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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  

ED  - Elektrikář-důlní provozy 

EP   - Elektrotechnik pro provoz 

ESF       - evropské strukturální fondy         

ESI   - Elektromechanik pro silnoproudá zařízení 

ESL   - Elektromechanik pro slaboproudá zařízení 

ET   - Elektrotechnik pro informační technologie  

ICT  - informační a komunikační technologie  

MDT  - Mechanik digitální techniky 

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 pedagogická 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  

ZD   - Zámečník-důlní provozy      

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, do 31. 7. 2012 
  Ing. Vladislav Walach, od 1. 8. 2012 
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 zkouškou a později i v oborech 
studijních ukončených maturitní zkouškou. Byly to zejména obory strojního a elektro-
technického 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 hřiště na odbíjenou, tenisový kurt, házenkářské hřiště, knihovnu se studovnou a společenský 
sál.  

Pro zabezpečení odborného výcviku ve školním roce 2011/2012 měla škola celkem 21 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 62. 

Další součástí školy je jídelna s vlastní kuchyní, bufet, skladové prostory a zázemí pro správu, 
údržbu a úklid. K 31. 12. 2011 byla naším zřizovatelem KÚ MSK prodána budova dílen 
nacházející se v areálu bývalého dolu Dukla v Havířově-Suché. Tyto dílny již od 1. 1. 2012 
nejsou majetkem školy.  

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. V uplynulém roce to bylo 
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hlavně otevření 4 učeben pro výuku elektrotechnických oborů vytvořených v rámci projektu 
Elektrotechnická centra. 

Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo do I. ročníků 161 žáků do 6 tříd řádného a 1 třídy 
nástavbového studia. K 30. 9. 2011 měla škola celkem 456 žáků, rozdělených do 21 tříd a 41 
učebně výrobních skupin. Žáci se připravovali celkem v 10 oborech, přičemž u všech oborů již 
byla zahájena výuka dle ŠVP počínaje 1. ročníkem. Z naší oborové nabídky je dlouhodobě 
největší zájem o obor Mechanik elektronik se zaměřením na organizační a výpočetní techniku 
a Elektrotechnik pro informační technologie. Celková kapacita školy 800 žáků, dána zřizovací 
listinou, nebyla překročena. 

Na základě rozhodnutí KÚ MSK proběhlo v květnu 2012 (stejně jako na všech školách 
zřizovaných KÚ MSK) konkurzní řízení na funkci ředitele školy. Na základě výsledku 
konkurzního řízení byl k 1. 8. 2012 zřizovatelem jmenován do funkce ředitele školy 
Ing. Vladislav Walach. 

 
 
B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ  
      
Učební plány se schvalovacími doložkami 

Název oboru Kód oboru 
Schváleno dne 

pod č.j. 
Délka přípravy 

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 
Platnost ŠVP 

od 
Délka 

přípravy 

Strojní mechanik                             Strojní mechanik 23-51-H/01 1. 9. 2009 3 roky                     
s vyučením 

Zámečník-důlní provozy                             Strojní mechanik  23-51-H/01 1. 9. 2011 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 
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Elektriká ř-důlní provozy Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 1. 9. 2011 3 roky                     
s vyučením 

Mechanik digitální 
techniky 

Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje 

26-52-H/01 1. 9. 2009 3 roky                     
s vyučením 

Mechanik elektronik Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 1. 9. 2010 4 roky                      
s maturitou 

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 

Elektrotechnik pro 
provoz 

Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 1. 9. 2011 2 roky                      
s maturitou 

 
      stavy k stav k  30.  9.  2011  

ROČNÍK 
Obory vzdělávání s výučním listem 

I. II. III.  IV.  
Celkem 

23-51-H/01 Strojní mechanik  17 11 17 --- 45 

23-51-H/01 Zámečník-důlní provozy 14 0 0 --- 14 

26-51-H/01 
Elektromechanik pro 
slaboproudá zařízení 

5 11 27 --- 43 

26-51-H/02 
Elektromechanik pro 
silnoproudá zařízení  

5 11 7 --- 23 

26-51-H/02 Elektrikář-důlní provozy  9 0 0 --- 9 

26-52-H/01 
Mechanik digitální 

techniky 
30 0 0 --- 30 

obory vzdělávání s výučním listem celkem 80 33 51 --- 164 

          

ROČNÍK 
Obory vzdělávání s maturitní zkouškou 

I. II. III. IV. 
Celkem 

26-43-L/001 Mechanik elektronik 0 0 39 18 57 

26-41-L/01 Mechanik elektronik 41 30 0 0 71 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 0 0 9 10 19 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 3 4 0 0 7 

26-41-M/002 Elektrotechnika 0 0 0 24 24 

26-41-M/01 
Elektrotechnik pro 

informační technologie 
20 41 20 0 81 

Obory vzdělávání s maturitní zkouškou 
celkem 

64 75 68 52 259 
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ROČNÍK 
Obory nástavbového studia 

I. II. III: IV.  
Celkem 

26-41-L/506 
Provozní elektrotechnika 

(denní studium) 
0 16 --- --- 16 

26-41-L/52 
Elektrotechnik pro provoz  

(denní studium) 
17 0 --- --- 17 

Nástavbové studium celkem 17 16 --- --- 33 

          

 ŠKOLA CELKEM 161 124 119 52 456 

 
 
 
Celková oborová struktura žáků k 30. 9. 2011 

 
skupina oborů počet žáků % 

 3-leté elektroobory 106 23,2 

 4-leté elektroobory 232 50,9 

 3-leté strojní obory 59 12,9 

 4-leté strojní obory 26 5,7 

 2-letý nástavbový obor 33 7,2 

 počet celkem 456 100,0 

 

23%

51%

13%

6%
7%

 3-leté elektroobory

 4-leté elektroobory

 3-leté strojní obory

 4-leté strojní obory

 2-letý nástavbový obor
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI  
     ŠKOLY 
 
 
Ve školním roce 2011/2012 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  –  všeobecně vzdělávací předměty 

