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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AEV  - Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání 

BP - bezpečnost práce      

ČŠI - Česká školní inspekce 

ČMOS - Českomoravský odborový svaz    

DDHM - dlouhodobý drobný hmotný majetek  

DDNM  - dlouhodobý drobný nehmotný majetek  

ESF      - evropské strukturální fondy 

EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta         

FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky  

ICT - informační a komunikační technologie  

JZZZ - jednotné zadání závěrečné zkoušky 

NT - náhradní termín 

MSK - Moravskoslezský kraj    

MZ - maturitní zkouška   

OE      - operativní evidence 

OV - odborný výcvik 

OPVK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OZ - opravná zkouška      

PPP - pedagogicko-psychologická poradna        

RVP     - rámcový vzdělávací program 

RAMPS - rozvoj a metodická podpora poradenských služeb 

SFŽP - Státní fond životního prostředí 

SPC - speciální pedagogická centra 

SŠ  - střední škola      

ŠVP    - školní vzdělávací program 

THP - technickohospodářští pracovníci        

TV  - teoretické vyučování 

VPU   - vývojová porucha učení     

ZZ  - závěrečná zkouška 
 

       Zkratky oborů 

ED   - Elektrikář – důlní provozy 

EP   - Elektrotechnik pro provoz 

ESI   - Elektromechanik pro silnoproudá zařízení 

ESL   - Elektromechanik pro slaboproudá zařízení 

ET   - Elektrotechnik pro informační technologie 

MDT  - Mechanik digitální techniky 

ME   - Mechanik elektronik 

MZ    - Mechanik strojů a zařízení 

PE    - Provozní elektrotechnika    

SM   - Strojní mechanik               

ZD     - Zámečník – důlní provozy 
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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 
Název školy     ..........................   Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,  
                                                     příspěvková organizace 

Zřizovatel       ..........................    Moravskoslezský kraj 

Právní forma   ..........................  příspěvková organizace 

IČ                    .........................    13644289 

IZO               ..........................    107 880 245 

REDIZO .......................... 600 016 510 

Ředitel           ..........................    Ing. Vladislav Walach 

Telefon          ..........................    553 810 052 

Fax                  ..........................    596 884 827 

ID DS .......................... u53fck8 

E-mail             ..........................    sout@outech-havirov.cz 

Webová stránka.........................   http://www.outech-havirov.cz 

Adresa             ..........................    Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark 
 
 
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 64 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.  
 
Střední škola je komplexní zařízení. Tvoří jej škola pro teoretické vyučování s kapacitou 
29 učeben, z toho 12 odborných (3 jazykové učebny, 4 laboratoře elektrotechnických měření, 
4 učebny výpočetní techniky, 1 laboratoř číslicové techniky). Škola má k dispozici 2 tělocvičny, 
z nichž jedna je herna stolního tenisu, posilovnu, 2 hřiště na odbíjenou, tenisový kurt, 
házenkářské hřiště, knihovnu se studovnou a společenský sál.  
 
Pro zabezpečení praktického vyučování ve školním roce 2013/2014 bylo k dispozici celkem 
24 učeben a dílen, včetně klempírny, dílny strojního obrábění, pracovišť pro výuku základů 
kování a vlastní svářečské školy. Odborný výcvik a praxe byly také zabezpečovány na 
provozních pracovištích u smluvních partnerů, kterých měla naše škola v uplynulém školním 
roce celkem 61. 

Další součástí školy je jídelna s vlastní kuchyní, bufet, skladové prostory a zázemí pro správu, 
údržbu a úklid.  
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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. Ve školním roce 
2013/2014 nastoupilo do I. ročníků 127 žáků do 4 tříd řádného a 1 třídy nástavbového studia. 
K 30. 9. 2013 měla škola celkem 426 žáků rozdělených do 17 tříd a 35 učebně výrobních 
skupin. Žáci se připravovali celkem v 11 různých oborech. Celková kapacita školy 800 žáků, 
daná zřizovací listinou, nebyla překročena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hlavní budova školy, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613
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B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ  
      
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 

Elektrikář –  
důlní provozy 

Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 1. 9. 2011 
3 roky                     

s vyučením 

Mechanik digitální 
techniky 

1. 9. 2009 
3 roky                     

s vyučením 

Mechanik slaboproudé 
a digitální techniky 

Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje 

 
26-52-H/01 

1. 9. 2013 
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 
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Stavy žáků k 30. září 2013  
      

ROČNÍK 
Obory vzdělání s výučním listem 

I. II. III.  IV. 
Celkem 

23-51-H/01 Strojní mechanik  20 14 14 — 48 

23-51-H/01 Zámečník – důlní provozy 11 11 5 — 27 

26-51-H/01 
Elektromechanik pro 
 slaboproudá zařízení 

0 7 8 — 15 

26-52-H/01 
Mechanik slaboproudé a digitální 

techniky 
15 0 0 — 15 

26-51-H/02 
Elektromechanik pro 
 silnoproudá zařízení  

9 12 15 — 36 

26-51-H/02 Elektrikář – důlní provozy  8 0 9 — 17 

26-52-H/01 Mechanik digitální techniky 0 15 28 — 43 

obory vzdělání s výučním listem celkem 63 59 79 — 201 

 
     

   
 

 

ROČNÍK 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

I. II. III. IV. 
Celkem 

26-41-L/01 Mechanik elektronik 14 24 26 26 90 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 10 0 0 0 10 

26-41-M/01 
Elektrotechnik pro informační 

technologie 
22 23 19 22 86 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou celkem 46 47 45 48 186 

 
 

  
 

      

ROČNÍK 
Obor nástavbového studia 

I. II. III. IV.  
Celkem 

26-41-L/52 
Elektrotechnik pro provoz 

(denní studium) 
18 21 — — 39 

Nástavbové studium celkem 18 21 — — 39 

 
          

 ŠKOLA CELKEM 127 127 124 48 426 
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Celková oborová struktura žáků k 30. září 2013 

 
skupina oborů počet žáků % 

 3-leté elektroobory 126 29,6 

 4-leté elektroobory 176 41,3 

 3-leté strojní obory 75 17,6 

 4-leté strojní obory 10 2,3 

 2-letý nástavbový obor 39 9,2 

 Celkem 426 100 
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2013/2014 byla výuka zabezpečena 62 zaměstnanci, z toho: 

� 40 zaměstnanců pedagogických, tj. 64,52 % 
� 22 zaměstnanců nepedagogických, tj. 35,48 % 

 
 
1) Složení pedagogických zaměstnanců:  
 

� 1 ředitel školy – odborné předměty 
� 1 zástupce ředitele pro praktické vyučování – odborné předměty 
� 1 zástupce ředitele pro teoretické vyučování – odborné předměty 
� 1 zástupce ředitele pro teoretické vyučování – všeobecně vzdělávací předměty 
� 24 učitelů, z toho: 15 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty 
               9 učitelů pro odborné předměty 
� 1 vedoucí učitel odborného výcviku 
� 11 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    22 
z toho: 
THP      7    
Úklid      6 
Skladní      1 
Údržba      1 
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  – 7 10 26 19 – 62 

 vyjádření v % – 11,29 16,13 41,93 30,65 – 100 

 
 
Pedagogičtí zaměstnanci 

       

        

  věková skupina 

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

a více 
celkem 

ředitel a zástupci ředitele – – 2 1 1 – 4 

učitelé  – 4 5 12 3 – 24 

učitelé odborného 
výcviku 

– – – 5 7 – 12 

celkem – 4 7      18      11 – 40 

vyjádření v % – 10 17,5 45 27,5 – 100 

 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci 

      

        
  věková skupina 

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

a více  
 celkem  

 THP – 2 1 2 2 – 7 

 úklid – 1 2 2 1 – 6 

 skladní – – – 1 – – 1 

 údržba – – – – 1 – 1 

 vrátnice – – – – 2 – 2 

 školní jídelna – – – 3 2 – 5 

 celkem – 3 3 8 8 – 22 

 vyjádření v %        – 13,64 13,64 36,36 36,36 – 100 
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 
     KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 

 
 

Žáci přihlášení 
do I. ročníku 

Žáci přijatí  
do I. ročníku 

Nastoupilo 
Kód oboru Název oboru 

délka 
studia 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 51 0 49 0 30 0 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 3 40 0 37 0 18 0 

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

3 38 1 36 1 17 0 

23-44-L/01 
Mechanik strojů 
a zařízení 

4 10 1 10 1 6 0 

26-41-L/01 
Mechanik 
elektrotechnik 

4 26 1 25 1 14 1 

26-41-M/01 Elektrotechnika 4 47 2 43 2 14 1 

Nástavbové studium 
 

26-41-L/52 
Provozní 
elektrotechnika 

2 24 0 24 0 17 0 

CELKEM  236 5 224 5 116 2 

 
Údaje jsou za 4 kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014. 
 
