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I. Základní údaje o škole 
 

 Název a adresa organizace  

 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 

Ostrava – Vítkovice, Moravská 964/2 

PSČ 703 00      (dále jen SŠTD)     

 

Identifikační číslo organizace : 14451093  

Daňové identifikační číslo  : CZ14451093 

Identifikátor zařízení : 600 171 311 

IZO : 130 001 678 

 

Zřizovatel školy   

Moravskoslezský kraj – ZL/067/2001 

 

Právní forma organizace 
Příspěvková organizace 

 

Rozhodnutím zastupitelstva ze dne 22. 6. 2011 č. 20/1708 došlo k  1. 9. 2011 ke sloučení 

příspěvkových organizací Střední školy, Vratimovská 681, Ostrava – Kunčice a Střední 

odborné školy dopravní a SOU, Moravská 2, Ostrava – Vítkovice. 

Při tom Střední škola, Vratimovská 681, Ostrava – Kunčice, IČ 845256 byla organizace 

zanikající a Střední odborná škola dopravní a SOU, Moravská 2, Ostrava – Vítkovice, 

IČ 14451093, se stala nástupnickou organizací. 

Na základě usnesení č. 20/1708 zastupitelstva MSK ze dne 22.6.20012 o sloučení Střední školy 

Ostrava-Kunčice, p. o. a Střední odborné školy dopravní a středního odborného učiliště 

Ostrava-Vítkovice, p. o. a usnesení rady kraje č. 98 o výběru sídla organizace Střední škola 

technická a dopravní Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 964/2, 

703 00 Ostrava - Vítkovice a očekávaném poklesu výkonů pro školní rok 2012/2013 na základě 

výsledků 1. a 2. kola přijímacího řízení ředitel školy po projednání se zřizovatelem rozhodl 

o organizační změně k 1.9.2012, spočívající v realizaci oborové a institucionální optimalizace 

u zaměstnavatele. Z toto důvodu byla k 31.8.2012 ukončena činnost na pracovišti školy 

Vratimovská 681, Ostrava – Kunčice a výuka od 1.9.2012 již není realizována.  

 

Nový název školy od 1. 9.2011: 

Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, přísp. organizace 

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: 
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

vzdělávacích programů za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění  

pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění. 

Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je: 

- poskytovat střední vzdělání s výučním listem,  

- poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou,  

- zabezpečovat stravování žáků, 
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- zabezpečovat stravování vlastním zaměstnancům organizace   

 

Koncepčně je škola zaměřena na výuku oborů dopravního zaměření (silniční a železniční 

technika, silniční a železniční doprava a přeprava), z hlediska zázemí a vybavení však 

umožňuje také výuku oborů strojírenských a elektrotechnických s příbuzným zaměřením, 

včetně studia při zaměstnání. Kromě výuky učebních oborů škola také připravuje žáky 

maturitních oborů pro studium na vysoké škole. Trvale máme v naší nabídce možnosti 

rekvalifikace a pořádání odborných školení a svářečských kurzů. Do 31.8.2012 zajišťovala 

škola výuku oborů strojírenských včetně mechatroniky, hutních, elektrotechnických, 

informačních technologií, ekonomických v denní formě vzdělávání a rovněž obory ve večerní 

formě vzdělávání. 

Z důvodu oborové optimalizace byl v průběhu II. pololetí školního roku připraven převod 

oborů na další čtyři školy na území Ostravy podle jejich oborové specializace.  

 

K 1. 9.2012 byly na následující školy převedeny níže uvedené  obory: 

 na Střední školu elektrotechnickou, p. o., Na Jízdárně 30, Ostrava – Moravská Ostrava 

obory: 

26-43-L/001 Mechanik elektronik …………….. 19 žáků 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik………….. 20 žáků 

26-41-H/02 Elektrikář silnoproud-DS…………. 16 žáků 

26-41-L/501 Elektrotechnika …………………… 18 žáků 

26-41-L/501 Elektrotechnika-večerní ………….. 14 žáků 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud …………….. 10 žáků 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zař. a přístroje   7 žáků 

 

 na Střední průmyslovou školu, Ostrava-Vítkovice, p. o., Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice 

obory: 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání…………… 67 žáků 

23-56-H/01 Obráběč kovů …………………….. 38 žáků 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení……….. 10 žáků 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač……………….   5 žáků 

23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik 30 žáků 

 

 na Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o., se sídlem 

Kratochvílova 7, Ostrava-Moravská Ostrava, obory: 

     26-47-M/003 Informační technologie …………… 21 žáků 

     18-20-M/01 Informační technologie …………… 40 žáků 

 

 na Střední školu služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o., se sídlem Příčná 1108/1, 

Ostrava-Poruba obor: 

      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřením na management 

                                    sportovních klubů ………………  61 žáků 

 

 

Doplňková činnost  

 

Příspěvková organizace může v souladu se zřizovací listinou č. j. ZL/067/2001 vykonávat 

doplňkovou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejího hlavního účelu  a předmětu 

činnosti. 
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Okruhy doplňkové činnosti organizace vyplývající ze zřizovací listiny: 

 

Ubytovací služby - pro studenty vysokých škol a hotelové ubytování pro veřejnost, svářečské 

kurzy včetně přezkušování svářečů, opravy silničních vozidel, klempířství a oprava karoserií, 

měření emisí motorových vozidel, pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů 

a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem obcí, nebo svazkem obcí, 

hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování, pronájem majetku, provoz 

autoškoly, psychologické poradenství a diagnostika, výroba kovových konstrukcí 

a kovodělných výrobků, zpracování dřeva.   

 

 

Statutární orgán SŠTD 

 

Statutárním orgánem SŠTD je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského 

kraje svým usnesením. 

Ředitel jedná jménem SŠTD a činí jejím jménem právní úkony v rozsahu předmětu činnosti 

vymezeném zřizovací listinou a obecně závaznými právními předpisy, zejména Školským 

zákonem. 

 

Řídící orgány SŠTD 

 

Ředitel SŠTD   

Statutární zástupce ředitele – funkci vykonával zástupce ředitele pro praktické vyučování 

pro pracoviště Kunčice 

Zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování 

Vedoucí úseků 

Vedoucí učitelé praktického vyučování a odborného výcviku 

 

Kontaktní adresa pro dálkový přístup: 

- sekretariat@sstd.cz 

- www.sstd.cz 

 

Školská rada 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební 

řád.  

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků 

a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

 

Dne 13. 10. 2011 se uskutečnila ustavující schůze nově zvolené školské rady při SŠTD.  

 

Řádně zvolenými členy ŠR se stali dle předepsaného klíče, tito níže uvedeni pracovníci: 

 

Ing. Jaroslav Matula – pedagogický pracovník, pracoviště Kunčice  

Petr Bartek - zletilý žák, pracoviště Kunčice 

Bc. Petr Elbel - pedagogický pracovník, pracoviště O. - Vítkovice 

Ing. Karel Ballner - zákonný zástupce žáka, pracoviště O. - Vítkovice 

PaedDr. Aleš Koutný – jmenován zřizovatelem, člen výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

Ing. Lenka Fojtíková – jmenována zřizovatelem, člen výboru pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

http://www.sstd.cz/
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Na svém prvním jednání projednala  ŠR Výroční zprávu o činnosti školy SOŠD za školní rok 

2010/2011. Členové komise tuto zprávu dostali v e-mailové podobě v dostatečném předstihu 

k prostudování. Tato zpráva podrobně popisuje činnost školy za uplynulé období. Připomínky 

a dotazy ze strany členů školské rady byly ředitelem ihned zodpovězeny. 

Výroční zprávu o činnosti Střední školy v Ostravě – Kunčicích, p. o.,  přednesl Ing. Miroslav 

Merta, zástupce statutárního orgánu. 

Tato zpráva nebyla zpracována tak podrobně jako zpráva za SOŠ dopravní, ovšem byla 

zpracována metodicky správně a ve stejném duchu, jako v předcházejících letech.  

Připomínky a dotazy ze strany členů školské rady byly Ing. Miroslavem Mertou zodpovězeny 

na místě. 

 

Na tomto jednání byly Školské radě navrženy ke schválení změny ve školním a dílenské řádu 

s platností od 1. 11. 2011, které byly ŠR schváleny.  

Na jednání dne 22. 2. 2012 byli členové ŠR  seznámeni se zprávou o činnosti a plnění úkolů 

příspěvkové organizace za rok 2011. 

Všichni členové obdrželi tuto zprávu v předstihu v e-mailové podobě k prostudování. 

Největším problémem v ekonomice školy způsobují dlužníci z bývalé Střední školy v Ostravě 

Kunčicích z minulého období. Seznam těchto dlužníků byl uveden v přílohách této zprávy.   

Dále ředitel školy seznámil všechny přítomné s finančním plánem školy na rok 2012. 

K přednesenému plánu nebyly ze strany členů žádné připomínky.  

Členové ŠR byly seznámeni se záměrem Krajského úřadu MSK v rámci řešení oborové 

optimalizace na školách v Ostravě. Byla podána informace o oborech, kterých se optimalizace 

dotkne v rámci naší školy a které budou přesunuty od 1. 9. 2012 na níže uvedené školy: 

 

- SŠ služeb a podnikání, Ostrava – Poruba 

- SPŠ Ostrava – Vítkovice 

- SPŠ elektrotechniky, Ostrava, Kratochvílová 7 

- SŠ elektrotechnická, Na Jízdárně 30 

 

Pan Bartek Petr, který je členem školské rady a byl zvolen jako zástupce z řad zákonných 

zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů školy, z důvodu ukončení studia na naší 

škole a na základě schváleného jednacího řádu, přestal být k tomuto dni členem ŠR.  

Ing. Jaroslav Matula – pedagogický pracovník, SŠTD Kunčice, k 31. 8. 2012 ukončil 

pracovní poměr na naší škole a na základě schváleného jednacího řádu, také přestal být 

k tomuto dni členem ŠR. 

 

Na základě této skutečnosti bylo navrženo, aby se doplňující volby do ŠR uskutečnili 

ve spolupráci s vedením školy na začátku nového školního roku.   

 

Poradní sbor ředitele školy      

 

Významným článkem při řešení aktuálních úkolů a stanovení koncepce školy z hlediska 

dlouhodobého záměru je poradní sbor ředitele školy. Působí na škole od roku 1998 a jsou 

v něm zastoupeni představitelé významných firem a institucí, které působí v oboru dopravy 

v Moravskoslezského regionu.  
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Ve školním roce se vzhledem ke složitým úkolům transformace školy poradní sbor nesešel 

a otázky které bylo třeba řešit byly konzultovány se členy poradního sboru kterých se nějakým 

způsobem dotýkaly. 

 

Složení poradního sboru je následující:     

 

Členy poradního sboru ředitele školy ve školním roce 2011 / 2012  byli čelní představitelé 

firem a institucí :  

 

- akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava 

- závodu 5 – Doprava, ArcelorMittal  a. s., Ostrava 

- SŽDC s.o. Správa dopravní cesty Ostrava 

- ČD, a. s. 

- Advanced World Transport a. s. 

- strojní fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava 

- Institutu dopravy Vysoké školy báňské – TU Ostrava  

- ČD Cargo- provozní jednotka Ostrava 

- Úřadu městského obvodu Ostrava – Vítkovice 

- Závodu dopravy Třinecké železárny a.s.,  Třinec 

- Hayes Lemmerz Autokola, a. s.Ostrava 

- Veolia Transport Morava a. s.   

- ČESMAD regionální pracoviště Ostrava,   

- Auto Heller 

- Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.  

- Ekova Electric a.s. 

 

II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných 

ve školním roce 2011 / 2012 

 
Pracoviště Ostrava – Vítkovice 

SOU 
 

39-41-L/001  Autotronik - AUT 4 

39-41-L/01 (ŠVP) Autotronik  - AUT 2, AUT 3 

39-41-L/01 (ŠVP II) Autotronik  - AUT 1 

      

26-57-H/001  Autoelektrikář  - ATE 3 

26-57-H/01(ŠVP) Autoelektrikář – MAE 2, AKL 1 

       

23-55-H/002  Klempíř - strojírenská výroba – KLA 3 

23-55-H/02(ŠVP) Karosář – MLK 2, AKL 1 

     

23-68-H/01(ŠVP) RVP Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) 
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   MAA 3, AMK 3, MAA 2, MAE 2 

23-68-H/01(ŠVP II) RVP Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) 

   MAA 1, MAB 1 

 

23-51-H/01(ŠVP) Strojní mechanik (ŠVP Mechanik kolejových vozidel) 

   AMK 3, MLK 2 

  

23-61-H/001  Lakýrník – KLA 3 

23-61-H/01(ŠVP) Autolakýrník – MLK 2, AKL 1 

     

37-41-L/503  Dopravní provoz – DPS 2, DPD 3, DPD 2    

 

23-43-L/51(ŠVP) Provozní technika – PTE 1, PRT 1 

 

SOŠ 
 

26-41-M/002  Elektrotechnika – ETE 4    

26-41-M/01(ŠVP) Elektrotechnika – SIE 2, EPE 3 

26-41-M/01(ŠVP II) Elektrotechnika – EPE 1 

 

37-41-M/006  Provoz a ekonomika dopravy  - PED 4   

37-41-M/01(ŠVP) Provoz a ekonomika dopravy  - PED 2, EPE 3 

37-41-M/01(ŠVP II) Provoz a ekonomika dopravy  - EPE 1 

 

23-45-M/01(ŠVP) RVP Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) 

   SIE 2, SID 3, SID 4 

23-45-M/01(ŠVP II) RVP Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) 

   SID 1 

 

Legenda : RVP – rámcový vzdělávací plán, ŠVP – školní vzdělávací plán  

 

Pracoviště Ostrava – Kunčice 

   

kód oboru název oboru 

Obory SOŠ  

18-20-M/01 Informační technologie 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Management obchodu a služeb 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Management obchodních firem a sportovních 

klubů 

63-41-M/01 Ekonomika podnikání, Management v elektrotechnice 

  

Obory SOU  

21-52-H/01 Hutník  

23-56-H/01 Obráběč kovů 

23-51-H/01 Strojní mechanik  
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26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Mechanik elektronických zařízení 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Mechanik pro chladicí a 

klimatizační zařízení 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Mechanik pro výtahy a zdvihací 

zařízení 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (dálkové studium) 

26-41-L/501 Elektrotechnika (denní nástavbové studium) 

23-43-L/506 Povozní technika (večerní nástavbové studium) 

26-41-L/501 Elektrotechnika (večerní nástavbové studium) 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač 

23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 

  

 

III. Přehled pracovníků školy 

 
V průběhu školního roku  2011 / 2012  vedli  jednotlivé úseky školy tito pracovníci : 

 

Ředitel SŠTD                        Mgr. Miroslav Dočkal 

 

Úsek ředitele školy: 

 

Pracoviště Ostrava – Vítkovice 

Asistentka ředitele  - Petra Hricová - Valcuchová 

Bc. Petr Choleva  - zástupce ředitele pro praktické vyučování   

Ing. Miroslav Turek  - zástupce ředitele pro teoretické vyučování  

( odborné předměty ) 

Mgr. Pavlína Žáková  - zástupce ředitele pro teoretické vyučování  

(všeobecně vzdělávací předměty)  

Ing. Vladimíra Kovalčíková - zástupce ředitele pro ekonomicko-hospodářskou správu   

Paní Věra Indrová Fukalová - zástupce ředitele pro technickou správu, BP a PO  

 

Pracoviště Ostrava – Kunčice 

Ing. Miroslav Merta  - statutární zástupce a zástupce pro praktické vyučování 

Mgr. Aleš Jelínek  - zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

Mgr. Vladimír Mokrohajský - zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

Mgr. Zdeněk Pospíšil  - zástupce ředitele pro teoretické vyučování 

 

Ostatní zaměstnanci: 

Asistentka ředitele: paní Hana Adamčíková  

Vedoucí studijního oddělení       Ing. Anna Juřicová 

Školní psycholog      Mgr. Zdena Repková 

Výchovný poradce:      Mgr. Jarmila Šumberová, Vítkovice 

Výchovný poradce a metodik prevence   Mgr. Pavla Kempná, Kunčice 
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Metodik prevence sociálně patologických jevů:   Mgr. Aleš Mosler, Vítkovice 

Koordinátor pro environmentální výchovu:   Mgr. Božena Polášková, Vítkovice 
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Statistický přehled o pracovnících školy: 

 

1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI  
 

a)  počty osob  
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10 / 11 4 4 71 65,31 13 0,63 88 65,94 

11 / 12 4 4 65 60,41 7 1,83 76 66,24 

11 / 12 Kunčice  4 4 85 76,96 1 0,14 90 81,10 

 

 

b)  věková struktura pedagogických pracovníků Vítkovice 

 

Školní rok 2010 / 2011 

 

V
ěk

 do 30 

let 

včetně 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 
nad 60 

let 

z toho 

důchodci 

průměrný 

věk 

počet 7 16 20 31 14 9 48,31 

z toho žen 5 9 8 10 2 2 43,39 

 

 

Školní rok 2011 / 2012  

V
ěk

 do 30 

let 

včetně 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 
nad 60 

let 

z toho 

důchodci 

průměrný 

věk 

počet 5 13 20 27 11 9 49,12 

z toho žen 4 7 9 7 3 3 44,23 

počet 3 10 19 44 14 7 51,94 

z toho žen 2 6 12 15 2 2 50,43 
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c)  kvalifikovanost pedagogických pracovníků 2011/2012 

Vítkovice  

 

Součást školy počet pedagogických pracovníků 

celkem % 

z celkového 

počtu ped. 

pracovníků 

Teoretické  

vyučování 

  kvalifikovaných 40 86,96 

  nekvalifikovaných 6 13,04 

 

Součást školy počet pedagogických pracovníků 

celkem % 

z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Praktické 

vyučování 

  kvalifikovaných 24 80,00 

  nekvalifikovaných 6 20,00 

 

          Kunčice 

 

Součást školy počet pedagogických pracovníků 

celkem % 

z celkového 

počtu ped. 

pracovníků 

Teoretické  

vyučování 

  kvalifikovaných 58 82,80 

  nekvalifikovaných 12 17,20 

 

Součást školy počet pedagogických pracovníků 

celkem % 

z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Praktické 

vyučování 

  kvalifikovaných 19 95,00 

  nekvalifikovaných 1 5,00 

 

Srovnání počtu kvalifikovaných pedagogických pracovníků  

     

  teoretické vyučování praktické vyučování 

  kvalifikovaní nekvalifikovaní  kvalifikovaní nekvalifikovaní  

10 / 11 41 15 22 10 

11 / 12 40 6 24 6 

11 / 12 Kunčice 58 12 19 1 

 

 



 13 

 
 

 

 

V tomto školním roce nastoupily 2 absolventky pedagogické fakulty pro výuku cizích 

jazyků, jedna kolegyně nastoupila po mateřské dovolené. Nepatrně se tak snížil věkový průměr 

pedagogických pracovníků 

 

 

2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY  

 
a) počty osob  

školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

10 / 11 36 34,42 

11 / 12 33 31,53 

11 / 12 Kunčice 40 33,63 
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IV. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení  ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí 

následujícími právními předpisy - zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), nařízením vlády 

č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, vyhláškou  MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Pro školní rok 2012 / 2013 byl 31. 1. 2012 zveřejněn na desce školy a webových  stránkách 

školy nejvyšší počet přijímaných žáků do prvního ročníku po oborech a kritéria 

pro přijímání žáků do prvního ročníku všech oborů. Přijímací řízení zajišťovaly školy, které 

přejaly v rámci delimitace obory podle odborného zaměření. 