- 26 učitelů, z toho: 16 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty 

                                10 učitelů pro odborné předměty 

-       1 učitel praktického vyučování  

-   2 vedoucí učitelé odborného výcviku 

- 12 učitelů odborného výcviku 
 
 
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. 
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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 8 13 29 19 - 70 

 vyjádření v % 1 12 19 41 27 - 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  - 5 8 11 2 - 26 

učitelé praktického 
vyučování 

- 1 - - - - 1 

učitelé odborného 
výcviku 

- - - 8 6 - 14 

celkem - 6 9      20      10 - 45 

vyjádření v % - 13 20 45 22 - 100 

 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci 

      

        
  věková skupina 

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

 celkem  

 THP 1 1 1 3 2 - 8 

 úklid - 1 2 3 1 - 7 

 skladní - - - 1 - - 1 

 údržba - - - - 2 - 2 

 vrátnice - - - - 2 - 2 

 školní jídelna - - 1 2 2 - 5 

 celkem 1 2 4 9 9 - 25 

 vyjádření v % 4 8 16 36 36 - 100 
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 
     KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

 
 

Žáci přihlášeni 
do I. ročníku 

Žáci přijati      
do I. ročníku 

Nastoupilo 
Kód oboru Název oboru 

délka 
studia 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 36 0 36 0 16 0 

26-51-H/01 
Elektromechanik pro 
slaboproudá zařízení 

3 14 0 14 0 7 0 

26-51-H/02 
Elektromechanik pro 
silnoproudá zařízení 

3 20 0 20 0 11 0 

26-52-H/01 Mechanik digitální techniky 3 41 0 41 0 17 0 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 14 0 14 0 3 0 

26-41L/01 Mechanik elektronik 4 66 1 61 1 39 1 

26-41-M/01 
Elektrotechnik pro informační 
technologie 

4 46 1 30 0 15 0 

Nástavbové studium  

26-41-L/52 Elektrotechnik pro provoz  2 15 0 15 0 15 0 

CELKEM  252 2 231 1 123 1 

 
Rozdíly v počtu žáků, kteří nastoupili k 1. 9. 2011, proti počtu přijatých žáků je dán 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. 
 
 

E) VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Výsledky maturitních zkoušek 
 

 řádný termín - jarní zkušební období 

Třída Počet žáků 
ve třídě 

Počet žáků 
u MZ 

Prospělo Neprospělo Nekonalo MZ 

ME 4. 15 13 9 4 2 
ET 4. 24 24 12 12 0 

PE 2. 15 13 2 11 2 

MZ 4. 10 9 8 1 1 

Celkem 64 59 31 28 5 
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řádný termín - podzimní zkušební období 

Třída  Počet žáků 
u MZ 

Prospělo Neprospělo  

ME 4.  1 1 0  

ET 4.  0 0 0  

PE 2.  1 0 1  

MZ 4.  0 0 0  

Celkem  2 1 1  

 
 
první opravný termín – podzimní zkušební období 

Třída  Počet žáků 
u MZ 

Prospělo Neprospělo  

ME 4.  4 1 3  
ET 4.  12 8 4  

PE 2.  11 3 8  

MZ 4.  1 1 0  

Celkem  28 13 15  

 
 
celkové výsledky k 30. 9. 2011 

Třída 
Počet 

žáků ve 
třídě 

Počet žáků 
u MZ 

Prospělo Neprospělo Nekonalo 
MZ 

ME 4. 15 14 11 3 1 
ET 4. 24 24 20 4 0 

PE 4. 13 14 5 9 1 

MZ 4. 9 9 9 0 1 

Celkem 64 61 45 16 3 

  95,3 % * 73,8 % ** 26,2 % **  

 
 
Poznámka: 

V tabulce nejsou uvedeni žáci a jejich výsledky, kteří dělali maturitní zkoušku ve druhém 
opravném termínu za školní rok 2010/2011. Těch bylo celkem 14 a z nich 9 maturitní 
zkoušku úspěšně dokončilo. 
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Výsledky závěrečných zkoušek 
 
v řádném termínu 

Třída Obor 
Počet 
žáků  

Počet žáků 
u ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

Nekonalo 
ZZ 

SM 3. SM 16 11 1 10 0 5 

EL 3. ESL 26 25 2 22 1 1 

EL 3. ESI 7 7 1 6 0 0 

Celkem  49 43 4 38 1 6 

 
v opravném termínu  

Třída Obor  
Počet žáků 

u ZZ 
Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo  

EL 3. ESL  1 0 1 0  

Celkem   1 0 1 0  

 

 
celkové výsledky k 30. 9. 2012 

Třída Obor 
Počet 
žáků v 
oboru 

Počet žáků 
u ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

Nekonalo 
ZZ 

SM 3. SM 16 11 1 10 0 5 

EL 3. ESL  26 25 2 23 0 1 

EL 3. ESI 7 7 1 6 0 0 

Celkem  49 43 4 39 0 6 

   87,8 % * 9,3 % ** 90,7 % ** 0,0 % **  

 
 
Poznámka: 

* z počtu žáků ve třídách 
**  z počtu žáků připuštěných k MZ a ZZ
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Výsledky zkoušek z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 
 

Třída Obor Počet 
absolventů 

Počet u 
zkoušky 

Vyhovělo Nevyhovělo 

ME 4. ME 9 4 4 0 

ET 4. ET 12 9 9 0 

EL 3. ESL 25 21 21 0 

EL 3. ESI 7 7 7 0 

PE 2. PE 2 8 8 0 

Celkem  55 49 49 0 

 
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. 8 8 7 1 0 

SM 2. 8 8 8 0 0 

MZ 2. 3 3 2 0 1 

Celkem 19 19 17 1 1 

 
 
