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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ČŠI - Česká školní inspekce 
ČMOS - Českomoravský odborový svaz    
DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků 
EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta         
ICT - informační a komunikační technologie 
IROP - integrovaný regionální operační program  
JZZZ - jednotné zadání závěrečné zkoušky 
KVIC - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
NT - náhradní termín 
MSK - Moravskoslezský kraj  
MŠMT  - ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
MZ - maturitní zkouška   
OV - odborný výcvik 
OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OT - opravný termín 
POKOS - příprava obyvatel k obraně státu 
PV - praktické vyučování 
PPP - pedagogicko-psychologická poradna        
RVP     - rámcový vzdělávací program 
SPC - speciální pedagogická centra 
SŠ  - střední škola   
ŠPZ - školské poradenské zařízení 
SVP - speciální vzdělávací potřeby    
ŠVP    - školní vzdělávací program 
THP - technickohospodářští pracovníci        
TV  - teoretické vyučování 
ZZ  - závěrečná zkouška 

 
 

Zkratky oborů 
EP  - Elektrotechnik pro provoz 
DPI - Elektromechanik domovních a průmyslových instalací 
ET  - Elektrotechnik pro informační technologie 
SZT - Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky 
ME  - Mechanik elektronik pro výpočetní techniku 
MZ   - Mechanik strojů a zařízení 
SM  - Strojní mechanik               
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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 
❶ Základní údaje o škole 
název školy        Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,  
                                                     příspěvková organizace 
adresa                 Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark 
zřizovatel           Moravskoslezský kraj 
právní forma     příspěvková organizace 
IČ                       13644289 
IZO               .   107 880 245 
REDIZO  600 016 510 
telefon              553 810 000 
fax                      596 884 827 
ID DS  u53fck8 
e-mail                 skola@ssph.cz 
elektronická podatelna sshs@po-msk.cz 
webová stránka   www.ssph.cz 
 
 
❷ Údaje o vedení školy  
ředitel              Ing. Vladislav Walach 
zástupce ředitele pro PV Ing. Tomáš Kostka 
zástupce ředitele pro TV Mgr. Simona Daňhel Sudacká 
zástupce ředitele pro PE Lucie Chudobová 
 
 
❸ Údaje o školské radě 
 

Na základě jmenování radou kraje MSK a výsledku voleb má školská rada tyto členy: 
 
 zvoleni za pedagogické pracovníky SŠ (1. 9. 2017 – 31. 8. 2020) 

 Josef Bardoň, předseda školské rady 
 Mgr. Ladislav Blahuta, místopředseda školské rady 

 
 jmenováni radou kraje (1. 9. 2017 – 31. 8. 2020) 

 PaedDr. Svatopluk Novák 
 MUDr. Martin Gebauer 

 
 zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky SŠ (1. 9. 2017 – 31. 8. 2020) 

 Daniel Chrobok 
 Žaneta Tabáček Wlosoková 
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❹ Charakteristika školy 
 
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 70leté historii vždy zabezpečovala výchovně vzdělávací činnost v technických 
učebních oborech ukončených závěrečnou zkouškou a později i v oborech studijních 
ukončených maturitní zkouškou. Byly to zejména obory strojního a elektrotechnického 
zaměření. 

Po provedení racionalizace sítě škol a školských zařízení, včetně vyučovaných oborů, v okrese 
Karviná v letech 1996 – 1997 činnost školy pokračovala, ale už pod označením Střední odborné 
učiliště technické, které se ve své oborové struktuře nadále soustřeďovalo na výuku 
technických učebních a studijních oborů strojního a elektrotechnického zaměření.  

Pro 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 2019/2020 
nastoupilo do I. ročníků 116 žáků do 5 tříd řádného a 1 třídy nástavbového studia. K 30. 9. 2019 
měla škola celkem 405 žáků rozdělených do 18 tříd a 31 učebně výrobních skupin. Žáci se 
připravovali v 8 různých oborech dle 9 školních vzdělávacích programů. Celková kapacita školy 
800 žáků, daná rejstříkem škol, nebyla překročena. 
 
 
 

  

 
 
Hlavní budova školy, Havířov-Šumbark, Sýkorova 613/1 
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❺ Areál střední školy 
 
Střední škola je komplexní zařízení. Tvoří jej škola pro teoretické vyučování s kapacitou 
27 učeben, z toho 10 odborných (3 jazykové učebny, 3 laboratoře elektrotechnických měření, 
3 učebny výpočetní techniky, 1 laboratoř číslicové techniky). Škola má k dispozici 2 tělocvičny, 
z nichž jedna je herna stolního tenisu, posilovnu a venkovní hřiště. V areálu školy je také velký 
společenský sál s kapacitou 150 míst a nová knihovna s klubovnou preventivně-výchovné 
činnosti.  

Pro zabezpečení praktického vyučování ve školním roce 2019/2020 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 58. 
Další součástí školy je jídelna s vlastní kuchyní, bufet, skladové prostory a zázemí pro správu, 
údržbu a úklid.  
 

 
 
 
A – hlavní budova | ředitelství, jídelna, bufet, knihovna, odborné učebny 
B – budova staré školy | odborné učebny 
C – budova nové školy | učebny, společenský sál školy 
D – tělocvična 
E – sociální budova 
F – svářečská škola 
G – sportovní hala 
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B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ  
      

Ve školním roce 2019/2020 jsme vzdělávali podle ŠVP v těchto oborech: 

 

Kód Název oboru dle RVP Název ŠVP Platnost 
ŠVP od  

Délka  
přípravy 

23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 1. 9. 2017 
 

3 roky 
s VL 

26-51-H/01 Elektrikář 
Elektromechanik 

domovních a 
průmyslových instalací 

1. 9. 2018 3 roky 
s VL 

26-51-H/02 Elektrikář – 
silnoproud 

Elektromechanik 
domovních a 

průmyslových instalací 
1. 9. 2017 3 roky 

s VL 

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

Elektromechanik 
sdělovací a zabezpečovací 

techniky 
1. 9. 2017 3 roky 

s VL 

26-41-L/01 Mechanik 
elektrotechnik 

Mechanik elektronik pro 
výpočetní techniku (L+H) 1. 9. 2016 4 roky 

s MZ + VL 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

Elektrotechnik pro 
informační technologie 1. 9. 2015 

4 roky 
s MZ Elektrotechnik pro 

obnovitelné zdroje 
energie 

1. 9. 2015 

23-44-L/01 Mechanik strojů  
a zařízení 

Mechanik strojů  
a zařízení (L+H) 1. 9. 2018 4 roky 

s MZ + VL 

26-41-L/52 Provozní 
elektrotechnika Elektrotechnik pro provoz 1. 9. 2016 2 roky 

s MZ 
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Stavy žáků k 30. září 2019  
      

Obory vzdělání s výučním listem 
ročník 

Celkem 
I. II. III.  

23-51-H/01 Strojní mechanik  16 17 11  44 

26-52-H/01 Elektromechanik sdělovací a 
zabezpečovací techniky 10 10 28  48 

26-51-H/02 Elektromechanik domovních a 
průmyslových instalací --- --- 15  15 

26-51-H/01 Elektromechanik domovních a 
průmyslových instalací 16 13 ---  29 

Obory vzdělání s výučním listem celkem 42 40 54  136 
 
          

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 
ročník 

Celkem 
I. II. III. IV. 

26-41-L/01 Mechanik elektronik  
pro výpočetní techniku (L+H) 39 30 30 19 118 

26-41-M/01 

Elektrotechnik pro informační 
technologie 14 18 18 16 

83 
Elektrotechnik pro obnovitelné 

zdroje energie --- --- 7 10 

23-44-L/01 
 

Mechanik strojů a zařízení (L+H) 
 

13 15 --- --- 28 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou celkem 66 63 55 45 229 
 
          

Obor nástavbového studia 
ročník 

Celkem 
I. II.   

26-41-L/52 Elektrotechnik pro provoz 
(denní studium) 19 21   40 

Nástavbové studium celkem 19 21   40 
          

 ŠKOLA CELKEM 127 124 109 45 405 
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Celková oborová struktura žáků k 30. září 2019 

 
skupina oborů počet žáků % 
 3leté elektro obory 92 22,7 
 4leté elektro obory 201 49,6 
 3leté strojní obory 44 10,9 
 4letý strojní obor 28 6,9 
 2letý nástavbový obor 40 9,9 

 Celkem 405 100,0 

 
 
 

23%

49%

11%

7%

10%

 3leté elektro obory  4leté elektro obory  3leté strojní obory

 4letý strojní obor  2letý nástavbový obor
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI  
    ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2019/2020 byla výuka zabezpečena 62 zaměstnanci, z toho: 

 42 zaměstnanců pedagogických, tj. 68 %, 
 20 zaměstnanců nepedagogických, tj. 32 %. 

 
❶ Složení pedagogických pracovníků 
 

 1 ředitel školy – odborné předměty 
 1 zástupce ředitele pro praktickou výuku – odborné předměty 
 1 zástupce ředitele pro teoretickou výuku – všeobecně vzdělávací předměty 
 26 učitelů, z toho:  12 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty 
            14 učitelů pro odborné předměty 
 2 vedoucí učitelé odborného výcviku 
 11 učitelů odborného výcviku 

 
 
❷ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 
 Ředitel a zástupci ředitele: 

Všichni mají vysokoškolské a pedagogické vzdělání. 

 Teoretické vyučování: 
1 zaměstnanec – výjimka dle § 22 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., ostatní mají 
vysokoškolské a pedagogické vzdělání   

 Praktické vyučování: 
Všichni splňují odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají. 
  

 
❸ Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
Celkový stav    20  
z toho: 

ZŘ      1 
THP      6    
Úklid      5     
Skladní      1 
Údržba      1 
Vrátnice      2 
Školní jídelna      4 

 
Všichni nepedagogičtí zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce. 
 
Pozn.: Údaje o počtech zaměstnanců jsou uvedeny ve fyzických osobách. 
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❹ Věková struktura zaměstnanců 
 
 

Za školu celkem        
        

   věková skupina  

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

 škola celkem  2 5 12 18 20 5 62 

 vyjádření v % 3,23 8,06 19,36 29,03 32,26 8,06 100,00 
 
 
Pedagogičtí pracovníci 

      

        

  věková skupina 

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

ředitel a ZŘ - - 1 1 1 - 3 
učitelé  - 1 6 11 8 - 26 
učitelé OV 2 1 - 3 5 2 13 

celkem 2 2 7 15 14 2 42 
vyjádření v % 4,76 4,76 16,67 35,72 33,33 4,76 100,00 
 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci 

      

        
  věková skupina 

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

 ZŘ - - - 1 - - 1 
 THP - 2 2 1 1 - 6 
 úklid - - 1        1 3 - 5 
 skladní - - 1 - - - 1 
 údržba - - - - - 1 1 
 vrátnice - - - - - 2 2 
 školní jídelna - 1 1 - 2 - 4 

 celkem - 3 5 3 6 3 20 
 vyjádření v %         - 15,00 25,00 15,00 30,00 15,00 100,00 
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 
    KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 
 

kód oboru název oboru délka 
studia 

žáci přihlášení 
do I. ročníku 

žáci přijatí 
do I. ročníku nastoupilo 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 22 2 22 2 13 2 

26-51-H/01 Elektrikář 3 23 0 23 0 10 0 

26-52-H/01 Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje 3 18 2 18 2 10 1 

26-41-L/01 Mechanik 
elektrotechnik 4 52 2 52 2 37 2 

26-41-M/01 Elektrotechnika 4 35 1 35 1 14 1 

23-44-L/01 Mechanik strojů a 
zařízení 4 26 0 26 0 13 0 

Nástavbové studium  

26-41-L/52 Provozní 
elektrotechnika 2 24 1 23 1 19 1 

CELKEM  200 8 199 8 116 7 

 
Údaje jsou za 4 kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. 
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E) VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