 

1. kolo přijímacího řízení denního studia se konalo 23 a 24. 4. 2012 

1. kolo přijímacího řízení do nástavbového studia se konalo 24. 4. 2012 

Pro žáky všech studijních oborů v kraji byly v 1. kole  připraveny jednotné testy, které 

zřizovatel nechal zpracovat prostřednictvím KVIC organizací CERMAT. Pro učební obory 

byla vypracována kriteria, která stanovila požadavky dle náročnosti oborů, do kterých se 

uchazeči hlásili.  Protože v prvním kole nebyl dostatečný počet zájemců, byla s ohledem na 

kapacitu míst v jednotlivých oborech vyhlášena další kola přijímacího řízení, ve kterých se 

kapacita postupně doplňovala. Počet přijatých žáků je uveden v tabulce. 

 

Nábor pro školní rok 2012 / 2013 

  

KKOV Název oboru 

Celkový počet 
podaných přihlášek 

pro škol. rok  
2012/2013 

Žáci přijatí pro školní 
rok 

2012/2013 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 41 23 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 23 13 

39-41-L/01 Autotronik 51 32 

26-41-M/01 Elektrotechnika 19 13 

26-57-H/01 Autoelektrikář 35 16 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 23 5 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 132 42 

23-55-H/02 Karosář 35 12 

23-61-H/01 Autolakýrník 20 12 

23-51-H/01 Strojní mechanik 14 0 

23-43-L/51 Provozní technika / denní 13 0 

23-43-L/51 Provozní technika / dálková 22 28 
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Počet podaných přihlášek 428. Celkem nastoupilo do prvního ročníku 196 žáků, z toho 28 žáků 

do nástavbového studia. V rámci školy byly současně řešeny přestupy žáků mezi obory 

a s ohledem na kapacitu oborů bylo vyhověno žádostem o opakování ročníku. 

 

Srovnání žáků přijatých ke studiu pro školní roky 2011/2012 a 2012 / 2013 
 

 
 

 

Srovnání počtu podaných přihlášek v roce 2011 a v roce 2012 
 

 
Obor elektromechanik pro zařízení a přístroje byl v předchozích letech přijímán  

na pracovišti v Kunčicích  
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávání včetně výsledků 

závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek. 
 

 

Cíle vzdělávání vycházející z koncepce školy a výsledky klasifikace 

 

Výuka na naší škole se skládá z teoretických vyučovacích předmětů, odborné praxe 

a z odborného výcviku. Vzdělávací cíle vycházejí z potřeb regionu, z požadavků sociálních 

partnerů  našeho regionu. 

 

Cíle všeobecně vzdělávacích předmětů 

 prohloubení učiva základní školy, seznámení s nejnovějšími poznatky lidské civilizace 

a jejich využití v praktickém životě, aplikace v technických oborech (propojenost 

matematiky a fyziky s odbornými předměty), vypěstování vztahu ke kulturnímu 

dědictví národa a kosmopolitismu, výchova k uvědomělému občanství  

 rozvíjení komunikačních dovedností, osobní prezentace, rozvoj čtenářské gramotnosti, 

práce s textem, porozumění textu, prioritním cílem u učebních oborů je rozvoj 

řečnických a komunikačních dovedností, rozšiřování slovní zásoby  s přihlédnutím 

k praktickému využití nabytých znalostí,  schopnost využití informačních zdrojů, 

samostatný a tvořivý rozvoj získaných dovedností 

 cílem společenskovědních  předmětů je naučit žáky orientovat se v současném dění 

nejen u nás, ale i v EU a na celém  světě, žáci jsou připravováni na život v multikulturní 

společnosti, jsou připravováni na to, aby tento vývoj společnosti chápali jako něco 

pozitivního a je samotné obohacujícího, žáci jsou vedeni k přijímání zodpovědnosti 

za svou práci 

 

Cíle odborných předmětů 

 rozvíjení oborové specializace, rozvoj logického myšlení, adaptability a dalšího 

kvalifikačního růstu, seznámení s novými technologickými postupy a technikou, využití 

nových materiálů, propojení teorie s praxí, příprava žáků na praktickou činnost  

v oboru,  vyhledávání informačních  zdrojů  a samostatnou  tvůrčí  činnost   

 připravovat žáky k úspěšnému absolvování dalšího studia, v rámci současného 

a předpokládaného vývoje požadavků společnosti jsou připravování na nutnost 

celoživotního vzdělávání a možnost během profesního života svou kvalifikaci změnit 

 

Cíle praktického vyučování  

 vést žáky k osvojování základních návyků a dovedností od základů zpracování 

kovových  i nekovových materiálů, seznamování žáků s nástroji a zařízeními pro dané 

obory, s organizací pracovišt, se zásadami hygieny a bezpečnosti práce  

 vést žáky k získávání vědomostí, dovedností a návyků při provozu, opravách a údržbě 

na zařízeních příslušného oboru vzdělání, zejména v oblasti kolejových a silničních 

motorových vozidel a v oblasti organizace železniční a silniční dopravy, obrábění kovů, 

strojírenství, elektrotechnice, výpočetní a sdělovací technice, hutnictví a administrativě 

v ekonomice a podnikání  
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Prospěch za 1. pololetí školního roku 2011 / 2012 

 

Ostrava - Vítkovice 

 

třída 
počet 
žáků 

Prospěch 

prům. 
prospěch V P 5 N 

AKL 1 32 1 20 10 1 2,79 

MAA 1 34 0 26 8 0 2,90 

MAB 1 33 1 19 13 0 3,11 

SID 1 13 0 9 4 0 3,03 

EPE 1 24 0 20 4 0 2,55 

AUT 1 29 0 21 8 0 2,73 

PRT 1 19 0 5 5 9 3,10 

PTE 1 28 0 10 17 1 3,31 

              

MAA 2 33 0 20 13 0 2,86 

MAE 2 33 0 12 21 0 3,14 

MKL 2 31 0 13 18 0 3,34 

SIE 2 33 0 23 10 0 2,83 

PED 2 26 0 19 7 0 2,14 

AUT 2 30 2 24 4 0 2,54 

DPD 2 11 3 5 2 1 1,95 

DPS 2 13 0 10 3 0 2,58 

              

ATE 3 18 1 12 5 0 2,85 

AMK 3 27 0 12 15 0 2,88 

KLA 3 25 0 8 17 0 3,05 

MAA 3 26 0 13 13 0 3,00 

SID 3 18 0 10 8 0 3,02 

EPE 3 31 0 19 12 0 2,75 

AUT 3 26 0 18 8 0 2,53 

DPD 3 10 2 8 0 0 1,88 

              

SID 4 22 0 11 11 0 3,01 

ETE 4 21 0 11 10 0 3,03 

PED 4 22 1 11 10 0 2,76 

AUT 4 26 2 18 6 0 2,63 

 

Legenda: V – vyznamenání, P – prospěl, 5 – neprospěl, N - nehodnocen   
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Ostrava – Kunčice 

 

třída 
počet 
žáků 

prospěch prům. 
prospěch V P 5 N 

1ET 18 0 10 6 2 2,99 

1ETV 10 1 3 1 5 2,31 

1EX 26 0 13 12 1 2,92 

1IT 22 0 8 10 4 2,96 

1MAN 23 0 13 10 0 2,53 

1ME 23 0 7 14 2 3,25 

1MOS 30 0 14 13 3 2,80 

1MSM 13 0 9 4 0 2,68 

1OK 16 0 8 7 1 2,94 

1PTV 13 1 5 4 3 2,36 

1SMH 29 1 15 12 1 2,86 

              

2ED 24 4 7 2 11 1,79 

2ET 11 0 10 0 1 2,88 

2EZP 16 1 12 2 1 2,71 

2EX 22 0 11 7 4 3,00 

2IT 18 2 11 4 1 2,52 

2MAN 17 0 11 5 1 2,59 

2MEN 18 0 2 15 1 3,29 

2MOS 17 1 6 7 3 2,51 

2OK 23 0 14 8 1 2,80 

2PEV 25 2 22 0 1 1,83 

2SMH 17 1 8 4 4 2,72 

              

3ED 16 3 11 0 2 1,86 

3EX 25 0 15 6 4 2,99 

3IT 21 0 11 10 0 2,88 

3MAN 29 2 18 9 0 2,30 

3ME 22 0 4 16 2 3,47 

3MEN 17 0 2 11 4 3,23 

3MSM 17 1 12 4 0 2,44 

3MOS 24 1 13 5 5 2,72 

3MSS 17 0 6 9 2 2,89 

3OK 20 0 8 8 4 2,91 

3PEV 20 6 9 0 5 1,95 

3SM 21 0 10 11 0 3,04 

              

4ITA 17 0 16 1 0 2,58 

4ITB 22 2 16 2 2 2,45 

4MAN 23 6 9 7 1 2,18 

4ME 11 0 7 2 2 2,80 

4MNA 19 0 11 7 1 2,90 

4MNB 20 1 8 7 4 2,78 

4MSM 20 0 13 5 2 2,08 

4MSS 23 0 14 5 4 2,66 
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Prospěch za 2. pololetí školního roku 2010 / 2011 

 

Ostrava – Vítkovice 

 

třída 
počet 
žáků 

prospěch prům. 
prospěch V P 5 N 

AKL 1 33 0 29 4 0 2,65 

MAA 1 33 0 32 1 0 2,96 

MAB 1 34 0 32 2 0 2,80 

SID 1 11 0 10 1 0 2,96 

EPE 1 26 0 21 5 0 2,45 

AUT 1 28 0 26 2 0 2,77 

PRT 1 10 0 4 6 0 2,19 

PTE 1 25 0 21 4 0 3,08 

              

MAA 2 32 0 32 0 0 2,90 

MAE 2 32 0 29 3 0 2,81 

MKL 2 31 0 31 0 0 3,03 

SIE 2 30 1 24 5 0 2,65 

PED 2 25 1 21 3 0 2,03 

AUT 2 30 3 26 1 0 2,44 

DPD 2 9 0 7 2 0 2,18 

DPS 2 13 0 13 0 0 2,53 

              

ATE 3 18 2 15 1 0 2,71 

AMK 3 26 0 25 1 0 2,64 

KLA 3 23 0 20 3 0 2,96 

MAA 3 23 0 18 5 0 2,76 

SID 3 18 0 16 2 0 2,79 

EPE 3 31 0 31 0 0 2,62 

AUT 3 26 0 23 3 0 2,48 

DPD 3 10 2 8 0 0 1,88 

              

SID 4 18 0 16 2 0 2,70 

ETE 4 21 0 20 1 0 2,85 

PED 4 21 1 20 0 0 2,60 

AUT 4 25 1 24 0 0 2,47 
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Ostrava – Kunčice 

 

třída 
počet 
žáků 

prospěch prům. 
prospěch V P 5 N 

1ET 18 0 16 2 0 2,93 

1ETV 7 2 5 0 0 2,27 

1EX 25 1 22 2 0 2,65 

1IT 22 0 17 5 0 2,89 

1MAN 21 0 19 2 0 2,38 

1ME 21 0 20 1 0 2,79 

1MOS 30 0 25 5 0 2,69 

1MSM 13 0 13 0 0 2,47 

1OK 16 1 15 0 0 2,69 

1PTV 9 1 8 0 0 2,26 

1SMH 28 3 25 0 0 2,64 

              

2ED 16 8 7 1 0 1,98 

2ET 10 0 10 0 0 2,97 

2EZP 16 2 12 2 0 2,70 

2EX 21 0 20 10 0 2,801 

2IT 18 2 16 0 0 2,34 

2MAN 17 2 15 0 0 2,41 

2MEN 18 0 17 1 0 2,96 

2MOS 17 1 16 0 0 2,44 

2OK 22 0 21 1 0 2,90 

2PEV 24 2 22 0 0 1,98 

2SMH 14 2 12 0 0 2,68 

              

3ED 16 2 14 0 0 1,90 

3EX 24 0 23 1 0 2,97 

3IT 20 1 19 0 0 2,62 

3MAN 29 4 25 0 0 2,01 

3ME 19 0 15 4 0 3,29 

3MEN 17 0 15 2 0 2,94 

3MSM 17 2 15 0 0 2,11 

3MOS 25 2 23 0 0 2,70 

3MSS 16 0 16 0 0 2,57 

3OK 20 2 18 0 0 2,75 

3PEV 19 6 13 0 0 2,01 

3SM 21 0 21 0 0 2,77 

              

4ITA 17 0 17 0 0 2,46 

4ITB 22 1 20 1 0 2,46 

4MAN 22 5 16 1 0 2,30 

4ME 11 0 11 0 0 2,55 

4MNA 19 0 17 2 0 2,83 

4MNB 19 1 17 1 0 2,87 

4MSM 20 1 19 0 0 2,11 

4MSS 23 1 22 0 0 2,62 
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Se zohledněním navýšení počtu tříd ve školním roce 2011 / 2012 po sloučení škol s rozdílnými 

obory a bez údajů z předchozího školního roku nelze studijní výsledky porovnat. 