Rozdíl v počtu žáků, kteří nastoupili k 1. 9. 2013, proti počtu přijatých žáků je dán tím, že řada 
žáků po přijetí nepodala zápisový lístek nebo si jej vzala zpět.  
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E) VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Prospěch jednotlivých tříd (k 27. 6. 2014) 
 

třída 
počet 
žáků 

průměrný 
prospěch 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

MZE 1. 23 2,91 0 20 3 

ET 1. 22 2,80 0 20 2 

EL 1. 32 2,64 2 30 0 

SMZ 1. 21 3,60 0 10 11 

EP 1. 17 2,33 0 16 1 

I. roč. 115 2,86 2 96 17 

ME 2. 24 2,73 0 23 1 

ET 2.  23 2,72 0 19 4 

EL 2. 33 2,82 0 33 0 

SMZ 2. 22 3,27 0 14 8 

EP 2. 20 2,84 0 15 5 

II. roč. 122 2,88 0 104 18 

ME 3.  27 3,03 0 16 11 

ET 3. 20 2,64 1 18 1 

EL 3. 29 2,66 0 28 1 

MDT 3. 28 3,13 0 22 6 

SMZ 3. 16 2,96 0 12 4 

III. roč. 120 2,88 1 96 23 

ME 4. 26 2,70 0 22 4 

ET 4. 22 2,71 0 18 4 

IV. roč. 48 2,71 0 40 8 

škola 405 2,85 3 336 66 

 
 

Opravné zkoušky závěrečných ročníků proběhly ve dnech 3., 4., 11. a 12. června 2014, 
výsledky jsou již tedy započítány v tabulce. Zkoušky konalo 11 žáků čtvrtých ročníků 
(ME 4., ET 4.), 5 žáků nástavbového studia (EP 2.) a 10 žáků třetích ročníků (MDT 3., EL 3.). 
 
Opravné zkoušky ostatních ročníků, které proběhly ve dnech 25. a 26. srpna 2014, konalo 
celkem 38 žáků, z toho z jednoho předmětu 26.  
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Výsledky maturitních zkoušek 
 

 řádný termín – jarní zkušební období 

třída 
počet žáků 

ve třídě 
počet žáků 

u MZ 
prospělo neprospělo nekonalo MZ 

ME 4. 26 19 12 7 4 

ET 4. 22 15 11 4 4 

EP 2. 20 11 7 4 5 

Celkem 68 45 30 15 13 

 
řádný a náhradní termín – podzimní zkušební období 

třída  
počet žáků 

u MZ 
prospělo neprospělo  

ME 4.  3 1 2  

ET 4.  3 1 2  

EP 2.  4 0 4  

Celkem  10 2 8  

 
první opravný termín – podzimní zkušební období 

třída  
počet žáků 

u MZ 
prospělo neprospělo  

ME 4.  7 5 2  

ET 4.  4 3 1  

EP 2.  4 3 1  

Celkem  15 11 4  

 
celkové výsledky k 30. 9. 2014 (řádný a první opravný termín)  

třída 
počet žáků 

ve třídě 
počet žáků 

u MZ 
prospělo neprospělo nekonalo MZ 

ME 4. 26 22 18 4 4 

ET 4. 22 18 15 3 4 

EP 2. 20 15 10 5 5 

Celkem 68 55 43 12 13 

  80,88 %* 78,18 %** 21,82 %** 19,12 %* 
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Výsledky závěrečných zkoušek 
 
řádný termín 

třída obor počet žáků  
počet žáků 

u ZZ 
prospělo 
s vyzn. 

prospělo neprospělo 
nekonalo 

ZZ 

SM 14 10 2 7 1 4 
SMZ 3. 

ZD 2 2 0 1 1 0 

MDT 3. MDT 28 18 0 17 1 10 

ESL 7 6 2 4 0 1 

ESI 13 12 3 9 0 1 EL 3. 

ED 9 9 1 8 0 0 

Celkem  73 57 8 46 3 16 

 
náhradní termín a opravné zkoušky 

třída obor 
počet žáků   

(NT) 
počet žáků  

(OZ) 
prospělo 
s vyzn. 

prospělo neprospělo 
nekonalo 

ZZ v NT,OZ 

SM 0 1 0 0 0 1 
SMZ 3. 

ZD 0 1 0 1 0 0 

MDT 3. MDT 4 1 0 4 1 0 

EL 3. ESL 1 0 0 1 0 0 

Celkem  5 3 0 6 1 1 

 
celkové výsledky k 30. 9. 2014 

třída obor 
počet 
žáků 

počet žáků u 
ZZ 

prospělo 
s vyzn. 

prospělo neprospělo 
nekonalo 

ZZ 

SM 14 10 2 7 1 4 
SMZ 3. 

 ZD  2 2 0 2 0 0 

MDT 3. MDT 28 22 0 21 1 6 

ESL 7 7 2 5 0 0 

ESI 13 12 3 9 0 1 EL 3. 

ED 9 9 1 8 0 0 

Celkem  73 62 8 52 2 11 

   84,93 %* 12,90 %** 83,87%** 3,23%** 15,07%* 

Poznámka: 

* z celkového počtu žáků ve třídách 

**  z celkového počtu žáků u ZZ 



 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace  - 14 - 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 

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

Třída Obor 
Počet 

absolventů 
Počet žáků   
u zkoušky 

Vyhovělo Nevyhovělo 

ME 4. ME 18 8 8 0 

ET 4. ET 18 
 

11 9 2 

ESL  7 6 5 1 

ESI 12 12 12 0 
EL 3. 

 
ED 9 8 8 0 

MDT 3. MDT 22 19 18 1 

EP 2. PE 10 10 9 1 

Celkem  96 74 69 5 

 

 
 
Zkoušky základního kurzu svařování   

metoda ZK 135 1.1 (svařování v ochranné atmosféře) 
 

UVS Počet žáků 
Počet žáků           

v kurzu 
Prospělo Neprospělo Nekonalo 

SM 2/1 8 8 7 1 0 

SM 2/2 10 8 8 0 2 

ZD 2 7 6 6 0 1 

Celkem 25 22 21 10 3 

 
 
Zkoušky ze zaškolení řezání a drážkování kyslíkem   

metoda ZP 311 2 1.1 
 

UVS Počet žáků 
Počet žáků          

v kurzu 
Prospělo Neprospělo Nekonalo 

SM 2/1 8 8 3 0 5 

SM 2/2 9 7 6 0 3 

ZD 2 6 6 1 0 5 

Celkem 23 15 10 0 13 
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F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, EVVO A ICT 
 
Prevence rizikových projevů chování, výchovné a kariérové poradenství 
 
Realizace metodických pokynů MŠMT ČR 

Na základě stanovených úkolů a cílů pro školní rok 2013/2014 byla problematice prevence 
věnována opět velká pozornost. V oblasti předcházení projevům rizikového chování byla 
zpracována podrobná Školní preventivní strategie a Minimální preventivní program a 
uskutečněna řada 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 rizikových projevů chování. 
 
Nadále pracuje preventivní tým školy, který tvoří ředitel školy, metodici prevence a zástupci 
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 rizikových projevů chování, tvorba a „údržba“ webových stránek školy a 
informačního systému, poradna pro rodiče, pedagogy a žáky apod. S preventivním týmem 
spolupracují i „externí“ pracovníci, kteří mají na starosti konkrétní úkoly, např. práce spojené 
s estetizací školy, zpracovávání dotazníkových šetření apod. 
 
Projekt RAMPS – VIP III 

Klíčovými aktivitami jsou individuální konzultace se žáky, skupinové aktivity s třídními 
kolektivy, konzultace s rodiči, pravidelné konzultace s výchovnou poradkyní, průběžné 
konzultace s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. V rámci 
projektu pracovala na naší škole Mgr. Libuše Pecková Svitáková. Projekt byl ukončen 
k 31. prosinci 2013. 
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Seznam preventivních akcí 
 
� srpen 2013 

 
� Název akce:   školení pedagogických pracovníků 

Forma:  přednáška 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školy 
Komentář:  Školní a vnitřní řád školy 
   Školní preventivní strategie 
   Sociálně-zdravotní síť 
   Legislativa v oblasti prevence 
 
 

� září 2013 
 

� Název akce:  adaptační programy 
Forma:  zážitkový program 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  program zaměřený na vztahy v novém třídním kolektivu a v novém 

 prostředí, hry na zmírnění ostychu, seznamovací aktivity, stanovení 
 pravidel třídy, icebreakers, týmové hry, hry na utváření důvěry 

 

   
 
 

� Název akce:  informativní třídní schůzky 
Forma:  přednáška 
Cílová skupina: rodiče 
Komentář:  třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků – společná část v sále školy 
   Program:  1) Školní a vnitřní řád školy 
          2) Školní preventivní strategie 
          3) Informační letáky – Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? 
            – Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? 
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� Název akce:  kroužková činnost 
Forma:  volnočasová aktivita 
Cílová skupina: žáci školy 

Komentář:   
 

Sportovní kroužky 
Probíhají vždy od 14.15 do 16.15 hod. ve sportovních zařízeních naší školy pod vedením našich 
pedagogů. 
 