❶ Prospěch jednotlivých tříd (k 31. 8. 2020) 
 

třída počet 
žáků 

průměrný 
prospěch 

prospělo s 
vyznamenáním prospělo neprospělo 

SM 1. 15 2,574 1 14 0 

EL 1. 25 2,587 2 21 2 

ME 1. 25 2,655 0 22 3 

MZE 1. 26 2,670 0 24 2 

ET 1. 14 2,192 0 14 0 

EP 1. 16 2,279 0 14 2 

I. roč. 121 2,528 3 109 9 

SM 2.  17 3,056 1 16 0 

EL 2. 22 2,420 0 22 0 

 ME 2. 30 2,712 1 29 0 

MZ 2. 14 2,982 0 14 0 

ET 2. 19 2,698 0 18 1 

EP 2. 20 2,525 0 20 0 

II. roč. 122 2,697 2 119 1 

ESM 3. 25 2,629 0 25 0 

SZT 3. 26 2,496 1 25 0 

ME 3. 30 2,366 1 29 0 

ET 3. 24 2,517 0 22 2 

III. roč. 105 2,489 2 101 2 

ME 4. 19 2,327 2 17 0 

ET 4. 24 2,574 1 23 0 

IV. roč. 43 2,465 3 40 0 

Škola 391 2,562 10 369 12 

 
Ve školním roce 2019/2020 nebyly dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020, 
u závěrečných maturitních ročníků a také u závěrečných třetích ročníků opravné zkoušky 
stanoveny. Všichni žáci byli připuštěni k maturitním i závěrečným zkouškám. 
Opravné zkoušky ostatních ročníků, které proběhly ve dnech 25. a 26. srpna 2020, konali pouze 
4 žáci, z toho ze dvou předmětů jen 1 žák. 
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❷ Výsledky maturitních zkoušek 
 

řádný termín – jarní zkušební období 

třída počet žáků 
ve třídě 

počet žáků 
u MZ prospělo neprospělo nekonalo MZ 

ET 4. 24 24 17 7 
 

0 
ME 4. 19 18 14 4 1 
EP 2. 20 19 11 8 1 

 Celkem 63 61 42 19 2 
 
 
řádný a náhradní termín – podzimní zkušební období 

Žádný žák neabsolvoval maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 
v řádném nebo náhradním termínu. 
 
 
první opravný termín – podzimní zkušební období 

třída  počet žáků 
u MZ prospělo neprospělo  

ET 4.  7 4 3  
ME 4.  4 

 
2 2  

EP 2.  7 7 0  

Celkem  18 13 5  

 
 
celkové výsledky k 30. 9. 2020 (řádný, náhradní a první opravný termín)  

třída počet žáků 
ve třídě 

počet žáků 
u MZ prospělo neprospělo nekonalo MZ 

ET 4. 24 24 21 3 0 
ME 4. 19 18 16 2 1 
EP 2. 20 19 18 1 1 

Celkem 63 61 55 6 2 

  96,8 %* 90,2 %** 9,8 %** 3,2 %* 

 
Poznámka: 

* z celkového počtu žáků ve třídách 
**  z celkového počtu žáků u MZ 
 
 
 
 
 



 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace  - 14 - 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

❸ Výsledky závěrečných zkoušek 
 
řádný termín 

třída obor počet 
žáků  

počet 
žáků u ZZ 

prospělo 
s vyzn. prospělo neprospělo nekonalo 

ZZ 

ESM 3. SM 11 11 1 5 4 1 

ESM 3. DPI 14 14 3 11 0 0 

SZT 3. SZT 26 26 2 19 5 0 

Celkem  51 51 6 35 9 1 
 
 
náhradní termín a opravný termín zkoušky 

třída obor počet 
žáků v NT 

počet 
žáků v OT 

prospělo 
s vyzn. prospělo neprospělo 

nekonalo 
ZZ v NT 
ani OT 

ESM 3. SM 1 4 0 4 1 0 

ESM 3. DPI 0 0 0 0 0 0 

SZT 3. SZT 0 5 0 2 3 0 

ME 3. (4.) ME 29 0 5 21 3 0 

Celkem  30 9 5 27 7 0 
 
 
celkové výsledky k 30. 9. 2020 

třída obor počet 
žáků 

počet žáků 
 u ZZ 

prospělo 
s vyzn. prospělo neprospělo nekonalo 

 ZZ 

ESM 3. SM  11 11 1 9 1 0 

ESM 3. DPI 14 14 3 11 0 0 

SZT 3. SZT 26 26 2 21 3 0 

ME 3. (4.) ME 29 29 5 21 3 0 

Celkem  80 80 11 62 7 0 

   100 %* 13,8 %** 77,5 %** 8,7 %** 0 %* 

 
Poznámka: 

* z celkového počtu žáků ve třídách 
**  z celkového počtu žáků u ZZ 
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❹ Výsledky zkoušek podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 
 

Třída Obor Počet 
absolventů 

Počet žáků 
u zkoušky Vyhovělo Nevyhovělo 

EP 2. EP 19 16 16 0 

ET 4. ET 24 12 12 0 

ESM 3. DPI 14 11 8 3 

SZT 3. SZT 26 19 5 14 

Celkem  83 58 41 17 
 
 
❺ 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 10 10 10 0 0 

SM 2/2 10 10 9 0 1 

MZ 2 12 12 11 1 0 

Celkem 32 32 30 1 1 
 
 
 
❻ 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 10 10 9 0 1 
MZ 2 11 11 11 0 0 

Celkem 11 11 0 0 0 
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F) PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, VÝCHOVNÉ 
PORADENSTVÍ, EVVO A ICT 
 
❶ Prevence rizikových projevů chování, výchovné a kariérové poradenství 
 
Realizace metodických pokynů MŠMT ČR 
Na základě stanovených úkolů a cílů pro školní rok 2019/2020 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. 

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. Metodici prevence se celoročně účastní různých vzdělávacích akcí, které souvisejí 
se sociálně patologickými jevy. 
 
 
Seznam preventivních akcí 

 
 srpen 2019 

 
 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 
 

 Název akce:   Práce se vztahy ve třídě (OKAP) 
Forma:  seminář 
Cílová skupina: třídní učitelé 1. ročníků 
Komentář:  seminář zaměřený na práci se žáky 
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 září 2019 
 

 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) Minimální preventivní program 
          3) Legislativa 
          4) Metodici prevence, výchovný poradce 
 
 

 Název akce:  Kroužková činnost 
Forma:  volnočasová aktivita 
Cílová skupina: žáci školy 

Komentář:   
Sportovní kroužky 
Probíhají vždy od 14.15 do 16.15 hodin ve sportovních zařízeních naší školy pod vedením našich 
pedagogů. 
 
Posilovací cvičení  Mgr. Milan Kapolka   
Sportovní hry  Ing. Dušan Pauček   
Sálová kopaná  Ing. Tomáš Daňhel 
Bojová umění  Ing. Ondřej Štefek   
 
 

 Název akce:  Motivační workshopy (OKAP) 
Forma:  adaptační kurz 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  dvoudenní adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků 
 

    
 
 

 Název akce:   Práce se vztahy ve třídě (OKAP) 
Forma:  seminář 
Cílová skupina: třídní učitelé 1. ročníků 
Komentář:  seminář zaměřený na práci se žáky 
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 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. Vybráno 6 085 Kč. 
 

 Název akce:  Ukliďme svět 
Forma:  projekt 
Cílová skupina: žáci třídy ME 2., ET 2., část EL 2. 
Komentář:  každoroční úklid černé skládky u Sušanských rybníků 
 
 

 říjen 2019 
 

 Název akce:  12. krajská konference prevence rizikového chování 
Forma:  konference 
Cílová skupina: metodici prevence 
Komentář:  program 
 
Prevence rizikového chování – aktuality ze světa (MŠMT a MSK) – Mgr. Andrea Matějková 
Příběhy z našich škol – stížnosti a jejich řešení – Mgr. Ivana Jírů a Mgr. Miroslav Trykar 
Sociální sítě jako hřiště…pro kohokoliv… – JUDr. Jan Kolouch, PhD. 
Vztahová vazba – špatný začátek i naděje na změnu – PhDr. Petr Štěpaník 
Lhaní a manipulace – PhDr. Lenka Svobodová 
Psychiatrie v dětech – děti v psychiatrii – MUDr. Kateřina Černeková 
Spolupráce OSPOD a školy – PhDr. Linda Nováková Palatá 
Aplikace individuálního koučinku ve školách – Mgr. Adam Wojtovicz 
 
 

 Název akce:  Ekologický pobyt žáků v Horní Lomné 
Forma:  prožitková aktivita 
Cílová skupina: žáci 2. ročníků 
Komentář:  práce s třídním kolektivem, výchova ke zdravému životnímu stylu 
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 Název akce:  Krajská sbírka potravin 
Forma:  sbírka 
Cílová skupina: všichni žáci a zaměstnanci školy 
Komentář:  spolupráce s azylovým domem pro matky s dětmi v Havířově; pomoc  

 sociálně potřebným   
 

    
 
 

 listopad 2019 
 

 Název akce:  Styly učení 
Forma:  zážitkový program 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků maturitních 
Komentář: PPP Karviná 

     
 Název akce:  Armáda spásy Havířov 

Forma:  beseda 
Cílová skupina: žáci tříd SM 1., SM 2., ET 1., EL 1. 
Komentář:  beseda vedená Mgr. Tomášem Kolondrou z pobočky Armády spásy 

 v Havířově zaměřená na život v azylových domech 
 

 Název akce:   Práce se vztahy ve třídě (OKAP) 
Forma:  seminář 
Cílová skupina: třídní učitelé 1. ročníků 
Komentář:  seminář zaměřený na práci se žáky 
 

 Název akce:  Novinky v prevenci 
Forma:  přednáška 
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 
Komentář:  informace z konference prevence v Malenovicích 
 

 Název akce:  Podání žádosti o dotaci na kroužkovou činnost 
Forma:  žádost o dotaci 
Cílová skupina: žáci školy 
Komentář:  žádost každoročně podávána na odbor školství a kultury města Havířova 
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 Název akce:  Legislativa ve věcech rizikového chování ve škole 
Forma:  přednáška 
Cílová skupina: metodici prevence 
Komentář:  přednáška Mgr. Jaroslava Šejvla 

 
 

 prosinec 2019 
 

 Název akce:  TECHNIÁDA 2019 
Forma:  zážitková aktivita 
Cílová skupina: celoškolní projekt, žáci 9. tříd ZŠ 
Komentář:  aktivita na podporu technického vzdělávání 
 

    
 
 

 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 
 

 Název akce:  E-bezpečí 
Forma:  projekt 
Cílová skupina: všichni žáci 
Komentář:   projekt se zaměřuje na bezpečnost dětí v online prostředí, především  

na vzdělávání, výzkum a intervenci, 1 žák postoupil do užšího výběru 
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 leden 2020 
 

 Název akce:  Olympiáda lidských práv 
Forma:  soutěž 
Cílová skupina: žáci ET 3. 
Komentář:  soutěž určená pro studenty středních škol pořádaná neziskovým 

 spolkem Leges Humanae, cílem je přispět k lidsko-právnímu vzdělávání a 
 zvýšit informovanost studentů o aktuálních společenských, ale 
 i právních a politických tématech 

 
 Název akce:  Zdravý životní styl 

Forma:  beseda 
Cílová skupina: žáci ET 1., EP 1. 
Komentář:  beseda na téma zdravého životního stylu – pozitiva, negativa, trávení 

 volného  času… 
 
 
 únor 2020 

 
 Název akce:  Schůzka metodiků prevence Havířov 

Forma:  seminář 
Cílová skupina: metodici prevence 
Komentář:  informace OMPA 

 
 

 Název akce:  Lyžařský výcvik Horní Bečva 
Forma:  prožitková aktivita 
Cílová skupina: žáci 1. ročníků 
Komentář:  práce s třídním kolektivem, seznamovací aktivity, utužování vztahů 

 v třídním kolektivu, výchova ke zdravému životnímu stylu 
  

    
 
 

 Název akce:  E-bezpečí 
Forma:  projekt 
Cílová skupina: všichni žáci 
Komentář:  projekt se zaměřuje na bezpečnost dětí v online prostředí, především na 

 vzdělávání, výzkum a intervenci 
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 Název akce:  Turnaj v šachu (OKAP) 
Forma:  soutěž 
Cílová skupina: vybraní žáci 
Komentář:  turnaj v šachu v rámci volnočasových aktivit  
 
Celoročně 
Účast ve středoškolských hrách, sportovní soutěže, výchovné komise, třídnické hodiny, třídní 
schůzky, individuální programy učitel-žák. 
 