 

Vzhledem k nutnosti vytvářet víceoborové třídy nelze srovnávat ani výsledky jednotlivých 

učebních oborů, proto srovnání prospěch tříd SOU v jednotlivých pololetích školního roku: 

 

 

Ostrava - Vítkovice 
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Srovnání prospěchu podle oborů SOŠ 
 

Ostrava – Vítkovice 
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Srovnání prospěchu tříd za 1. a 2. pololetí z pracoviště v Kunčicích 
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 25 

Výsledky zkoušek ve školním roce 2011 / 2012 

 
Maturitní zkoušky - září 2011 
náhradní a opravný termín       
       

KKOV Název oboru třída Počet PV P N 

39 – 41 – L / 001 Autotronik AUT4 27/8 0 7 1 

37 - 41 - L / 503 Dopravní provoz DPS2 23/8 0 3 5 

37 - 41 - L / 503 Dopravní provoz DPD3 14/8 0 5 3 

37 - 41 - M / 006 Provoz a ekonomika dopravy EPE4 14/2 0 2 0 

26 – 41 – M / 002 Elektrotechnika EPE4 14/4 0 0 4 

23 - 45 - M / 004 Silniční doprava SID4 23/6 0 4 2 

 
Závěrečné zkoušky - září 2011 
náhradní a opravný termín      
       

KKOV Název oboru třída počet PV P N 

26 - 57 - H / 001 Autoelektrikář AEM3 20/8 0 1 7 

23 - 68 -H / 001 Automechanik MAA3 22/8 0 6 2 

  Automechanik MAB3 27/3 0 2 1 

23 – 61 – H / 001 Lakýrník MLŽ3 3/1 0 1 0 

23 - 55 - H / 002 Klempíř KLA3 15/4 0 2 2 

23-66-H/001 Mechanik opravář AEM3 8/2 0 2 0 

 

Závěrečné zkoušky - prosinec 2010      

opravný termín       

KKOV Název oboru třída počet PV P N 

26-57-H/001 Autoelektrikář AEM3 20/7 0 7 0 

23 - 68 -H / 001 Automechanik MAA3 22/2 0 2 0 

  Automechanik MAB3 27/1 0 1 0 

23 – 55 – H / 002 Klempíř  KLA3 15/2 0 2 0 

 
Maturitní zkoušky – květen 2012  

       

KKOV Název oboru třída počet PV P N 

37-41-L / 503 Dopravní provoz - denní forma DPS2 13/13 0 9 4 

  Dopravní provoz - dálková forma DPD3 10/10 1 9 0 

39-41-L / 001 Autotronik AUT4 26/25 0 18 7 

26-41-M / 006 Elektrotechnika ETE4 21/17 0 9 8 

37-41-M/ 006 Provoz a ekonomika dopravy PED4 22/15 2 8 5 

23-45-M/ 004 Silniční doprava SID4 19/15 0 9 6 

 

Legenda: PV – prospěl s vyznamenáním, P- prospěl, N – neprospěl 
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Obory pracoviště v Kunčicích 

 

KKOV Název oboru třída počet PV P N 

26-41-L/501 Elektrotechnika – denní nástavba 2ET 17/14 0 6 8 

26-41-L/501 Elektrotechnika – večerní nástavba 3PEV 22/20 0 14 6 

26-47-M/003 Informační technologie 4ITA 17/17 1 10 6 

26-47-M/003 Informační technologie 4ITB 22/21 1 19 1 

64-42-M/037 Management obchodu a služeb 4MAA 1/1 0 0 1 

64-42-M/037 Management obchodu a služeb 4MAB 5/5 0 0 5 

64-42-M/037 Management obchodu a služeb 4MAN 24/19 1 15 3 

26-413-L/001 Mechanik elektronik 4ME 15/14 1 10 3 

64-42-M/011 Management v elektrotechnice 4MEN 8/8 0 6 2 

64-42-M/011 Management v elektrotechnice 4MNA 19/16 1 9 6 

64-42-M/011 Management v elektrotechnice 4MNB 20/17 0 5 12 

23-54-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 4MSM 25/25 2 18 5 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 4MSS 27/23 1 7 15 

 

Legenda: PV – prospěl s vyznamenáním, P- prospěl, N – neprospěl 

 

 
 
Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 

 
Přehled výsledků MZ v termínu jarním 

 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo 
Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

č
n

á
 

ČJL 26-41-L/501  základní 39 33 31 25 33 3,0 
26-47-M/003  základní 39 38 38 32 38 3,2 
64-42-M/037  základní 24 19 19 16 19 3,1 
26-43-L/001  základní 12 11 10 11 11 3,0 
64-42-M/011 základní 41 35 34 29 33 4,0 
23-45-L/004 základní 23 23 23 17 23 3,6 
23-44-L/001 základní 24 20 18 15 20 3,2 
39-41-L/001 základní 27 25 22 23 25 3,4 
37-41-L/503 základní 23 23 23 21 23 3,1 
26-41-M/002 základní 24 20 20 11 17 4,0 
37-41-M/006 základní 20 14 14 15 15 2,8 
23-45-M/01 základní 22 12 12 10 12 3,3 

AJA 26-41-L/501  základní 2 2 2 2 2 3,0 
26-47-M/003  základní 18 17 17 17 16 1,7 
64-42-M/037  základní 6 4 4 4 4 2,0 
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26-43-L/001 základní 2 2 2 2 2 2,0 
64-42-M/011 základní 14 14 14 14 10 3,4 
23-45-L/004 základní 6 6 6 6 5 2,5 
23-44-L/001 základní 5 3 3 3 3 2,6 
39-41-L/001 základní 10 9 9 8 9 2,8 
37-41-L/503 základní 4 4 4 4 4 2,0 
26-41-M/002 základní 5 5 5 5 5 1,8 
37-41-M/006 základní 5 5 4 4 4 2,4 
23-45-M/01 základní 8 5 5 5 5 2,0 

MAT 26-41-L/501  základní 35 30 23 X X 3,8 
26-47-M/003  základní 23 23 22 X X 2,5 
64-42-M/037  základní 22 19 10 X X 4,0 
26-43-L/001 základní 13 12 10 X X 4,1 
64-42-M/011 základní 30 25 8 X X 4,3 
23-45-L/004 základní 18 18 17 X X 3,3 
23-44-L/001 základní 20 18 12 X X 4,6 
39-41-L/001 základní 15 15 12 X X 4,0 
37-41-L/503 základní 24 24 22 x x 2,7 
26-41-M/002 základní 18 14 13 x x 3,0 
37-41-M/006 základní 18 13 12 x x 3,0 
23-45-M/01 základní 14 7 6 x x 4,2 

 

NEJ 26-41-L/501  základní x X x x x X 
26-47-M/003  základní x X x x x X 
64-42-M/037  základní 2 2 0 1 1 5,0 
26-43-L/001 základní x X x x x X 
64-42-M/011 základní 2 2 1 2 1 4,5 
23-45-L/004 základní x X x x x X 
23-44-L/001 základní x X x x X X 
39-41-L/001 základní 1 1 1 1 1 2,0 
37-41-L/503 základní x X x x X X 
26-41-M/002 základní x X x x x X 
37-41-M/006 základní x X x x x X 
23-45-M/01 základní 1 1 1 1 1 3,0 

RUJ 23-44-L/001 základní 1 1 1 1 1 1,0 

P
ro

fi
lo

v
á

 

TZOP 26-41-L/501 Ústní 32 28 x x 28 2,7 

PZOP   32 28 x x 28 1,5 

TZOP 26-47-M/003  Ústní 39 39 x x 38 2,6 

PZOP   39 39 x x 38 1,8 

PEÚ 64-42-M/037  Ústní 21 19 x x 19 2,4 

MAM  Ústní 21 19 x x 19 2,5 

PZOPP  Písemná 21 21 x x 21 2,1 

TZOP 26-43-L/001 Ústní 12 12 x x 10 3,0 

PZOP   12 12 x x 11 2,0 

PEÚ 64-42-M/0114 Ústní 42 37 x x 31 3,3 

MEM  Ústní 40 34 X X 34 3,1 

PZOPP  Písemná 39 33 x x 33 2,3 

TZOP 23-45-L/004 Ústní 20 20 x x 20 2,3 

PZOV   20 20 x x 20 1,9 

TZOP 23-44-L/001 Ústní 23 19 x x 19 2,0 

PZOV  Praktická 23 19 x x 19 2,1 

MOV 39-41-L/001 Ústní 27 26 X X 25 2,7 

EPMV  Ústní 26 25 x x 25 2,3 

DPMV  Praktická 26 26 x x 25 1,6 

SIV 37-41-L/503 Ústní 5 5 x x 5 2,2 

DOP  Ústní 5 5 x x 5 1,2 

SVD  Písemná 5 5 x x 5 2,8 
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ZED 37-41-L/503 Ústní 18 18 x x 17 2,3 

ZEP  Ústní 18 18 x x 18 2,0 

ZPR  Písemná 18 18 x x 18 2,8 

EVDV 26-41-M/002 Ústní 23 19 x x 19 2,9 

EEN  Ústní 23 19 x x 19 2,4 

UEEN  Pís + pra 21 17 x x 15 2,3 

ZED 37-41-M/006 Ústní 22 17 x x 17 2,7 

ZEP  Ústní 22 17 x x 16 2,3 

ZPR  Písemná 22 17 x x 17 3,1 

SIV 23-45-M/01 Ústní 24 14 x x 14 3,3 

STR  Ústní 22 12 x x 12 2,4 

KUOSV  Pís+pra 22 12 x x 12 3,3 

Poznámka: Podle potřeby doplňte názvy maturitních předmětů a další řádky. 

 
  

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 
 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet 
Úspěšně 

vykonalo 
Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

č
n

á
 

ČJL 26-41-L/501  základní 8 8 1 6 X 3,1 
26-47-M/003  základní 8 7 x 5 x 3,2 
64-42-M/037  základní 5 5 2 5 2 2,8 
26-43-L/001  základní 1 1 0 x x 5 
64-42-M/011 základní 12 11 2 6 4 3,9 
23-45-L/004 základní 6 6 x 4 x 3,6 
23-44-L/001 základní 10 10 3 4 4 4,1 
39-41-L/001 základní 4 4 1 3 1 3,7 
37-41-L/503 základní 2 2 x 1 x 3,5 
26-41-M/002 základní 12 12 2 10 3 3,1 
37-41-M/006 základní 8 8 6 7 6 3,2 
23-45-M/01 základní 7 5 4 5 3 3,6 

AJA 26-41-L/501 základní x X x x X x 
26-47-M/003  základní 1 1 x x 1 1,0 
64-42-M/037  základní 1 1 1 1 0 5,0 
26-43-L/001  základní x X x x x x 
64-42-M/011 základní 4 4 x x 2 4,6 
23-45-L/004 základní 1 1 x x 1 3,0 
23-44-L/001 základní 2 2 2 1 2 3,5 
39-41-L/001 základní 2 2 0 0 1 5,0 
37-41-L/503 základní x X x x x x 
26-41-M/002 základní x X x x x x 
37-41-M/006 základní 1 1 1 1 1 3,0 
23-45-M/01 základní 1 0 0 0 0 0,0 

MAT 26-41-L/501  základní 8 6 0 x x 5,0 
26-47-M/003  základní 1 1 x x 0 5,0 
64-42-M/037  základní 5 5 1 X x 4,0 
26-43-L/001  základní 2 2 0 x x 5,0 
64-42-M/011 základní 19 18 1 x x 4,9 
23-45-L/004 základní 1 1 0 x x 5,0 
23-44-L/001 základní 12 10 2 x x 4,6 
39-41-L/001 základní 3 3 2 x x 4,3 
37-41-L/503 základní 2 2 0 x x 5,0 
26-41-M/002 základní 4 4 0 x x 5,0 
37-41-M/006 základní 7 7 1 x x 4,8 
23-45-M/01 základní 4 4 3 x x 4,2 
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NEJ 26-41-L/501  základní 1 1 x 1 x 4,0 

26-47-M/003  základní x X x x x x 
64-42-M/037  základní 1 1 1 1 1 3,0 
26-43-L/001 základní x X x x x x 
64-42-M/011 základní x X x x x x 
23-45-L/004 základní x X x x x x 
23-44-L/001 základní x X x x x x 
39-41-L/001 základní x X x x x x 
37-41-L/503 základní x X x x x x 
37-41-L/503 základní x X x x x x 
26-41-M/002 základní x X x x x x 
37-41-M/006 základní x X x x x x 
23-45-M/01 základní x X x x x x 

RUJ 23-44-L/001 základní x X x x x X 

P
ro

fi
lo

v
á

 

TZOP 26-41-L/501  Ústní 1 0 x x 0 x 

PZOP  Praktická 1 0 x x 0 X 
TZOP 26-47-M/003  Ústní 1 0 x x 0 X 
PZOP  Praktická 1 0 x x 0 X 
PEÚ 64-42-M/037  Ústní 2 2 x x 1 4,5 

MAM  Ústní 2 2 x x 2 4,0 

PZOPP  Písemná 2 2 x x 2 4,0 

TZOP 26-43-L/001  Ústní 1 1 x x 1 4,0 

PZOP  Praktická x X x x x x 

PEÚ 64-42-M/011 Ústní 7 7 x x 6 3,7 

MAM  Ústní 3 2 x x 2 3,5 

PZOPP  Písemná 3 3 x x 4 3,3 

TZOP 23-45-L/004 Ústní x X x x x X 

PZOV  Praktická x X x x x x 

TZOP 23-44-L/001 Ústní 4 4 x x 4 3,5 

PZOV  Praktická 4 4 x x x 2,7 

MOV 39-41-L/001 Ústní 3 3 x x 2 4,3 

EPMV  Ústní 1 1 x x 4 4,0 

DPMV  Praktická 1 1 x x 1 3,0 

ZED 37-41-L/503 Ústní x X x x x x 

ZEP  Ústní x X x x x X 

ZPR  Písemná x X x x x x 

SIV 37-41-L/503 Ústní 1 0 x x 0 0 

DOP  Ústní x X x x x x 

SVD  Písemná x X x x x x 

EVDV 26-41-M/002 Ústní 3 2 x x 2 3,5 

EEN  Ústní 4 4 x x 2 4,0 

UEEN  Pís + pra 3 3 1 x x 4,0 

ZED 37-41-M/006 Ústní 7 7 x x 6 2,8 

ZEP  Ústní 6 6 x x 5 3,0 

ZPR  Písemná 6 6 6 x x 3,6 

SIV 23-45-M/01 Ústní 5 4 1 x x 4,7 

STR  Ústní 5 4 4 x x 3,7 

KUOSV  Pís+pra 5 4 x 1 x 4,7 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 

Poznámka: Uvádějte údaje o výsledcích jarního i podzimního termínu vyhlášeného pro daný školní rok (např. 

květen 2012 a září 2012 pro školní rok 2011/2012). Podle potřeby doplňte řádky. 
 

Vysvětlivky použitých zkratek 

 
DT didaktický test, PP písemná práce, ÚZ ústní zkouška 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky - červen 2012  
       

KKOV Název oboru třída počet PV P N 

26 - 57 - H / 001 Autoelektrikář ATE3 19/15 3 12 0 

23 - 66 - H / 001 Mechanik opravář AMK3 6/6 0 6 0 

23 - 68 -H / 001 Automechanik MAA3 26/14 1 12 1 

  Automechanik AMK3 23/18 2 14 2 

23 - 55 - H / 002 Klempíř KLA3 17/7 0 7 0 

23 - 61 - H / 001 Lakýrník KLA3 7/7 0 7 0 

Legenda: PV – prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, N – neprospěl 

 

 

 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
Prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

26-41-
L/501 

řádný 18 0 10 2,7 0 0 0 0 

opravný 3 0 3 3,7 5 0 7 3,1 
26-47-
M/003 

řádný 33 2 3 2,5 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 6 0 2 2,4 
64-42-
M/037 

řádný 12 1 6 2,6 0 0 2 4,1 

opravný 0 0 6 3,8 3 0 6 3,5 
26-43-
L/001 

řádný 8 1 2 2,9 0 0 0 0 

opravný 2 0 1 3,1 0 0 3 3,7 
64-42-
M/011 

řádný 12 1 20 3,3 0 0 2 4,6 

opravný 5 0 3 3,4 4 0 19 3,8 
23-45-
L/004 

řádný 11 2 7 2,7 0 0 0 0 

opravný 5 0 0 2,8 4 0 3 2,8 
23-44-
L/001 

řádný 8 1 11 2,7 1 0 3 3,8 

opravný 2 0 2 3,1 7 0 4 2,9 
39-41-
L/001 

řádný 18 0 6 2,7 0 0 1 3,5 

opravný 0 0 1 3,8 5 0 2 3,1 
37-41-
L/503 

řádný 18 1 4 2,4 0 0 0 0 

opravný 4 0 0 2,1 1 0 3 3,5 
26-41-
M/002 

řádný 3 0 8 2,9 0 0 2 4,2 

opravný 9 0 1 3,9 7 0 2 3,5 
37-41-
M/006 

řádný 8 2 5 2,5 1 0 5 3,5 

opravný 0 0 0 0 5 0 0 3,1 
23-45-
M/01 

řádný 9 0 6 3,2 1 0 3 4,3 

opravný 2 0 0 3,3 3 0 0 3,1 
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Výsledky ZZ 2012 – pracoviště Kunčice   jaro / podzim 

 

 KKOV Název oboru třída celkem V P N omluvy 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3SM 18/3 0/0 18/3 0/1   

23-56-H/001 Obráběč kovů 3OK 19/1 4/0 15/1 0/0   

26-51-H/01 
Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje 3EX/m 18/4 18/4 14/4 3/0 1/0 

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud 3EX/e 5/1 0/0 4/0 1/1   

26-51-H/02 Elektrikář silnoproud 3ED 16/0 6/0 10/0 0/0   

Legenda: PV – prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, N – neprospěl 

 

 

Ve školním roce 2011 / 2012 jsme se opět zapojili do projektu Nová závěrečná zkouška u 

oborů Automechanik, Autoelektrikář a nově také u oboru Klempíř pro strojírenskou 

výrobu - dle jednotného zadání Národního ústavu odborného vzdělávání (dále jen NÚOV). 

 

Přehled hodnocení žáků podle jednotného zadání u jednotlivých částí zkoušek  

podle oborů :     autoelektrikář / automechanik / klempíř   

 
Počet žáků 

hodnocených daným 

stupněm 
výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný 

Písemná zkouška 1/1/0 4/3/0 7/18/4 3/10/3 0/0/0 

Praktická zkouška 5/6/3 4/10/3 1/10/1 5/5/0 0/1/0 

Ústní zkouška 3/6/0 1/7/3 5/9/4 6/8/5 0/2/0 

 

Náročnost obsahu jednotného zadání závěrečných zkoušek, které od zavedení realizujeme 

u učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář a u oboru Klempíř pro strojírenskou výrobu 

je dle našeho názoru potřebným měřítkem pro odbornou způsobilost žáků v daných oborech 

a přínosem pro jejich další uplatnění na trhu práce. Klade však stále vysoké nároky na přípravu 

žáků i pedagogů, především v oblasti aplikace nejmodernějších poznatků o automobilové 

technice, vybavenosti školy výukovými vozidly, motorovými agregáty, výukovými panely, 

technickým zařízením, včetně moderní diagnostiky. S tím souvisí i nutnost sebevzdělávání 

pedagogů a to nejen samostudiem, ale zejména formou odborných školení a kurzů, které jsou 

ovšem pro školská zařízení nadále velmi finančně náročné. 