Posilovací cvičení  Mgr. Milan Kapolka  pondělí 
Basketbal   Ing. Dušan Pauček  úterý 
Sálová kopaná  Ing. Tomáš Daňhel  středa 
Sportovní hry  Mgr. Zdenka Sitková  čtvrtek 
 
Všechny sportovní kroužky na naší škole probíhají ve spolupráci s městem Havířov. 
 
Mimosportovní kroužky 
Probíhají v učebnách naší školy pod vedením našich pedagogů. 
 
Víš si rady s češtinou? Mgr. Vladimíra Holešová pondělí liché 14.30–15.30 hod. 
        pondělí sudé 13.30–14.30 hod. 
Angličtina hrou  Mgr. Gabriela Přidalová pondělí  14.15–16.15 hod 
 
Všechny mimosportovní kroužky na naší škole probíhají ve spolupráci s městem Havířov. 

 
 

� Název akce:  humanitární sbírka Diakonie Broumov 
Forma:  charita 
Cílová skupina: žáci školy 
Komentář:  materiální pomoc sociálně potřebným ve formě sběru oděvů 
 
 

� Název akce:  Bezpečný internet 
Forma:  přednáška spojená s aktivní prací na počítači 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  program upozorňující na rizika internetu a sociálních sítí, 
   používání bezpečných hesel, práce s osobními údaji  
 
 

� Název akce:  Světluška 
Forma:  charita 
Cílová skupina: žáci školy 
Komentář:  Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu 

 založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat 
 nevidomým trochu světla 
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� říjen 2013 
 

� Název akce:  6. krajská konference prevence rizikového chování 
Forma:  konference 
Cílová skupina: metodici prevence 
Komentář:  Program: 

Mgr. Radka Heřmánková - Prevence rizikového chování a MŠMT ČR 
Mgr. Andrea Matějková - Prevence rizikového chování a MSK 
Mgr. Kamila Tkáčová - Neznalost neomlouvá 
Mgr. Jiří Crhonek - Prevence z pohledu ČŠI 
Mgr. Marie Komárová - Vedení obtížného rozhovoru 
Mgr. Petr Sedlář, Petr Miklíček - Práce s motivací při prev. programech  
PhDr. Jan Svoboda - Krizové situace ve výuce 

 
 
� Název akce:  72 hodin 

   Soutěžíme se Sýkorkou | Pomáháme se Sýkorkou 
Forma:  projekt 
Cílová skupina: žáci 3. a 4. ročníků + děti Dětského domova Těrlicko 
   a děti Mateřinky, s. r. o.  
Komentář:  http://youtu.be/v4h3-MTQCRg 
 

   
 
 

� Název akce:  Šikana a kyberšikana 
Forma:  vzdělávací program 
Cílová skupina: metodici prevence 
Komentář: seminář spojený s diskusí o nebezpečí internetu a sociálních sítí, 

přednášející Bc. Tomáš Velička 
 
 

� Název akce:  schůzka metodiků prevence Havířov 
Forma:  seminář 
Cílová skupina: metodici prevence 
Komentář: informace z konference prevence v Malenovicích, 

nabídka preventivních akcí pro školy 
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� Název akce:  dárcovství krve 
Forma:  přednáška se zážitkovým programem 
Cílová skupina: žáci 4. ročníků 
Komentář:  přednáška pedagogických pracovníků – dlouholetých bezplatných dárců 

 krve ve 4. ročnících a nástavbovém studiu, posléze návštěva plnoletých 
 žáků 4. ročníků Fakultní nemocnice Ostrava a bezplatné dárcovství krve 

 

   
 

 
� Název akce:  Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole 

Forma:  přednáška 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školy 
Komentář:  přednáška spojená s diskusí o sociálně-právní ochraně dětí, přednášející 

 Mgr. Libuše Pecková Svitáková, pracující na naší škole v rámci projektu 
 RAMPS III. 

 
 

� listopad 2013 
 

� Název akce:  Bezpečnost silničního provozu 
Forma:  přednáška 
Cílová skupina: žáci závěrečných ročníků 
Komentář:  přednáška o bezpečném chování v rámci silničního provozu 
 
 

� Název akce:  Mezi stěnami 
Forma:  projekce filmu s besedou 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  téma šikany 
 
 

� Název akce:  Příběhy bezpráví 2013 – Postavení mimo hru 
Forma:  film, beseda 
Cílová skupina: žáci závěrečných ročníků 
Komentář:  v rámci projektu Měsíc filmu na školách 2013 projekce filmu (o mistrech 

 světa v ledním hokeji 1947, 1949), pak beseda s pamětníkem; tolerance 
 a politická svoboda 
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� Název akce: dotazníkový průzkum na středních školách se zaměřením na rizikové 
oblasti u dospívajících 

Forma: dotazníkové šetření 
Cílová skupina: žáci 1. a 3. ročníků 
Komentář: každoroční dotazníkové šetření Sociálních služeb města Havířova, 

pracoviště Centrum prevence 
 
 

� prosinec 2013 
 

� Název akce:  Vánoční turnaj prvních ročníků v sálové kopané 
Forma:  zážitková aktivita 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  každoroční sportovní zápolení 
 
 

� Název akce:  Vánoční turnaj ve florbalu 
Forma:  zážitková aktivita 
Cílová skupina: žáci libovolných ročníků 
Komentář:  každoroční sportovní zápolení 
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� Název akce:  Práce s třídním kolektivem 
Forma:  zážitková aktivita 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  posilování dobrých vztahů, pocitu soudržnosti, sounáležitosti a přijetí  

 každého žáka ve třídě 
 
 

� Název akce:  Poruchy příjmu potravy  
Forma:  zážitková aktivita 
Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníků 
Komentář:  interaktivní program zaměřený na poruchy příjmu potravy, anorexii, 

 bulimii 
 
 

� Název akce:  Památník Životice 
Forma:  exkurze s následným programem 
Cílová skupina: žáci 1. ročníku 
Komentář:  připomínka životické tragédie, tolerance, násilí 
 
 

� Název akce:  Srdíčkové dny 
Forma:  charita 
Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníků 
Komentář:  sbírka na podporu těžce nemocných dětí 

 
 
 
� leden 2014 

 
� Název akce:  Sexuální výchova 

Forma:  dotazníkové šetření 
Cílová skupina: žáci 3. a 4. ročníků 
Komentář:  dotazníkové šetření zaměřené na orientaci v problematice sexu a 

 bezpečného sexuálního chování, pohlavních chorob, antikoncepce 
 
 

� Název akce:  Rizikové faktory dospívající mládeže 
Forma:  přednáška s besedou 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 
Komentář: přednáška s besedou týkající se módních trendů v zábavě současné 

mládeže, přednášející Mgr. Štěpán Klen 
 
 

� Název akce:  podání žádosti o dotaci na kroužkovou činnost 
Forma:  žádost o dotaci 
Cílová skupina: žáci školy 
Komentář:  žádost každoročně podávána na Odbor školství, mládeže a sportu města 

 Havířova 
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� únor 2014 
 

� Název akce:   model kvality školy a certifikát „Kvalitní škola“ 
Forma:  autoevaluační program  
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče 
Komentář:  vlastní hodnocení školy podle modelu kvality školy s možností získání 

 certifikátu „Kvalitní škola“ – zaměřeno na zjištění klimatu školy, program 
 bude dokončen v září 2014 

 
V září 2014 nám byl certifikát „Kvalitní škola“ udělen. 

  
 

� Název akce:  Mezi nimi 
Forma:  filmová projekce s besedou 
Cílová skupina: žáci 2. ročníků 
Komentář:  zaměřeno na problematiku pohlavně přenosných chorob, AIDS, 

 bezpečného sexuálního chování 
 
 

� Název akce:  projekt E-bezpečí 
Forma:  dotazníkové šetření 
Cílová skupina: žáci 1. a 2. ročníků 
Komentář:  dotazníkové šetření o rizikovém chování na internetu 
 
 

� Název akce:  Sexuální výchova 
Forma:  přednáška s besedou 
Cílová skupina: žáci 3. ročníků 
Komentář:  zaměřeno na problematiku bezpečného sexuálního chování, 

 antikoncepce, spojeno s rozdáváním prezervativů 
 
 
 

� březen 2014 
 

� Název akce:  Jaro s píšťalkou 
Forma:  charita 
Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníků 
Komentář:  sbírka na podporu lidí a dětí se získaným handicapem 
 
 

� Název akce:  Soutěž k 70. výročí životické tragédie 
Forma:  soutěž 
Cílová skupina: žáci 3. ročníků 
Komentář:  soutěžní klání týkající se otázek životické tragédie 
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� Název akce:  Memento 
Forma:  divadelní představení 
Cílová skupina: žáci 1.–3. ročníků 
Komentář:  divadelní představení pořádané agenturou Rajcha v sále naší školy, 

 problematika drogové závislosti a naprostého rozkladu člověka 
 následkem zneužívání drog 

 
 