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 a tělesná kultura (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. 
 
 
❷ Výchovná činnost 
 
Ve školním roce 2019/2020 jsme na všech malých a velkých výchovných komisích řešili zejména 
záškoláctví, které je stále největším výchovným problémem. 
 
Výchovná komise ve školním roce 2019/2020 zasedala pouze čtyřikrát, všechny byly 
v 1. pololetí. Z celkového počtu čtyř výchovných komisí jsme třikrát řešili neomluvenou absenci 
u žáků maturitních ročníků, v jednom případě nevhodné chování ke spolužákovi.  

 
Na malý počet výchovných komisí má vliv velmi dobrá práce třídních učitelů a učitelů 
odborného výcviku, kteří jednají se zákonnými zástupci, s metodiky prevence, s výchovnou 
poradkyní. Dokážeme vše včas podchytit, úspěšně řešit problémy, pomáhat žákům, 
informujeme zákonné zástupce a jednáme s nimi, stejně jako s dalšími partnery. Do příznivé 
bilance počtu výchovných komisí se projevilo i uzavření škol v březnu 2020.  
 
Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
V průběhu školního roku 2019/2020 jsme vzdělávali 54–56 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Počet žáků se v průběhu školního roku nepatrně měnil zejména podle toho, kdy 
žákům vypršela platnost posudků ŠPZ nebo kdy zákonní zástupci žáků 1. ročníků dodatečně 
doložili Doporučení školského poradenského zařízení.  
 
Podle změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami jsme ve školním roce 2019/2020 nevytvářeli plány pedagogické podpory 1. stupně 
a nevzdělávali jsme žádného žáka s individuálním vzdělávacím plánem.  
 
Ke dni 26. září 2019 jsme vzdělávali 54 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V jednotlivých ročnících byla situace následující: 1. ročník 21 žáků, 2. ročník 15 žáků, 3. ročník 
12 žáků, 4. ročník 6 žáků. 
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Ke dni 14. dubna 2020 jsme vzdělávali 56 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V jednotlivých ročnících byla situace následující: 1. ročník 21 žáků, 2. ročník 15 žáků, 3. ročník 
12 žáků, 4. ročník 8 žáků. 
 
Obsah učiva, formy a metody práce s těmito žáky jsem konzultovala s třídními učiteli a s učiteli 
jednotlivých předmětů. Přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl umístěn 
v informačním systému školy a byl k dispozici všem pedagogickým pracovníkům. Byl také 
v průběhu školního roku často aktualizován. Žáci, kteří měli neplatnou zprávu ze školského 
poradenského zařízení, byli posíláni na kontrolní vyšetření. Ti, kteří nebyli schopni zajistit si 
novou a platnou zprávu, byli vyřazeni z evidence.  
 
Ve školním roce 2019/2020 bylo evidováni 8 žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek 
pro konání maturitní zkoušky. Na základě posudku školského poradenského zařízení byli tři 
zařazeni do skupiny SPUO-I, jeden do skupiny SPUO-III-A. Všichni měli vytvořeny individuální 
podmínky podle posudku školského poradenského zařízení. Pro didaktický test z českého 
jazyka měli k dispozici kompenzační pomůcky. 
 
Pro závěrečné zkoušky jsme měli 4 žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Úpravy 
podmínek průběhu závěrečné zkoušky stanovil ředitel školy, který vycházel z doporučení 
školského poradenského zařízení a z doporučení učitelů, kteří žáka dlouhodobě vzdělávali. 
 
Semináře, školení, intervence 
 

 schůzka výchovný poradců středních škol, kterou realizovala Pedagogicko-
psychologická poradna Karviná, pracoviště Havířov 

 4 intervence školského poradenského zařízení (Havířov, Karviná, Ostrava) 
 školení OKAP – Práce se vztahy ve třídě, pro třídní učitele prvních ročníků 
 školení OKAP – Zážitkové poradenství podle Thomase Dienera 
 školení OKAP – Vedení skupiny v poradenském procesu 
 školení OKAP – Rizikové chování na internetu 

Vzdělávací programy pro žáky  

 Jak se efektivně učit, beseda pro žáky tříd ME 1., ET 1., MZE 1., zaměřen na efektivní 
metody učení  
 

 
❸ Kariérové poradenství 
 
V září 2019 byli všichni žáci maturitních ročníků seznámeni s veletrhem Gaudeamus. 
 
V říjnu 2019 byla aktualizována nástěnka s náborovou tematikou a informacemi o následném 
studiu na VŠ, VOŠ nebo na nástavbovém studiu SŠ. 
 
Začátkem listopadu 2019 se pro žáky tříd ET 4., ME 4. a EP 1. uskutečnila beseda s praktickou 
ukázkou bojové techniky Univerzity obrany v Brně. 
 
V prosinci 2019 a v lednu 2020 školní kariérová poradkyně připravila seminář pro všechny 
maturitní ročníky o možnostech pomaturitního studia se zaměřením na vysoké školy. 
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Na webových stránkách školy v oddílu Poradenství – Kariérový poradce byly opakovaně 
aktualizovány některé důležité informace pro žáky, např. informace o VŠ – jejich dnech 
otevřených dveří, termínech podání přihlášek, přípravných studijních kurzech, o Národních 
srovnávacích  zkouškách, Scio testech či přijímacím řízení, apod. 
 
Další naplánované aktivity, hlavně náborové akce či domluvené prezentace vysokých škol,  byly 
díky uzavření škol zrušeny. 
 
V prvních únorových dnech byli žáci oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a oboru 
Elektrikář – silnoproud  seznámeni s možnostmi nástavbového studia na naší škole, žáci oboru 
Strojní mechanik na jiných školách. Obdrželi informace o podmínkách přijetí, dostali přihlášku 
a byli obeznámeni s procesem přijímacího řízení. 
 
Školní kariérová poradkyně připravila a zrealizovala s žáky minimálně dvakrát měsíčně 
individuální setkání, která vedla k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných 
směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru dalšího studia nebo povolání (OP VVV 
– Šablony I). S žáky 4. ročníků maturitních oborů konzultovala vhodný výběr studia na vysokých 
školách a vyšších odborných školách, s žáky 3. ročníků učebních oborů pak vhodný výběr 
nástavbového studia. Během období uzavření škol veškeré kariérové poradenství pro naše 
žáky, jejich zákonné zástupce a žáky ZŠ probíhalo online. 
   
Pro žáky 1. ročníků všech oborů jsme připravili a zrealizovali ve dvou bězích dvoudenní 
motivační workshopy v Komorní Lhotce (OKAP). Tyto aktivity usnadňují žákům náročný 
přechod ze základní školy na střední školu. Díky dobrým sociálním vztahům v třídních 
kolektivech pak dochází  k efektivnímu naplňování vzdělávacích cílů školy a zmírňuje se riziko 
předčasného ukončení vzdělávání ve vybraných oborech. Všichni třídní učitelé těchto 
1. ročníků se následně zúčastnili dvacetihodinového kurzu Vztahy ve třídě, připravené KVIC, 
aby mohli se svými žáky dále pracovat a vytvářet dobré sociální klima ve třídě. 
 
V rámci DVPP se školní kariérová poradkyně zúčastnila kurzů, které byly připraveny Centrem 
kompetencí: 
 

- Zážitkové poradentství dle Thomase Dienera (8 hodin) 
- Práce se skupinou/vedení skupiny v poradenském procesu (16 hodin) 
- Vývoj kariérového poradenství (8 hodin) 
- Oceňující zvědavost (8 hodin) 
- Vybrané poradenské směry – přístup zaměřený na člověka (8 hodin) 
- People like me – dívky v technických a přírodovědných oborech (8 hodin) 

 
Během celého školního roku byla školní kariérová poradkyně přítomna pravidelným 
metodickým setkáním kariérových poradců vedených Centrem kompetencí. 
 
Školní kariérová poradkyně byla nápomocna na všech burzách škol v rámci prezentace školy, 
jak žákům 9. tříd ZŠ, tak i jejich rodičům při správném výběru studijního či učebního oboru 
následného studia.  
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Uplatnění absolventů po maturitě 
 
Ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí v moravskoslezském regionu lze vyčíst 
úspěšnost zařazení absolventů školy do praxe. Údaje v tabulce jsou k 30. dubnu 2020. 
Za absolventa je považován student do 2 let po složení maturitní zkoušky. 
 

škola (zkrácený název) počet 
nezaměstnaných 

SPŠ elektrotechnická, Havířov 1 
SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava 1 
SŠ, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark 3 
Gymnázium a SPŠ, Frenštát p. R. 3 
SPŠ chemická a gymnázium, Ostrava 3 
SŠ informačních technologií Frýdek-Místek 3 
SPŠ stavební, Havířov 4 
Třinecká obchodní akademie 4 
SOŠ Třineckých železáren, Třinec 4 
SOŠ NetOffice, Orlová 5 
Obchodní akademie, Český Těšín 5 
SPŠ, Karviná 5 
SPŠ, Ostrava-Vítkovice 5 
SPŠ stavební, Ostrava 6 
SŠ teleinformatiky, Ostrava 6 
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová 7 
SPŠ, Obchodní akademie a Jazyková škola, Frýdek-Místek 11 

 
 
❹ Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 
Školní rok 2019/2020 byl opět zaměřen na plnění dlouhodobých záměrů environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Naším cílem je žák, který bude odborníkem ve svém oboru, ale 
který rovněž chápe smysl a důležitost ekologického chování a bude i později ve svém životě 
uplatňovat osvojené návyky – třídit odpad, šetřit s energiemi a vodou, dodržovat zdravý životní 
styl, bude ohleduplný, poctivý a tolerantní. V praxi to pro nás znamená rozvíjet u žáků 
zodpovědný vztah k přírodě a životnímu prostředí, vést studenty k naplňování principů trvale 
udržitelného rozvoje, ale také ovlivňovat širokou veřejnost prostřednictvím konkrétních akcí. 
 
Přímé učení ve venkovním terénu je nezbytnou součástí realizace EVVO na mimoškolní úrovni. 
Navázali jsme tedy na osvědčenou spolupráci s  institucemi zaměřenými na problematiku 
environmentu – ZOO Ostrava, Základní organizace ochránců přírody v Havířově, Městský úřad 
Havířov – odbor životního prostředí, odbor školství a kultury, Magistrát města Český Těšín, 
odbor výstavby a životního prostředí, charitativní organizace. Dle ekonomických možností se 
rovněž snažíme o ekologizaci provozu školy. 
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Třídění odpadu je řešeno na všech dostupných místech – třídy, sborovna, kabinety, kanceláře, 
šatny, školní jídelna. V těsné blízkosti školy jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. 
Pravidelně dochází k estetizaci vnitřního prostředí budovy školy – nová zeleň, nové plakáty 
s ekologickou tematikou, aktuální nástěnky zaměřené na propagaci zdravého životního stylu. 
Kouření před budovou školy není tolerováno a je nekompromisně potíráno. 
 