Jednotné zadání závěrečné zkoušky hodnotíme kladně a i přes vyšší nároky na žáky i učitele,  

je tato forma závěrečných zkoušek přínosem pro zvýšení kvality výuky a zejména pak srovnání 

výstupních znalostí žáků daného oboru všech škol, které tento typ závěrečné zkoušky realizují.  

Pro kvalitní přípravu žáků ke zkouškám prováděli vyučující průběžně cvičné testování žáků, 

což se velmi pozitivně projevilo  na výsledcích zkoušek.  

Na pracovišti v O. – Kunčicích v žádném oboru Nová závěrečná zkouška nebyla realizována. 
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Srovnání výsledků jednotlivých částí závěrečné zkoušky v červnu 2011 a 2012  

 

  

písemná část praktická část ústní část 

10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 

výborný 0 2 11 14 11 9 

chvalitebný 15 7 31 17 17 11 

dobrý 35 29 21 12 30 18 

dostatečný 19 16 7 10 12 19 

nedostatečný 2 0 1 1 1 2 

 

 
 

 

 

Z pověření Krajského úřadu patříme mezi14 pilotních regionálních škol z jednotlivých krajů 

s výukou autooborů. Naše škola plní roli garanta spolupráce a přenáší poznatky 

z celorepublikových jednání na školy s výukou autooborů v našem kraji. K této spolupráci byla 

využívána zejména jednání  při organizaci jak krajské, tak celorepublikové soutěže 

Automechanik Junior, dále soutěží Autotronik Junior, Karosář Junior a Lakýrník Junior.  Cílem 

této spolupráce škol s výukou autooborů bylo další zkvalitňování profesního vzdělávání žáků 

v autooborech a využití standardizace závěrečných zkoušek nejen na pilotních školách, ale i 

školách s výukou autooborů v kraji.  
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V rámci regionu spolupracovala naše škola s  firmami, které se podílely svým technologickým 

zázemím, moderní technikou a diagnostickým vybavením spolu s odborností jejich 

zaměstnanců – instruktorů žáků na odborném rozvoji žáků naší školy a jejich kvalitní profesní 

přípravě. Ve firmách měli možnost získávat dostupné informace a pomůcky pro výuku. Žáci se 

zde seznamovali s různorodou technologií a diagnostikou oprav, s rozdílnými podmínkami 

na reálném pracovišti, což přispívá k jejich profesnímu rozvoji, kvalitní přípravě k závěrečným 

zkouškám a zvyšuje možnosti jejich uplatnění po ukončení studia. 

 

Ve školním roce 2011/2013 jsme zahájili výuku nástavbového studia podle ŠVP pro obor 

Provozní technika – denní a dálkové formy studia, upravili jsme ŠVP Silniční doprava, 

Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy, Autotronik, Automechanik. Došlo k úpravě 

hodinových dotací a přeskupení učebních celků, jejichž nasazení se v první verzi ŠVP  

neosvědčilo.  

 

Nezávislé ověření znalostí, se kterými žáci přicházejí ze základních škol nám poskytly níže 

uvedené projekty Metodického a evaluačního centra MEC, o.p.s. Zapojili jsme do nich všechny 

třídy 1. ročníku a třídy 3. ročníku.  

 

KVALITA 2011 – projekt podporovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje  

zaměřený na „Testování 1. ročníků oborů vzdělávání poskytující střední vzdělání 

s maturitou“ byl v tomto školním roce realizován na náklady školy, abychom získali 

informace o úrovni vstupních vědomostí žáků, kteří zahájili studium   - realizováno v říjnu 

2011 u tříd oborů s maturitní zkouškou. 

 

Zpráva z testování 1. ročníků 

 

V celkovém hodnocení dopadla škola jednotlivých předmětech takto:  

Český jazyk – úspěšnost školy  je 65%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 23 

Matematika -  úspěšnost školy  je 45%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 42 

Anglický jazyk - úspěšnost školy  je 60%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 18 

Německý jazyk - úspěšnost školy  je 45%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 41 

Test krátkodobé paměti - úspěšnost školy  je 45%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 

70. 

 

Žáci třetího ročníku se v květnu 2012 zúčastnili v rámci tohoto projektu KVALITA 2012 

testování přírůstku vědomostí. Protože neznáme obsah zadání, nelze hodnocení zahrnout 

do klasifikace dílčích předmětů, žáci pak nejsou dostatečně motivováni k lepším výsledkům. 

Zprávy o jejich výsledcích a hodnocení jejich  „přírůstku vědomostí“ byly všem předány 

prostřednictvím třídních učitelů. Zákonní zástupci byli písemně upozorněni na tuto skutečnost, 

ovšem pro školu to nemělo žádnou odezvu. 

 

Zpráva z testování 3. ročníků 

 

V celkovém hodnocení dopadla škola jednotlivých předmětech takto:  

Český jazyk – úspěšnost školy  je 55%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 21 

Matematika -  úspěšnost školy  je 41%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 44 

Anglický jazyk - úspěšnost školy  je 39%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 9 

Německý jazyk - úspěšnost školy  je 47%, percentil školy vzhledem k ostatním školám 21 

Obecné studijní předpoklady - úspěšnost školy  je 73%, percentil školy vzhledem k ostatním 

školám 27 – nehodnotili se v 1. ročníku. 
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 Závěrečné zprávy projektů slouží vyučujícím pro orientaci ve znalostech žáků jen obecně, 

jejich studijní předpoklady ani přírůstek vědomostí není ve většině případů v souladu s jejich 

průběžným hodnocením. Předmětové komise matematiky, českého jazyka a cizích jazyků 

porovnávají nadále vědomosti žáků srovnávacími testy, které sami zpracovávají. Učební plány 

pro výuku vycházejí z RVP, ŠVP a katalogů požadavků k nové maturitní zkoušce. 

Podklady ze závěrečných zpráv budou zahrnuty do vlastního hodnocení školy za dané období. 

 

 
 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012  
 
 
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  

s maturitní zkouškou 

 

Předmět 

Výsledky školy 
v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny 

oborů vzdělání  

 

název skupiny oborů 

vzdělání *  
 

úspěšnost percentil percentil  

   P(03) P(06) 
Jazyk český 65 23 47 82 
Matematika 45 42 50 94 
Jazyk anglický 60 18 28 76 
Jazyk německý 45 41 - 79 
* Doplňte název, v případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. 

 
 
 
Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  

s maturitní zkouškou 

 

Předmět 

Výsledky školy  
v rámci všech  

testovaných škol 

Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny 

oborů vzdělání  

 

název skupiny oboru 

vzdělání *  
 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 
hodnota  

   P(03) P(06) P(03) P(06) 
Jazyk český 55 21 39 3 73 2 
1M1atematika 41 44 32 3 87 1 
Jazyk anglický 39 9 9 4 67 1 
Jazyk německý 47 21 25 3 58 2 
* Doplňte název, v případě dalších skupin oborů vzdělání přidejte sloupce. 
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 1. Vybavení školy a modernizace 
 

Komplex školního areálu v Ostravě – Vítkovicích má zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak 

pro sportovní a společenské akce.  

 

Zahrnuje budovy školy, dílen, sportovní halu, jídelnu, společenský sál a budovu internátu, 

celkově 13 234 m
2
 zastavěné plochy a  34 283 m

2
 ostatních ploch.  

 

A. Úsek teoretického vyučování, pracoviště Ostrava - Vítkovice 

 

Teoretickou výuku zabezpečujeme v samostatné 4 podlažní budově a v pěti učebnách 

vybudovaných v 1. patře  budovy internátu a ve sportovní hale. Výuka probíhá ve 33 učebnách 

- 23 učeben kmenových, z toho 14 s multimediálním vybavením,  3 učebny sloužily převážně 

dělené výuce. Dále bylo využíváno 7 odborných učeben, z toho 4 s dataprojektory, 

a následující specializací: 

- elektrolaboratoř  

- autotronik  - výuka odborných předmětů autooborů,  

- jazyková učebna  

- 2 učebny ICT 

- učebna s trenažéry pro autoškolu 

- učebna pro simulaci dopravní kanceláře 

 

Elektrolaboratoř je vybavena novým nábytkem, včetně měřících stolů, které jsou osazeny PC 

a přípojkami pro různé typy měřících přístrojů, učebna je vybavena výukovými moduly RC 

2000, které slouží k zapojovaní nejrůznějších elektrických a elektronických obvodů při plnění 

úkolů při jednotlivých měřeních. K jejímu vybavení patří interaktivní tabule. Vzhledem 

k vybavení učebny PC, byla v tomto školním roce využívána rovněž pro výuku předmětu 

Informační a komunikační technologie a k výuce dalších odborných předmětů tříd oboru 

elektrotechnika nebo autoelektrikář, čímž se uvolnily jejich kmenové učebny pro další využití 

dataprojektorů ve výuce jiných předmětů. 

 

Odborná učebna Autotronik slouží nejenom pro výuku oboru stejného názvu, ale je určena také 

pro obory Silniční doprava, Automechanik, Autoelektrikář, Klempíř pro strojírenskou výrobu 

(Karosář), Lakýrník (Autolakýrník). Učebna byla využita i pro následné školení pedagogických 

pracovníků škol s výukou autooborů v regionu a odborná školení jiných subjektů a velmi 

významně ovlivnila i průběh a výsledky závěrečných zkoušek.  

 

Pro další odborná školení jiných subjektů jsou v učebně umístěny komponenty a cvičné celky 

klimatizačních zařízení automobilů (kompresory, ovládací a řídící panely,..) a dále diagnostické 

zařízení pro údržbu klimatizací ECOLD 6710.  

 

Ke zkvalitnění výuky cizích jazyků slouží moderní jazyková učebna (24 pracovních míst pro 

žáky a studenty a 1 pracoviště učitele). Jazyková učebna je vybavena digitálním kazetovým 

přehrávačem, umožňujícím práci ve skupinách a ve dvojicích případně individuální práci 

učitele se studentem, k vybavení patří kazetový magnetofon,  sluchátka s mikrofonem a CD 

přehrávač. V maximální míře byla využívána pro nácvik poslechového subtestu nové formy 

maturitních zkoušek z cizího jazyka. V červnu byla přestěhována z Kunčic jazyková učebna, 

tím se rozšířila možnost práce s poslechovými cvičeními. 

 

V budově internátu, kde se nacházejí kmenové učebny oboru Provoz a ekonomika dopravy, 

je k dispozici odborná učebna – dopravní sál. Žáci si mohou vyzkoušet v rámci praktického 
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nácviku činnosti spojené se simulací železničního provozu. Během prázdnin zde byly 

připraveny další 4 učebny pro výuku tříd přecházejících z pracoviště v Kunčicích. 

 

Na pracovišti školy v Ostravě – Kunčicích byla teoretická výuka zajišťována ve 42 kmenových 

učebnách. Vybavení učeben z hlediska audiovizuální techniky bylo zastaralé a pouze 

na některých učebnách byly k dispozici pouze videopřehrávače a zastaralé televizory. 

K dispozici byla jedna specializovaná učebna pro výuku cizích jazyků, dvě specializované 

učebny pro informační technologie, dvě učebny výpočetní techniky, odborná učebna fyziky, 

a dvě laboratoře pro elektrická měření.    

V závěru druhého pololetí byly vytvořeny podmínky pro převody vybavení zejména odborných 

učeben a školního nábytku lavic a židlí na školy zapojené v oborové optimalizaci, podle 

zaměření, a  na pracoviště školy do O – Vítkovic. 

 

Na pracovišti školy v Ostravě – Kunčicích byla teoretická výuka zajišťována ve 42 kmenových 

učebnách. Vybavení učeben z hlediska audiovizuální techniky bylo zastaralé a pouze 

na některých učebnách byly k dispozici pouze videopřehrávače a zastaralé televizory. 

K dispozici byla jedna specializovaná učebna pro výuku cizích jazyků, dvě specializované 

učebny pro informační technologie, dvě učebny výpočetní techniky, odborná učebna fyziky, 

a dvě laboratoře pro elektrická měření.    

V závěru druhého pololetí byly vytvořeny podmínky pro převody vybavení zejména odborných 

učeben a školního nábytku lavic a židlí na školy zapojené v oborové optimalizaci, podle 

zaměření, a  na pracoviště školy do O. – Vítkovic. 

 

 

 

 

 

B. Úsek praktického vyučování  

 

V objektu SŠTD na pracovišti v O. – Vítkovicích byla ve školním roce 2011/2012 prováděna 

výuka na následujících pracovištích a dílnách:  

3 dílny ručního zpracování kovů a materiálů 

2 elektro dílny 

karosářská dílna 

obráběcí dílna 

svařovna – svářečská škola, včetně svářečské dílny pro svařování plastů 

2 dílny pro výuku žáků oboru automechanik (autodílny,  včetně stanice měření emisí) 

1 dílna výkonové zkušebny motorů 

3 výukové, diagnostické a servisní pracoviště, včetně stanice klimatizace + 1 montážní 

pracoviště – dílna hala 

2  učebny pro potřebu praktické výuky ( dále jen PV) vybavené audiovizuální technikou 

 

Nadále využíváme 2 odloučených pracovišť praktického vyučování na autobusových 

provozovnách DP Ostrava a.s.. -  O. - Hranečník a v O. -  Poruba.  V rámci pokračující velmi 

dobré spolupráce s DP Ostrava a.s. mají žáci možnost se seznámit s reálnou podobou provozu 

podniku.  

 

Praktické vyučování je zabezpečováno zpočátku na cvičné, později na produktivní práci. 

Výuka probíhala skupinově i individuálně, žáci procházeli v rámci výuky odbornými učebnami 

a dílnami v areálu školy, dále dvěma odloučenými pracovišti školy v objektech DP Ostrava a.s. 

i smluvně zabezpečenými provozními pracovišti v podnicích a firmách . 
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Vzhledem k vybavenosti školy máme uzavřenou smlouvu s firmou ROBERT BOSCH s. r . o.,  

Praha 4,  Pod Višňovkou 25/1661 o servisním zastoupení při zajišťování servisní činnosti při 

opravách motorových vozidel, včetně provádění měření emisních systémů benzínových 

a vznětových motorů na vozidlech vybavených vstřikováním BOSCH.  

    

  Úsek praktického vyučování je mimo jiné také vybaven audiovizuální technikou. Jedna 

učebna je vybavena pevně zabudovaným dataprojektorem s připojením na PC, včetně 

interaktivního tabletového displeje OPTOMA Pi500. Druhá učebna je vybavena přenosnou 

sestavou dataprojektoru a notebooku hlavně pro výuku žáků ve svářečských kurzech a stejné 

vybavení mají k dispozici vyučující a žáci elektrooborů (Autoelektrikář, Autotronik). 

 

Rozšíření odbornosti svářečské školy.  
V úvodu školního roku byla zprovozněna nová svářečská dílna pro svařování plastů, která je 

určena  hlavně pro výuku kurzů ZK 31 – S – 1,2,3 a ZK 32 – S – 1,2,3 , kapacitně pro  10 žáků. 

Kurzy  jsou určeny dle RVP a ŠVP pro výuku žáků 2. ročníků oboru Karosář a také v rámci 

doplňkové činnosti školy pro výuku svářečů v rámci nabídky dalšího vzdělávání školy - 

vzdělávání svářečského personálu. Postupně bude doplněna svařovacím vybavením i pro 

svařování plastových trubek, které rovněž lze využít v rámci doplňkové činnosti školy. Pro tyto 

činnosti máme vyškolené pedagogické  pracovníky školy (instruktory svařování), kteří  pro tyto 

uvedené činnosti získali potřebnou kvalifikaci.   

 

V rámci spolupráce se Škodou Mladá Boleslav mají žáci kromě motorových agregátů, které 

jsou využívány k výuce a diagnostickým měřením, k dispozici 5 výukových vozidel Škoda - 

dvě Octavie, 2 Fabie, z toho 1 v částečném řezu a Superb. Dále na  základě spolupráce školy 

s Hyundai Motor Manofacturing Czech s.r.o. máme k dispozici již 6 výukových vozidel 

Hyundai, (v tomto školním roce jsme obdrželi další vozidlo IX 35), které jsou rovněž 

využívány k nácviku oprav a diagnostiky vozidel.  

  

Nadále pokračuje úzká spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Ta se 

projevuje jak v propojení odborných požadavků v rámci studia, tak v oblasti zkušeností i 

konkrétní pomoci při zkvalitňování pomůckové základny. Výsledkem spolupráce je v rámci 

projektu realizovaného společně s Vysokou školou báňskou – TU provozování motorové 

výkonové zkušebny zabudované ve školní autodílně jako měřící a diagnostické zařízení 

dopravních prostředků. Zařízení využívali  žáci SŠTD a studenti VŠB – TU jako součást výuky 

odborných předmětů se zaměřením na automobilovou techniku. 