� Název akce:  Svátek s Emilem 
Forma:  charita 
Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníků 
Komentář:  sbírka na podporu sportu handicapovaných dětí a mladých lidí 
 
 

� Název akce::   Drogy – smrtelné nebezpečí 
Forma:  prezentace, beseda 
Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníků 
Komentář:  téma drogové závislosti 
 
 

� duben 2014 
 

� Název akce:  EXIT TOUR 
Forma:  přednášky, zážitkové programy 
Cílová skupina: žáci školy 
Komentář:  http://youtu.be/nZC95beRDzc 
 

   
 
 

� Název akce:  Právní povědomí 
Forma:  beseda 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář: klasifikace chování mladistvých dle Přestupkového řádu, popř. trestního 

zákona, vysvětlení pojmu přestupek, trestný čin, postihy jednání, 
příklady z praxe, přednášející nprap. Jaroslav Kus 
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� květen 2014 
 

� Název akce:  Integrovaný záchranný systém 
Forma:  exkurze s besedou 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  exkurze v IZS Karviná spojená s besedou 
 
 

� Název akce::   Liga proti rakovině 
Forma:  charita s besedou 
Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníků 
Komentář: sbírka na podporu šíření nádorové prevence, zlepšování kvality života 

onkologických pacientů, na podporu onkologického výzkumu a 
vybavenosti onkologických pracovišť 

 
 

� Název akce:  Sexuální výchova 
Forma:  přednáška s besedou 
Cílová skupina: žáci 2. ročníků 
Komentář: zaměřeno na problematiku bezpečného sexuálního chování, 

antikoncepce, spojeno s rozdáváním prezervativů 
 
 

� červen 2014 
 

� Název akce:  Sportovně turistický kurz v Chorvatsku 
Forma:  prožitková aktivita 
Cílová skupina: žáci 2. a 3. ročníků 
Komentář: práce s třídním kolektivem, výchova ke zdravému životnímu stylu, 

prevence kriminality 
 

   
 
 
 

� Název akce:  Prevence ve škole – školní nekázeň a její řešení 
Forma:  přednáška s besedou 
Cílová skupina: výchovná poradkyně 
Komentář:  téma řešení nekázně ve školním prostředí 
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Přímá vzdělávací činnost a školní akce 

Témata projevů rizikového chování jsou začleňována přímo do výuky, v největší míře do 
předmětů občanská nauka, životní styl, základy práva, tělesná kultura a základy ekologie, viz 
ŠVP, preventivní aktivity jsou začleňovány do všech mimoškolních akcí a programů – týdenní 
ekologický pobyt žáků v přírodě, lyžařský a sportovně turistický kurz, divadelní a filmová 
představení, besedy, soutěže, exkurze apod. 
 
Schránka důvěry, poradna pro žáky a rodiče na webových stránkách školy. 
 
 

Výchovná činnost 
Školní rok 2013/2014 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.  
  
 
Zasedání výchovné komise 

Výchovná komise zasedala během školního roku 16×.  

Problémy řešeny výchovnou komisí: 

neomluvená absence  11 

držení návykové látky   2 

fyzické napadení    3 
 
 
Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ke dni 16. května 2014 bylo na naší škole celkem 37 žáků v péči PPP nebo SPC.  
V jednotlivých ročnících byla situace následující: 1. ročník 15 žáků, 2. ročník 9 žáků, 3. ročník 
7 žáků, 4. ročník 6 žáků. Obsah učiva, formy a metody práce s těmito žáky byly konzultovány 
s třídními učiteli a s učiteli jednotlivých předmětů.  

                    
Přehled žáků s VPU 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 2013/2014 bylo evidováno 6 žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 
konání maturitní zkoušky. Dva z tohoto počtu prošli kontrolním vyšetřením v PPP, 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, jeden žák ji psal na počítači.       
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Profesní orientace 
 
Maturitní ročníky 

 
V prosinci 2013 byla realizována prezentace pomaturitního studia pro všechny maturitní 
ročníky.  
      
Na webových stránkách školy v oddílu Poradenství | Výchovný poradce jsou průběžně 
aktualizovány důležité informace pro žáky, např. informace o VŠB-TU, dny otevřených dveří, 
termíny podání přihlášek, přípravné kurzy, Národní srovnávací zkoušky, přijímací řízení. 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Realizace EVVO probíhala na školní i mimoškolní úrovni, což znamená, že spolupracujeme 
i s dalšími institucemi zaměřenými na ekologickou problematiku: ZOO Ostrava, Základní 
organizace ochránců přírody v Havířově, Odbor životního prostředí Magistrátu města 
Havířova, Muzeum Ostrava, Muzeum Opava. Systematická a koncepční EVVO je součástí ŠVP.  
Dále implementujeme zkušenosti z ostatních škol v této problematice a řídíme se příklady 
,,dobré praxe”. Dle ekonomických možností se snažíme o ekologizaci provozu školy. 
Koordinátor EVVO zahájil v tomto školním roce specializační studium na Ostravské univerzitě. 
Pravidelně se účastnil všech setkání koordinátorů, stejně tak jako vzdělávacích programů pro 
koordinátory EVVO. 

             Rodiče žáků i široká veřejnost jsou o všech našich aktivitách v této oblasti pravidelně  
informováni prostřednictvím webových stránek, nástěnek a tisku. 
Ve školním roce 2013/2014 byla opět naše činnost zaměřena na dvě hlavní oblasti, které 
spolu úzce souvisejí: ekologická výchova, osvěta, praktické ekologické činnosti a práce 
v charitativní oblasti. 
V souladu s plánem EVVO během měsíce září 2013 absolvovali naši žáci výukové programy 
v ZOO Ostrava. Tyto byly zaměřeny na etologii zvířat. Žáci získali základní přehled 
o nejdůležitějších problémech etiky ochrany zvířat. Zároveň si ověřili vlastní schopnosti 
diskuse, spolupráce a empatie. Každý žák na konci programu obdržel doplňkové materiály na 
dané téma. 
V měsíci říjnu 2013 probíhal ekofestival v Českém Těšíně. Zde jsme navštívili ekojarmark a 
zhlédli filmy s ekologickou tematikou. Této akce se účastnili žáci třetích ročníků. 
Stejně jako tomu bylo v předcházejících letech, i letos jsme zabezpečili pro žáky druhých 
ročníků ekologický  pobyt s programem v penzionu Studánka, Horní Lomná. Tento pobyt 
proběhl v termínu 14.–18. 10. 2013. Přednáškovou činnost na pobytu zajistil předseda 
Základní organizace ochránců přírody v Havířově pan Lubomír Kminiak. 
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V prosinci 2013 jsme navštívili se třídou ET 3. muzeum v Opavě. Zde jsme se zaměřili na 
archeologii, oblast Slezska a vzácné savce. 
V rámci specializačního studia EVVO jsme navštívili přírodovědnou expozici „Příroda a krajina 
Ostravska“ v ostravském muzeu. Po skončení programu zde žáci vyplňovali pracovní listy 
k botanické části expozic, které byly předmětem diskuze mezi účastníky specializačního 
studia. Tato akce se uskutečnila v únoru 2014 a byla určena prvním ročníkům. 
Od února 2014 rovněž probíhaly pravidelné odpolední schůzky koordinátorů EVVO na odboru 
školství a kultury v Havířově. Zde se scházeli ti, kteří zabezpečovali akce ke Dni Země. 
Dne 22. dubna 2014 se koordinátor EVVO a dva žáci třetího ročníku účastnili exkurze 
v Třineckých železárnách. Mimo jiné byli seznámeni s jejich plánem ekologizace provozu, 
viděli čističku odpadních vod, měření emisí u komínů, měření hluku, skladování 
nebezpečného odpadu, odprašování a moderní chemickou laboratoř. 
 