Rodiče žáků i široká veřejnost jsou o všech našich aktivitách v této oblasti pravidelně 
informováni prostřednictvím webových stránek, nástěnek a tisku. Naše úsilí změnit chování, 
myšlení a postoj k přírodě není cíleno pouze na žáky, ale pochopitelně také na jejich rodiče, 
a – jak již bylo zmíněno v úvodu – také na širokou veřejnost. 
 
V srpnu 2019 došlo k aktualizaci nástěnek s ekologickou tematikou.  
 
V září 2019 jsme opět vyhlásili zahájení soutěže s panem Popelou, naši žáci se tradičně podíleli 
na celonárodní charitativní sbírce pro nevidomé a zrakově postižené Světluška. Na konci 
měsíce jsme se v rámci podzimního projektu Ukliďme Česko opět „pustili“ do úklidu 
Sušanských rybníků, kde jsme rovněž provedli zmlazení porostu a likvidaci náletových dřevin. 
Současně s úklidem okolí rybníků byla opětovně provedena likvidace nepovolené skládky 
v místní chatové osadě.  
 
Stejně jako tomu bylo v předcházejících letech, i letos jsme zabezpečili pro žáky druhých 
ročníků Ekologický pobyt v přírodě v penzionu Studánka v Horní Lomné. První běh se uskutečnil 
v termínu 30. 9. – 4. 10. 2019, druhý v termínu 4. 11. – 8. 11. 2019. Přednáškovou činnost 
na pobytu zajistil pan Lubomír Kminiak, předseda Základní organizace ochránců přírody 
v Havířově, a Daniel Křenek, referent vodního hospodářství a přírody Český Těšín. 
 
V listopadu 2019 jsme vyhlásili pravidelnou sbírku na podporu zvířat v ZOO Ostrava – konkrétně 
pštrosa dvouprstého, jehož stravu sponzoruje naše škola již několik let. Sbírka byla stejně jako 
loni ukončena později, ale částka zato o něco málo vyšší – v loňském roce činila 13 000 Kč, letos 
13 746 Kč.  
 
V prosinci 2019 probíhala další charitativní sbírka – Srdíčkové dny. Výtěžek sbírky je určen 
na nákup kompenzačních pomůcek pro děti, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
odkázány na celodenní péči jednoho z rodičů. Prodejem předmětů se podařilo shromáždit 
4 163 Kč. Další charitativní sbírka – Fond Sidus se již neuskutečnila (důvody jsou zmiňovány 
výše). Dne 5. 12. 2019 proběhlo tradiční setkání koordinátorů EVVO v Ostravě. Hlavním 
tématem byla ochrana biodiverzity. 
 
Letošní školní rok byl pro nás velmi specifický. Vzhledem k uzavření škol v měsíci březnu se 
spousta akcí plánovaných na měsíce březen–červen nemohla uskutečnit.  Den Země byl zrušen, 
neuskutečnily se jarní úklidy Sušanských rybníků a akce související s projektem Ukliďme svět. 
Rovněž charitativní projekty byly pozastaveny a jejich realizace je plánována na září – Liga proti 
rakovině, Fond Sidus. V červnu byla ukončena soutěž ve sběru papíru – soutěž s panem 
Popelou.  
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Naše činnost v oblasti ekologické výchovy je rozmanitá a zahrnuje velmi širokou oblast. 
Na akcích přímo v terénu žáci vidí, že se najdou lidé, kteří jsou k životnímu prostředí stále 
lhostejní. Není to otázka nevědomosti, ale vůle. Děti znají základní pravidla chování v přírodě, 
ale v dospělosti na ně rádi zapomenou. Snad se nám podaří tuto skutečnost změnit, pokud si 
nebudou o přírodě pouze číst, ale sami přiloží ruku k dílu. Naši absolventi jsou ti, kteří se budou 
v budoucnu rozhodovat mezi ekonomickými zájmy a potřebami přírody. Ochrana přírody a 
ekologická rovnováha jsou témata velmi závažná a neměla by být zneužívána k jiným cílům. 
V  poslední době není vůbec snadné se v této problematice zorientovat, neboť někteří 
„ekologové“ si z tématu životní prostředí vyrobili prapor nové „zelené revoluce.“ Snad se nám 
podaří žáky na tyto situace připravit a nebudou nekriticky přijímat veškeré názory, které s touto 
problematikou souvisí. Rovněž doufáme, že naše aktivity pozitivně formují ne pouze naše žáky, 
ale i širokou veřejnost, neboť ohleduplné chování k přírodě a pravidelná péče o okolí může být 
pro ostatní příkladem a podnětem k zamyšlení. 

 
❺  ICT plán školy  

Činnost obou metodiků ICT probíhala ve školním roce 2019/2020 v souladu s náplní práce 
metodika ICT. Vypracovali a naplnili jsme ICT plán školy, průběžně jsme poskytovali pomoc 
ostatním vyučujícím s integrací ICT do výuky většiny předmětů, podíleli jsme se na dalším ICT 
vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovali jsme užití prostředků ICT ve vzdělávání 
i nákupy a aktualizaci hardwaru i softwaru.   
 
„Standard ICT služeb ve škole“ byl naplněn rychlostí připojení k internetu, úrovní dostupnosti, 
počtem  projekční  techniky  i  počtem  PC  podle  všech  kritérií.  Pro kvalitní pokrytí signálem 
byly  instalovány  přídavné přístupové  body  pro  bezdrátový  přístup  k datové  síti  
s ověřováním identity  uživatele  přes  RADIUS  server a došlo k optimálnějšímu rozmístění 
jednotlivých AP v budově školy. Všechny  počítače  mají  legální operační  systém  i  ostatní  
software.  
 
Do plného provozu byl spuštěn školní cloud Microsoft Office 365, v němž mají všichni 
zaměstnanci školy a žáci vytvořen účet a mohou využívat všech služeb, které jsou dostupné 
pod licencí Microsoft 365 A3 pro zaměstnance a Microsoft 365 A3 pro studenty. K dispozici 
mají mailovou schránku s kapacitou 100 GB a cloudové úložiště OneDrive s kapacitou 1 TB. 
 
V lednu 2020 si škola zaregistrovala novou doménu „ssph.cz“ a začal vývoj nových webových 
stránek školy https://www.ssph.cz/skola. Oficiální spuštění bylo naplánováno na konec srpna 
2020. Dále se pracovalo na novém portálu pro sdílení výukových materiálů. Oba weby jsou 
postaveny na redakčním systému Wordpress s nainstalovaným šablonovacím systémem Divi. 
 
Pro distanční výuku žáků během uzavření škol v ČR (období 12. 3. 2020 až 30. 6. 2020) využívali 
učitelé cloudové aplikace Microsoft Office 365 (Teams, Forms) a také webový portál, který byl 
speciálně vytvořen pro tento účel. Nacházel se na URL https://www.ssph.cz/vyuka. Webový 
portál byl přístupný do 30. 8. 2020. Nyní se zde nachází elektronická knihovna s výukovými 
materiály. Během distančního vzdělávání poskytovali oba metodici ICT žákům i pedagogům 
metodickou i technickou pomoc. 
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Struktura i obsah všech webových stránek se průběžně aktualizoval, v informačním a 
komunikačním systému školy byly provedeny drobné úpravy kódu. Obsah webových stránek 
i informačního a komunikačního systému školy je pravidelně zálohován.  
  
Škola  aktivně  komunikovala  s  veřejností  a  zveřejňovala  informace  o  dění  ve  škole 
prostřednictvím svého oficiálního profilu na sociální síti Facebook.  
 
Všichni žáci i zaměstnanci mají přístup do lokální školní domény outech-havirov.cz. Byl  
prováděn  sofistikovaný monitoring datové sítě. Průběžně docházelo k softwarové aktualizaci 
všech školních serverů, počítačů a hlavního školního firewallu SOPHOS. 
 
Na úseku technického vybavení prostředky ICT se v průběhu uplynulého školního roku zejména 
podařilo nakoupit, plně naistalovat a uvést do provozu na dvou učebnách výpočetní techniky 
celkem patnáct a dvacet nových stolních počítačů, dále pro výuku pořídit deset nových tabletů, 
deset notebooků pro žáky na úseku teoretického vyučování, šest notebooků pro žáky 
na odborném výcviku a také průběžně obnovovat vybavení učitelů prostředky ICT.  
 
Proběhla také další etapa modernizace školní bezdrátové sítě wi-fi, došlo k instalaci a zapojení 
dalších přístupových bodů AP a tím k rozšíření pokrytí signálem ve zbývajících prostorách školy.  

 
G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  
     PRACOVNÍKŮ  
 

9/2019 Rekvalifikace instruktora svařování 1 osoba 9 317,- Kč 

9/2019 Školení programu AutoCAD – středně pokročilí 8 osob 35 090,- Kč 

11/2019 Školení svářečského dozoru 1 osoba 4 901,- Kč 

2/2020 Přezkoušení svářeče 1 osoba 10 000,- Kč 

3/2020 Seminář Kázeň a klima školy 2 osoby 1 600,- Kč 

4/2020 Školení Základy obrábění na CNC strojích pro 
pedagogické pracovníky 

6 osob 76 159,82 Kč 

5/2020 Periodická zkouška svářeče 1 osoba 5 445,- Kč 

6/2020 Školení Principy a realizace adaptačních kurzů 1 osoba 390,- Kč 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
Spolupráce s městem Havířov – konkrétní aktivity: 
- v průběhu školního roku pracovaly celkem 4 zájmové sportovní kroužky (Sportovní hry, 

Sálová kopaná, Posilovací cvičení a Bojová umění) za finančního přispění města Havířova 
pro vedoucí těchto kroužků, 

- v měsíci říjnu byla škola pořadatelem městského kola ve stolním tenise družstev a 
jednotlivců, 

- v měsíci prosinci byla škola pořadatelem turnaje smíšených družstev v odbíjené, 

- v měsíci prosinci škola pořádala Techniádu za finančního přispění města Havířova, 

- spolupráce s městem Havířov se uskutečňuje též v rámci EVVO – pravidelný úklid 
Sušanských rybníků a okolí – 2× ročně. 

 
Prezentace školy 
- škola se prezentuje na svých webových stránkách www.ssph.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, škola má také profil na 
facebooku, v aplikaci Google Mapy má škola v rámci svého profilu soubor fotografií a 3D 
pohledů na vybrané odborné učebny a tělocvičnu, 

- škola se taktéž prezentuje v tisku formou příspěvků z významných akcí školy a formou 
inzerce oborů vzdělání, v podzimním období též formou citylightů,  

 

- škola pořádala celkem 4 dny otevřených dveří ve dnech 26. listopadu 2019, 
4. prosince 2019 a 14. prosince 2019 a 18. ledna 2020, školu navštívilo celkem 
79 zájemců o studium; návštěvníci měli možnost seznámit se nejen s celým areálem 
školy, ale i s našimi žáky a pedagogickými pracovníky, 

- 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 „Trhů vzdělávání“, pořádaných okresními Úřady práce Karviná a 
Frýdek-Místek, a Veletrhu středních škol v Avionu v Ostravě. 

