2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 2010/2011    

zanechání studia 37 27 31 27 29    
přestup na jinou školu 15 13 7 11 2    
ukončení-neprospěch 22 14 9 10 8    

vyloučení 1 0 1 1 0    
úmrtí 0 0 0 0 1    

přerušení studia 6 0 0 0 0    

celkem 81 54 48 49 40    
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Vlastní programy a projekty 
 
-  Environmentální plán SŠ na školní rok 2010/2011 
-  Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011, viz kapitola F 
-  Program výchovného poradenství na školní rok 2010/2011, viz kapitola F 
 
Zpráva o plnění plánu environmentální výchovy a vzdělávání 
 

V souladu s dlouhodobě vytýčenými cíli, které se týkají změny postojů, chování a 
vztahu našich žáků k přírodě, jsme v měsíci září uskutečnili, již tradiční ekologický pobyt 
žáků v terénním středisku ekologické výchovy Vita v Horní Lomné. Cílem bylo pokračovat v 
navázané spolupráci s tímto střediskem, prezentovat odlišný typ výuky ekologie, přenést 
teoretické poznatky do praxe a také prohloubit vztahy mezi učiteli a žáky. 

V měsíci září jsme se zapojili do charitativní akce pod záštitou Nadačního fondu 
Českého rozhlasu. Pro charitativní sbírku Světluška se nám podařilo vybrat celkem 8 962,- Kč. 
Od začátku října, stejně jako v předchozích letech, probíhala na naší škole sbírka na pštrosa 
dvouprstého. Jedná se o jednu z forem spolupráce se ZOO Ostrava. Do sbírky jsou zapojeni 
žáci i pedagogové, kteří drobným finančním darem podporují chov pštrosa dvouprstého. 
Letos jsme zaslali na konto ZOO částku 15 193,- Kč. 

Mezi další oblíbené aktivity konané v prostorách ZOO patří účast našich žáků na 
výukových programech pořádaných výukovým střediskem ZOO Ostrava I. V letošním 
školním roce se těchto programů účastnily vybrané třídy. Jednalo se především o první 
ročníky.  

Ekologický koordinátor se i letos účastnil školení a seminářů. První seminář byl 
pořádán na SŠ zemědělské v Opavě, druhý pak v Ostravě. Jednalo se o celokrajské konference 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení 
v Moravskoslezském kraji. 

Hlavním tématem byla biodiverzita a udržitelný rozvoj. K tomuto tématu se vyjadřovali 
zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, stejně jako zástupci Ministerstva 
životního prostředí. 

Byli jsme upozorněni na užitečné internetové stránky, které lze využít v jazyce 
anglickém v rámci propojení výuky ekologie a cizího jazyka. Tyto jsme poté využívali 
především ve čtvrtém a třetím ročníku. 

Nezbytnou součásti konference byla rovněž transformace tématu Biodiverzita do 
vzdělávání- ukázky školních projektů. V této části byla zdůrazněna především nezbytnost 
terénních cvičení a badatelských činností v terénu. 

Z dalších charitativních projektů, kterých se naše škola účastnila v souladu s plánem lze 
uvést spolupráci na charitativní sbírce Emil (7070,- Kč) a  Jaro s Píšťalkou (3 693,- Kč). 

Za naši sponzorskou činnost jsme byli letos ocenění nominaci na XI. ročník 
udílení cenu Ď. Nominovala nás ZOO Ostrava. Cena Ď je poděkováním za mecenášské a 
sponzorské projekty v České republice. Postoupili jsme do finále, které se uskutečnilo v 
úterý 21. června v Národním divadle v Praze. Neziskové organizace nominovaly celkem 
17 osobností, firem či organizací,  které je podporují. Do užšího finále postoupily pouze 
čtyři z nich. 
 