Duben představoval poměrně náročný měsíc, protože jsme se poprvé účastnili akcí Dne Země 
v našem městě nikoli jako návštěvníci, ale jako organizátoři zabezpečující program a další 
doprovodné akce. Za nejzdařilejší považujeme dva projekty, a to čištění řeky Lučiny a projekt 
Zelená věda. Více na http://youtu.be/mnpnhUuOQZw 
 
Metodickou pomoc při úklidu Lučiny a jejich meandrů nám poskytl předseda Základní 
organizace ochránců přírody pan Lubomír Kminiak. Celkem 30 žáků druhého ročníku si 
23. dubna 2014 navléklo rukavice a pustili se do odklízení toho, co do řeky a jejího okolí 
rozhodně nepatří. Žáci si na vlastní kůži zkusili, že vyčistit byť jen kousek řeky dá spoustu 
práce. Dokázali ale svému okolí a především sami sobě, že nejsou lhostejní k prostředí, ve 
kterém žijí. 
Touto akcí jsme se zároveň zapojili do soutěže ,,Ukliďme svět”, kterou vyhlásil Český svaz 
ochránců přírody. Jedná se o fotografickou soutěž, ve které má být zachycena proměna místa 
před úklidem a po něm. 
Druhý projekt ,,Zelená věda” se připravoval dlouhé měsíce předem ve spolupráci 
s Magistrátem města Havířova a ostatními organizacemi zabývajícími se ekologickou 
problematikou. Cílem tohoto projektu bylo seznámit zábavnou formou žáky základních škol a 
širokou veřejnost s obnovitelnými zdroji energie. Žáci třetího ročníku oboru Elektrotechnika 
se zaměřili především na ukázku využití slunečního záření a větrné energie. Ty nejmenší děti, 
ale i dospělí si rádi postavili vodního lyžaře z fotovoltaické stavebnice. Poté bylo třeba ověřit 
jeho funkčnost projetím vytýčené trasy v malém bazénku.  Ti nejšikovnější odcházeli 
s drobnými dárky, ostatní se museli spokojit s malou sladkostí. Velký úspěch rovněž sklidila 
větrná elektrárna s fotovoltaickým panelem a neobvyklé modely solárních a vodíkových 
vozítek, které vyrobili naši žáci. 
Rovněž plazma koule, kulové jiskřiště,  tin can robot a potato clock zaujaly jak malé, tak velké 
návštěvníky našeho stanoviště. 
Nezapomněli jsme ani na ty, kteří se rádi pochlubí svou fyzickou zdatností. Na tyto 
návštěvníky čekalo stařičké šlapací kolo, pro tento účel oblečené v novém ,,kabátě”, který mu 
přichystali žáci na praxi. Cílem soutěže ,,Šlapací kolo jako blesk poletí“ bylo udržet napětí 
z dynama šlapáním po stanovenou dobu. Rovněž i na tomto stanovišti byli všichni soutěžící 
odměněni. 
Největší atrakcí pro děti z mateřských škol byl pak náš osel Pepa. Podařilo se nám zajistit 
Equus asinus f. Domestica, o kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, mohly si oslíka 
pohladit i nakrmit. 
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Žáci prvních ročníků zhlédli film Architekt odpadu a rovněž se zapojili do soutěže ,,Adam a 
Eva”, kterou pořádal Magistrát  města Havířova, odbor školství a kultury. 
 
 

   
 

Za zmínku taky stojí naše pravidelná práce pro charitativní organizace a občanská sdružení, 
která se na nás se žádostí o pomoc každoročně obracejí. Letos tedy naši žáci pomáhali 
s prodejem předmětů pro charitativní organizace a občanská sdružení: Světluška (vybraná 
částka 5 882 Kč), Píšťalka (3 217 Kč), Emil (1 984 Kč), Srdíčkové dny (7 064 Kč) a Liga proti 
rakovině (3 765 Kč). Prostřednictvím fondu Sidus pak proběhla mezi našimi žáky a pedagogy 
charitativní sbírka pro onkologicky nemocné děti v Motole a Olomouci. 
Pokračovali  jsme ve spolupráci s Diakonií Broumov. Pro tuto organizaci jsme pořádali sbírku 
šatstva a jiného potřebného materiálu. Nosnou činností Diakonie je práce s darovaným 
textilem. Zapojením do akce, která se věnuje dalšímu zpracování odpadu a jeho přeměně na 
další produkty, žáci sami účinně ovlivňují stav životního prostředí, neboť tyto věci nekončí na 
skládce či ve spalovně odpadu. 
Opět jsme pokračovali v soutěži ve sběru druhotných surovin – ,,Soutěž s panem Popelou”. 
Cílem „Soutěže s panem Popelou“ 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 rodičů. Papír byl poté vykoupen firmou za smluvené 
ceny. Dne 12. června 2014 nám byl bezplatně přistaven kontejner a sběr byl odvezen ke 
zvážení a dalšímu zpracování. Doprava i vážení papíru byly zajištěny na náklady pořadatele 
soutěže. Na konto školy byla poté připsána částka 2 057 Kč. Tyto peněžní prostředky budou 
využity na nákup cen pro ekologické soutěže konané na ekologickém pobytu. V dalším 
školním roce hodláme opět v této soutěži pokračovat. 
 

Dne 20. června 2014 třída ET 3. vyrazila naposledy v tomto školním roce do ZOO Ostrava. Zde 
jsme si chtěli prohlédnout našeho pštrosa Ignáce, kterého pravidelně finančně podporujeme. 
Sbírky na podporu zvířat chovaných v Ostravě, v našem případě se jednalo vždy o pštrosy, 
pořádáme v měsíci listopadu a prosinci, a to od roku 2006. Letos jsme zaslali na konto ZOO 
Ostrava částku 10 000 Kč. Od roku 2006 tato částka činí 92 321 Kč. Zde jsme se bohužel 
dozvěděli, že pštros uhynul a zatím se jedná o tom, zda chov pštrosů dvouprstých bude 
v Ostravě pokračovat. Naše SŠ se ale i v budoucnu hodlá podílet na financování chovaných 
zvířat v ZOO Ostrava. 
Lze konstatovat, že naše činnost v oblasti ekologické výchovy je rozmanitá a zahrnuje 
poměrně  širokou oblast. Rovněž zapojení do charitativní činnosti přináší konkrétní výsledky a 
pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. 
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ICT plán školy  

„Standard ICT služeb ve škole“ byl ve školním roce 2013/14 naplněn 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 a vybavení je průběžně modernizováno.  

V e-learningovém portálu školy Moodle byli proškoleni další pedagogičtí pracovníci a celý 
systém se posunul na úroveň praktického využití při výuce i ověřování znalostí. 

Struktura webových stránek se průběžně aktualizovala dle vznikajících potřeb. Změnily se 
především navigační záložky včetně přesunu textového i obrazového obsahu. Výsledkem je 
snadnější a intuitivnější navigace na webových stránkách školy.  Průběžně se aktualizoval 
textový i obrazový obsah webových stránek. 

V rámci projektu EU peníze školám se vyvíjela nová verze Informačního a komunikačního 
systému školy, který bude představen a do ostrého provozu uveden začátkem školního roku 
2014/2015. 

Metodická pomoc pedagogům v oblasti ICT probíhala průběžně během celého školního roku. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
     PRACOVNÍKŮ  
 
 
  9/2013 Doškolovací kurz instruktorů svařování  2 osoby  17 545 Kč 
 
10/2013 Školení a přezkoušení z vyhl. č. 50/78 Sb.   13 osob       17 303 Kč 
 
            Studium školní koordinátor EVVO, šk. r. 2013/2014  1 osoba   9 000 Kč 
 
 Seminář „Jak čelit kyberšikaně“ 1 osoba      480 Kč 
  
11/2013 Školení svářečského dozoru 1 osoba   4 300 Kč 
 
 Seminář EVVO „DUM a příklady dobré praxe na školách“         250 Kč   
  
  1/2014  Rizikové módní trendy extrémních volnočasových aktivit dětí 

všichni pedagogičtí pracovníci   2 250 Kč 
 
 Seminář EVVO „Učíme se navzájem“ 1 osoba       250 Kč   
 
  2/2014 Školení a přezkoušení revizního technika  1 osoba   4 341 Kč 
   
  4/2014 Školení svářečského dozoru 1 osoba    1 815 Kč 
   
  4/2014 Seminář „Celoživotní učení – Kroměříž 2014“ 1 osoba   2 500 Kč 
 
  5/2014 Konference EVVO 1 osoba      200 Kč  
 
  7/2014 Periodické zkoušky svářečů 2 osoby  12 100 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 6 zájmových kroužků (4 sportovní a 
2 mimosportovní) za finančního přispění města Havířova pro vedoucí těchto kroužků,        

- v měsíci říjnu 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, nově 
jsme založili profil školy na facebooku, 

- uskutečnili jsme celkem 3 dny otevřených dveří ve dnech 3. – 4. prosince 2013, účast 42 
návštěvníků, a 15. ledna 2014, účast 31 návštěvníků, 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. 
 