 
TECHNIÁDA 2019 
Program pro žáky 9. tříd základních škol z Havířova a okolí v rámci podpory technického 
vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Akce proběhla v prostorách školy 11. prosince 2019. Byli 
pozváni žáci z 19 základních škol. Žáci se zúčastnili různých dovednostních soutěží a ti nejlepší 
byli ohodnoceni věcnou cenou. Akce se zúčastnilo 382 žáků ze 17 základních škol. 
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Kroužek polytechniky v mateřské škole – Dílničky s Tomášem 
V rámci podpory polytechnického vzdělávání v Moravskoslezském kraji a prezentace školy 
na veřejnosti vedl jeden pedagogický pracovník – učitel odborných předmětů 
elektrotechnických – polytechnický kroužek v mateřské škole Mateřinka s. r. o. v Havířově-
Šumbarku. Jedná se o školku, se kterou dlouhodobě spolupracujeme také v rámci projektu 72 
hodin. Tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. 
 
Spolupráce školy se základními a mateřskými školami 
V rámci projektu OKAP spolupracuje naše škola se 4 školami základními a 2 školami 
mateřskými. Spolupráce je založena na polytechnickém vzdělávání a sdílení odborných učeben 
a dílen. 
V průběhu školního roku 2019/2020 se aktivit vedených našimi učiteli odborných předmětů 
elektrotechnických a strojírenských zúčastnili žáci ZŠ 12×, naši učitelé pak zašli za dětmi 
z mateřinek 5×. 
 
 
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ      
   ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

❶ Inspekční činnost ČŠI na místě 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná inspekční činnost na místě. Proběhl pouze řízený 
rozhovor mezi inspektorem ČŠI a ředitelem školy. 
 

❷ Inspekční elektronické zjišťování 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhlo žádné inspekční elektronické zjišťování 
prostřednictvím informačního systému ČŠI InspIS DATA.  
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2019 a stanoveného plánu hospodaření na rok 
2020. 
 

 
 
Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření školy je vyrovnaný rozpočet. Financování 
činnosti školy je kombinací dotací ze státního rozpočtu poskytovaných prostřednictvím 
zřizovatele, dotací zřizovatele, dotací obce a  příjmů z vlastní a doplňkové činnosti.  

Na stránce příjmů je objemově nejvýznamnější položkou dotace na přímé náklady 
na vzdělávání, druhou nejvýznamnější položkou je příspěvek zřizovatele na provoz. 
 
Největší nákladovou položkou jsou osobní náklady, další jsou pak náklady na energie a opravy. 

Za školní rok 2019/2020 činily náklady na opravy 2 271 752,90 Kč.  

přímé náklady/přísp. 
na provoz SR

provozní náklady/přísp. 
na provoz MSK

ostatní zdroje 
(vlastní, cizí)

přímé náklady/přísp. 
na provoz SR

provozní náklady/přísp. 
na provoz MSK

ostatní zdroje 
(vlastní, cizí)

4 5 6 7=4+5+6 8 9=7+8 10 11 12 13=10+11+12 14 15=13+14
A. Náklady celkem (účtová třída 5xx) 32 368,45 7 944,74 5 556,66 45 869,85 460,65 46 330,50 34 136,00 7 351,00 6 060,13 47 547,13 247,00 47 794,13

I. Náklady z činnosti 32 368,45 7 944,74 5 548,50 45 861,69 460,65 46 322,34 34 136,00 7 351,00 6 054,13 47 541,13 247,00 47 788,13
1. Spotřeba materiálu 501 23,02 1 238,25 1 378,44 2 639,71 13,49 2 653,20 20,00 1 000,00 1 530,88 2 550,88 5,82 2 556,70

z toho: učební pomůcky 501.058x 0,00 x 0,00 20,00 20,00 x 20,00

           pohonné hmoty, paliva 
501.04xx bez 

501.044x 29,85 29,85 x 29,85 35,00 35,00 x 35,00
2. Spotřeba energie 502 0,50 1 901,71 1 902,21 361,30 2 263,51 2 125,00 2 125,00 204,36 2 329,36

z toho: voda a stočné 502.030x 136,50 136,50 x 136,50 150,00 150,00 x 150,00
           teplo, TUV, pára 502.040x 1 147,25 1 147,25 x 1 147,25 1 400,00 1 400,00 x 1 400,00
           plyn 502.050x 12,22 12,22 x 12,22 25,00 25,00 x 25,00
           elektrická energie 502.060x 605,74 605,74 x 605,74 550,00 550,00 x 550,00

3. Spotřeba neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Opravy a udržování 511 1 587,44 14,57 1 602,01 0,04 1 602,05 1 400,00 1 000,00 2 400,00 2 400,00

z toho: opravy a údržba nemovitého majetku 511.03xx 1 566,22 1 566,22 x 1 566,22 1 205,00 1 000,00 2 205,00 x 2 205,00
9. Cestovné 512 2,22 186,86 189,08 189,08 3,00 240,00 2,50 245,50 245,50

10. Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Ostatní služby 518 0,32 1 080,70 519,19 1 600,21 3,03 1 603,24 1 100,00 740,26 1 840,26 0,17 1 840,43

z toho: služby spojů (telekomunikace, internet) 
518.030x - 
518.034x 0,31 145,39 145,70 x 145,70 160,00 160,00 x 160,00

           nájemné nemovitostí a pozemků
518.035x -
518.036x 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

13. Mzdové náklady 521 23 618,63 33,17 1 390,85 25 042,65 37,68 25 080,33 24 991,00 30,00 1 752,56 26 773,56 6,71 26 780,27

z toho: platy zaměstnanců

521.030x, 
521.031x, 
521.032x 23 442,99 30,17 66,84 23 540,00 x 23 540,00 24 776,00 30,00 170,88 24 976,88 x 24 976,88

           OPPP (OON), odstupné

521.040x - 
521.041x, 
521.042x, 
521.051x 141,67 3,00 1 261,31 1 405,98 x 1 405,98 155,00 0,00 1 381,68 1 536,68 x 1 536,68

           použití fondu odměn 521.050x 0,00 x 0,00 200,00 200,00 x 200,00
14. Zákonné sociální pojištění 524 7 980,15 10,23 46,47 8 036,85 1,50 8 038,35 8 427,00 77,74 83,71 8 588,45 2,27 8 590,72
15. Jiné sociální pojištění 525 95,72 0,37 96,09 0,02 96,11 50,00 60,00 1,04 111,04 111,04
16 Zákonné sociální náklady 527 492,56 153,56 142,82 788,94 0,12 789,06 545,00 144,60 3,42 693,02 0,13 693,15
17 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Jiné daně a poplatky 538 0,35 0,35 0,35 1,00 1,00 1,00
22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Odpisy dlouhodobého majetku 551 842,10 769,43 1 611,53 43,47 1 655,00 857,52 881,76 1 739,28 27,54 1 766,82

z toho: odpisy majetku pořízeného z inv.transferu
551.06xx-
551.07xx 769,43 769,43 x 769,43 881,76 881,76 x 881,76

29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 237,40 362,58 1 263,86 1 863,84 1 863,84 100,00 200,00 58,00 358,00 358,00
36 Ostatní náklady z činnosti 549 13,65 452,07 22,50 488,22 488,22 115,14 115,14 115,14

II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00  0,00 0,00

V. Daň z příjmů 0,00 0,00 8,16 8,16 0,00 8,16 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00
1. Daň z příjmů 591 8,16 8,16 8,16 6,00 6,00 6,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Výnosy celkem (účtová třída 6xx) 32 368,45 7 717,00 5 669,96 45 755,41 868,15 46 623,56 34 136,00 7 351,00 6 134,73 47 621,73 472,40 48 094,13
I. Výnosy z činnosti 0,00 0,00 1 292,14 1 292,14 868,15 2 160,29 0,00 0,00 2 645,60 2 645,60 472,40 3 118,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 196,43 1 196,43 415,34 1 611,77 1 400,00 1 400,00 219,40 1 619,40
3. Výnosy z pronájmů 603 0,00 452,81 452,81 0,00 253,00 253,00
4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení z pronájmů 641 4,97 4,97 4,97 0,00 0,00

10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Výnosy z prodeje DDNM 645 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků 646 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Čerpání fondů 648 2,22 2,22 2,22 1 200,00 1 200,00 1 200,00
17. Ostatní výnosy z činnosti 649 76,52 76,52 76,52 45,60 45,60 45,60

II. Finanční výnosy 0,00 0,00 42,94 42,94 0,00 42,94 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Úroky 662 42,94 42,94 42,94 40,00 40,00 40,00
3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00  0,00 0,00

IV. Výnosy z transferů 32 368,45 7 717,00 4 334,88 44 420,33 0,00 44 420,33 34 136,00 7 351,00 3 449,13 44 936,13 0,00 44 936,13

2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 32 368,45 7 717,00 4 334,88 44 420,33 44 420,33 34 136,00 7 351,00 3 449,13 44 936,13 44 936,13
z toho: rozpouštění investičního transferu ve věcné a 
časové souvislosti 672.03xx 485,88 485,88 485,88 881,76 881,76 881,76

C. Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 -227,74 121,46 -106,28 407,50 301,22 0,00 0,00 80,60 80,60 225,40 306,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 0,00 -227,74 113,30 -114,44 407,50 293,06 0,00 0,00 74,60 74,60 225,40 300,00

Celkem

Číslo 
položky Název položky Syntetický účet 

Skutečnost k 31. 12. 2019 Návrh rozpočtu roku 2020

Hlavní činnost Hlavní činnost 
celkem

Doplňková 
činnost Celkem

Hlavní činnost Hlavní činnost 
celkem

Doplňková 
činnost
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Investiční akce byly realizovány v objemu 1 073 415,36 Kč.    

Další významnou položkou jsou náklady na pořízení učebních pomůcek, drobného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku v podrozvahové evidenci, které za 
školní rok 2019/2020 činily 1 287 719,49 Kč, z toho z prostředků poskytnutých na realizaci 
projektu OKAP byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 61 009,45 Kč.   

Vyhodnocení a provedení rozborů hospodaření se provádí za hospodářský rok a z těchto 
rozborů vyplývá, že přidělené finanční prostředky pokrývají běžné potřeby školy. 
 
 
K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do žádného rozvojového a mezinárodního 
programu. 
     