Zkoušky ze zaškolení řezání kyslíkoacetylenovým plamenem   

metoda ZP 311 - 2W 01 
 

UVS Počet žáků Počet žáků          
v kurzu 

Prospělo Neprospělo Nekonalo 

MZ 3. 8 8 1 7 0 

SM 2. 8 8 8 0 0 

MZ 2. 3 3 1 1 1 

Celkem 19 19 10 8 1 
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Prospěch jednotlivých tříd (k 30. 6. 2012) 
 

třída počet 
žáků 

průměrný 
prospěch 

prospělo               
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

ME 1. 23 2,97  19 4 

MZE 1. 18 2,83  12 6 

ET 1. 21 2,50 1 19 1 

EL 1. 17 2,58  16 1 

MDT 1. 29 3,35  23 6 

SMZ 1. 19 3,19  10 9 

EP 1. 14 2,69  11 3 

I. roč. 141 2,87 1 110 30 
MZE 2. 32 3,06  24 8 

ET 2. A 19 3,01 1 13 5 

ET 2. B 19 3,19  13 6 

ESM 2. 29 2,68 3 25 1 

PE 2. 15 2,76  14 1 

II. ro č. 114 2,94 4 89 21 

ME 3. A 21 3,01  17 4 
ME 3. B 19 2,90  13 6 
MZ 3. 9 2,85  8 1 
ET 3. 20 2,29 2 17 1 

EL 3. 33 2,93  32 1 

SM 3. 16 3,26  11 5 

III. ro č. 118 2,87 2 98 18 

ME 4. 16 2,64  14 2 
MZ 4. 10 2,55  9 1 

ET 4. 24 2,35  24 0 

IV. ro č. 50 2,51 0 47 3 

škola 423 2,84 7 344 69 
 
 
Opravné zkoušky, které se konaly ve dnech 27. – 28. 8. 2012, dělalo celkem 49 žáků, z toho 
z jednoho předmětu 26. U opravné zkoušky 7 žáků neprospělo a 10 žáků se k opravné 
zkoušce nedostavilo.  

Celkem 63 žákům bylo umožněno opakování ročníku ve stejném nebo méně náročném 
oboru vzdělávání. 
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F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Realizace metodických pokynů MŠMT ČR 
 
Na základě stanovených úkolů a cílů pro školní rok 2011/2012 byla problematice prevence 
věnována opět velká pozornost. V oblasti předcházení projevům rizikového chování 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 metodici 
prevence a výchovný poradce školy. 

 
Plnění metodických pokynů, prevence 
 
Veškeré metodické pokyny týkající se projevů rizikového chování 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, metodici 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 1 zážitkový 
program v délce 150 min, který 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 

Témata projevů rizikového chování jsou začleňována přímo do výuky, nejčastěji do předmětů 
občanská nauka, životní styl, základy práva, tělesná výchova a základy ekologie. Součástí 
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prevence je i týdenní ekologický pobyt žáků v přírodě, lyžařský a sportovně turistický kurz, 
divadelní a filmová představení, besedy a soutěže. 
 

b) BESIP 

Beseda s žáky o bezpečnosti silničního provozu. 
 

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 
 

e) Celorepubliková sbírka Emil  
 

f) Celorepubliková sbírka Jaro s Píšťalkou 
 
g) Celorepubliková sbírka Světluška 

 
h) Rady začínajícím milencům 

Beseda MUDr. Kováře – bezpečný sex, AIDS/HIV apod. 
 

i) Výzkumné šetření monitorující výskyt rizikových jevů spojených s ICT 
 

j) Řekni drogám ne! 

Beseda s MUDr. Preslem a MUDr. Zvěřinou. 
 

k) Filmy Mezi stěnami, Mezi nimi, Katka 

Film s následnou diskusí – problematika šikany, HIV/AIDS a drog. 
 

l) Streetwork Havířov 

Prezentace sociální služby streetwork Havířov spojená s osvětou v oblasti zneužívání drog. 
 

3. Programy pro pedagogické pracovníky 
 

a) Šikana, kyberšikana 

Přednáška s diskusí s krajským metodikem prevence rizikových projevů chování 
Bc. Tomášem Veličkou, účast 40 pedagogů. 
 

4. Školní psycholog 
 
V rámci projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III, který je 
realizován středisky výchovné péče, pracuje na naší škole od března 2012 na částečný úvazek 
školní psycholog. Tímto splňuje naše škola dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. podmínky pro zřízení 
školního poradenského pracoviště. 
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Zpráva o činnosti výchovné poradkyně 
 

1. Výchovná činnost 

Školní rok 2011/2012 prokázal, že záškoláctví je stále největším výchovným problémem, 
který řešíme. Vedle něj se ve větší míře než obvykle vyskytlo požití návykové látky a 
nevhodné chování žáků ke spolužákům a k učitelům.  
  

2. Zasedání výchovné komise 

Výchovná komise zasedala během školního roku 21×, což je výrazný nárůst oproti 
předcházejícímu školnímu roku. Bylo to dáno jednak kumulací stejného výchovného problému 
u více žáků z jedné třídy, jednak existencí 1. ročníku oboru Strojní mechanik a Zámečník-
důlní provozy, kde nastoupili žáci, kteří na ZŠ měli sníženou známku z chování, nebo ukončili 
povinnou školní docházku v nižší třídě než 9. Na výchovné komisi se řešila 11× neomluvená 
absence, 5× nevhodné chování, 5× požití návykové látky, 2× fyzické napadení, 
2× vandalismus a 1× kyberšikana. U dvou žáků bylo řešeno několik přestupků najednou.  
Bez velmi dobré spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy, rodiči a metodičkou 
/metodikem prevence by výchovných problémů bylo podstatně více.  
 

3. Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ve školním roce 2011/2012  bylo celkem 31 žáků v péči PPP nebo SPC.  V jednotlivých 
ročnících byla situace následující: 1. ročník 9 žáků, 2. ročník 7 žáků, 3. ročník 12 žáků, 4. 
ročník 3 žáci. Obsah učiva, formy a metody práce s těmito žáky byly konzultovány s třídními 
učiteli a s učiteli jednotlivých předmětů.  

Individuální vzdělávací plán byl vypracován celkem pro 6 žáků. 

Přehled žáků s vadami poruch učení či jinými obtížemi byl umístěn na informačním webu 
školy a byl k dispozici všem pedagogickým pracovníkům. Byl také v průběhu školního roku 
často aktualizován. Žáci, kteří měli neplatnou zprávu z PPP, byli posíláni na kontrolní 
vyšetření. 

Ve školním roce 2011/2012 byli evidováni 4 žáci s přiznaným uzpůsobením pro konání 
maturitní zkoušky. Všichni tito žáci prošli kontrolním vyšetřením v PPP (SPC), na základě 
posudku školského poradenského zařízení byli zařazeni do určité skupiny, měli vytvořeny 
individuální podmínky podle posudku. Pro písemnou práci z českého jazyka měli k dispozici 
kompenzační pomůcky, 1 žák ji psal na počítači.     