 
Techniáda 2013 
Program pro žáky 9. tříd základních škol z Havířova a okolí v rámci podpory technického 
vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Akce proběhla v prostorách školy 10. prosince 2013. 
Byli pozváni žáci z  23 základních škol. Žáci se zúčastnili různých dovednostních soutěží a ti 
nejlepší byli ohodnoceni věcnou cenou. Akce se zúčastnilo 135 žáků z 9 základních škol. 
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I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ      
    ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
 
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná inspekční činnost na místě. Škola se ale 
zapojila do inspekčního elektronického zjišťování k problematice možného zavedení 
jednotných přijímacích zkoušek na střední školy (maturitní obory) a k problematice aktuální 
vybavenosti škol prostředky ICT.  
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2013 a stanoveného plánu hospodaření na rok 
2014. 

                  v tis. Kč 
 

Poř.č. Skutečnost k 31.12.2013 Schválený r. roku 2014
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 33 472,32 482,90 33 955,22 33 846,00 527,00 34 373,00

2 v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 936,79 17,44 1 954,23 1 665,00 70,00 1 735,00

3            Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (účty 502 a 503) 2 276,46 436,83 2 713,29 2 297,00 400,00 2 697,00

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

5            Opravy a udržování (číslo účtu 511) 2 263,53 2,39 2 265,92 4 100,00 10,00 4 110,00

6            Cestovné (číslo účtu 512) 117,25 117,25 122,00 122,00

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

8            Ostatní služby (číslo účtu 518) 875,09 9,68 884,77 948,00 20,00 968,00

9            Mzdové náklady (číslo účtu 521) 17 216,70 12,27 17 228,97 16 400,00 20,00 16 420,00

10                 z toho z rozpočtu zřizovatele: platy zaměstnanců (číslo účtu 521 030x) 16 186,00 16 186,00 16 254,00 16 254,00

11                                                            ostatní platby za prov. práci (OON) (číslo účtu 521 032x) 91,19 91,19 93,00 93,00

12                                                            ostatní platy z jiných zdrojů - ostatní (mimo ESF;  521 037x) 197,78 197,78 0,00

13                                                            ostatní platby z jiných zdrojů (OON) - ostatní (mimo ESF; 521 036x) 22,22 22,22 0,00

14           Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 5 677,27 4,17 5 681,44 5 535,00 7,00 5 542,00

15           Jiné sociální náklady (číslo účtu 525) 69,55 0,12 69,67 68,00 68,00

16           Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 346,10 346,10 350,00 350,00

17           Jiné sociální náklady (číslo účtu 528) 0,00 0,00

18           Daně a poplatky (účty 531, 532 a 538) 0,56 0,56 1,00 1,00

19           Ostatní náklady ( účty 54x) 26,06 26,06 0,00

20           Odpisy (číslo účtu 551) 1 320,56 1 320,56 1 472,00 1 472,00

21           Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 1 349,32 1 349,32 866,00 866,00

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

23           Ostatní náklady (číslo účtu 5xx - kromě účtů 591 a 595) -2,92 -2,92 22,00 22,00

24 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 33 357,49 951,98 34 309,47 33 723,00 902,00 34 625,00

25 v tom: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601) 4,65 4,65 0,00

26            Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) 930,80 46,71 977,51 872,00 442,00 1 314,00

27                 z toho: výnosy za stravování (602 050x) 927,50 927,50 867,00 40,00 907,00

28            Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603) 905,27 905,27 460,00 460,00

29                z toho: čistý pronájem nemovitostí bez služeb (603 0010-0014) 457,14 457,14 460,00 460,00

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

33            Čerpání fondů (číslo účtu 648) 249,37 249,37 1,00 1,00

34            Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649) 32,38 32,38 25,00 25,00

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

36            Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (účty 66x) 16,03 16,03 10,00 10,00

37           Výnosy z transferů (dále VZT; 672) 32 124,26 32 124,26 32 815,00 32 815,00

38            z toho: VZT vybraných místních vládních institucí (od zřizovatele - zdroj rozpočet MSK; 672 05xx) 8 409,95 8 409,95 9 595,00 9 595,00

39                       VZT vybraných místních a ústředních vládních institucí z transferu (např. MŠMT, MK; 672 06xx) 22 362,00 22 362,00 22 244,00 22 244,00

40                       VZT vybraných místních a ústředních vládních institucí z transferu (jiné ÚSC,RR; 672 06xx) 798,02 798,02 276,00 276,00

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

42                         Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti (672 03xx) 554,29 554,29 700,00 700,00

43         Ostatní výnosy (číslo účtu 6xx) 0,00 0,00

44 Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 24 - 1) -114,83 469,08 354,25 -123,00 375,00 252,00

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

46    z toho: daň z příjmů účtovaná srážkovou daní (591 031x) 0,00 0,00

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

48 Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 44 - 45 - 46) -114,83 469,08 354,25 -123,00 375,00 252,00

  

 
 

Nákup učebních pomůcek, drobného dlouhodobého hmotného majetku, 
majetku v podrozvahové evidenci ve školním roce 2013/2014 

Celkem                1 165 715,44 Kč                                                                                   

z toho: 
učební pomůcky 9 – 12/2013            142 119,20 Kč 
učební pomůcky 1 – 8/2014                       192 738,60 Kč 
(sportovní potřeby, obrazy k výuce cizích jazyků, výpočetní technika,  
solární turbína, veslovací trenažér, laboratoř Voltík, plazma koule) 
 
majetek pro úsek teoretického vyučování 9 – 12/2013       191 347,80 Kč 
majetek pro úsek teoretického vyučování 1 – 8/2014                                17 664,80 Kč 
(radiomagnetofon, nábytek, estetizace školy, lednička, příruční pokladna) 
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majetek pro úsek praktického vyučování 9 – 12/2013          159 827,20 Kč 
majetek pro úsek praktického vyučování 1 – 8/2014              4 271,40 Kč 
(vrtačka, pásová pila, svěráky, nábytek, routery) 
 
majetek pro úsek ekonomický  9 – 12/2013             68 400,24 Kč 
majetek pro úsek ekonomický 1 – 8/2014              54 967,00 Kč    
(žehlička, žehlicí prkno, olejový kompresor, tiskárna, nábytek,  
odvlhčovače vzduchu, odpadkové koše) 
 
majetek pro školní jídelnu 9 – 12/2013               41 535,50 Kč 
majetek pro školní jídelnu 1 – 8/2014                         0,00 Kč 
(jídelní stoly, lednice) 
 
projekt OPVK, EU peníze středním školám 9 – 12/2013           147 374,50 Kč 
projekt OPVK, EU peníze středním školám 1 – 8/2014                                      145 469,20 Kč 
(výpočetní technika, projekční plátno, televize, tablety, klíčovací plátno, 
 stojany, fotoaparát) 
 
pořízení DDNM (programové vybavení):                         0,00 Kč 
9 – 12/2013                               0,00 Kč 
1 –  8/2014                                           0,00 Kč 
 
 

Opravy a udržování majetku ve školním roce 2013/2014 
 
Celkem                                                                     3 093 721,92 Kč 
 
z toho: 
opravy a údržba nemovitého majetku 9 – 12/2013 1 532 105,91 Kč 
opravy a údržba nemovitého majetku 1 – 8/2014 1 484 918,01 Kč 
(malování, oprava elektroinstalace, oprava šaten u tělocvičny, oprava 
 vodovodních stupaček, odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace, 
 oprava vzduchotechniky, oprava světel v učebnách, oprava soc. zařízení 
 2. NP nová škola, oprava střešního svodu apod.) 
 
opravy a údržba movitého majetku 9 – 12/2013      32 659,00 Kč 
opravy a údržba movitého majetku 1 – 8/2014      36 921,00 Kč 
(opravy výpočetní techniky, údržba kopírovacích strojů, oprava sekačky,  
broušení řetězů, opravy stolů, výměna filtru ve strunovce, výměna duše  
v sekačce apod.) 
 
opravy a údržba automobilů 9 – 12/2013               0,00 Kč 
opravy a údržba automobilů 1 – 8/2014        7 118,00 Kč 
(přezutí pneumatik, výměna výfuku, drobné opravy, mytí automobilu) 
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Investice ve školním roce 2013/2014 
 
Celkem                                                                                                 924 816,34  Kč 
 
z toho: 
 
9 – 12/2013 
Dodání a montáž okenních sítí, montáž kabeláže uč. č. 2.     22 316,00 Kč  
 
 
1 – 8/2014 
Elektroinstalace – nová škola    68 246,33 Kč 
Rekonstrukce sociálního zařízení 2. NP nová škola  588 335,90 Kč  
Rekonstrukce sociálního zařízení 2. NP hlavní budova          245 918,11 Kč 
 
 
 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A  
     MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
Ve školním roce 2013/2014 jsme nebyli aktivně zapojeni do žádného mezinárodního 
rozvojového programu.  

 
 
L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
     V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
V rámci celoživotního vzdělávání je škola dlouhodobě zapojena do projektu UNIV – proměna 
SŠ v centra celoživotního učení. Po ukončení projektu UNIV2 jsme bezprostředně pokračovali 
v navazujícím projektu UNIV3. V předchozím školním roce jsme vytvořili program – učební 
dokument pro profesní kvalifikaci Montér elektrických sítí.  
 
Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do pilotního ověřování programů vytvořených 
v rámci UNIV3 a pilotně ověřili dvě profesní kvalifikace: Montér elektrických instalací a 
Montér slaboproudých zařízení. Těchto kvalifikací se zúčastnilo celkem 19 frekventantů, 
z nichž 16 úspěšně pilotní ověřování dokončilo a vykonalo zkoušku. Zkoušky v rámci pilotního 
ověřování nebyly plně prováděny dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, neboť jsme nebyli autorizovanou osobou. V současné době již jsme 
autorizovanou osobou pro obě výše uvedené profesní kvalifikace a profesní kvalifikaci 
Zámečník. Pro uvedené profesní kvalifikace již tedy můžeme provádět zkoušky a vydávat 
osvědčení v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. 
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M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  
     PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali na třech projektech. 