 

Na pracovišti v Ostravě - Kunčicích byly využívány dílny pro výuku elektrotechnických 

a strojírenských oborů. Skupinová výuka probíhala na dílnách pro skupinovou výuku v areálu 

školy pod vedením učitelů praktické výuky, tak na odloučeném pracovišti ve Firmě Arcelor 

Mittal, případně na základě smluv o praktickém vyučování ve strojírensky a elektrotechnicky 

zaměřených firmách. Na pracovišti školy byly dispozici kromě odborných učeben 

pro elektrotechniku, chladírenskou a výtahovou techniku  a učeben pro sdělovací 

a zabezpečovací techniku také  stojní a obráběcí haly s vybavením obráběcích strojů, které však 

byly využívány asi jen z 35% z důvodu nenaplněnosti technických oborů. Dále byla výuka 

zabezpečována ve svářečské škole u oborů u kterých je stanovena výuka ve svařování. Praxe 

oboru ekonomika a podnikaní všech zaměření byla realizována ve  firmách na základě 

sepsaných smluv. Nevyužití prostor hal pro praktické vyučování a neudržovaný stav budov 

a technických rozvodů byly rozhodujícím faktorem pro optimalizační krok zřizovatele.  
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Během školního roku 2011/2012 bylo na SŠTD realizováno následující dovybavení, 

opravy a rekonstrukce: 

 

Úsek teoretického vyučování: 

Gumová podlaha pro posilovnu 52.121,-- 

Oprava zdiva vstup škola 39.484,-- 

Oprava vstupního schodiště škola 159.837,-- 

Oprava vstupního schodiště tělocvična 46.815,-- 

Oprava linoleum třídy a schodiště levá strana škola 99.800,--  

Tělocvična posilovací stroj 140.000,-- 

Dataprojektor Epson 66.329,-- 

Realizace pracoviště psychologického  68.275,-- 

Malba a koberec sborovna 15.790,-- 

Malba posilovna, lepení podlahy 30.287,-- 

 

Úsek praktického vyučování: 

Výstavba pracoviště pro žáky OV – obory mechanik chladících a zdvihacích zařízení: 

Obor mechanik zdvihacích zařízení 421.885,-- 

Obor mechanik chladicích zařízení 135.303,-- 

Bodovací kleště  44.946,-- 

Elektrické rolovaní vrat dílny 40.164,-- 

Parkoviště pro dílny 88.393,-- 

Chladící zařízení k testovací stolici 28.000,-- 

Testovací stolice Opal 150.000,-- 

 

Úsek ředitelství, koleje:  

Mzdový program 91.112,-- 

Rekonstrukce výměníku 1.062.510,-- 

Dataprojektor sál 74.388,-- 

Oprava vodovodního řádu  209.639,-- 

Oprava střech – koleje, chodby, škola 354.060,--  

Oprava střechy kuchyň 150.000,-- 

Přestavba části skladů techn. suterén 104.449,-- 

Oprava havárie voda 20.544,-- 

Server pro PC síť 219.663,-- 

Výmalba kuchyňka OV, ústředna 20.000,-- 

Oprava zábradlí, dveře – koleje 29.700,-- 

 

Úsek Kunčice:  

Víceúčelové hřiště – dokončovací práce Kunčice 500.000,-- 

 

Úsek Ubytovna Pavlovova: 

Odstranění závad elektro 2010 100.000,-- 

Oprava TÚV krček 31.000,-- 

Oprava stropu krček 35.000,-- 

Oprava schodiště a nájezdu  61.455,-- 

 

MAJETEK V HODNOTĚ 3 001,- - 40 000,- Kč 

Úsek teoretického vyučování: 

Monitor LG- 12ks 38 304,- 

Osciloscop  Lecroy 24 132,- 
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Cisco – 2ks 78 360,- 

Nábytek + koberec kabinet 025 27 802,- 

Notebook HP 4535S 16 296,- 

Nábytek kabinet TV 29 235,- 

Sloupky na badminton 15 980,- 

 

Úsek praktického vyučování: 

Monitor- 4 ks 12 768,- 

Vrtačka Bosch GSB-19-2 ks 11 500,- 

Kabely pro testery 16 068,- 

Vozík s nářadím 19 332,- 

Osciloskop 35 880,- 

Držák motoru 6 365,- 

Kompresiometr 19 920,- 

Kompresor klasik 24 576,- 

Pistol stříkací 11 579,- 

Aircomatic 11 610,- 

Svěrák kovářský 13 540,- 

Gys Trimig 31 188,- 

Stroj na montáž pneu 38 304,- 

Welper 19 200,- 

Vyvažovačka kol 38 304,- 

Programové vybavení 
Siblex 6 091,- 

Licence pro IPAD 9 000,- 

Adobe Acrobat X 8 277,- 

Zoner Photo Studio 10 825,- 

Bakaláři upg SW10/11 20 251,- 

       

Ředitelství, technická správa a ubytování Vítkovice  
Sestava nábytku kancelář ZŘ EHS 34 790,- 

Počítačka mincí 8 500,- 

PC BRAIN I5-2500 12 267,- 

IPad 13 000,- 

Jednotka řídící pro IPad 30 000,- 

Jednotka ozvučení IPad 13 000,- 

Plátno promítací  39 000,- 

Termoport – 2ks 20 962,- 

Pila pásová ARG 105 13 200,- 

Panel dotykový – 3ks 31 800,- 

Spínač nožní 18 000,- 

Sekačka na trávu Honda 14 158,- 

Měřič klešťový 14 533,- 

Přístroj měřící Revex 30 035,- 

Vozík úklidový – 5ks 21 173,- 

Vysavač – 2ks 11 205,- 

 

Kromě výše uvedeného vybavení byly pořízeny i další pomůcky a vybavení, jejichž hodnota 

nepřesahovala částku 9000,- Kč.  
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C. Ostatní zázemí školy 

 

 

Sportovní areál  
 

Je tvořen moderní sportovní halou a dvěma malými tělocvičnami; vše včetně komplexního 

sociálního zázemí. Venkovní sportoviště tvoří travnaté fotbalové hřiště.  Stejné podmínky pro  

tělovýchovné aktivity byly i v Kunčicích. 

 

Zázemí pro kulturní a společenské akce tvoří velký společenský sál, který využíváme  

pro slavnostní zahájení školního roku, setkání pracovníků školy, případně rodičů, 

při příležitosti významných dnů, ke slavnostnímu předávání Výučních listů, Vysvědčení 

o maturitní zkoušce apod.. Další  společenskou  místností je  D - klub pro pořádání porad 

a jednání v počtu do 40 ti osob (poradní sbor, porady zástupců škol s výukou autooborů, 

zahajování soutěže Automechanik Junior a pod.) .  

 

Stravovací zařízení – jeho součástí jsou kuchyň a jídelna, které  slouží pouze pro výdej obědů 

žákům a zaměstnancům školy. Dovoz jídel byl zabezpečován ze SŠ společného stravování se 

sídlem na Krakovské ulici v Ostravě – Hrabůvce. Pro zkvalitnění služeb strávníkům  je 

využíván elektronický systém objednávání a úhrady stravy, žáci i pedagogové využívají 

možnosti elektronického přístupu přes internetové stránky školy. Součásti SŠ v Kunčicích je 

školní jídelna s kapacitou 270 stravovaných. 

 

Technické zázemí – dílny údržby, technický dvůr a garáže slouží zejména pro činnosti 

související se zabezpečením údržby areálu a budov školy. 

 

Pracoviště Ostrava – Kunčice 

 

Sportovní areál byl tvořen dvěma tělocvičnami posilovnou a venkovním hřištěm 

s umělohmotným povrchem. 

 

Zázemí pro kulturní a společenské akce tvoří společenský sál, který byl využíván 

pro slavnostní zahájení školního roku, setkání pracovníků školy, pedagogické rady, třídní 

schůzky s rodiči, ke slavnostnímu předávání Výučních listů, Vysvědčení o maturitní zkoušce 

apod.  

 

Stravovací zařízení – jeho součástí jsou kuchyň a jídelna, které slouží výrobě jídel pouze 

pro žáky z důvodů omezené kapacity pro 270 stravovaných. Zaměstnancům byly poskytovány 

stravenky pro restaurační zařízení. 

 

Technické zázemí – dílny údržby a garáže slouží zejména pro činnosti související 

se zabezpečením údržby areálu a budov školy. 

 

 

2.  Činnost v oblasti výchovného poradenství a školního psychologa 

 

Pro školní rok 2011/12 byly výchovnými poradkyněmi zpracovány plány práce pro oblast 

výchovného poradenství, které byly zaměřeny na spolupráci s  kolegy, jednalo se o výchovné či 

studijní problémy žáků, na žáky se specifickými poruchami učení, na informace z oblasti 

nabídek uplatnění našich žáků na trhu práce, na možnost pokračování ve studiu na VŠ nebo 

jiném vyšším stupni vzdělávání. 
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V rámci konzultačních hodin se výchovné poradkyně věnovaly žákům a studentům školy při 

řešení jejich studijních, osobních popřípadě jiných problémů. Konzultační hodiny sloužily také 

pro rodiče. Dle potřeby se výchovné poradkyně žákům i rodičům věnovaly i mimo konzultační 

hodiny, jak to vyžadovala daná situace. 

Ve školním roce 2011/2012 bylo ve Vítkovicích evidováno celkem 60 žáků se specifickými 

poruchami učení, na základě předložených zpráv z kontrolního vyšetření  Pedagogicko 

psychologické poradny. Jednalo se především o znaky dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

dyskalkulie. Všichni pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se jmenným seznamem žáků, aby 

jim mohli věnovat zvýšenou péči při vyučování. Na základě informací ze zpráv Pedagogicko 

psychologické poradny pedagogové pracují se žáky dle jejího doporučení. Tyto seznamy jsou 

zpracovávány výchovnou poradkyní každoročně. Na začátku školního roku jsou zpracovány 

podklady žáků  1. ročníků a celý seznam je průběžně doplňován v průběhu roku, tak jak žáci 

předkládají zprávy z vyšetření. Výchovná poradkyně na základě spolupráce s jednotlivými 

předmětovými komisemi zpracovala „Obecné zásady práce se žáky se specifickými poruchami 

učení“, které slouží jako podklad pro práci jednotlivých vyučujících. Tento soubor informací je 

zaměřen na předměty český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, odborné předměty. Na 

začátku nového školního roku je pro každého žáka zpracována dle jeho poruchy učení 

koncepce přístupu pedagogického pracovníka a rodiče písemně stvrzují, že s informací byli 

seznámeni. 

Z důvodu nových maturitních zkoušek zpracovala výchovná poradkyně na základě spolupráce 

s pedagogy českého jazyka, cizího jazyka a matematiky podklady pro Pedagogicko 

psychologickou poradnu „Dotazník pro SŠ k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení 

podmínek státní maturitní zkoušky“. Zpracovaný dotazník byl v průběhu června 2012 předán 

jednotlivým žákům se specifickými poruchami učení. 

Mimořádná pozornost byla věnována výchovným problémům našich žáků.  Celkem bylo 

svoláno 22 výchovných komisí, na kterých bylo řešeno porušování školního řádu. Projednávalo 

se především  nevhodné (vulgární) vyjadřování, absence a její omlouvání, pozdní příchody 

do výuky, opakovaná neomluvená absence, neprospěch žáků, nekázeň žáků.  

 

V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně pravidelně informovala žáky 4. ročníků 

SŠ a 3. ročníků SOU o možnostech uplatnění na trhu práce po ukončení studia, o možnostech 

výdělku formou brigád, o možnostech dalšího studia. Informace byly žákům předávány ústně 

výchovnou poradkyní. Letáky, brožury, emailové zprávy byly vyvěšovány na nástěnkách 

v jednotlivých třídách a hlavní nástěnce určené pro výchovné poradenství.  

V měsících lednu a únoru pomáhala výchovná poradkyně žákům hlásícím se na VŠ 

při vyplňování přihlášek.  

V průběhu celého školního roku byla výchovná poradkyně kontaktována absolventy, kteří ji 

žádali o pomoc při řešení různých osobních situací. 
 

Na pracovišti Ostrava – Kunčice se v oblasti krátkodobých cílů věnovala výchovná poradkyně 

především posilování příznivého klimatu ve škole a ve třídách, upevňování vlastního 

sebevědomí, řešení výukových a výchovných problémů, péči o žáky s SPU, žáky 

handicapované a zdravotně znevýhodněné a ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Další oblastí působení bylo kariérové poradenství, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, 

spolupráce s veřejnými institucemi. 

 

Na pracovišti v Kunčicích bylo zaregistrováno 46 žáků s poruchami učení, 1 žák se sluchovým 

postižením, 1 žák se zdravotním znevýhodněním.  

Kromě podpory talentovaných žáků, kteří se účastnili soutěží a olympiád, byla věnována 

pozornost žákům s rizikovým chováním. Uskutečnily se individuální pohovory s žáky, s jejich 

zákonnými zástupci, závažné přestupky byly řešeny na výchovných komisích. Jednalo se 
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převážně o neomluvenou absenci, nekázeň ve výuce, kouření v areálu školy, ale také o případy 

šikany a hrubého napadení spolužáka. Mimo to byly řešeny i problémy osobního – rodinného 

rázu. 

 

Příčiny problémů jsou ve vstupní úrovni znalostí žáků po základní škole, nezájmu samotných 

žáků o osobní rozvoj, pasivní přístup k výuce, špatnému výběru oboru, neochoty rodičů 

podpořit a motivovat žáky, kontrolovat jejich přípravu do školy. Ve třídách s vysokým počtem 

žáků byl průběh výuky narušován jejich nekázní, dost žáků má problémy se soustředěním se 

a udržením pozornosti. 

Svou roli sehrála i skutečnost, že některé obory čekal v rámci delimitace přestup na jiné školy. 

 

Činnosti školního psychologa za školní rok 2011/2012 

 

Školní psycholog spolupracoval s výchovným poradcem a školním metodikem prevence 

v rámci Školního poradenského pracoviště v Kunčicích. 

  

Dlouhodobým cílem je především péče o zdravý fyzický a psychický vývoj žáků, příprava 

mladých lidí pro život a budoucí povolání, osvojení pozitivního sociálního chování. 

ŠP pomáhá  

 při řešení výchovných, výukových a osobních problémů žáků 

 snaží se o posilování příznivého klimatu ve třídách, 

 působí na osobnostní stránku žáka, 

 řeší sociálně-patologické jevy, vyhodnocuje ankety, dotazníky v oblastech rizikového 

chování žáků,   

 poskytuje krizovou intervenci pro žáky, 

 pomáhá při nápravě neúspěšných žáků, 

 provádí individuální pohovory se žáky, konzultace s jejich zákonnými zástupci, 

 spolupracuje s učiteli 

 

Na začátku školního roku - účast na třídních schůzkách 1. roč. v kinosále  

Přednáška pro rodiče: „Drogy a jejich negativní důsledky“ 

 

září, říjen - zjišťování soc. klimatu v 1. ročnících, diagnostika žáků 1. ročníků 

malování erbů-1. ročníky – poznávání ve skupině, tvořivost 

listopad  - soc. klima 2. ročníků- pozorování a pohovory s třídními kolektivy 

Dotazníky “Drogová scéna na SŠ“- 9 tříd - vyhodnocení 

Vyšetřování šikany ve třídě 3IT-dotazníky 

Mentální anorexie, bulimie - beseda v dívčích třídách MAN 1, MAN 2 

Prevence školního neúspěchu – problémové třídy 1 OK, 1ME, 2OK,3OK, 1SMH, 

2SMH 

prosinec - Kouření, alkohol a jejich negativní důsledky-beseda ve vybraných třídách 

Interaktivní hodiny: Drogy a jejich prevence - I. a II. blok - 1EZP, 1OK, 1SMH, 1ME. 

Hry na sociální inteligenci a soubory hádanek - 1MOS, 1IT, 1ME, 1EX 

Příčiny a prevence školního neúspěchu - 1MOS, 2MOS ,3 OK, 3 SMH 

leden - Zdravý životní styl - interaktivní hodiny - 5 tříd 

Analýza školního prospěchu-neúspěšní žáci – pohovory 

„Jak se správně učit a zákonitosti paměti“ -  přednáška  v prospěchově slabých třídách 

Domácí násilí – beseda s pracovnicí BKB – 6 tříd- 2. a 3. roč. manažerských oborů 

únor - „Jak pomoci dětem s ADHD a ADD“-přednáška pro učitele 

Asertivita – dorozumívání podle pravidel – beseda, nácvik – 3. ročníky 
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Láska a strach- základní emoce lidského bytí – 2. a 3. roč . 

Výchovné foto-seriály – téma: Šikana, Zlodějka a Domácí násilí- vybrané 2. ročníky 

březen –  netolismus a rizika – třídy 1IT, 1ME, 2MEM, 2SMH 

Výchovné foto-seriály – Láska z netu – rizika navazování vztahů přes internet1.a2. roč.  

Stres a jeho prevence – beseda ve 4. ročnících - test  

duben – Zásady slušného chování a principy efektivní komunikace – vybrané 3. ročníky 

Výchovné foto-seriály – Rasismus, Alkohol a Násilník – 5 tříd – 1. a 2. ročník 

Rizikové faktory onkologických nemocí – přednáška v problémových třídách všech 

ročníků 

květen – Analýza prospěchu žáků  

Vztah učitel-žák-třetí ročníky 

Kyberšikana a její nebezpečí-beseda  

červen- Základy duševní hygieny- 3. ročníky 

 Aktivní využívání volného času a nebezpečí úrazů o prázdninách-  beseda 

 

Byla poskytnuta individuální  péče  - 77 žáků- opakovaná sezení 

Nejčastější důvody poskytnuté péče: výukové, výchovné problémy, 

 problémy v osobnostním vývoji, 

 péče o integrované žáky 

 péče o žáky talentované 

 

Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele: 

rodiče – 7 

učitelé – 36 

 

Ostatní aktivity ŠP: 

prevence školního selhávání – 85 

práce se třídou – 34 

vedení, přednášky, semináře -15 

 

ŠP se účastnil výchovných komisí při projednávání hrubého porušování školního řádu.  