Účast, organizace a příprava soutěžích  
 
Mezinárodní soutěže – výsledky a účast 
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- Zlatý pilník - 9. ročník soutěže v odborných dovednostech strojních oborů - 9.místo, účast     
1 žák 
Městské soutěže - organizace 
- stolní tenis jednotlivců – městské kolo 
- odbíjená – smíšená družstva 
 
Regionální soutěže – výsledky a účast 
- KOVO Junior 2011 – Zámečník – 2 žáci 6. a 7. místo 
- Elektrotechnika – soutěž v odborných dovednostech – 14. místo družstva 
- Přírodovědný klokan – 1 třída, nejlepší žák získal 105 bodů ze 120 možných a byl        
  nejúspěšnějším řešitelem soutěže v Havířově 
- Pišqworky – účast 1 třída 
 
- městské kolo ve fotbale, 3. místo, 14. žáků 
- městské kolo přespolní běh, 1. místo, 4 žáci 
- okresní kolo přespolní běh, 5. místo, 4. žáci 
- městské kolo v košíkové, 5. místo, 10 žáků, 4 žáci 
- přátelský turnaj ve florbale, 15. žáků 
- městské kolo ve stolním tenise, 1. místo, 4 žáci 
- městské kolo ve florbale, 7. místo, 15 žáků 
- krajské kolo ve stolním tenise, 1. místo, 4 žáci 
- městské kolo v sálové kopané, 3. místo, 10 žáků 
- turnaj smíšených družstev v odbíjené, 2. místo, 12 žáků 
- městské kolo ve šplhu, 2. místo, 4 žáci 
- městské kolo středních škol v odbíjené, 5. místo, 12 žáků 
- mistrovství středních škol ve stolním fotbale, 1. místo, 12 žáků 
- okresní kolo v sálové kopané, 1. místo, 8 žáků 
- okresní kolo ve stolním fotbale, 9. místo, 8 žáků 
- silový víceboj, 4. místo, 8 žáků a žákyň 
- turnaj I. ročníků v sálové kopané, 30 žáků 
- sportovní dopoledne s OKD, a.s. 
- turnaj středních škol ve florbalu, 45 žáků 
 
 V rámci výuky proběhl lyžařský výcvik pro žáky 1. ročníků, ekologický pobyt              
a sportovně turistický kurz včetně vodáckého výcviku pro žáky několika 2. a 3. ročníků.  
 
Kroužková činnost   
 
 V průběhu školního roku pracovalo na škole pravidelně 11 zájmových kroužků pod 
vedením jednotlivých učitelů. Kroužky navštěvovalo celkem 211 žáků.  
 
Jednotlivé kroužky a počty zapojených žáků 
 

- Wir Sprechen Deutsch   15 
- Alles Gute    18 
- aplikovaná matematika   22 
- matematika pro každého  26 
- statistika a pravděpodobnost 27 
- digitální fotografie   15 
- vytvoř si svůj počítač  16 
- sportovní hry    22 
- posilovací cvičení     19  
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- sálová kopaná    15 
- košíková     16 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Na začátku školního roku bylo provedeno v rámci úvodních školení a třídnických hodin 
seznámení všech žáků s bezpečnostními pravidly, první pomocí, požární ochranou a školním 
řádem. V rámci předmětu Odborný výcvik byla prováděna školení k BP pravidelně také na 
začátku každého měsíce a dále pak u každého nového tématu.  
 

 V rámci preventivní činnosti byl dne 27. 9. 2010 proveden nácvik evakuace pro případ 
nebezpečí požáru. Zúčastnily se ho všechny osoby zdržující se v prostorách školy. 
 

 V průběhu roku byla věnována bezpečnosti a ochraně zdraví trvalá pozornost, nedošlo 
k žádné mimořádné události. 
 

Přehled úrazovosti 
 

Ve školním roce 2010/2011 bylo zaevidováno celkem 25 školních úrazů žáků a 2 úrazy 
zaměstnanců. Z celkového počtu školních úrazů vznikla absence ve vyučování na základě 
úrazu jen v 5 případech, kdy byl sepsán záznam o úrazu. Na žádost zákonných zástupců byly 
sepsány 4 záznamy. Celkový počet školních úrazů je ve srovnání s předchozím školním rokem  
stejný, u zaměstnanců došlo k navýšení o 1 úraz. 