1. OPVK 1.5 – EU peníze středním školám 

Škola realizovala tyto šablony – klíčové aktivity: 
 
Individualizace výuky  

I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti 
žáků středních škol 

II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků 

IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků 
středních škol 

V rámci těchto šablon byly zavedeny povinné předměty: cvičení z matematiky pro závěrečné 
ročníky, čtenářská gramotnost pro 3. ročníky studijních oborů a konverzace v jazyce 
anglickém a v jazyce německém pro 2. ročníky studijních oborů. 
 
Inovace výuky 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – tvorba digitálních učebních materiálů 

V rámci šablony inovace výuky prostřednictvím ICT bylo vytvořeno 21 sad digitálních 
učebních materiálů, které se v současné době ověřují. 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – stáže 

V/3 - Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů 

 

Projekt byl ukončen 31. 8. 2014. Všechny monitorovací zprávy byly schváleny. V průběhu 
realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % 
poskytnuté částky dotace. Z hlediska finančního uzavření projektu jsou výdaje vynaložené na 
jejich dosažení ve výši 1 406 014 Kč považovány za způsobilé.   

2. UNIV3 

Projekt UNIV3 je zaměřený na přípravu programů pro další vzdělávání. V rámci UNIV3 jsou 
tvořeny programy v souladu s požadavky národní soustavy kvalifikací. V uplynulém školním 
roce jsme se zapojili do pilotního ověřování programů profesních kvalifikací a uskutečnili 
pilotáž dvou programů: Montér elektrických instalací a Montér slaboproudých zařízení.  

3. RAMPS VIP III „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb“ 

V rámci projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III, který je 
realizován středisky výchovné péče, pracoval na naší škole od března 2012 na částečný 
úvazek školní psycholog Mgr. Jan Pisak. Od 1. ledna 2013 převzala tuto pozici speciální 
pedagožka Mgr. Libuše Pecková Svitáková, odborný poradenský pracovník SVP Karviná. 
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Tímto splňovala naše škola dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. podmínky pro zřízení školního 
poradenského pracoviště. 

Mezi hlavní cíle programu patří zajištění poradenské podpory a preventivní péče žákům 
s rizikem poruch chování (opakované porušování školního řádu, disharmonické vztahy mezi 
vrstevníky, terapeutické provázení s cílem získání sebereflexe), zjišťování klimatu a koheze 
tříd a zlepšování interpersonálních vazeb, poskytnutí náhledu na vývoj dítěte/žáka 
s přihlédnutím k jeho rodinné a školní konstelaci, poskytnutí zpětné vazby formou zážitkově 
korektivního působení, hraní rolí s cílem získání náhledu na nevhodnou komunikaci a projevy 
chování. 

Program byl ukončen k 31. 12. 2013. 
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N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,  
     ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 
     PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
Spolupráce s odborovou organizací 

Na střední škole působí 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 
kontrolováno. 
   

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 pracovníků. 

Školská rada pracovala dle svého plánu práce a za školní rok se sešla celkem 2×.  

Dne 19. září 2013 proběhly volby do školské rady – radu bylo nutné doplnit o dva chybějící 
členy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků či zletilých žáků. 23. června 2014 proběhly 
volby do školské rady – byli voleni 2 členové za pedagogické pracovníky školy. 31. srpna 2014 
uplynulo funkční období členů školské rady jmenovaných zřizovatelem. Tito byli v měsíci 
červenci 2014 nově jmenováni.  

Školská rada pracuje v šestičlenném obsazení. Dva členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva 
členové zvoleni za pedagogické zaměstnance školy, jedna členka zvolena za zákonné zástupce 
nezletilých žáků a jeden člen zvolený za zletilé žáky. 

 
Spolupráce s profesními orgány (Hospodářská komora, cechy, profesní organizace a 
další) 

Škola spolupracuje již osmým rokem s Hospodářskou komorou ČR při udělování osvědčení 
Hospodářské komory ČR žákům, kteří ve svém oboru dosáhli vynikajících výsledků a splnili 
daná kritéria Hospodářské komise ČR pro udělení ocenění. V uplynulém roce splnilo kritéria  
celkem 6 žáků (1 žák oboru Strojní mechanik, 2 žáci oboru Elektromechanik pro slaboproudá 
zařízení a 3 žáci oboru Elektromechanik pro silnoproudá zařízení), což je v celé historii zatím 
nejvyšší počet. Škola obdržela od Hospodářské komory ČR Čestné uznání za vysokou úroveň 
praktické přípravy. 
 

Škola je členem a spolupracuje s profesní asociací AEV.  
Škola je členem Asociace učňovských zařízení při MSK. 
Škola, v rámci praktického vyučování při provádění praxe a odborného výcviku žáků, 
spolupracovala celkem s 61 organizacemi našeho regionu. 
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O) CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 
 
Na pedagogické radě konané 30. 8. 2013 byly projednány a schváleny tyto hlavní úkoly a cíle 
pro školní rok 2013/2014:  

� inovace stávajících ŠVP dle potřeb trhu práce a specifikace školy, 

� aktivní přístup k řešení absence a fluktuace žáků, 

� preventivní činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 

� aktivní spolupráce s rodiči, 

� pokračování v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, 

� realizace projektu EU Peníze středním školám, 

� pokračování v projektu UNIV – pilotáž projektu UNIV3, 

� aktivní prezentace školy na veřejnosti, 

� modernizace a aktualizace webových stránek školy, prezentace na sociální síti 
facebook  

 
Všechny výše stanovené úkoly a cíle byly v průběhu školního roku plněny.  

 
Zabezpečení výuky pedagogickými pracovníky 

Ve školním roce 2013/2014 zabezpečovalo chod školy celkem 62 zaměstnanců. Z toho počtu 
bylo 40 pedagogických a 22 nepedagogických zaměstnanců. Z celkového počtu 40 
pedagogických pracovníků byl 1 ředitel, 3 zástupci ředitele, 15 učitelů všeobecně 
vzdělávacích předmětů, 9 učitelů odborných předmětů, 1 vedoucí učitel odborného výcviku    
a 11 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. 
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Srovnání výsledků vzdělávání a výchovy za školní roky 2011/2012 až 2013/2014 
 
 

2011/2012 2,84 

2012/2013 2,72 průměrný prospěch 

2013/2014 2,85 

2011/2012 7 1,7 % 

2012/2013 6 1,4 % 
prospělo s 

vyznamenáním 
2013/2014 3 0,7 % 

2011/2012 344 81,3 % 

2012/2013 344 83,1 % prospělo  

2013/2014 336 83,0 % 

2011/2012 72 17,0 % 

2012/2013 64 15,5 % neprospělo 

2013/2014 66 16,3 % 

2011/2012 89,73  

2012/2013 76,08  
průměrná omluvená 

absence na žáka  
2013/2014 88,72  

2011/2012 2,97  

2012/2013 1,39  
průměrná neomluvená 

absence na žáka  
2013/2014 3,48  

2011/2012 103 24,3 % 

2012/2013 87 21 % udělené pochvaly 

2013/2014 27 6,7 % 

2011/2012 50 11,8 % 

2012/2013 24 5,8 % udělené důtky 

2013/2014 41 10,1 % 

2011/2012 33 7,8 % 

2012/2013 23 5,6 % 
udělené 2. a 3. stupně  

z chování 
2013/2014 20 4,9 % 

 
Z porovnání výsledků za uplynulý školní rok vyplývá: 
- v prospěchu žáků došlo k mírnému zhoršení proti roku 2012/2013, ale výsledky jsou na 

stejné úrovni nebo lepší v porovnání se školním rokem 2011/2012. Největší pokles 
dosažených výsledků je v počtu získaných vyznamenání, 

- v oblasti absence došlo k určitému nárůstu u neomluvené absence, 
- u hodnocení kázeňských výsledků byl zaznamenán značný pokles u udělených pochval, 

způsobený nově stanovenými pravidly pro udělování těchto opatření, ale naopak stále 
přetrvává dobrý trend poklesu udělených snížených stupňů z chování. 
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Srovnání výsledků maturitních a závěrečných zkoušek za školní roky 2011/2012, 
2012/2013 a 2013/2014 

 

 
 
Počet neprospívajících u maturitní zkoušky v jarním a podzimním období 2014 je vyšší oproti 
období 2013. Tento výsledek je ovlivněn především obtížností didaktického testu 
z matematiky. Dle výsledků zaslaných společností CERMAT lze konstatovat, že žáci třídy ME 4. 
(Mechanik elektrotechnik) dosáhli nadprůměrných výsledků ve všech předmětech státní části 
ve srovnání s průměrným výsledkem ve stejné skupině oborů v ČR. V této třídě prospěl jeden 
žák s vyznamenáním. Žáci třídy ET 4. (Elektrotechnika) dosáhli nadprůměrných výsledků 
v jazyku českém a literatuře, průměrných v matematice a podprůměrných v cizím jazyce  ve 
srovnání s průměrným výsledkem ve stejné skupině oborů v ČR. Žáci třídy EP 2. (Provozní 
elektrotechnika) dosáhli výrazně nadprůměrných výsledků v cizím jazyce, ale podprůměrných 
výsledků v českém jazyce a literatuře a v matematice ve srovnání s průměrným výsledkem ve 
stejné skupině oborů v ČR. 
 