 ŠP spolupracoval   průběhu školního roku, veřejnými institucemi jako např. PPP, SPC, Policie 

ČR, soc. odbory a kurátoři, kliničtí psychologové, psychiatři, Krizové centrum pro rodinu 

a děti, Bílý kruh bezpečí, … 

 

Cílem ŠP je pečovat o zdravý psychický vývoj jedinců, tak, aby se uměli dobře adaptovat 

na nové prostředí, byli odolní vůči škodlivým vlivům, sami pečovali o své tělesné a duševní 

zdraví a vedli plnohodnotný život. 

 

Srovnání absence SOU - teoretická výuka Ostrava - Vítkovice 

     

  

1. pololetí 2. pololetí 

celkem neomluvená celkem neomluvená 

10/11 27388 2186 26301 1468 

11/12 26646 2090 26928 2820 
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Srovnání absence SOU odborný výcvik Ostrava - Vítkovice 

     

  

1. pololetí 2. pololetí 

celkem Neomluvená celkem neomluvená 

10/11 20439 532 18973 245 

11/12 14565 313 17614 381 

 

 
 

Srovnání absence SOŠ - Ostrava – Vítkovice 

 

  

1. pololetí 2. pololetí 

celkem Neomluvená celkem neomluvená 

09/10 33896 818 36107 938 

10/11 20777 393 23933 844 
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Pochvaly 

Vítkovice  pochvala TU pochvala UOV pochvala ŘŠ 

10/11 93 3 44 

11/12 57 0 11 

 

 

Výchovná opatření 

 

Vítkovice  důtka TU důtka UOV důtka ŘŠ 
snížený  

stupeň z chov 

podmíněné  

vyloučení vyloučení 

10/11 220 12 92 56 8 2 

11/12 109 13 39 55 1 0 
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Pracoviště v Kunčicích 1. pololetí 2. pololetí 

nTU 52 50 

dTU nebo UOV 129 204 

dŘŠ 43 43 

podm.vyloučení 1 0 

2.stupeň z chování 32 30 

3. stupeň z chování 28 25 
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Činnost v oblasti environmentální výchovy 

 

Na naší škole působí metodička environmentální výchovy, která koordinuje činnosti pedagogů 

ve vztahu k zabezpečování cílů environmentální výchovy žáků. V hodnoceném období jsme se 

zaměřili a realizovali následující aktivity: 

  

Září  tvorba celoročního plánu EVVO 

  kontrola kontejnerů na PET lahve  

  tělovýchovné prověrky žáků 1. a 2. ročníků – tělesná zdatnost a hygiena 

  pomoc žáků při hrabání trávy v areálu školy 

   Ptačí svět – exkurze do Stanice pro záchranu sov a dravců, SID1  

sestavení školního ekotýmu – SID1, EPE1 vedení Mgr. Maturová 

 

Říjen   Exkurze do ČHMÚ – Ostrava – Poruba, EPE1   

 

Listopad psaní na použitý papír – zejména ve škole využívání použitého papíru na testy 

navázána spolupráce se střední školou - SPŠ, Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1,       

v oblasti EVVO   

 

Prosinec 1.12. – Mezinárodní den boje proti AIDS, Červená stužka -  osvětová akce, 

  4  studenti z PED4 

  příprava 1. ročníků na školní kolo soutěže zdravotních hlídek 1. pomoci  

zakoupení 10 odpadkových košů na plasty na hlavní budovu z šeku v hodnotě 

5000,- Kč, věnovaného na ekologické účely 

  

Leden  příprava 1. ročníků na školní kolo soutěže zdravotních hlídek 1. pomoci 

  příprava figurantů na soutěž v 1. pomoci  

  příprava materiálů pro pedagogy, hodnotit 1. pomoci  

třídění odpadu a nebezpečného odpadu na škole – zpracování v Power pointu 

a uloženo na www stránkách naší školy – ekotým školy 

 

Únor  bezplatné zajištění nových kontejnerů na plasty a papír a kontejneru na sklo 

v rámci podpory ekologické výchovy na školách  

  separace odpadu na tři složky 

  Školní kolo pětičlenných zdravotních hlídek 1.ročníku v soutěži 1. pomoci, 

  účast – 6 prvních ročníků,13 pedagogů  

ke dni Světového dne 1. pomoci – 10. září 

  exkurze - geologický pavilon TU – VŠB, Ostrava – Poruba, EPE1, SID1 

 

Březen tvorba ekonovin studentů EPE3 – role médií ve společnosti, zaměřená 

na ekologické a globální problémy (mezipředmětové vztahy) 

  EPE3 – monitorované rozhovory (EDK) – témata – funkce sběrných dvorů, 

  zeleň ve městě apod. 

 

Duben  Den Země – EPE1, SID1 – aktivity EV na Hlavní třídě v Ostravě - Porubě  

  Ekopolis – školení pro učitele EV k výukové hře Ekopolis  

exkurze do ZOO Ostrava, třídy AKL1, KLA3, MAB1, MAA1  

  IX. ročník mezinárodního festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji 

AUT2, PTE1, PED2, AUT1, MAA2  
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Květen exkurze do OZO Ostrava – výukový program s prohlídkou areálu, třídy SID1, 

EPE1 

  tělovýchovné prověrky žáků 1. a 2. ročníků, tělesná zdatnost a hygiena 

  nástěnka EVVO   

  hrabání trávy v areálu školy, vybrané třídy 

 

Červen adopce rysa ostrovida ze ZOO Ostrava 

  Celokrajská konference EVVO  

  Landek Park Ostrava – Svět iluzí a klamů, Důl Anselm – báňské záchranářství, 

poddolování, devastace krajiny – exkurze, EPE1, SID1, MAA1 

malování tříd, úklid školy a okolí              

 

V návaznosti na projekt z předchozího školního roku byly využívány a doplňovány další 

materiály pro výuku základů přírodních věd – ekologie. 

V rámci dlouhodobých úkolů školy byla doplněna environmentální knihovna a videotéka. 

 

 

Ve třídách v Kunčicích proběhly v rámci krátkodobého plánu EVVO v hodinách biologie 

a ekologie diskuze o významu Evropského dne bez aut, k Evropskému týdnu mobility. Ve 

spolupráci s předmětovými komisemi českého jazyka a biologie byl realizována oslava Dne 

stromů – literární a výtvarná soutěž, projekt o stromech v našem okolí, zakoupené certifikáty 

Vysaď stromek do města získaly třídy 1IT, 3MAN a 4ITA. Žáci se zúčastnili osmého ročníku 

kongresu pro střední školy s tématem Ekologie Ostrava 2011, škola obdržela dar na 

ekologickou výchovu ve výši 5.000,- Kč.  

Žáci pokračovali ve sběru elektrozařízení a použitých baterií v rámci projektu Recyklobraní. 

 

 

4. Výchovně vzdělávací práce s žáky        

 

Výchovně vzdělávací práce s žáky probíhala kromě výuky také formou mimoškolních akcí – 

soutěže, exkurzní aktivity, školní výlety s výchovně vzdělávací náplní, samostatné práce žáků - 

seminární práce, ročníkové práce z všeobecných a odborných předmětů.  

 

A) Přehled činností předmětových komisí  

 

 

Předmětová komise č. 1 – český jazyk a literatura, dějepis, estetické vzdělávání 

 

Učebnice, učební texty:  

Jazyk český a literatura: Odmaturuj z jazyka českého, Odmaturuj z literatury 1,2  Didaktis, 

Brno 2004 plus celá řada dalších učebních materiálů a učebních textů a vlastních příprav, 

Dějepis:  Čornej, p. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy. SPN, Praha 2010. 

Dějepisné texty. Interní studijní materiál SOŠD. 

OBN/ZSV: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, Brno 2008. 

Estetika a dějiny kultury: Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis, Brno 2008. 

Literatura pro 2. ročník středních škol, Didaktis, Brno 2009. 

 

Výukové formy a metody: výklad, práce s textem a obrazem, jazyková cvičení, čtenářská 

gramotnost, dramatizace vybraných děl,,e-learning, rozhovory, písemné práce, hudební ukázky, 

exkurze, návštěvy divadelních představení, besedy ke knize, návštěva galerie, muzea aj., 

regionální problematika, křížovky, kvízy, videa, řečnická cvičení, asociační hry 
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Využití techniky: maximální: výklad, ukázky z textů, internetu, filmy k tématu, rozhovory před 

kamerou a zpětné vyhodnocení, mg. nahrávky (diktafon) pro zpětný poslech slovního projevu. 

 

Motivační prvky: didaktické hry, (tematicky zaměření filmy s následující diskuzí), výstavka 

prací ve třídě, na chodbách 

 

Kroužky, doučování, příprava k MZ a ZZ – pouze pedagogický dohled nad doučováním, 

individuální doučování dle potřeby 

 

Zapojení do soutěží  

Byly realizovány pouze soutěže v rámci tříd, motivace v rámci výuky. 

Dějepisná soutěž pro žáky 1. a 2. ročníku SOŠ, účast celkem 17 žáků 

 

Plnění TP – tematické plány byly splněny. 

 

Písemné práce žáků - odborné referáty, slohové práce systematicky zaměřené na přípravu MZ 

(8 slohových prací domácích a 4 slohové práce školní), běžné slohové práce 2 během pololetí, 

zpracování pracovních listů v rámci výuky k čtenářské gramotnosti, žákovské prezentace 

formou PowerPointu, pracovní listy ověřující přínos z exkurze 

 

 

 

Předmětová komise č. 2 – matematika, informační a komunikační technologie 

a přírodovědné vzdělávání 

 

Ve všech předmětech, které do předmětové komise spadají, se vyučovalo podle tematických 

plánů zpracovaných podle platných učebních osnov nebo ŠVP. Při jejich zpracovávání bylo 

také přihlíženo k potřebě znalosti matematického aparátu při probírání učiva v odborných 

předmětech. V jednotlivých předmětech byla v rámci vhodných okruhů probírána ekologická 

tématika.  

 

Učebnice a učební texty 

V matematice se ve čtyřletých studijních oborech žáci pracovali se Sbírkou úloh z matematiky 

pro SOŠ, SOU a nástavbové studium a v tříletých učebních oborech se Sbírkou úloh 

z matematiky pro SOU a SOŠ od stejných autorek M. Hudcová a L. Kubičíková 

z nakladatelství Prométheus. Nepostradatelnou pomůckou byly pro žáky Matematické, 

fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, které využívali při výuce i při vypracovávání 

samostatných a písemných prací.  

Další doporučenou studijní literaturou byla učebnice a sbírka z cyklu Odmaturuj z matematiky 

(nakladatelství Didaktis). 

Ve fyzice se využívaly učebnice Fyzika I. a II. pro SŠ od týmu O. Lepil, M Bednařík, 

R. Hýblová od Prométhea. 

 

Výukové metody a formy 

Základní formou byla frontální výuka s vysvětlením látky doplněná o samostatné procvičování 

žáků, dále byla využívaná skupinová práce i projektová výuka. Žáci byli dále vedeni k domácí 

přípravě a samostatnému vyhledávání informací, zpracovávali rovněž seminární práce. 

V matematice byli žáci průběžně připravováni na státní maturitní test, výuka se doplňuje 

typovými úlohami, žáci si zkoušejí cvičné testy. 
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Využití techniky 

Byla uplatněna audiovizuální technika, např. výukové CD, DVD, kazety k probíranému tématu, 

výuka na zpětném projektoru (např. řešení problémového příkladu, kontrola správného postupu 

v samostatné práci, atp.). Učivo 1.a 2. ročníku je zpracováno pro využití interaktivní tabule, 

materiály vznikly v rámci projektu.  

Výuka informačních technologií probíhala ve třech kvalitně vybavených učebnách se 

samostatnými pracovišti pro každého žáka a dataprojektory. 

 

Motivační prvky 

Důležitým motivačním prvkem ve výuce se jeví nastavení jasných pravidel při studiu 

jednotlivých předmětů a podmínek klasifikace na začátku školního roku a jejich důsledné 

dodržování. V matematice mají žáci možnost v případě absence dopsat si dodatečně písemné 

práce, aby mohla být uskutečněna objektivní klasifikace. Žákům byl rovněž poskytnut prostor 

pro opakované ústní či písemné zkoušení, v případě prvotního neúspěchu. 

 

Doučování a konzultace 

Vyučující poskytovali žákům dle jejich žádosti a po vzájemné domluvě v odpoledních 

hodinách konzultace, rovněž mohli žáci využívat ke své přípravě a zpracování zadaných prací 

učebny výpočetní techniky. V maturitních třídách se žáci připravovali pravidelně také 

v semináři z matematiky. 

 

Písemné práce 

Byly psány dílčí písemné práce menšího nebo většího rozsahu po probrání učebního celku. 

Jejich četnost závisela na hodinové dotaci jednotlivých předmětů. V matematice se ve 

studijních třídách dále psaly 4 čtvrtletní kontrolní práce (v maturitních ročnících 3),  v ostatních 

2 pololetní písemné práce. 

  

Plnění tematických plánů 

Tematické plány byly splněny, odchylky od časového plánu, které se vyskytly z důvodu 

absence vyučujících, exkurzí, soutěží a praxe žáků,  byly včas korigovány.  Problémy 

s pochopením obtížnějšího učiva a velkou absencí žáků řešili vyučující dle potřeby 

individuálně. 

 

Maturitní zkoušky 

Maturitní zkoušku z matematiky skládali přihlášení žáci, kteří v řádném termínu ukončili 

4. ročník oborů Silniční doprava, Autotronik, Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy 

v denním studiu a Dopravní provoz v nástavbovém a dálkovém studiu. Ve státním testu 

neuspělo 9 žáků. 

 

Plnění plánu práce 

Plán práce byl průběžně aktuálně doplňován a plněn. 

 

Předmětová komise č. 3 – tělesná výchova a sport  

 

Ve výuce tělesné výchovy byly využity především formy přímého výkladu a názorného 

předvedení prvků pedagogy nebo prostřednictvím demonstrátora z řad žáků s využitím metody 

nácviku a upevnění získané dovednosti opakováním. V rámci lyžařského výcviku byl proveden 

záznam dovedností žáků, který byl na začátku a na konci kurzu žákům promítnut, aby mohli 

sami vyhodnotit své zdokonalení.  
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Sportovní potřeby, které jsou na naší škole vyučujícím tělesné výchovy dostupné, míče, 

florbalové hole a gymnastické náčiní a nářadí, byly využity v plné míře v prostorách malé 

a velké tělocvičny. Z důvodu nevhodného technického stavu zařízení posilovny byla tato 

využívána v hodinách pouze v omezené míře. Využita byla rovněž chodba u tělocvičny, kde 

jsou k dispozici stoly stolního tenisu. 

 

Motivačním prvkem jsou pro žáky školní a městské turnaje, které každoročně zajišťuje celý 

kolektiv tělocvikářů. V letošním školním roce se uskutečnilo 20 sportovních akcí, do kterých 

bylo zapojeno 1443 žáků naší školy a žáků SŠ, které se účastnily soutěží organizovaných PK 

tělovýchovy SŠTD 

 

Tělovýchovné kroužky v letošním školním roce neprobíhaly. V rámci přípravy na sportovní 

akce byl pro konkrétní žáky organizován trénink. Obecně mají žáci naší školy zájem 

o využívání posilovny, což vzhledem k jejímu vybavení a technickému stavu není možné.  

 

Tematické plány pro tělesnou výchovu byly v letošním školním roce plněny bez výhrad.  

 

Plán práce a sportovních akcí byl rovněž dodržen mimo cyklistického kurzu, který se 

neuskutečnil pro nízký počet zájemců z řad žáků 

 

Sportovní akce pořádané komisí TEV  

 

1. Tělovýchovné prověrky pro žáky 1. a 2. ročníků, Sportovní areál Poruba Společnosti 

SAREZA, dne 7. 9., 8. 9., 14. 9. a 15. 9. 2011. Akce se zúčastnilo celkem 12 tříd, tj. cca 

358 žáků.  

 

2. Lyžařský výcvik, Soláň, 29. 1. – 3. 2. 2012. Kurzu se zúčastnilo celkem 45 žáků, kteří 

byli rozděleni do tří družstev lyžařů a dvou družstev snowboardistů.  
 

3. Tělovýchovné prověrky pro žáky 1. a 2. ročníků, Sportovní areál Poruba Společnosti 

SAREZA, dne 16. – 17. 5., 23. – 24. 5. 2012. Akce se zúčastnilo celkem 12 tříd, tj.  cca 

358 žáků.  