        
4. Profesní orientace 

Maturitní ročníky 

V prosinci 2011 se uskutečnila prezentace pomaturitního studia pro všechny maturitní       
ročníky. V měsíci lednu proběhla beseda s proděkankou pro bakalářské studium na  FEI VŠB-
TU paní Z. Chmelíkovou. Přítomni byli studenti třídy: ME 4., ET 4.  Dále se podařilo zajistit 
prezentaci Strojní fakulty VŠB-TU pro obor MZ 4., kterou realizoval doc. Kaláb. Naši studenti 
se individuálně také účastnili dnů otevřených dveří na fakultách VŠB-TU a jiných vysokých 
školách. 

V letošním školním roce si žáci nevyžádali potvrzení školy, proto nemáme k dispozici přesná  
čísla o počtu podaných přihlášek. Podle odhadu třídních učitelů si podalo přihlášku 23 žáků. 

Na webových stránkách školy v oddílu Poradenství – Výchovný poradce byly průběžně 
aktualizovány důležité informace pro studenty, např. informace o VŠB-TU, dnech otevřených 
dveří, termínech podání přihlášek, přípravných kurzech, Národních srovnávacích zkouškách, 
přijímacím řízení apod. 
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Učební obory 

Ve třídě EL3. proběhla informační beseda o možnostech nástavbového studia a přijímacím 
řízení, žáci obdrželi přihlášky ke studiu. 
               

5. Schůzky VP havířovských středních škol 

Proběhla jedna schůzka výchovných poradců v lednu 2012, která byla zaměřena na maturitní 
zkoušky.  
 
 
 
G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
     PRACOVNÍKŮ  
 
 
  9/2011 Studium školského managementu – 1. semestr  2 osoby        12.400,- Kč 
   
10/2011 Studium „Koordinace v oblasti ICT“ – 1. semestr  1 osoba 2.750,- Kč 
 
11/2011 Školení svářečského dozoru         1 osoba 3.960,- Kč 
 
  Odborný seminář „Šikana, kyberšikana“   40 osob   2.600,- Kč    
  
                      Seminář „Perspektivy elektroniky“    1 osoba    280,- Kč 
 
  1/2012 Studium „Koordinace v oblasti ICT“ – 2. semestr  1 osoba 2.750,- Kč 
 
             Studium školského managementu – 2. semestr  2 osoby        12.400,- Kč 
 
  Seminář „Velká novela zákoníku práce od 1. 1. 2012“ 1 osoba 1.100,- Kč 
 
  3/2012 Doškolovací seminář pro svářečský dozor   1 osoba           1.320,- Kč 
 
   Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí   2 osoby           1.600,- Kč 
 
  4/2012 Školení a přezkoušení z vyhl. č. 50/78 Sb.   2 osoby  2.640,- Kč 
 
  7/2012 Studium školského managementu – 3. semestr  2 osoby         16.000,- Kč 
 
  8/2012 Periodická zkouška svářeče     2 osoby  9.600,- Kč 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
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 7. – 8. 12. 2011                         
a 12. 1. 2012, 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. 

 
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. 
 
 
Soutěžíme se Sýkorkou 

Preventivní program pro žáky 9. tříd základních škol z Havířova a okolí. Akce proběhla 
v prostorách školy 14. prosince 2011. Byli pozvaní žáci z  21 základních škol, 10 škol se 
programu nezúčastnilo. Žáci se zúčastnili různých dovednostních soutěží a ti nejlepší byli 
ohodnoceni věcnou cenou. Akce se zúčastnilo 250 žáků z 19 devátých tříd 11 základních škol. 
 

Spolupráce s ostravskou ZOO – sbírka na podporu pštrose Ignáce, viz kapitola O). 
 
 
 
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ ČINNOSTI  PROVEDENÉ      
    ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
 
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na naší škole žádná inspekce ani kontrola ČŠI. 
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
 
Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2011 a stanoveného plánu hospodaření na rok 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v tis. Kč

Poř.č. Skutečnost k 31.12.2011 Schválený rozpočet roku 2012

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 33055,00 503,00 33558,00 34454,50 498,00 34952,50

2 v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3064,00 37,00 3101,00 1620,00 15,00 1635,00

3            Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (účty 502 a 503) 2743,00 446,00 3189,00 3432,00 450,00 3882,00

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

5            Opravy a udržování (číslo účtu 511) 756,00 756,00 2262,00 2262,00

6            Cestovné (číslo účtu 512) 148,00 148,00 155,00 155,00

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

8            Ostatní služby (číslo účtu 518) 1018,00 12,00 1030,00 958,00 20,00 978,00

9            Mzdové náklady (číslo účtu 521) 17992,00 6,00 17998,00 18187,00 10,00 18197,00

10                 z toho z rozpočtu zřizovatele: platy pedagogických zaměstnanců (číslo účtu 521 030x) 14038,00 14038,00 14406,00 14406,00

11                                                            platy nepedagogických zaměstnanců (číslo účtu 521 040x) 3331,00 3331,00 3238,00 3238,00

12                                                            ostatní platby za prov. práci pedagogů (číslo účtu 521 032x) 13,00 13,00 13,00 13,00

13                                                            ostatní platby za prov. práci nepedagogů (číslo účtu 521 042x) 70,00 70,00 80,00 80,00

14                                                            ostatní platy z jiných zdrojů - ostatní (mimo ESF;  521 037x) 492,00 492,00 392,00 392,00

15                                                            ostatní platby z jiných zdrojů - ostatní (mimo ESF; 521 036x) 48,00 48,00 10,00 10,00

16           Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 6181,00 2,00 6183,00 6137,00 3,00 6140,00

17           Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525) 0,00 85,50 85,50

18           Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 189,00 189,00 181,00 181,00

19           Jiné sociální náklady (číslo účtu 528) 97,00 97,00 20,00 20,00

20           Daně a poplatky (účty 531, 532 a 538) 0,00 0,00

21           Ostatní náklady ( účty 54x) 110,00 110,00 7,00 7,00

22           Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 737,00 737,00 990,00 990,00

23           Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 0,00 420,00 420,00

24           Prodaný dlouhodobý majetek  (účty 552, 553) 0,00 0,00

25           Ostatní náklady (číslo účtu 5xx - kromě účtů 591 a 595) 20,00 20,00 0,00

26 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 33055,00 898,00 33953,00 34454,50 940,00 35394,50

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

28            Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) 832,00 36,00 868,00 816,00 52,00 868,00

29                 z toho: výnosy za stravování (602 050x) 817,00 20,00 837,00 815,00 21,00 836,00