U závěrečných zkoušek jsme v porovnání s předchozím školním rokem zaznamenali mírný 
pokles vyznamenaných žáků a mírný nárůst žáků, kteří prospěli. Nárůst procenta žáků, kteří 
neprospěli byl způsoben neúčastí žáka na opravné zkoušce z důvodu nemoci. V případě jeho 
účasti by mohlo být procento u žáků, kteří neprospěli, nižší než ve školním roce 2012/2013. 
Počet neúspěšných osciluje v posledních třech letech mezi 0 až 2 žáky.  
Ve školním roce 2013/2014 jsme se, po zkušenostech z předcházejícího roku, nepřipojili 
k JZZZ. S výjimkou praktického zadání pro obor Strojní mechanik jsme použili zadání vlastní. 
 
 
 
 

   žáků  

    celkem u zkoušky 

prospělo              
s vyznamenáním                

(%) 

prospělo          
(%) 

neprospělo                              
(%) 

2011/2012 64 61 — 73,8 26,2 

2012/2013 74 71 — 88,7 11,3 
Maturitní 
zkoušky 

2013/2014 68 55 0,6 77,6 21,8 

2011/2012 49 43 9,3 90,7 0,0 

2012/2013 49 41 14,6 82,9 2,4 
Závěrečné 

zkoušky 

2013/2014 73 62 12,9 83,9 3,2 
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Fluktuace žáků 
 

Důvody fluktuace žáků: 

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

zanechání studia 27 29 41 21 27 

přestup na jinou školu 11 2 11 13 13 

ukončení – neprospěch 10 8 4 7 2 

vyloučení 1 0 0 0 0 

úmrtí 0 1 0 1 0 

celkem 49 40 56 42 42 
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Vlastní programy a projekty 
 

Školní preventivní strategie a Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 
 
Program výchovného poradenství na školní rok 2013/2014 
 
Plán EVVO a ICT plán SŠ na školní rok 2013/2014 
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Účast, organizace a příprava soutěží 

Mezinárodní soutěže – výsledky a účast 

Zlatý pilník, 12. ročník       15. místo  1 žák 

Zlatý pohár LINDE, 18. ročník      16. místo  1 žák 

Matematický klokan 2013, kategorie Junior       25 žáků 

Městské kolo ve veslování na trenažéru    1. místo  8 žáků 

Krajské kolo ve veslování na trenažéru    3. místo  8 žáků 
 
Městské soutěže – organizace 

Městské kolo středoškolských her ve stolním tenisu družstav 

Turnaj ve volejbalu smíšených družstev 
 
Regionální soutěže – výsledky a účast 

KOVO Junior 2014 – Strojní mechanik             5. místo  1 žák 

Městské kolo ve fotbale      3. místo        14 žáků 

Městské kolo středoškolských her v plavání   2. místo   7 žáků 

Městské kolo středoškolských her v házené   2. místo  8 žáků 

Městské kolo ve stolním tenisu     1. místo  7 žáci 

Krajské kolo ve stolním tenisu     1. místo  4 žáci 

Republikové kolo ve stolním tenisu     2. místo  4 žáci 

Městské kolo v košíkové      4. místo           10 žáků 

Městské kolo středoškolských her v odbíjené   3. místo           10 žáků 

Městské kolo středoškolských her v silovém víceboji  4. místo           6 žáků 

Městské kolo středoškolských her ve florbalu   5. místo           14 žáků 

Městské kolo středoškolských her ve futsalu   4. místo  11 žáků 

Krajské kolo ve stolním fotbalu     2. místo  6 žáků 

Republikové kolo ve stolním fotbalu    9. místo  2 žáci 

Městské kolo středoškolských her v orientačním běhu  2. místo  19 žáků 
 
Celkově jsme se v Lize středních škol umístili na 2. místě, což přineslo naší škole 5 000 Kč. 
 
V rámci výuky 

Ekologický pobyt, 2. ročníky, říjen 2013 
Lyžařský výcvik, 1. ročníky, únor 2014 
Sportovně turistický kurz, 2. a 3. ročníky, červen 2014  
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

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 a praxe byla prováděna školení k bezpečnosti          
a ochraně zdraví při práci u každého nového tématu a na odborném výcviku opakovaně na 
začátku každého měsíce.  

V průběhu školního roku byla věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci trvalá 
pozornost, nedošlo k žádné mimořádné události. 
 
Přehled úrazovosti 

Ve školním roce 2013/2014 bylo zaevidováno celkem 27 školních úrazů žáků a 2 úrazy 
zaměstnanců. Z celkového počtu 27 školních úrazů vznikla absence ve vyučování na základě 
úrazu v 10 případech, kdy byl sepsán záznam o úrazu. Na žádost zákonných zástupců nebo 
zletilých žáků byl sepsán 1 záznam. V tomto školním roce došlo, ve srovnání s předchozím 
školním rokem, k poklesu o 7 evidovaných úrazů žáků, u zaměstnanců došlo k poklesu 
o 1 úraz. 

 
Za bolestné bylo žákům vyplaceno (u čtyř úrazů) celkem 9 400 Kč.  
 
 

   žáci    

měsíc 

zaměst
nanci praktické vyučování teoretické vyučování celkem  

 
počet 
úrazů 

počet 
evidovaných 

úrazů 

z toho 
vzniklá 

absence 

počet 
evidovaných 

úrazů  

z toho 
vzniklá 

absence  

počet 
evidovaných 

úrazů 

z toho 
vzniklá 

absence 

září  3  1 1 4 1 

říjen    3 1 3 1 

listopad  3 3 1 1 4 4 

prosinec 1 1 1   1 1 

leden    2  2  

únor  1  1  2  

březen  2  1  3  

duben  1  2 1 3 1 

květen  2 1 2 1 4 2 

červen 1 1    1  

červenec  0      

srpen  0      

celkem 2 14 5 13 5 27 10 
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P)  ZÁKLADNÍ STRATEGIE A VÝZNAMNÉ ZÁMĚRY ROZVOJE      
     ŠKOLY 
 
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 a strojírenství.  

Budeme i nadále podporovat výuku nedostatkových oborů jako je obor Strojní mechanik, 
Elektrikář a Elektrikář – silnoproud. V příštím školním roce chceme volitelně profilovat obor 
Elektrotechnika směrem k obnovitelným zdrojům energie.  

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

V rámci projektu UNIV3 (proměna středních škol v centra celoživotního učení) jsme pilotně 
ověřili programy dvou profesních kvalifikací Montér elektrických instalací a Montér 
slaboproudých zařízení. V novém školním roce pilotně ověříme další profesní kvalifikaci 
Elektromontér fotovoltaických systémů. Jelikož jsme se stali také autorizovanou osobou, 
budeme nabízet zájemcům tyto profesní kvalifikace v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. 

Nadále budeme nabízet výuku ve dvouletém nástavbovém studiu Elektrotechnik pro provoz.  

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

Nadále budeme klást velký důraz na plnění programu prevence sociálně patologických jevů se 
zdůrazněním módních rizikových trendů dětí a mládeže a plánu environmentálního 
vzdělávání výchovy a osvěty. 

Jako každoročně se budeme účastnit projektů v rámci autoevaluace, především pak projektů 
zjišťujících přidanou hodnotu získanou vzděláváním a výchovou v naší střední škole.  
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Q)  ZÁVĚR 
 

Z výše uvedených údajů výroční zprávy za školní rok 2013/2014 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.  
  
 
 
 
V Havířově 15. října 2014 
 
 
 
 
 
       
         Ing. Vladislav Walach 
                              ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

1. Přehled výsledků MZ v jarním termínu a přehled celkových výsledků MZ za školní rok 
2013/2014 

2. Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 
3. Doložka školské rady o schválení výroční zprávy 
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Vysv�tlivky

DT – didaktický test
PP – písemná práce
ÚZ – ústní zkouška

ME – elektrotechnická m��ení
OVT – organiza�ní a výpo�etní technika
EPS – elektronické po�íta�e a po�íta�ové sít�
EA – elektronika
PRG – programování a po�íta�ová gafika
EE – elektroenergetika
PZzOP – praktické zkouška z odborných p�edm�t�
PZzOV – praktická zkouška z odborného výcviku
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P�íloha �. 2  Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014
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Příloha č. 3 
 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace 
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 

 
 
 

schválila 
 

podle zákona č. 561/2004 Sb. § 168 odstavce 1, písmene b) 
 

dne 23. 10. 2014   
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY 
ZA ŠKOLNÍ ROK  2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla předložena školské radě 
15. října 2014. Se zprávou byl podrobně seznámen zpravodaj školské rady, který informoval 
ostatní členy. Všechny dotazy byly zodpovězeny a připomínky zohledněny.  

 
Školská rada na svém zasedání 23. října 2014 jednohlasně schválila předloženou výroční 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014. 

 
 

 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 

Josef Bardoň 