 

Předmětová komise č. 4 – cizí jazyky 

 

Učebnice, učební texty: 

Time to talk I.,II.,III.díl 

New English File elementary, pre-intermediate, Maturita Activator, Job Matters – car, časopis 

Bridge, Sprechen Sie deutsch I.,II.,Direkt 

 

Výukové formy a metody: 

Individualizovaná forma, pair-work, projektová výuka, situační dialogy, drilový nácvik, 

audioorální cvičení, konverzace, frontální – skupinová práce, prezentace studentů, práce 

s interaktivní tabulí, audiovizuální hry, didaktické hry, situační a inscenační metody 

 

Využití techniky: 

Interaktivní tabule, dataprojektor, CD přehrávač, jazyková učebna, PC, naučné videofilmy 

v cizím jazyce, SMART 

 

Motivační prvky: 
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Didaktické a interaktivní hry, křížovky, referáty, návštěva anglického představení, kvízy, 

ohodnocení za aktivitu v hodinách  

 

Kroužky, doučování, příprava k MZK a ZZ: 

Individuální doučování dle zájmu žáků, slohová cvičení – příprava k MZK, maturitní témata, 

testy, eseje – účastnilo se pouze pár žáků – EPE 3, SID 4, AUT 4, EPE1 

 

Plnění TP – tematické plány byly splněny 

 

Písemné práce žáků: 

Krátký a dlouhý slohový útvar – příprava k MZK (žádost o místo, dopis příteli, e-mail, 

pozvánka na oslavu narozenin, popis bytu, recept, psaní pohlednice) 

 

 

Předmětová komise č. 5 – odborné předměty s elektro zaměřením 

 

Učebnice, učební texty, ostatní didaktické pomůcky:  

Podobně jako v předcházejících letech aktualizovali členové PK 5, s ohledem na nové 

technické a technologické poznatky, zkušenosti a nabídku knižního trhu s odbornou literaturou, 

pro žáky doporučenou literaturu 

Podobně jako v předcházejících letech zpracovávali a aktualizovali vyučující, s ohledem 

na nové technické a technologické poznatky, vlastní učební texty.  

V rámci zajištěné pravidelné spolupráce mezi úseky teoretického a odborného vyučování, byla 

úsekem odborného vyučování provedena plánována rekonstrukce elektrického soustrojí, 

za účelem realizace nově navržených měřících úloh v předmětu Elektrická měření – cvičení. 

 

Výukové formy a metody: 

- hromadné vyučování: tento způsob vedení výuky byl nejpoužívanější formou výuky, jejímž 

základním znakem je vedoucí postavení vyučujícího ve třídě (žáci v jedné učebně, výuka 

ve frontálním uspořádání) 

- skupinové vyučování: u studijního oboru Elektrotechnika (předměty Elektrická výzbroj 

a výstroj drážních vozidel a Elektrická měření), při řešení úkolů plynoucích ze zadaných 

seminárních prací, s ohledem na rozdělení žáků do homogenních skupin o jejich různém počtu 

avšak na stejné nebo podobné úrovni; všechny skupiny pak řešily buď stejné, nebo odlišné 

úkoly, odpovídající úrovni dané skupiny (vyučující měl tak k žákům individuálnější přístup, při 

současné výuce většího počtu žáků – rozvíjení schopnosti spolupráce žáků ve skupině) 

- problémové vyučování: žáci pracovali dle svých schopností a snažili se látku vstřebat 

a pochopit; žáci samostatně prováděli analýzu probírané učební látky v těsném kontaktu se 

spolužáky, což v konečném důsledku pozitivně motivovalo všechny zúčastněné ve výuce 

k pochopení daného tématu; vyučující koordinovaně řídil průběh vyučování za účelem 

dosažení předem stanoveného výchovně vzdělávací cíle; tato forma výuky odborných předmětů 

se nám podobně jako v uplynulém školním roce osvědčila jako velmi efektivní nástroj, 

pozitivně motivující žáky samostatně pracovat a zapojovat se do výuky; daná forma výuky tak 

umožňuje vysokou aktivitu a motivaci žáků k pochopení daného tématu (předměty 

Elektroenergetika, Elektrická měření a Elektrické stroje a přístroje) 

 

Využití techniky: 

S ohledem na vysokou vybavenost multifunkční technikou ve třídách je možno konstatovat 

kvalitnější vstřebávání informací vizuální cestou jak v odborných učebnách, tak ve kmenových 

učebnách u tříd jak se studijním nebo učebním zaměřením 
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Motivační prvky: 

Při vyučování (hromadné, skupinové, problémové) se dosti běžně využívá metody, kdy 

vyučující vytvoří konkrétní problém, který je následně v průběhu výuky řešen, což vede 

k zdravé rivalitě mezi žáky a v konečném důsledku k jejich pozitivní motivaci pro studium 

daného předmětu, potažmo oboru 

Kreativní využívání interaktivních tabulí v odborných učebnách je pro žáky vysoce 

motivujícím prvkem 
 

Kroužky, doučování, příprava k maturitním a závěrečným zkouškám, zájmová činnost: 

Vyučující se s maximálním nasazením věnovali doučování a konzultacím pro žáky, které 

probíhaly na základě individuálních dohod (hlavně u učebních oborů – Autotronik, 

Autoelektrikář a studijních oborů Elektrotechnika a Silniční doprava) 

Při přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky byly vyhotoveny tematické okruhy otázek. 

Vyučující působili rovněž jako konzultanti žáků k zadaným tématům jejich závěrečných prací 

- se žáky byly rovněž konzultovány i jejich zajímavé nápady, vztahující se k oblasti 

elektrotechniky jak v drážní, tak v silniční dopravě, které vyplynuly ze studia odborné 

literatury, jakož i z Odborného výcviku nebo SOUVISLÉ PRAXE 

 

Plnění TP: 

- při plnění tematických plánu nebyly zjištěny žádné odchylky od plánované obsahové náplně 

 

Písemné práce žáků: 

Žáci závěrečných ročníků oborů Elektrotechnika a Mechanik kolejových vozidel vypracovávali 

své závěrečné práce na zadaná témata, která mají mj. z důvodu své elektronické podoby 

značnou vypovídací hodnotu pro výuku jednotlivých předmětů 

Žáci oboru Elektrotechnika zpracovávali své poznatky ze SOUVISLÉ PRAXE ve formě 

zprávy z praxe (zohledněny nové technologické postupy a konstrukce v souvislosti s provozem 

a údržbou železničních dopravních prostředků - rovněž z důvodu své elektronické podoby mají 

aktuální vypovídací hodnotu pro výuku jednotlivých předmětů) 

Žáci oborů Elektrotechnika, Silniční doprava, Autotronik a Autoelektrikář analyzovali své 

výsledky měření v předmětu Elektrické a Elektrotechnická měření - cvičení, ve zprávách 

z měření (vysoká kvalita zpracování výsledků a získaných poznatků, s využitím moderní měřící 

techniky v Elektrolaboratoři) 

 

V průběhu školního roku byly splněný veškeré cíle stanovené Plánem práce PK 5 na školní rok 

2011/2012, s výjimkou realizace odborné exkurze ve firmě BONATRANS BOHUMÍN a. s., 

která se neuskutečnila z důvodu rekonstrukce linky tepelného zpracování dvojkolí 

 

 

Předmětová komise č. 6 – odborné předměty s automobilovým zaměřením 

 

Žáci byli vyučujícími jednotlivých předmětů seznámeni s požadavky na studijní literaturu, byly 

vymezeny okruhy povinné literatury, zákony a vyhlášky, doporučené literatury a odborné 

časopisy doplňující výuku, doplňující učební texty: Automobily pro Lakýrníky, Provoz 

opraven pro Lakýrníky, Doprava a přeprava pro Dopravní provoz/silniční doprava (denní 

nástavbové studium). 

 

Výukové formy a metody 

Ve výuce převládá forma frontální výuky a vysvětlování doplněná o konkrétní příklady, dále 

byla používána metoda řešení konkrétních problémových příkladů, procvičování formou 

domácích úkolů, např. Mechanika a zadávání rozsáhlejších prací, např. výrobní postup 
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(Strojírenská technologie), kreslení výkresů (Technické kreslení, Technická dokumentace), 

zadávání závěrečných a seminárních prací předmětech Silniční vozidla, Opravárenství 

a diagnostika, Technologie, Části a mechanismy strojů atd. 

 

V tomto školním roce byla v některých odborných předmětech využita interaktivní výuka 

(např. Strojnictví, třída AUT 1, Technologie pro lakýrníky 1. – 3. ročník, Opravárenství 

vozidel, obor Automechanik 1 . – 3. ročník). Materiály byly vytvořeny v projektu Tvorba 

výukových objektů v prostředí SMART a MOODLE. V odborných předmětech zaměřených 

na automobilovou techniku byly využity výukové texty, testy a úkoly, které jsou pro žáky 

k dispozici na portálu MOODLE, vytvořené v rámci projektu Autonet. 

 

V hodnocení žáků převládalo hodnocení písemných prací v kombinaci s ústním zkoušením. 

V některých předmětech probíhalo písemné hodnocení formou testů vytvořených na PC 

v prostředí Moodle na počítačové učebně, např. Silniční vozidla. V některých předmětech byly 

zadávány samostatné práce, formou závěrečných a seminárních prací. Tyto práce poskytly 

komplexnější hodnocení žáků v oblasti získávání, zpracování informací a jejich dalšímu 

využití. 

 

Využití techniky 

Ve velké míře byla ve výuce uplatněna audiovizuální technika, např. výukové CD, DVD, 

kazety k probíranému tématu, firemní materiály, vlastní materiály, výuka byla prezentována na 

zpětném projektoru, interaktivních tabulích, např. řešení problémového příkladu, výuka formou 

prezentace a objektů SMART na dataprojektoru, formou zadávání úkolů a testů na portálu 

MOODLE s využitím vlastních zkušeností a znalostí pedagogů získaných na různých školeních 

(viz. semináře a školení).  

Výuka odborných automobilových předmětů probíhala ve velké míře na odborné učebně 

Autotronik, vybavené nejen audiovizuální technikou a interaktivní tabulí, ale i výukovými 

modely a výukovými vozidly (například v kombinaci s motortestrem), na kterých lze vytvořit 

modelovou situaci k probíranému tématu, měřit a měření vyhodnocovat.  

Výuka předmětu Technické kreslení druhého ročníku studijního oboru Silniční doprava 

probíhala na počítačové učebně s využitím programu Autocad.  

Kabinet 025 byl nově vybaven nábytkem. 

 

Motivační prvky 

Důležitým motivačním prvkem ve výuce se jeví nastavení jasných pravidel a podmínek 

klasifikace na začátku školního roku v daném předmětu a jejich dodržování. Např. součástí 

klasifikace v profilových předmětech jednotlivých učebních i studijních oborů jsou závěrečné 

práce žáků. Podmínkou klasifikace a ukončení závěrečného ročníku je odevzdání práce 

v daném termínu.  

Motivačním prvkem v předmětu Technické kreslení – Technická dokumentace se jeví 

klasifikace úrovně sešitu. Žáci si osvojí grafickou úpravu a jsou vedeni ke zlepšování estetické 

úrovně. 

V předmětu Části a mechanismy strojů se velmi osvědčila tvorba drobných funkčních 

výukových modelů, na kterých si žáci uvědomí danou funkci a model se dá využít ve výuce 

na dané téma. 

Dalšími motivačními prvky jsou různé soutěže, kde si žáci ověří své znalosti, mohou je 

porovnat s úrovní jiných žáků a rovněž získají drobná ocenění. 

 

Kroužky, doučování, příprava k MZ a ZZ 

Ve školním roce probíhalo doučování v těchto předmětech: 

Řízení motorových vozidel – v průběhu celého školního roku od října do června 
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Mechanika, třída AUT 2  

 

Plnění TP – změny TP 

Tematické plány tvořeny dle učebních osnov i rámcových vzdělávacích programů byly 

splněny, vyskytly se často problémy s pochopením dané látky.  

 

Písemné práce žáků 

Ve většině předmětů vyučovaných v PK č.6 byly psány dílčí písemné práce menšího nebo 

většího rozsahu po probrání učebního celku. Převládal charakter testů např. Silniční vozidla, 

některé testy byly realizovány prostřednictvím portálu MOODLE, např. Technologie 

pro Klempíře, Technické kreslení apod. Dále žáci řešili konkrétní problémové příklady, např. 

Mechanika, Části a mechanismy strojů, Technické kreslení. V Technickém kreslení byly 

zadávány rysy, což je dáno specifickým zaměřením předmětu. Ve druhém ročníku studijního 

oboru SID žáci tvořili výrobní výkres součásti v programu Autocad. V závěrečných ročních 

byly zadány ročníkové práce (v min. rozsahu 10 stran pro učně a min. 20 stran pro studenty). 

 

Písemné maturitní práce: PK č.6 se podílela na písemných maturitních pracích těchto oborů:  

Silniční doprava 

Doprava a přeprava – denní nástavbové studium 

Doprava a přeprava – dálkové studium 

 

Písemné závěrečné práce: PK č.6 se podílela na písemných závěrečných pracích těchto oborů: 

Automechanik – jednotné zadání ZZ 

Klempíř – jednotné zadání ZZ 

Lakýrník 

 

Kroužky, doučování, příprava k MZ a ZZ 

Ve školním roce probíhalo doučování v těchto předmětech: 

Řízení motorových vozidel – v průběhu celého školního roku od října do června 

Mechanika, třída AUT 2  

 

Plnění TP – změny TP 

Tematické plány tvořeny dle učebních osnov i rámcových vzdělávacích programů byly 

splněny, vyskytly se často problémy s pochopením dané látky. Rovněž PK upozorňuje na velké 

množství školních akcí (sportovního a kulturního charakteru), které ubírají hodiny, z tohoto 

důvodu nebyly v některých předmětech odučeny hodiny dle plánu, např. SID 2, Technické 

kreslení – kdy k 29.6. 2012 bylo odučeno 59 hodin z celkového počtu 68 hodin.  

 

 

Písemné práce žáků 

Ve většině předmětů vyučovaných v PK č.6 byly psány dílčí písemné práce menšího nebo 

většího rozsahu po probrání učebního celku. Převládal charakter testů např. Silniční vozidla, 

některé testy byly realizovány prostřednictvím portálu MOODLE, např. Technologie pro 

Klempíře, Technické kreslení apod. Dále žáci řešili konkrétní problémové příklady, např. 

Mechanika, Části a mechanismy strojů, Technické kreslení. V Technickém kreslení byly 

zadávány rysy, což je dáno specifickým zaměřením předmětu. Ve druhém ročníku studijního 

oboru SID žáci tvořili výrobní výkres součásti v programu Autocad. V závěrečných ročních 

byly zadány ročníkové práce (v min. rozsahu 10 stran pro učně a min. 20 stran pro studenty). 

Písemné maturitní práce: PK č.6 se podílela na písemných maturitních pracích těchto oborů:  

Silniční doprava 

Doprava a přeprava – denní nástavbové studium 
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Doprava a přeprava – dálkové studium 

 

Písemné závěrečné práce: PK č.6 se podílela na písemných závěrečných pracích těchto oborů: 

Automechanik – jednotné zadání ZZ 

Klempíř – jednotné zadání ZZ 

Lakýrník 

 

Předmětová komise č. 7 – provoz a ekonomika dopravy 
 

Učebnice, učební texty  

Pro předmět EKO- učebnice uváděné v ŠVP. Zlámal, Mendl: Ekonomie nejen k maturitě 1. díl 

a 2. díl. Učebnice doplněná vlastními učebními materiály-zpracované v PC 

Účetnictví – učebnice: Štohl, Učebnice účetnictví 1.,2.,3. díl. + doplněné vlastními učebními 

materiály zpracovanými v PC 

Literatura uvedená v ŠVP, vlastní materiály, předpisy ČD, ČD Cargo;  

 

Výukové formy a metody 

Ve výuce využíváme všechny formy a metody 

 

Využití techniky 

PC, dataprojektor, interaktivní tabule, klasická tabule (kombinace) 

Motivační prvky 

Hry, kolokvia v rámci probíraného celku; prezentace žáků před třídou 

 

Kroužky, doučování, příprava k MZ a ZZ 

Individuální doučování dle zájmů studentů v průběhu klasifikačního období 

 

Plnění TP – změny TP 

EPE 3 (PED)/EKO – nebude splněno,  z organizačních důvodů , zvláště v závěru školního 

roku, nebyl odučen  plný počet hodin, učivo bude zahrnuto do TP následujícího ročníku. 

Ostatní TP splněny – beze změn; celá PK 

 

Písemné práce žáků 

V předmětu UCE ve II. pololetí se píše 45 minutová písemná práce. 

Psané průběžně pro ověřování úrovně zvládnutí učiva, převážně na konci tematického celku; 

celá PK 

 

Předmětové komise v Kunčicích pracovaly podle plánů práce, zajišťovaly výuku a přípravu 

žáků k ZZ a MZ, na dílčí kola soutěží. 

 

Byla zajištěna realizace akcí: 

 dějepisné soutěže 

 organizace olympiády v českém jazyce – postup žákyně do okresního kola, 16.místo) 

 exkurze do Prahy – návštěva Senátu ČR, Pražského hradu, Anežského kláštera, 

 návštěva vědecké knihovny v Ostravě 

 realizace poznávacích prohlídek Ostravou 

 realizace historické výstavy Lidice 

 návštěva výstavy Černá slunce 

 odvrácená strana modernity 1927 – 1945 

 literárně výtvarná soutěž Komiks nás baví 



 57 

 divadelní představení – Stepující stonožka, Sofiina svět,  

 organizace a vedení školního časopisu 

 filmový klub 

 matematická soutěž 

 filmová představení v rámci projektu Jeden svět na školách a Příběhy bezpráví 

 

Žáci oboru informačních technologií, kteří absolvovali Kurz CISCO akademie, získali 

certifikáty s mezinárodní platností. Jednalo se o 17 žáků 2. ročníku certifikát CCNA1,13 žáků 

3. ročníku certifikát CCNA2, 3 žáci 4. ročníku certifikát CCNA3. 