30            Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) 862,00 862,00 888,00 888,00

31                z toho: čistý pronájem nemovitostí bez služeb (603 0010-0014) 686,00 686,00 360,00 360,00

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

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

34            Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (účty 645 a 646) 23,00 23,00 0,00

35            Čerpání fondů (číslo účtu 648) 290,00 290,00 932,00 932,00

36            Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649) 48,00 48,00 55,00 55,00

37            Ostatní výnosy (účty 64x mimo účet 645, 646, 648 a 649 ) 42,00 42,00 0,00

38            Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (účty 66x) 25,00 25,00 25,00 25,00

39           Výnosy z transferů (dále VZT; 672) 31795,00 31795,00 32626,50 32626,50

40   z toho: VZT vybraných místních vládních institucí (od zřizovatele - zdroj rozpočet MSK; 672 05xx) 23783,00 23783,00 8654,50 8654,50

41                       VZT vybraných místních vládních institucí (např. MŠMT, MK; 672 05xx) 7966,00 7966,00 23972,00 23972,00

42                       VZT vybraných místních vládních institucí z transferů (jiné ÚSC,RR; 672 06xx) 46,00 46,00 0,00

43                       VZT vybraných místních vládních institucí z transferů ze zahraničí (672 08xx) 0,00 0,00

44 Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 26 - 1) 0,00 395,00 395,00 0,00 442,00 442,00

45 Daň z příjmů (číslo účtu 591) 0,00 0,00

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

47 Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 44- 45 - 46) 0,00 395,00 395,00 0,00 442,00 442,00
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Nákup učebních pomůcek, drobného dlouhodobého hmotného majetku, 
majetku v podrozvahové evidenci ve školním roce 2011/2012 

Celkem                                                                                          1.168.969,63 

z toho: 
učební pomůcky 9 – 12/2011        23.987,- Kč 
učební pomůcky 1 – 8/2012         38.526,- Kč 
(sportovní potřeby, součástky do inteligentního domu, dataprojektor) 
 
majetek pro úsek teoretického vyučování 9 – 12/2011    313.986,- Kč 
majetek pro úsek teoretického vyučování 1 – 8/2012      98.199,- Kč 
(nábytek, výpočetní technika, tablet, tiskárny, sportovní výzbroj, koberec) 
 
majetek pro úsek praktického vyučování 9 – 12/2011      71.325,- Kč 
majetek pro úsek praktického vyučování 1 – 8/2012      36.648,- Kč 
(výpočetní technika, svářečka, kamera, pracovní stoly, nábytek, vrtačka, rychlovarné konvice) 
 
majetek pro úsek ekonomický  9 – 12/2011      416.137,- Kč 
majetek pro úsek ekonomický 1 – 8/2012              136.033,63 Kč 
(nábytek, výpočetní technika, pila stavební, pila přímočará, scanner) 
 
majetek pro školní jídelnu 9 – 12/2011        13.815,- Kč 
majetek pro školní jídelnu 1 – 8/2012        20.313,- Kč 
(židle, nerezový regál, nábytek) 
 
pořízení DDNM (programové vybavení):         4.452,- Kč 
9–12/2011 (SW Pinnacle studio 15,CorelDraw,)          4.452,- Kč 
1–8/2012  (SW CorelDraw)                                      0,- Kč 
 
 
Projekt „Elektrotechnická centra“  
 
V rámci tohoto projektu obdržela naše SŠ v r. 2011 majetek a programové vybavení v hodnotě 
5.525.106,65 Kč. 
 
Z toho činí: 
Programové vybavení                        39.385,37 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek vč. majetku v podrozvahové evidenci  1.380.187,90 Kč 
z toho: 

� Majetek pro teoretické vyučování – 1.361.909,50 Kč 
� Majetek pro praktické vyučování –       18.278,40 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek                 3.165.755,98 Kč 
z toho: 

� Majetek pro teoretické vyučování –   558.268,78 Kč 
� Majetek pro praktické vyučování – 2.607.487,20 Kč 

Rekonstrukce v rámci úpravy prostorů Střední školy               939.777,40 Kč 
 
V roce 2012 jsme obdrželi drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 23.187,60 Kč pro úsek 
praktického vyučování. 
 



 

 - 21 - 

Opravy a udržování majetku ve školním roce 2011/2012 
 
Celkem                                                                   630.916,28 Kč 
 
z toho: 
opravy a údržba nemovitého majetku 9 – 12/2011: 339.852,58 Kč 
opravy a údržba nemovitého majetku 1 – 8/2012:    202.542,- Kč 
(oprava – vestavěných skříní, odpadního potrubí, elektrických rozvodů, žaluzií, malířské         
a natěračské práce, drobné zednické práce, oprava plynového potrubí, údržba výtahu, vyčištění 
a desinfekce PC výplní oken) 
 
opravy a údržba movitého majetku 9 – 12/2011:      37.318,- Kč 
opravy a údržba movitého majetku 1 – 8/2012:   39.290,70 Kč 
(oprava – chlazení lednice ve ŠJ, myčky na nádobí ve ŠJ, úprava skříní, servis kopírky, 
výměna PC komponentů, renovace snowboardů, oprava tiskáren, oprava výukových panelů) 
 
opravy a údržba automobilů 9 – 12/2011        5.484,- Kč 
opravy a údržba automobilů 1 – 8/2012:        6.429,- Kč 
 
 
Investice ve šk. roce 2011/2012 
 
Celkem                                                                                        11.146.330,21 Kč 
z toho: 
 
9–12/2011 
Zvedací zařízení  - hala učiliště na Dole Dukla     78.356,- Kč 
Chladírenské zařízení ve ŠJ celkem                                                                124.349,- Kč  
z toho: 
Chladírenské zařízení (účet 022)     44 461,- Kč 
Montážní práce + PUR izolační panely podlaha, strop     79.888,- Kč  
 
1–8/2012 
Zateplení SŠ (stav k 1. 1. 2012  315.000,- Kč)                                       10.943.625,21 Kč  

(315.000 + 10.943.625,21 = 11.258.625,21 Kč  k 31. 8. 2012 na účtu 042 - nedokončený 
dlouhodobý majetek)   
 
Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2011 a stanoveného plánu hospodaření na rok 
2012. 
 