 
Za bolestné byla žákům vyplacena u 4 úrazů celková částka 8532,- Kč.  

 

 
Zaměstnanci 

  Žáci    

Měsíc Praktické  vyučování Teoretické  vyučování Celkem  

 počet úrazů počet úrazů 
z toho 

sepsaných 
záznamů 

počet úrazů 
z toho 

sepsaných 
záznamů 

počet úrazů 
z toho 

sepsaných 
záznamů 

Září 1 3 1 1 1 4 2 

Říjen 1 1 0 2 1 3 1 

Listopad 0 2 0 4 1 6 1 

Prosinec 0 1 0 0 0 1 0 

Leden 0 0 0 2 0 2 0 

Únor 0 2 0 0 0 2 0 

Březen 0 1 1 0 0 1 1 

Duben 0 0 0 2 0 2 0 

Květen 0 0 0 3 0 3 0 

Červen 0 1 0 0 0 1 0 

Červenec 0 0 0 0 0 0 0 

Srpen 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2 11 2 14 3 25 5 
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P)  ZÁKLADNÍ STRATEGIE A VÝZNAMNÉ ZÁM ĚRY ROZVOJE      
      ŠKOLY 
 
 Naše střední škola bude pokračovat v zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti pro 
poskytování středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v 
oborech se zaměřením na elektrotechniku (silnoproud, slaboproud, výpočetní a organizační 
techniku a na digitální techniku) a oborech strojních (strojní mechanik, mechanik strojů            
a zařízení). Nově škola započala spolupráci s OKD a.s. v rámci přípravy nových zaměstnanců 
pro práci v dolech. Od školního roku 2011/2012 bude zahájena výuka 2 nových oborů pro 
přípravu žáků pro důl: Zámečník – důlní provozy a Elektrikář – důlní provozy. 

Máme již zpracovány ŠVP pro všechny obory, které naše škola nabízí a průběžně bude 
sledována a vyhodnocována výuka dle těchto vytvořených ŠVP. 

Budeme se nadále věnovat a podporovat výuku nedostatkových oborů jako je Strojní 
mechanik, Elektromechanik pro slaboproudá zařízení. 

Budeme spolupracovat v rámci realizace projektu Inovace odborných předmětů pro 
potřeby praxe. 

Bude dokončeno vybavení všech připravovaných učeben a zahájena výuka v rámci 
projektu Elektrotechnická centra. 

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE (proměna středních škol v centra celoživotního 
učení) dokončíme přípravu druhého programu z 2. vlny projektu a budeme se snažit zkušebně 
tento program ověřit. 

Nadále budeme nabízet výuku ve 2leté denní formě nebo 3leté večerní formě 
nástavbového studia oboru Provozní elektrotechnika – Elektrotechnik pro provoz.  

Budeme pokračovat v  modernizaci vybavení a dostatečném materiálním zabezpečení 
výuky teoretického a praktického vyučování.  
 
 
Q)  ZÁVĚR 
 

Z výše uvedených údajů výroční zprávy za školní rok 2010/2011 vyplývá, že se naší 
střední škole podařilo naplnit hlavní poslání školy ve výchově a vzdělávání žáků, při získávání 
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Byly splněny 
všechny hlavní cíle a úkoly stanovené pro daný školní rok a byly rovněž vytvářeny podmínky 
pro další dobré působení naší školy v oblasti středoškolského vzdělávání. Uskutečnil se první 
kurz z oblasti dalšího vzdělávání dospělých a tím jsme rozšířili nabídku vzdělávání naší školy. 
  

Tato zpráva byla projednána a schválena dne 13. října 2011 školskou radou, 
ustanovenou při Střední škole, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvkové organizaci. 
 
 
V Havířově dne 14. října 2011 
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         Ing. Josef Říman  
                               ředitel SŠ 