 
L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
  V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

V rámci celoživotního učení škola nabízí kurzy pro rozšíření znalostí a dovedností a kurzy pro 
získání profesní kvalifikace. Ve školním roce 2019/2020 měla škola autorizaci pro profesní 
kvalifikace: 

26-014-H Elektromontér fotovoltaických systémů (platnost autorizace skončila 11. 5. 2020) 
 

23-003-H Zámečník 
 
Autorizujícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro uvedené profesní kvalifikace 
můžeme provádět zkoušky a vydávat osvědčení v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
 
 
M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
Ve školním roce 2019/2020 jsme předložili/připravovali/realizovali tyto projekty: 
 

❶ Projekty s měkkými aktivitami v realizaci 
 
Projekt:  Spoluprací k profesionalitě  
Stručný popis: projekt zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony II 
Stav: ve školním roce 2018/2019 byl projekt v přípravné a administrativní fázi; 

projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a bude ukončen 31. 8. 2021 
Role v projektu: žadatel a příjemce 
Alokace na školu 1 296 119 Kč 
Zdroj financování: OP VVV   
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Projekt:  Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK  

Stručný popis: projekt v rámci implementace krajského akčního plánu; 
Stav: realizace projektu; projekt byl zahájen 1. 7. 2018  

a bude ukončen 30. 6. 2021 
Role v projektu: krajský projekt, partner 
Alokace na školu: cca 10,3 mil. Kč  
Zdroj financování: OP VVV    
 

Knihovna 

    
                 před realizací projektu                         po realizaci projektu 
 

Učebna polytechniky 

    
                před realizací projektu                          po realizaci projektu 
 
Strojní dílna 

    
                před realizací projektu                          po realizaci projektu 
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❷ „Tvrdé“ projekty v realizaci 
 
Projekt:  Podpora technických a řemeslných oborů  
Stručný popis: vybudování nové učebny technických měření, automatizace a číslicové 
   techniky a dílny pro výuku odborného výcviku 
Stav:   projekt zahájen v prosinci 2018, probíhají veřejné zakázky na dodavatele 
Role v projektu: partner v krajském projektu 
Alokace na školu cca 4,0 mil. Kč 
Zdroj financování: IROP – ITI OA 
 
Projekt:  Přírodní vědy v technických oborech  
Stručný popis: vybudování nové učebny přírodovědných předmětů pro výuku fyziky, 
    chemie, materiálů a ekologie 
Stav:   projekt zahájen v říjnu 2018, probíhají veřejné zakázky na dodavatele 
Role v projektu: partner v krajském projektu 
Alokace na školu cca 1,3 mil. Kč 
Zdroj financování: IROP – ITI OA 
 
 
❸ Projekty v přípravě 
 
Projekt:  Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II  
Stručný popis: projekt v rámci implementace krajského akčního plánu; 
Stav:   projekt v přípravné fázi; projekt bude zahájen 1. 7. 2020  
Role v projektu: krajský projekt, partner 
Alokace na školu: cca 10,6 mil. Kč  
Zdroj financování: OP VVV 
 
 
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
IROP – Integrovaný regionální operační program 
ITI OA – Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace 
 
 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,  
     ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 
     PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
❶ Spolupráce s odborovou organizací 
Na střední škole působí 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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❷ Spolupráce se Sdružením přátel školy 
Vedení školy spolupracuje se Sdružením přátel školy, Havířov-Šumbark, z. s., které vzniklo dne 
17. 6. 2016. Sdružení přátel školy je zájmový spolek s cíli, které jsou určeny zejména 
ve prospěch mládeže:  

- finanční, organizační a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit žáků, 
- propagace a reprezentace školy, 
- podpora kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti žáků, 
- materiální a finanční podpora modernizace výchovně vzdělávacího procesu. 

   
❸ 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 3×.  

Školská rada pracovala v šestičlenném obsazení. Podrobnější informace jsou uvedeny 
v kapitole A). 
 
❹ Spolupráce s profesními orgány (Hospodářská komora ČR, cechy, profesní       
       organizace a další) 
 
Škola spolupracuje dlouhodobě 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. Za školní rok 2019/2020 bylo ocenění  
uděleno 9 žákům. 
 

Škola spolupracuje s Asociací energetického a elektrotechnického vzdělávání, jejíž je členem.  

Škola je členem Asociace učňovských zařízení při MSK. 
Škola v rámci praktického vyučování při provádění odborné praxe a odborného výcviku žáků 
spolupracovala celkem s 58 organizacemi našeho regionu. 
Jsme členem Havířovsko-karvinského kovo klastru, z. s., jenž  je zájmovým sdružením 
právnických, fyzických podnikajících osob, měst a obcí, vzdělávacích institucí a sdružení, 
sdružených za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací mezi svými členy a tím posílení 
spolupráce mezi malými a středními podniky, institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem 
a dalšími podpůrnými organizacemi.   

 

Aktivity klastru směřují do 4 prioritních oblastí: 
 

 vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, 
 výzkum a vývoj, 
 společný nákup produktů a služeb, 
 prezentace a propagace klastru – marketing a PR členů. 
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O) CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 
❶ Hlavní úkoly a cíle  
 
Na pedagogické radě konané 30. 8. 2019 byly projednány a schváleny tyto hlavní úkoly a cíle 
pro školní rok 2019/2020:  
 
Krátkodobé cíle 
 

 Úspěšnost absolventů u MZ a ZZ 
Ú: zvyšování motivace k učení, lektorská a konzultační činnost, maturitní soustředění, 

doučování v rámci projektu Šablony II, gramotnostní kroužky v rámci projektu OKAP 
Z: vedení školy, učitelé  

 
 Nízká absence a fluktuace žáků, řádná docházka 

Ú: pravidelná kontrola a řešení absence, využívání INKOSu, úzká spolupráce s rodiči 
Z: třídní učitelé a učitelé OV 

 
 Dobré jméno školy na veřejnosti  

Ú: propagace školy na veřejnosti, modernizace a aktualizace webových stránek školy, 
praktická a hlubší spolupráce se ZŠ a MŠ 

Z: vedení školy, všichni zaměstnanci školy 
 

 Zahájení provozu Centra kariérového poradenství 
Ú: s využitím projektu Šablony II a projektu OKAP implementovat kariérové poradenství 

do výchovně-vzdělávacího procesu  
Z: vedení školy, kariérový poradce 

 
 Modernizace odborného zázemí školy 

Ú: rekonstrukce strojovny, vybudování nové učebny technických měření, automatizace 
a číslicové techniky, dílny pro výuku odborného výcviku a učebny přírodovědných 
předmětů pro výuku fyziky, chemie, materiálů a ekologie 
Z: vedení školy, garanti klíčových aktivit 

 
 Zvyšování jazykových kompetencí v anglickém jazyce 

Ú: navázat spolupráci s partnerskou zahraniční školou 
Z: ZŘ TV, předseda předmětové komise pro cizí jazyky 

 
 Zvyšování odborných kompetencí pedagogů v reálném prostředí firem 

Ú: stáže učitelů odborných předmětů a odborného výcviku v reálném prostředí 
zaměstnavatelů, vytvoření regionálního oborového centra 
Z: ZŘ, učitelé odborných předmětů 
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 Pedagogická evaluace 
Ú: ve spolupráci se zřizovatelem sbírat a vyhodnocovat data týkající se kvality 
vzdělávání, včetně materiálně technických podmínek; ověřit evaluační a autoevaluační 
nástroje v podmínkách střední školy; ve spolupráci s NÚV sbírat a vyhodnocovat data 
z pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H 
Z: vedení školy, předsedové předmětových a metodických komisí 

 
Dlouhodobé cíle 
 

 Aktualizace ŠVP, které korespondují s potřebami trhu práce  
Ú: inovace stávajících ŠVP dle konkrétních potřeb a dle aktuální revize RVP 
Z: koordinátor ŠVP, pedagogičtí pracovníci 

 
 Moderní škola zaujímající přední místo mezi odbornými školami v regionu 

Ú: modernizace materiálně technického vybavení školy a její další estetizace, 
účast v projektech, spolupráce se sociálními partnery 

Z: vedení školy, všichni zaměstnanci školy 
 

 Pozitivní klima školy 
Ú: zkvalitňování komunikace učitel – žák – rodič, výchova ke zdravému životnímu 

stylu,  charitativní činnost, sportovní aktivity 
Z: vedení školy, všichni zaměstnanci školy 
 

 Environmentální škola 
Ú: environmentální výchova, osvěta a vzdělávání, školní projekty  
Z: metodik EVVO, pedagogičtí pracovníci 

 
 Inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ú: DVPP, integrace žáků 
Z: ZŘ, výchovná poradkyně, pedagogičtí pracovníci 

 
Všechny krátkodobé cíle s výjimkou navázání spolupráce se zahraniční školu se podařilo 
ve školním roce 2019/2020 naplnit. Spolupráce se zahraniční školu v rámci projektu Erasmus 
byla zahájena, byla domluvena návštěva španělských žáků, ale z důvodu pandemie nemoci 
COVID-19 nebyla nakonec spolupráce realizována.   
 
 
❷ Zabezpečení výuky pedagogickými pracovníky 
Ve školním roce 2019/2020 zabezpečovalo chod školy celkem 62 zaměstnanců. Z toho počtu 
bylo 42 pedagogických a 20 nepedagogických zaměstnanců. Podrobný rozbor je popsán 
v kapitole C). 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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❸ Srovnání výsledků vzdělávání a výchovy za školní roky 2016/2017 až 2019/2020 
 
 

průměrný prospěch 

2016/2017 2,82 
2017/2018 2,79 
2018/2019 2,78 
2019/2020 2,56 

prospělo 
s vyznamenáním 

2016/2017 8 2,2 % 
2017/2018 9 2,5 % 
2018/2019 6 1,6 % 
2019/2020 10 2,6 % 

prospělo  

2016/2017 305 85,2 % 
2017/2018 326 88,8 % 
2018/2019 324 87,3 % 
2019/2020 369 94,4 % 

neprospělo 

2016/2017 45 12,6 % 
2017/2018 32 8,7 % 
2018/2019 32 11,1 % 
2019/2020 12 3,1 % 

průměrná omluvená 
absence na žáka  

2016/2017 80,77 

 
2017/2018 73,55 
2018/2019 72,38 
2019/2020 30,09 

průměrná neomluvená 
absence na žáka  

2016/2017 2,28 

 
2017/2018 1,24 

2018/2019 1,22 

2019/2020 0,27 

udělené pochvaly 

2016/2017 52 14,5 % 
2017/2018 58 15,8 % 
2018/2019 48 12,9 % 
2019/2020 105 26,8 % 

udělené důtky 

2016/2017 22 6,1 % 
2017/2018 14 3,8 % 
2018/2019 12 3,2 % 
2019/2020 25 6,4 % 

udělené 2. a 3. stupně  
z chování 

2016/2017 13 3,6 % 
2017/2018 8 2,2 % 
2018/2019 7 1,9 % 
2019/2020 5 1,3 % 
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Zhodnocení výsledků za školní rok 2019/2020: 

- ve všech sledovaných parametrech s výjimkou počtu udělených důtek došlo k výraznému 
zlepšení, které je způsobené mimo jiné i mimořádnou organizací školního roku vzhledem 
k pandemii nemoci COVID-19; 

 
❹ Srovnání výsledků maturitních a závěrečných zkoušek za školní roky 2016/2017 

až 2019/2020 
 

 
Z porovnání výsledků maturitních zkoušek za poslední čtyři roky lze konstatovat, že výsledky 
zkoušek ve školním roce 2019/2020 dopadly výrazně lépe než v předchozích letech. Všichni 
žáci byli k maturitní zkoušce připuštěni a zkoušku tak konali i žáci, kteří by za normálních 
podmínek nebyli k maturitám připuštěni. Žáci byli ve školním roce 2019/2020 „osvobozeni“ 
od písemné společné části maturitních zkoušek z jazyka českého a literatury a cizího jazyka. 