 
 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A  
     MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
V uplynulém školním roce jsme nebyli aktivně zapojeni do žádného mezinárodního 
rozvojového programu.  
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L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
     V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
V rámci zapojení školy do celoživotního vzdělávání je škola účastníkem projektu UNIV 2 
KRAJE. V uplynulém roce pracovali členové realizačního týmu na tvorbě dalších 
vzdělávacích programů. Byl vytvořen program Tvorba webových stránek a program 
Zdokonalujeme se v práci s počítačem. Program Tvorba webových stránek se podařilo také 
pilotně ověřit za účasti 10 frekventantů. 

Zapojili jsme se rovněž do projektu Moravskoslezského kraje TIME (tréninkové, inovační, 
metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání). V uplynulém 
školním roce absolvovalo 5 našich pedagogických pracovníků vzdělávací modul Moderní 
domovní instalace, 2 pracovníci modul Základy elektrotechniky-řešení příkladů a 1 pracovník 
modul Metrologie. 

Byly započaty práce v rámci dalšího programu – EU peníze středním školám – OP VK 1.5 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. 
 
 
M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  
     PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Ve školním roce 2011/2012 jsme intenzivně pracovali na dvou projektech. 

V rámci prvního projektu – Elektrotechnická centra – byly dokončeny práce a vybavení všech 
prostor do tohoto projektu zahrnutých, s výjimkou vybavení výrobny plošných spojů, kde se 
doposud nepodařilo zdárně realizovat výběrové řízení na dodavatele zařízení. Tento projekt je 
financován z ESF za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Jeho cílem je 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 letech 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 již celkem tři 
programy dalšího vzdělávání a dva z nich již byly také pilotně ověřeny.  
 
 
 
N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,  
     ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 
     PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Spolupráce s odborovou organizací 
  
Na SŠ pracuje jedna odborová organizace ZV ČMOS PŠ. 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 
kontrolováno. 
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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 ve škole i pracovních 
podmínek pedagogických zaměstnanců. 

Školská rada pracovala dle svého plánu práce a za školní rok se sešla celkem 2×.  
 
 
Spolupráce s profesními orgány (Hospodářská komora, cechy, profesní organizace 
a další) 
 
Škola spolupracuje již šestým 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 splnil kritéria udělení ocenění jen jeden 
žák oboru Elektromechanik pro silnoproudá zařízení. Škola obdržela od Hospodářské komory 
ČR Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. 
 
Škola je členem a spolupracujeme s profesní asociací AEV.  
Škola je členem Asociace učňovských zařízení při MSK. 
Škola, v rámci praktického vyučování při provádění odborného výcviku žáků, spolupracovala 
celkem se 62 organizacemi našeho regionu. 
 
 
O) CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 

 
Na pedagogické radě konané 31. 8. 2011 byly projednány a schváleny pro školní rok 
2011/2012 hlavní úkoly a cíle:  
 

- výuka dle nových ŠVP – u všech oborů, 

- aktivní přístup k řešení absence a fluktuace žáků, 

- preventivní činnost v oblasti prevence projevů rizikového chování, 

- spolupráce s rodiči s důrazem na partnerství, nové metody v komunikaci a využívání 

ICT, 

- pokračování v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, 

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

- pokračování v modernizaci a estetizaci školy, 

- realizace projektů UNIV 2 KRAJE – 2. vlna, 

- dokončení projektů: Elektrotechnická centra a UNIV 2 KRAJE – vybavení učeben, 

zahájení výuky, 

- aktivní a účinná prezentace školy na veřejnosti.  

 
Všechny výše stanovené úkoly a cíle byly v průběhu školního roku plněny. Nezdařila se jen 
realizace kompletního vybavení v rámci projektu Elektrotechnická centra, a to z důvodu 
opakovaného zrušení výběrového řízení na vybavení učebny výrobny plošných spojů. 
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Zabezpečení výuky pedagogickými pracovníky 
 
Ve školním roce 2011/2012 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 pracovníků 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. 
 
 
Srovnání výsledků vzdělávání a výchovy za školní roky 2009/2010, 2010/2011 
a 2011/2012 

 
 

2009/2010 2,78 

2010/2011 2,83 průměrný prospěch 

2011/2012 2,84 

2009/2010 6 1,3 % 

2010/2011 6 1,4 % 
prospělo                      

s vyznamenáním 
2011/2012 7 1,7 % 

2009/2010 418 87,8 % 

2010/2011 337 75,9 % prospělo  

2011/2012 344 81,3 % 

2009/2010 52 10,9 % 

2010/2011 95 21,4 % neprospělo 

2011/2012 72 17,0 % 

2009/2010 85,30  

2010/2011 90,44  
průměrná omluvená 

absence na žáka  
2011/2012 89,73  

2009/2010 1,91  

2010/2011 2,34  
průměrná neomluvená 

absence na žáka  
2011/2012 2,97  

2009/2010 140 29,4 % 

2010/2011 84 18,9 % udělené pochvaly 

2011/2012 103 24,3 % 

2009/2010 43 9,0 % 

2010/2011 33 7,4 % udělené důtky 

2011/2012 50 11,8 % 

2009/2010 29 6,1 % 

2010/2011 29 6,5 % 
udělené 2. a 3. stupně 

z chování 
2011/2012 33 7,8 % 
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Srovnání výsledků maturitních a závěrečných zkoušek školního roku 2009/2010, 
2010/2011 a 2011/2012 

 
 

 
Při porovnávání průměrných výsledků vzdělávání za poslední 3 školní roky dochází 
k neustálému zhoršování prospěchu. Mírně však roste počet vyznamenaných a žáků, kteří 
prospěli. 
 
Ve srovnání výchovných opatření vzrostl opět počet žáků, kterým byly uděleny pochvaly, 
naopak vzrostl také počet žáků, kteří měli zhoršenou známku z chování nebo obdrželi 
některou z kázeňských opatření. Toto zvýšení je odrazem nárůstu průměrné neomluvené 
absence na žáka. 
 
Při srovnání výsledků maturitních zkoušek se dají porovnávat, vzhledem k zavedení státních 
maturitních zkoušek, jen poslední dva školní roky. Při tomto srovnání došlo v letošním 
školním roce ke zvětšení procenta neúspěšných žáků, a to až na 26,2 %. U závěrečných 
zkoušek je trend opačný. Roste počet vyznamenaných a počet neúspěšných se snižuje, přičemž 
v tomto školním roce, po opravných zkouškách, všichni žáci, kteří konali závěrečnou zkoušku, 
byli úspěšní.    
 
Fluktuace žáků 
 
Důvody fluktuace žáků 2007–2012: 
 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

zanechání studia 27 31 27 29 41 

přestup na jinou školu 13 7 11 2 11 

ukončení-neprospěch 14 9 10 8 4 

vyloučení 0 1 1 0 0 

úmrtí 0 0 0 1 0 

celkem 54 48 49 40 56 

 
 

   žáků  

    celkem u zkoušky 

prospělo              
s vyznamenáním                

(%) 

prospělo                          
(%) 

neprospělo                              
(%) 

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

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

2011/2012 64 61 0,0 73,8 26,2 

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

2010/2011 43 42 4,8 92,8 2,4 
Závěrečné 
zkoušky 

2011/2012 49 43 9,3 90,7 0,0 
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Vývoj fluktuace
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Vlastní programy a projekty 
 
Environmentální plán a ICT plán SŠ na školní rok 2011/2012 
Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012, viz kapitola F 
Program výchovného poradenství na školní rok 2011/2012, viz kapitola F 
 
 
Zpráva o plnění plánu environmentální výchovy a vzdělávání 
 
Jsme škola zaměřená technickým směrem a považujeme proto za důležité umožnit žákům, aby 
se důvěrně seznámili s přírodními zákonitostmi, a to v přímém kontaktu s živou přírodou. 
Naším cílem není jen zprostředkování informací, ale snažíme se o změnu ve způsobu 
uvažování a cítění, jež by dlouhodobě ovlivnily jednání žáků. K nejvýznamnějším faktorům, 
které ovlivňují vztah žáků k životnímu prostředí, je bezesporu pobyt v přírodě a kontakt se 
zvířaty. Volíme proto intenzivní formy ekologické výchovy, které mají jednoznačný a žádoucí 
vliv na praktické zkušenosti žáků s přírodou. 
Během měsíce září absolvovali naši žáci výukové programy v ZOO Ostrava. Tyto programy 
byly zaměřeny na etologii zvířat a poskytly žákům základní přehled o nejdůležitějších 
problémech etiky ochrany zvířat. Zároveň si žáci ověřili vlastní schopnosti diskuse, spolupráce 
a empatie. Každý žák na konci programu obdržel doplňkové materiály na dané téma. Naše 
škola již několik let finančně podporuje ZOO Ostrava, a proto jsou tyto programy pro naše 
žáky bezplatné. V uplynulém školním roce jsme na konto ostravské ZOO zaslali celkem 
11 390,- Kč. 
Stejně jako tomu bylo v předcházejících školních letech, i v tomto školním roce jsme ve dnech 
3. – 7. 10. 2011 uskutečnili, pro žáky druhých ročníků, ekologický pobyt s příslušným 
ekoprogramem. 
 
V prosinci jsme již tradičně uspořádali workshop ,,Soutěžíme se Sýkorkou”. Tento je určen 
pro žáky základních škol a jedna z mnoha soutěží, která je pro děti připravena, se věnuje také 
ekologické problematice. 
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Všem je jistě známo, že každá škola spotřebuje během jednoho školního roku ohromné 
množství papíru. Rovněž v každé domácnosti najdeme velké množství letáků, novin, či 
lepenky. My jsme se pokusili tuto surovinu poskytnout k dalšímu zpracování, a to 
prostřednictvím firmy A.S.A. Firma A.S.A. byla založena v roce 1988 v Rakousku a 
v relativně krátkém období se stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících 
se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. Proto jsme se zapojili 
v letošním školním roce do soutěže ve sběru druhotných surovin ,,Soutěž s panem Popelou“. 
Cílem soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších 
složek odpadu ve školách. Úkolem školy bylo nasbírat co největší množství papíru. Zapojili 
jsme i domácnosti žáků a rodiče. Papír byl poté vykoupen firmou za smluvené ceny. Dne 
14. 6. 2012 nám byl bezplatně přistaven kontejner a sběr byl odvezen ke zvážení a dalšímu 
zpracování. Naše škola nashromáždila celkem 1 365 kg papíru a lepenky. Doprava i vážení 
papíru byly zajištěny na náklady pořadatele soutěže. Soutěž byla 15. 6. 2012 ukončena.  
V dalším školním roce hodláme opět v soutěži pokračovat. 

V rámci předmětu Životní styl jsme s vybranými třídami 1. a 3. ročníků navštívili v Praze 
výstavu The Human Body. Žáci zde měli možnost zhlédnout celkem 200 exponátů celých těl a 
jednotlivých částí lidského těla. Viděli lidské tělo zevnitř, stejně jako tělesné systémy 
v ohromujících detailech. Reálné ukázky poškozených orgánů byly pro mnohé žáky šokující. 
Právě takovéto příklady považujeme za mnohem silnější impulzy a podněty k zamyšlení nad 
svým přístupem k životu než jakýkoli text nebo obrázky v učebnicích. Výstavou nás prováděli 
studenti medicíny, kteří odpovídali na dotazy žáků. Hlavním cílem naší exkurze bylo, aby žáci 
věnovali více pozornosti péči o své tělo, pochopili jeho zranitelnost a nutnost se o něj dobře a 
zodpovědně starat. 

Mezi naše další letní ekologické aktivity patří již tradičně jednodenní ekologická soutěž 
v terénu pro první ročníky. Soutěž se uskutečnila opět v Mostech u Jablunkova po trase mezi 
chatou Studeničné a Girová. 
Pouze ten, kdo chápe zákonitosti životního prostředí a vnímá život okolo sebe, se snaží své 
prostředí respektovat, chránit a pečovat o něj, stejně jako pečuje o své blízké. V této 
souvislosti pak stojí za zmínku naše práce pro charitativní organizace a občanská sdružení, 
která se na nás se žádostí o pomoc pravidelně obracejí. Letos naši žáci pomáhali s prodejem 
předmětů pro charitativní organizace a občanská sdružení Světluška, Píšťalka a Emil. 
Prostřednictvím fondu Sidus pak proběhla mezi našimi žáky a pedagogy charitativní sbírka 
pro onkologicky nemocné děti v Motole a Olomouci. Dne 7. 2. 2012 jsme z rukou hejtmana 
Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase převzali ocenění za naši dlouhodobou aktivitu 
v této oblasti. 
 