U závěrečných zkoušek byl ve školním roce 2019/2020 zvýšený neprospěch oproti předchozím 
dvěma školním rokům. Toto bylo opět způsobeno skutečností, že závěrečnou zkoušku konali, 
z důvodu změn způsobených pandemií nemoci COVID-19, všichni žáci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   žáků  prospělo              
s vyznamenáním                

(%) 

prospělo               
(%) 

neprospělo                 
(%)     celkem u zkoušky 

maturitní 
zkoušky 

2016/2017 56 44 2,3 65,9 31,8 

2017/2018 48 43 2,3 67,4 30,2 

2018/2019 46 41 4,9 80,5 14,6 

2019/2020 63 61 8,2 82,0 9,8 

závěrečné 
zkoušky 

2016/2017 44 40 10,0 77,5 12,5 

2017/2018 67 62 4,8 90,4 4,8 

2018/2019 71 63 14,3 84,1 1,6 

2019/2020 80 80 13,0 77,0 8,0 
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❺ Fluktuace žáků 
 
Důvody fluktuace žáků: 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
zanechání studia 40 35 37 25 17 
přestup na jinou školu 13 16 25 10 7 
ukončení – neprospěch 3 0 2 1 0 
vyloučení 0 0 0 0 0 
úmrtí 1 0 1 0 0 
celkem 57 51 65 36 24 

 
 

 
 
 
❻ Vlastní programy a projekty 
 

Školní preventivní strategie a Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020 

Program výchovného poradenství na školní rok 2019/2020 

Plán EVVO a ICT plán SŠ na školní rok 2019/2020 



 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace  - 41 - 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

 
❼ Účast, organizace a příprava soutěží 
 
Městské soutěže – organizace, výsledky, účast 
 
Městské kolo středních škol ve stolním tenisu družstev  3. místo  5 žáků 
Turnaj smíšených družstev v odbíjené    2. místo 10 žáků 
 
Školní soutěže 
 
Turnaj ve stolním tenisu 1. ročníků naší školy     20 žáků 
Turnaj v sálové kopané žáků naší školy      80 žáků 
Turnaj ve florbalu žáků naší školy      50 žáků  
 
Účast ve středoškolských hrách 
 
Městské kolo středních škol v házené    3. místo  11 žáků 
Městské kolo středních škol v odbíjené    1. místo 9 žáků 
Okresní kolo středních škol v odbíjené    3. místo 9 žáků 
Městské kolo středních škol ve florbalu    5. místo  10 žáků 
Městské kolo středních škol v sálové kopané   4. místo  10 žáků 
Městské kolo středních škol v košíkové    7. místo 14 žáků 
 
V rámci výuky 
Ekologický pobyt, 2. ročníky, říjen 2019 
Lyžařský výcvik, 1. ročníky, únor 2020 
 
Organizace krajského kola soutěže konané pod hlavičkou „České ručičky“ 

 

Pořadatel:  Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
Zaměření:  26-51-H/02 – Elektrikář – silnoproud 

26-51-H/01 – Elektrikář 
Účastníci:  Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 
 Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 
Vítkovická střední průmyslová škola, Hasičská 1003/49 
Střední škola, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace  

Termín:  4. až 5. března 2020 
Průběh:  Znalostní test 

 Praktická část – téma „Instalace v parapetních kanálech“ 
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❽ Ocenění 
 
Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují 
“Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost”. Cílem soutěže je ocenit firmy, 
organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli 
společenské odpovědnosti. Soutěž je rozdělena do několika kategorií, naše organizace se našla 
v té s názvem Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců. 

Ve středu 9. září 2020 byly v Brick House v Dolních Vítkovicích ceny přímo z rukou hejtmana 
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka udělovány. Škola získala v uvedené kategorii 1. místo. 

 

 
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny už 
pojedenácté. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím 
za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Naše škola byla mimo jiné 
oceněna za to, že trvale spolupracuje s charitativními organizacemi, zaměstnanci i žáci školy se 
zapojují do sbírek na podporu zvířat v ZOO Ostrava, Srdíčkové dny a Fond Sidus, který pomáhá 
především onkologicky nemocným dětem. Společensky odpovědná je také v oblasti životního 
prostředí, 2x ročně likviduje bývalou černou skládku v chatové oblasti Sušanských rybníků. 
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❾ 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, riziky, 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. Ze strany kontrolních orgánů neproběhla žádná 
šetření.  
 
Přehled úrazovosti  
 
Ve školním roce 2019/2020 bylo zaevidováno celkem 27 školních úrazů žáků a 2 úrazy 
zaměstnanců. Z celkového počtu školních úrazů vznikla absence ve vyučování na základě  úrazu 
v 5  případech. Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo k poklesu počtu úrazů u žáků. 
Odškodnění pojišťovnou proběhlo u 3 úrazů a činilo 21 550 Kč. 

 
 

měsíc 
zaměstnanci žáci žáci žáci 

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 x x x 1 1 1 1 

říjen x 1 x 3 x 4 x 

listopad x 3 x 4 2 7 2 

prosinec x 1 x 2 x 3 x 

leden x 1 x 2 x 3 x 

únor x x x 6 x 6 x 

březen 2 1 x 2 2 5 2 

duben x x x x x x x 

květen x x x x x x x 

červen x x x x X x x 

červenec x x x x x x x 

srpen x x x x x x x 

celkem 2 7 0 20 5 29 5 
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P) ZÁKLADNÍ STRATEGIE A VÝZNAMNÉ ZÁMĚRY ROZVOJE      
    ŠKOLY 
 
Výchovně vzdělávací činnost 
 

Škola bude pokračovat v zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti pro poskytování 
středního vzdělání s výučním listem, jakož i středního vzdělání s výučním listem a středního 
vzdělání s maturitní zkouškou 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 – silnoproud, Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje a Mechanik strojů a zařízení. Budeme vyučovat v oborech, kde zřizovatel 
nabízí získání prospěchového stipendia – Mechanik strojů a zařízení, Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje, Elektrikář a Elektrikář – silnoproud. Bohužel už nebudeme patřit do 
skupiny oborů, kde Moravskoslezský kraj nabízí také motivační stipendium. 
 
Opět budeme nabízet a podporovat výuku ve dvouletém nástavbovém studiu oboru Provozní 
elektrotechnika, který na trhu práce nahrazuje nedostatek absolventů s maturitou 
v silnoproudé elektrotechnice. 
 
Nadále se budeme snažit podporovat žáky v aktivním přístupu ke vzdělávání, aby u maturitních 
a závěrečných zkoušek dosahovali stále lepších výsledků. Pomáhat nám bude účast 
v projektech OKAP I a Šablony II, díky nimž můžeme žákům nabídnout spoustu hodin doučování 
a kroužků v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a odborných 
předmětů strojírenských a elektrotechnických. V souvislosti s novou maturitní zkouškou 
budeme implementovat novelu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Budeme podporovat zvyšování praktické úrovně žáků a jejich seznamování se s reálným 
prostředím světa práce – budeme organizovat odborný výcvik a praxi na firmách, podporovat 
odborné přednášky a besedy odborníků z praxe, budeme se účastnit odborných soutěží, 
kterých je v našem regionu celá řada, a budeme připravovat naše žáky tak, aby nejen uspěli 
v těchto soutěžích, ale aby se pak dobře uplatnili na trhu práce. Taktéž očekáváme spolupráci 
s Hospodářskou komorou ČR a vyznamenání našich úspěšných žáků učebních oborů za velmi 
dobré studijní výsledky, jako se tomu děje každým rokem. 
 
Od školního roku 2018/2019 pracuje na naší škole Centrum kariérového poradenství. Toto 
centrum chceme nadále rozvíjet a podporovat školní kariérovou poradkyni. Hlavní náplní 
tohoto centra, ale nejen jeho, bude prezentovat na veřejnosti naši školu, naše technické obory 
a tím podporovat rozvoj elektrotechnického vzdělávání v našem kraji. Důraz budeme klást 
především na účast na Volbách povolání, spolupráci se základními školami, spuštění a rozvoj 
nových webových stránek školy, které již budou splňovat všechny standardy dané 
zřizovatelem. 
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Pokusné ověřování 
 
Taktéž ve školním roce 2020/2021 budeme pokračovat ve „Vyhlášení pokusného ověřování 
organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním 
listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP oborů středního 
vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách 
(MSMT17453/2016-1)“ v oboru Mechanik elektrotechnik s implementací oboru Elektrikář a 
oboru Mechanik strojů a zařízení s implementací oboru Strojní mechanik. Toto pokusné 
ověřování budeme pravidelně vyhodnocovat.  
 
Distanční vzdělávání 
 
Školní rok 2019/2020 byl rokem mimořádně specifickým, vzhledem k pandemii nemoci 
COVID-19 jsme se ocitli v úplně nové situaci. Novým významným záměrem je připravit 
pedagogické pracovníky a žáky na distanční vzdělávání z důvodu krizového opatření 
vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle 
zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví. Všichni pedagogičtí pracovníci i žáci školy budou seznámeni s Metodickým 
doporučením pro vzdělávání distančním způsobem (MŠMT, Praha, 23. 9. 2020). Společnou 
platformou pro možné distanční vzdělávání bude MS Teams. V souvislosti s výše uvedeným 
dojde k úpravě školního řádu. Důležitým bude také provést analýzu odučených a neodučených 
témat ze školního roku 2019/2020 a tato témata pak zapracovat do plánu výuky v následujícím 
školním roce, zjistit, na jaké úrovni znalostí a dovedností se žáci nacházejí, individuálně se jim 
věnovat a vše během podzimu 2020 uvést „do normálu“. V souvislosti s mimořádným 
opatřením budeme také v měsíci září zabezpečovat závěrečné zkoušky oboru Mechanik 
elektrotechnik L+H, které byly přesunuty z června 2020. 
 
Společenská odpovědnost 
 
V září 2020 jsme převzali hlavní Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2019 
v kategorii Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců. Na tuto cenu jsme velmi hrdí, 
ale také je pro nás zavazující. Ve školním roce 2020/2021 budeme i nadále pokračovat 
v naplňování všech standardů EVVO, tak, jak jsme si je stanovili – charitativní sbírky, 
sponzoring, účast na ochraně životního prostředí, třídění papíru a mnoho dalšího. S tímto 
souvisí také výchova ke zdravému životnímu stylu a prevence sociálně-patologických jevů. 
V loňském školním roce jsme mnohé naplánované akce museli odvolat, v tomto školním roce 
k tomu snad nedojde a my doufáme, že se ke všem činnostem, které jsou nám v těchto 
oblastech vlastní, vrátíme a vše, co nám uniklo, doženeme. Velký důraz budeme opět klást 
na udržení příjemného a podnětného klimatu školy, na spolupráci pedagog – žák – rodič,  
abychom co nejvíce zamezili předčasnému odchodu žáků ze vzdělávání, mimořádnou 
pozornost pak budeme věnovat individuální práci se žáky se SPUCH a žáky mimořádně 
nadanými. 
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Pedagogická evaluace a elektronizace 
 
Jako každoročně se budeme účastnit projektů v rámci autoevaluace, především pak projektů 
zjišťujících přidanou hodnotu získanou vzděláváním a výchovou v naší střední škole. 
Ve spolupráci se zřizovatelem pracujeme na evaluačním nástroji pro hodnocení škol. Tato 
spolupráce se již chýlí ke konci, je zpracovaná metodická příručka. Školní rok 2020/2021 nám 
přinese další úkoly s tímto spojené – vyzkoušet vše v praxi a implementovat tento evaluační 
nástroj do všech škol v Moravskoslezském kraji. Již několik let se účastníme testování 
žáků 1. a 3. ročníků středních škol metodou Relativního přírůstku znalostí, v tomto projektu 
budeme pokračovat i nadále. Příští školní rok budeme zavádět elektronizaci některých procesů 
ve škole s využitím cloudových aplikací MS Office 365 a CROSEUS cloud. 
 
Projekty 
 
Školní rok 2020/2021 bude též ve znamení projektů – čeká nás jednak ukončení projektů 
OKAP I a Šablony II, s čímž souvisí ještě práce v mnoha kroužcích, doučování, stáží apod., 
jednak práce spojené s přípravou projektového záměru OKAP II a Šablony III. Naším záměrem 
je připravit vše tak, abychom ještě více zkvalitnili materiálně-technické vybavení školy v oblasti 
strojírenství, elektrotechniky a ICT, především v souvislosti s rozvojem alternativních zdrojů 
energie, elektromobility a vodíkového pohonu, a abychom mohli i nadále pokračovat 
ve zkvalitňování výuky a dovedností žáků pomocí kroužků a doučování. Také chceme dát 
prostor pedagogickým pracovníkům školy, aby se i nadále mohli účastnit vzdělávacích 
programů v rámci své odbornosti a seznamovat se s reálným prostředím firem a aplikovat pak 
získané poznatky a dovednosti při výuce žáků. Neméně je důležitá i spolupráce se základními 
školami, ve které chceme i nadále pokračovat. Velkým přínosem pro materiálně-technické 
vybavení školy a zkvalitnění výuky bude realizace projektů Podpora technických a řemeslných 
oborů a Přírodní vědy v technických oborech. V rámci těchto projektů dojde k vybudování nové 
učebny technických měření, automatizace a číslicové techniky, dílny pro výuku odborného 
výcviku a nové učebny přírodovědných předmětů pro výuku fyziky, chemie, materiálů 
a ekologie. 
 