 
ICT plán školy  
 
Naše střední škola v uplynulém roce naplnila „Standard ICT služeb ve škole“ rychlostí 
připojení k internetu, úrovní dostupnosti, počtem projekční techniky i počtem PC podle všech 
kritérií.  Všechny počítače mají legální operační systém i ostatní software,  vztahuje se na ně 
školní multilicenční smlouva School Agreement v programu Partners in Learning uzavřená se 
společností Microsoft, číslo smlouvy 4253455. Učebny VT jsou postupně modernizovány a tři 
ze čtyř jsou mladší 5 let, chybí však specializovaná učebna pro výuku technického kreslení 
v programech AutoCAD pro potřebu strojírenských oborů. Provozujeme vlastní doménový 
server, webový server a informační systém.  Podstatná část pedagogů byla proškolena na 
úrovni Z i P1, třetina i na úrovni PV. 
 



 

 - 28 - 

Účast, organizace a příprava soutěžích  

Mezinárodní soutěže – výsledky a účast 

Zlatý pilník – 9. ročník soutěže v odborných dovednostech strojních oborů – 8. místo, účast     
1 žák. 

Zlatý pohár LINDE – 16. ročník mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol –  
15. místo, účast 1 žák. 

Matematický klokan 2012 – v kategorii Junior – 24 žáků, v kategorii Student – 29 žáků. 
 
Městské soutěže – organizace: 

-  stolní tenis jednotlivců – městské kolo, 

-  odbíjená – turnaj smíšených družstev – městské kolo. 
 
Regionální soutěže – výsledky a účast 

-  KOVO Junior 2012 – Strojní mechanik             5. a 9. místo  2 žáci 

-  Napájení Sluncem 2012      18., 20. a 21. místo 6 žáků 

-  městské kolo ve fotbale     3. místo          20 žáků 

-  městské kolo středoškolských her v plavání  1. místo   6 žáků 

-  městské kolo ve stolním tenisu    1. místo  6 žáků 

-  okresní kolo ve stolním tenisu    1. místo  4 žáci 

-  krajské kolo ve stolním tenisu    3. místo  4 žáci 

-  městské kolo v košíkové     5. místo          11 žáků 

- městské kolo v sálové kopané    4. místo  9 žáků 

-  městský turnaj smíšených dr. v odbíjené  4. místo          12 žáků 

-  městské kolo středoškolských her v odbíjené  4. místo          12 žáků 
 
V rámci výuky proběhl lyžařský výcvik pro žáky 1. ročníků, ekologický pobyt a sportovně 
turistický kurz včetně vodáckého výcviku pro žáky 2. a 3. ročníků.  
 
 
Kroužková činnost   

V průběhu školního roku pracovalo na škole pravidelně 6 zájmových kroužků pod vedením 
jednotlivých učitelů. Kroužky navštěvovalo celkem 110 žáků.  
 
Jednotlivé kroužky a počty zapojených žáků 

- aplikovaná matematika   16 

- matematika v technické praxi  16 

- sportovní hry    17 

- posilovací cvičení     27  

- sálová kopaná     17 

- košíková      17 
 

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 
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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 21. 10. 2011 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 2011/2012 bylo zaevidováno celkem 26 školních úrazů žáků a 1 úraz 
zaměstnance. Z celkového počtu školních úrazů vznikla absence ve vyučování na základě 
úrazu jen v 8 případech, kdy byl sepsán záznam o úrazu. Na žádost zákonných zástupců byly 
sepsány 3 záznamy. Celkový počet školních úrazů je ve srovnání s předchozím školním rokem  
vyšší o 1, u zaměstnanců došlo k poklesu o 1 úraz. 

 
Za bolestné byla žákům vyplacena u 4 úrazů celková částka 7500,- Kč.  
 

   žáci    
měsíc 

zaměstnanci 
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  2  3  
Říjen 1 1 1 1  2 1 
Listopad  1  2 1 3 1 
Prosinec    1  1  
Leden    2 1 2 1 
Únor  4 1 3 3 7 4 
Březen  3  2  5  
Duben  1  1 1 2 1 
Květen        
Červen  1    1  
Červenec        
Srpen        
Celkem 1 12 2 14 6 26 8 

 
 
Opravy, rekonstrukce a modernizace školy 
 
V závěru školního roku byly započaty tři rozsáhlé akce v rámci krajských projektů a oprav 
budov a prostor školy. 

– V rámci projektu Moravskoslezského kraje započaly v dubnu 2012 přípravné práce      
projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC“; 

– S podporou Moravskoslezského kraje a Státního fondu životního prostředí byly 3. května 
2012 započaty práce na projektu „Zateplení střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“; 

– Počátkem června 2012 byla zahájena oprava podlahy v tělocvičně č. 1 společně s opravou 
svislého dřevěného obložení stěn a dalších prací v tělocvičně č. 1.  
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P)  ZÁKLADNÍ STRATEGIE A VÝZNAMNÉ ZÁMĚRY 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 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. Byla 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, průběžně bude výuka 
dle těchto vytvořených ŠVP sledována, vyhodnocována a případně inovována. 

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

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

Budeme pokračovat ve výuce v rámci projektu Elektrotechnická centra s využitím všech nově 
vybudovaných a vybavených učeben. 

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE (proměna středních škol v centra celoživotního učení) byly 
vypracovány celkem 3 programy a ty budeme nabízet široké veřejnosti k absolvování a 
získávání potřebných znalostí a dovedností. 

Nadále budeme nabízet výuku ve 2leté denní formě obor 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 2011/2012 vyplývá, že se naší střední 
škole podařilo naplnit její hlavní poslání ve výchově a vzdělávání žáků při získávání středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Byly splněny všechny 
hlavní úkoly a cíle stanovené pro daný školní rok a byly rovněž vytvářeny podmínky pro další 
dobré působení naší školy v oblasti středoškolského vzdělávání.  
  
Tato zpráva byla projednána a schválena dne 11. října 2012 školskou radou ustanovenou při 
Střední škole, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvkové organizaci. 
 
 
V Havířově dne 15. října 2012 
 
 
 
 
 
       
        Ing. Vladislav Walach  
                         ředitel SŠ 