Další vzdělávání 
 
V rámci národní soustavy kvalifikací chceme nadále jako autorizovaná osoba provádět 
dle požadavků zájemců zkoušky v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání. V rámci projektu OKAP II se chceme v následujících letech této 
problematice věnovat více. 
 
Mimořádně důležitým se nám jeví přechod na nový název školy. Změna proběhne 
k 1. lednu 2021 a náš stávající název Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, 
příspěvková organizace se změní na Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, 
příspěvková organizace. Tato změna je již schválena Radou kraje dne 17. 8. 2020. Přechod 
na nový název s sebou přinese ještě spoustu doprovodných činností, které musíme zvládnout 
do 31. 12. 2020, aby vše proběhlo plynule a bez sebemenších problémů. 
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Q) ZÁVĚR 
 

Z výše uvedených údajů výroční zprávy za školní rok 2019/2020 vyplývá, že se střední škole 
dařilo naplnit její hlavní poslání ve výchově a vzdělávání žáků při získávání středního vzdělání 
s výučním listem, jakož i středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní 
zkouškou a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Byly plněny 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. 

Z jednotlivých kapitol výroční zprávy je patrné, že činnost školy byla výrazně zasažena pandemií 
nemoci COVID-19. Přes všechny komplikace, které souvisely s uzavřením škol v březnu 2020, 
se podařilo dál pokračovat ve vzdělávání žáků a úspěšně ukončit studium žákům posledních 
ročníků. 

Jsme moderní a dynamickou střední školou se 70letou tradicí. Nabízíme kvalitní vzdělání 
v elektrotechnických a strojírenských oborech, spolupráci s významnými průmyslovými 
partnery regionu, velké sportovní i kulturní vyžití a širokou nabídku volnočasových aktivit. 
 
 
V Havířově 14. října 2020 
 
 
       
 
 
 
         Ing. Vladislav Walach v. r. 
                               ředitel 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
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3. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 
4. Projekty 
5. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 
6. Doložka školské rady o schválení výroční zprávy 

 



Příloha č. 1 

Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2020

přihlášených maturujících DT PP ÚZ
26-41-M/01 24 24 24  - 23 2,71
26-41-L/01 19 18 18  - 18 2,00
26-41-L/52 20 19 19  - 17 2,60
26-41-M/01 16 16 16  - 16 1,69
26-41-L/01 9 9 9  - 9 1,67
26-41-L/52 17 17 15  - 15 2,20
26-41-M/01 8 8 5 3,50
26-41-L/01 10 9 7 3,20
26-41-L/52 3 3 1  -

PZzOP 26-41-M/01 24 24 2,53
PZzOVP 26-41-L/01 19 18 1,36
PZzEM 26-41-L/52 20 18 2,20

EPO 26-41-M/01 14 14 13 2,40
OZ 26-41-M/01 11 10 10 2,57
EM 26-41-M/01 8 8 8 2,40
OVT 26-41-L/01 19 19 17 2,07
EA 26-41-L/01 18 17 18 2,21

PRG 26-41-M/01 16 16 13 2,17
EE 26-41-L/52 20 19 17 2,60

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2019/2020

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch
řádný 17 0 7 2,50 0 0 0 x
opravný 0 0 0 x 4 0 3 2,65
řádný 11 3 4 2,08 0 0 0 x
opravný 0 0 0 x 2 0 2 3,33
řádný 11 0 7 2,31 0 0 0 x
opravný 0 0 0 x 7 0 0 2,89

Vysvětlivky

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

ME – elektrotechnická měření
OVT – organizační a výpočetní technika
EPS – elektronické počítače a počítačové sítě
EA – elektronika
PRG – programování a počítačová gafika
EE – elektroenergetika
ST – strojnictví
TE – technologie
PZzOP – praktické zkouška z odborných předmětů
PZzOV – praktická zkouška z odborného výcviku
EPO - elektronické počítače a počítačové sítě
OZ - obnovitelné zdroje

Podzimní termín

23
18
17

Počet

M

26-41-M/01

Část Předmět

Obor Termín
Jarní termín

26-41-L/01

Pr
of

ilo
vá

Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch

Sp
ol

eč
ná

ČJ

AJ

26-41-L/52

Obor



Příloha č. 2 

Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2019/2020

Výsledky školy v rámci 
skupiny oborů 

vzdělání 
název skupiny oborů 

vzdělání * TECH
úspěšnost percentil percentil 

Jazyk český 65,5 19 30
Matematika 62,5 43 40
Jazyk anglický 65,9 19 20

úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota
Jazyk český x x x x
Matematika x x x x
Jazyk anglický x x x x

Poznámka: Z důvodu uzavření škol v jarním období testování třetích ročníků neproběhlo

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předmět
Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 
název skupiny oborů vzdělání * TECH

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předmět
Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol



Příloha č. 3   
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ve 
školním roce 2019/2020 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 
 

Dlouhodobě spolupracující firmy 
 

48 All Company s.r.o. 
Alváris Profile Systems, s.r.o. 
ASUS Czech-Service s.r.o. 
Autel, a.s. 
Awor s.r.o. 
KATEK Czech Republic s.r.o. 
C2NET s.r.o. 
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. 
CompTech Servis s.r.o. 
COMTRIX, spol. s r.o. 
ČSAD Havířov a.s. 
CSKA Karviná , s.r.o. 
CS Klima Mont s.r.o. 
ELVAC a.s. 
ExaSoft Holding a.s.  
HLIMONT s.r.o. 
KAWAD s.r.o. 
KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o. 
Jiří Kremer – Gnomus (Asupport) 
JP KOVO s.r.o. 
KOVOTOM Support s.r.o.  
Lichtgitter CZ spol. s r.o. 
Lxl Computer, S.r.o. 
MASTER IT Technologies, a.s. 
Maxion Wheels Czech s.r.o. 
Mendlík-ELMEN s.r.o. 
NAM system, a.s. 
OBI Česká republika s.r.o. 
PC SYSTEM spol. s r.o. - Autocont partner 
PROMOS trading, spol.s r.o. 
Remer a.s." 
ROAD Group v.o.s. 
SEMAG spol. s r.o.. 
SIMPO CZ s.r.o. 
SOELSO s.r.o. 
Stamotex, s.r.o. 
STUDNY STAVBY Chodura s.r.o. 
SVAD company s.r.o. 
STARTRONIC s. r. o. 
Techcom s.r.o. 
TENAUR s.r.o 
TEMEX , spol. s r. o. 
Tomis Rostislav 
TRIMR s.r.o. 
Veolia Energie ČR, a.s. 
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
Weppler Group 
ZAM - SERVIS s.r.o. 



Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve  vzdělávání 

 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace  

Asociace energetického a 
elektrotechnického vzdělávání 

předávání informací v oblasti školství a zaměstnavatelů 
energetiky a elektrotechniky (NSK, sektorové dohody, …) 

účasti na 
konferencích, 
seminářích a školeních 

Asociace učňovských zařízení 
při MSK 

předávání informací a řešení problematiky v oblasti středního 
školství, legislativy, financování, pracovně právních vztahů, 
BOZP, …  

účasti na jednáních a 
konferencích 

Havířovsko–karvinský kovo 
klastr 

podpora výzkumu, vývoje a inovací  

Hospodářská komora ČR oceňování nejlepších absolventů závěrečných zkoušek, 
ocenění školy, účast členů Hospodářské komory ČR u 
závěrečných zkoušek 

účasti na 
vyhodnocování 
nejlepších absolventů, 
konferencích a 
seminářích 

Firmy 
(jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování)  
KOPOS a.s. 
 

Materiální vybavení, didaktické pomůcky osobní účast a 
materiální podpora 

KES – kabelové a elektrické 
systémy, spol. s r. o. 

Materiální vybavení osobní účast a 
materiální podpora 

KATEK Czech Republic s.r.o. 
Materiální vybavení osobní účast a 

materiální podpora 
PC SYSTEM spol. s r.o. - Autocont 
partner 

Materiální vybavení, duální systém vzdělávání, spolupráce v 
projektech 

osobní účast a 
materiální podpora 

HLIMONT s.r.o. 
Materiální vybavení, spolupráce v projektech osobní účast a 

materiální podpora 
Další partneři  (např. úřad práce, obec ...) 

Statutární město Havířov kroužková činnost, Techniáda finanční 

ZOO Ostrava sponzoring nandu pampového finanční 

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 
 
 
Stipendia žáků 
 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

 
0 

 
– 

 



Příloha č. 4 Projekty 

 

Nově zahájené projekty ve školním roce 2019/2020: 1 
Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 
 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 
částka, která připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

Spoluprací k 
profesionalitě 

OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 
18_065/0013510 

příjemce 1 296 119,00 Kč Šablony I 1. 9. 2019 – 
31. 8. 2021 

 

Projekty v realizaci ve školním roce 2019/2020:   4 
Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 
 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 
částka, která připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

… a všichni 
dohromady 
uděláme moc! 

OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 
16_035/0005683 

příjemce  973 773,00 Kč Šablony I 1. 9. 2017 – 
31. 8. 2019 

Odborné, 
kariérové a 
polytechnické 
vzdělávání 
v MSK. 

OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 
16_034/0008507 

partner, 
příjemcem je MSK 

 MSK 196,3 mil. Kč 
Škola 10,3 mil. Kč 

Rovný přístup ke 
kvalitnímu 
předškolnímu, 
primárnímu a 
sekundárnímu 
vzdělávání 

1. 7. 2018 – 
30. 6. 2021 



Podpora 
technických a 
řemeslných 
oborů 

IROP – ITI OA CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 
16_066/0010809 

partner, 
příjemcem je MSK 

MSK 33,4 mil. Kč 
Škola 4,0 mil. Kč 

vybudování nové 
učebny technických 
měření, 
automatizace a 
číslicové techniky a 
dílny pro výuku 
odborného výcviku 

říjen 2018 – 
květen 2021 

Přírodní vědy 
v technických 
oborech  
 

IROP – ITI OA CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 
16_066/0010749 

partner, 
příjemcem je MSK 

MSK 10,0 mil. Kč 
Škola 1,3 mil. Kč 

Vybudování nové 
učebny 
přírodovědných 
předmětů pro 
výuku fyziky, 
chemie, materiálů 
a ekologie 

prosinec 2018 
– prosinec 
2020 

 



Příloha č. 5 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení  

*Nehodící se škrtněte 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení ve školním roce 2019/2020 
 

Ano/Ne* Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 
Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 
Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání) 
Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 
Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 
Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 
Ano/Ne* Občanské vzdělávání 
Ano/Ne* Čeština pro cizince 
Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 



Příloha č. 6 
 
 
 

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 22. října 2020  
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 
  
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla předložena školské radě 
14. října 2020. Se zprávou byl podrobně seznámen zpravodaj školské rady, který informoval 
ostatní členy. Všechny dotazy byly zodpovězeny a připomínky zohledněny.  

 
Školská rada na svém zasedání 22. října 2020 jednohlasně schválila předloženou výroční 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 

 
 

 
 
 
 

 
          Mgr. Jiří Javůrek v. r. 

          předseda ŠR     