 

Vyučující se zúčastnili seminářů a exkurze Evropská integrace v praxi. 

 

 

 

Přehled exkurzí k doplnění výuky: 

 

Exkurze do památníku J. A. Komenského Fulnek, třídy AUT1, SID 1, EPE 1, PTE 1 

Návštěva Ostravského muzea, třídy AUT 1, SID 1, EPE 1 

Návštěva Knihovny města Ostravy, třída SID1 

Beseda ke knize, 3 besedy v prostorách školy, třídy SID1, AUT1, PTE1, DPS2, AUT3, EPE3 

Divadlo K. Čapka, představení v prostorách školy – Osvobozené divadlo 

Beseda Winstonovo dítě – všichni žáci školy 

Návštěva Prahy, EPE3 

Exkurze v ČHMÚ Ostrava – Poruba, žáci třídy EPE1  

Prohlídka Geologického pavilonu TU – VŠB Ostrava, žáci tříd EPE1 a SID1 

ZOO Ostrava - AKL1 a MAA1  

Den Země třídy EPE1 a SID1  

Exkurze v OZO Ostrava, třídy SID1, EPE1 a MAA1  

Landek Park Ostrava  - „Svět iluzí a klamů“, „Důl Anselm“, „Báňské záchranářství“, třídy 

SID1, EPE1 a MAA1 

Anglické divadlo Make Love, not War (200 studentů studijních oborů) 

Anglické divadlo The Sweet Sixtees (200 studentů studijních oborů) 

S němčinou na slovíčko, třídy EPE1+EPE3 

Man spricht Deutsch, třídy EPE1 + PED2 

Odborná exkurze v Přečerpávací elektrárně DLOUHÉ STRÁNĚ, třídy EPE4/e, ETE3 

Odborná exkurze ve firmě DALKIA, a. s. – ELEKTRÁRNA TŘEBOVICE, třídy EPE4/e, 

ETE3 

Muzeum Studénka, třída PED 2 

Technické muzeum a muzeum dopravy + návštěva parlamentu České republiky a národního 

divadla AUT 3, AUT 4 

Exkurze ŽST Ostrava hl.n., třída  PED 2 

Dopravní sál Brno, třída PED4 

PPL Ostrava, třídy PED2, EPE3 

Dolní oblast Vítkovice, třída AMK3, SID3 

Filmové představení pro žáky 

DKV Bohumín, třída EPE3/provoz a ekonomika dopravy 

AWT Ostrava PED4 

Czech RailDays EPE 1, EPE3/ provoz a ekonomika dopravy, PED 2 

MSV Brno, třídySID1, SIE2/s, SID3, AUT1, AUT2 

Technické muzeum v Praze, Muzeum MHD Praha – projekt AutoNet, třídy DPS2, MAA2 
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Motocykl Brno, projekt AutoNet, třídyAUT3 

Technické muzeum Praha, Vojenské muzeum Kbely, projekt AutoNet, třídy AUT2, SID3 

Ostravské komunikace, třídy AUT1, PTE1, SID3 

 

SOUVISLÁ PRAXE třídy EPE 3e: 

Žáci v průběhu třetího ročníku svého studia oboru Elektrotechnika, zaměřeného na elektrickou 

trakci, absolvovali podobně jako v uplynulém školním roce, předepsanou SOUVISLOU 

PRAXI u předem dohodnutých poskytovatelů, která byla tematicky zaměřena na provoz 

a údržbu pohyblivých trakčních zařízení na železnici; malá část žáků byla seznamována 

s funkcí elektromechanika a elektro mistra pro údržbu hnacích kolejových vozidel u dopravce 

ČD Cargo a. s. - SOKV Ostrava a většina z nich potom dle předepsaných pokynů plnila úkoly, 

spojené jednak s funkcí strojvedoucího, přímo na hnacích kolejových vozidlech a jednak 

s ověřováním poznatků, získaných studiem součástí elektrických výstrojí a výzbrojí ve škole, 

vše pod vedením zkušených pracovníků u ČD a. s. – DKV Olomouc/PJ Bohumín 

Samotnými žáky byla tato praxe hodnocena velmi kladně, protože měli možnost si získané 

teoretické poznatky ověřit bezprostředně v návaznosti na studium souvisejících odborných 

předmětů - i proto si velmi považujeme spolupráci s uvedenými dopravci, kteří se tak nemalou 

měrou každoročně spolupodílí na jejich profesní přípravě. 

 

Exkurze v rámci odborného výcviku  

prosinec 2011 třída MAB 1 – exkurze DPO Hranečník  

duben 2012 třída AUT2 - DPO Hranečník, AUTOHELLER 

květen 2012 třída MAA 1 – exkurze Důl Michal 

květen 2012 třída MAB 1 – exkurze Hasičské muzeum 

květen 2012 třída SIE2  - ABB Hrabová 

květen 2012 třída AKL1 - Hasičské muzeum 

červen 2012 třída MAA 1, AUT 2 – exkurze Důl Michal  

červen 2012 třída MAA 1, výstava Czech Raildays  2012 

 

 

 

Předmětové  komise odborného výcviku. 

 

Předmětová komise OV -  1. ročníku 

Předmětová komise pracovala v počtu šesti členů. V průběhu školního roku se sešla pětkrát 

a plnila jednotlivé úkoly dle plánu práce průběžně.  

 

Učebnice, učební texty 

Pro žáky 1.ročníků se k výuce používali učebnice ručního zpracování kovů (několik verzí), 

dále výukové texty přes dataprojektor na dílenské učebně   

 

Výukové formy a metody 

Vyučuje se formou skupinové výuky – předvádění jednotlivých pracovních operací názornou 

ukázkou, poté žáci procvičují jednotlivé pracovní postupy dle výkresové dokumentace 

za stálého dozoru učitele OV, při dodržování bezpečnosti páce při pracovních úkonech 

 

Využití techniky 

K výuce se průběžně používá veškerý strojní park v našich dílnách ( vrtačky, brusky, strojní 

pily, strojní nůžky, pájedla, soustruhy, svařovací agregáty ), dále je k výuce použita 

i audiovizuální technika na dílenské učebně. V závěru školního roku se žáci seznámili se 

základními montážními pracemi, zvedacím zařízením a klimatizační technikou. 
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Motivační prvky 

Žáci byli k lepším výsledkům motivování získáváním ručních dovedností pro další využití 

v pracovním procesu, a také výchovnými opatřeními. Nejlepší žáci se podílejí už na zakázkové 

činnosti. 

   

Podíl na Nové závěrečné  zkoušce a soutěže 

Na ZZ  oboru Automechanik se členové PK podíleli přípravou a dozorem nad jedním 

stanovištěm na zámečnické dílně, kde žáci po skupinách prováděli pracovní činnost v délce 

50 minut 

V měsíci dubnu 2012 proběhlo na naší SŠTD celostátní finále soutěže „Autoopravář 2012“. 

Na jednotlivých pracovištích se podíleli také členové PK. 

Dále se podíleli na přípravě a účasti žáků oboru Klempíř a Lakýrník na soutěž regionálních 

škol v Bohumíně a v Plzni 

 

Plnění TČP 

Tematicko-časové plány byly průběžně plněny během školního roku 

  

Předmětová komise OV - elektro oborů  

 

Předmětová komise pracovala v počtu pěti členů. V průběhu školního roku se komise sešla 

pětkrát a průběžně plnila jednotlivé úkoly, vyplývající z celoročního plánu. 

 

Učebnice, učební texty 

Příručka pro automechanika, Autoelektrika a autoelektronika automobilu, Automobily 1 -7, 

časopisy elektroniky, servisní příručky a manuály. 

  

Výukové formy,  

Výuka byla prováděna skupinovou i individuální formou výuky. Metody při výuce - slovní 

a praktické instruktáže k tématům. Při výuce byl kladen důraz na bezpečnostní předpisy. 

 

Využití techniky 

Využívání audiovizuální techniky, internetu, VAG - COM PROFI, KTS BOSCH 570, 

MOTORTESTERU BOSCH 240, COMMONN RAIL, testovací stolice OPAL a jiných 

speciálních zařízení na zjišťování závad v elektrických obvodech a částech automobilu. 

 

Motivační prvky ve výuce 

Zakázková činnost při opravách automobilů, výše odměny za produktivní práci, pochvaly. 

 

Příprava k maturitním a závěrečným zkouškám 

Členové předmětové komise se podíleli na tvorbě, přípravě a průběhu MZ Autotronik a Silniční 

doprava, ZZ oborů Autoelektrikář a Automechanik. 

  

Plnění TP 

Tematicko-časové plány se plnily průběžně během školního roku bez problémů. 

 

Plnění plánu práce PK 

- plán práce se dařil plnit průběžně a bez nedostatků  

- byly splněny požadavky pro PKE teoretického vyučování 

- v měsíci prosinci a lednu se členové podíleli na dnech otevřených dveří  

- v měsíci prosinci „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“  
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Předmětová komise OV - autoopravárenských oborů   

 

Předmětová komise pracovala v počtu šesti členů a sešla se celkem sedmkrát. 

 

Učebnice, učební texty 

Žáci během školního roku využívali dílenské příručky, návody na obsluhu používaných 

zařízení a učební texty AutoNet  

 

Výukové formy a metody 

Převládalo skupinové vyučování. U třetích a čtvrtých ročníků pak i individuální vyučování. 

Třetí ročník oborů Silniční doprava a Autotronik byl vyučován individuálně na pracovištích 

sociálních partnerů  

 

Využití techniky 

Během výuky byla využívána výpočetní technika ve spojení s dataprojektorem a moderními 

diagnostickými přístroji, (Bosch FSA 740, Bosch KTS 570, analyzátor výfukových plynů s 

opacimetrem, plničky klimatizací, osciloskop LDL-8500.) Výuka probíhala jak na školních 

cvičných vozidlech, tak na vozidlech zákazníků 

 

 Motivační prvky 

Žáci byli k lepším výsledkům ve studiu motivováni především výší odměny za produktivní 

práci a udílením pochval a výchovných opatření. 

 

Kroužky, doučování, příprava MZ a ZZ 

Během školního roku pracoval zájmový kroužek „Mechanik motokárového týmu“ 

pod vedením externisty p. Martina Gregora.  

Členové předmětové komise se podíleli na tvorbě, přípravě a průběhu celostátní soutěži 

Automechanik Junior, Autotronik Junior a MZ a ZZ. 

Plnění tematicko-časových plánů 

Plány byly během roku průběžně plněny. 

Plnění plánu práce 

Pán práce plněn průběžně  

 

Předmětová komise OV -  karosářských oborů a svařování  

 

Předmětová komise se během školního roku 2011/2012 sešla podle plánu práce celkem šest - 

krát. Úkoly, vyplývající z celoročního plánu, se snažila plnit průběžně. 

 

Učebnice, učební texty 

Pro výuku svařování plastů byly vytvořeny bezpečnostní i technologické testy 

K výuce odborného výcviku a praktického vyučování byly využívány učebnice a učební texty 

doporučené Českou svářečskou společností ANB, normy ČSN a zkušební testy. 

V rámci výuky ve svářečské škole byl vytvořen multimediální program, určený pro výuku 

s využitím interaktivní tabule pro zácvik ve svařování, protože v nabídce na trhu se zatím 

nevyskytuje. Na jeho tvorbě se podíleli i žáci svářečských kurzů.  
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Výukové formy a metody 

Výuka odborného výcviku byla prováděna formou  skupinového i individuálního vyučování. 

Metody při výuce byly používány slovní, názorně demonstrační, problémové, praktické 

i kombinované. 

 

Využití techniky 

V rámci odborného výcviku bylo používáno dostupné technické vybavení i veškeré technické 

didaktické pomůcky. Výuka v karosárně byla prováděna i na vozidlech zákazníků a to v rámci 

zakázkové činnosti. 

 

Motivační prvky ve výuce 

Motivace žáků je zaměřena jednak na získání svářečských průkazů a tím zvýšení jejich 

profesní úrovně, dále používáním motivačních metod ve výuce. Důležitou složkou motivace 

je i výše odměn za produktivní práce, menší roli pak hrají výchovná opatření. 

 

Kroužky, doučování, příprava k ZZ a MZ 

Během školního roku nepracoval v rámci PK karosářských oborů žádný zájmový kroužek ani 

doučování. Během roku probíhaly individuální konzultace s žáky. Členové komise se přímo 

podíleli na přípravě a průběhu ZZ . 

 

Plnění TP 

Tematicko – časové plány se během školního roku 2011/2012 dařilo plnit bez problémů. 

 

Písemné práce žáků 

V rámci svářečských kurzů žáci vytvořili seminární práce na téma příslušných druhů svařování, 

v daném kurzu a databázi netradičních způsobů svařování v elektronické podobě. 

 

 

Plnění plánu práce PK 

Plán práce PK karosářských oborů a svařování pro školní rok 2011/2012 se dařilo členům bez 

větších nedostatků splnit.  

 

Praktické vyučování bylo dále kromě výuky v objektu školních dílen a odloučeného pracoviště 

v Dopravním podniku Ostrava a.s. zajišťováno na 55 pracovištích sociálních partnerů, se 

kterými má škola uzavřeny smlouvy o zabezpečování praktické výuky. Výuka probíhá 

pod vedením zkušených zaměstnanců firem – instruktorů schválených ředitelem školy. 

 

Firmy, se kterými škola nejvíce spolupracuje při zajišťování výuky:   

Dopravní podnik Ostrava, a. s. 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 2 

České dráhy, a. s., Generální ředitelství    

se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222 

České dráhy, a. s. ,  PJ Ostrava  

se sídlem  702 00  Ostrava-Přívoz 

Arcelor Mittal a. s.  

se sídlem  707 02 Ostrava – Kunčice, Vratimovská 689  

Advanced World Transport a. s. 

se sídlem  702 62  Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38 

AUTOCENTRÁLA, s. r. o. 

se sídlem Hlučín, Markvartovická 7, PSČ 748 01 

AUTO Heller, spol. s. r. o. 
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se sídlem Ostrava 1, Cihelní 49 

AUTOSLUŽBY  Věra Hrušková 

se sídlem  747 14 Ludgeřovice, Budovatelská 8/1321 

se sídlem Ostrava-Kunčice, Serafinova 629, PSČ 719 00 

FORD DANKAR, s. r. o. 

se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Pašerových 2, PSČ 709 00 

AUTOLAROS  Speed, s. r. o. 

se sídlem Ostrava-Hrabová, Krmelínská ul. č. 9/748, PSČ 720 00 

AUTO TICHÝ s. r. o. 

se sídlem  Ostrava – Vítkovice, Rudná 32, PSČ 703 00 

RT TORAX s. r. o. 

se sídlem Ostrava – Zábřeh, Rudná 100, PSČ 700 30 

UNICAR spol.  s   r. o., autoservis 

se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 36, PSČ 701 18 

AUTO  HRUŠKA, s. r. o. 

se sídlem  747 07  Opava 7, Krnovská 639/163 

ALMA PNEU s. r. o. 

Ostrava – Mariánské Hory, Švermova 698 

Autodružstvo Frýdek – Místek 

Frýdek – Místek, Beskydská 704 

 

 

B. Souvislá praxe žáků studijních oborů 

 

Souvislá praxe je hodnocena jako velmi přínosná a žádoucí. Tento trend je dále rozvíjen 

ve spolupráci vedení školy a odborných firem, které výkon odborné praxe ve svých provozech 

umožňují. 

 

U žáci třídy 2. a 3. ročníku maturitních oborů proběhla souvislá praxe v květnu 2012, převážně 

v době ústních maturitních zkoušek. Na této praxi studenti zpracovávali praktické úkoly dle 

zadání pro každou funkci samostatně formou seminární práce. Souvislá praxe má velký 

význam pro lepší orientaci v železničním provozu, pro získání zručnosti a ověření teoretických 

poznatků při běžném denním provozu železnice. 

Žáci oboru Provoz a ekonomiky dopravy pomáhali pořadatelům při zabezpečení průběhu 

mezinárodní výstavy železniční techniky CZECH RAILDAYS.  

 

Žáci oboru Elektrotechnika zpracovávali své poznatky z PRAXE a SOUVISLÉ PRAXE 

ve formě Zprávy z praxe (zohledněny nové technologické postupy a konstrukce v souvislosti 

s provozem drážní dopravy na území Moravskoslezského kraje). 

S ohledem na kvalifikační předpoklady po ukončení studia, absolvovala většina žáků rovněž 

souvislou desetidenní odbornou praxi přímo na hnacích kolejových vozidlech u ČD a. s. - DKV 

Olomouc / PJ Bohumín. Zbývající část žáků, dle své volby, absolvovala souvislou desetidenní 

odbornou praxi v DP Ostrava a. s. - Střediska Tramvaje a Trolejbusy, jakož i u ČD Cargo a. s. - 

SOKV Ostrava. 

Součástí letošní odborné praxe byly rovněž dvě tematicky zaměřené odborné exkurze. První z 

nich se konala u výrobce osobních železničních kolejových vozidel ve firmě Škoda Vagónka a. 

s., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, kde se žáci seznámili s výrobou elektrických jednotek jak 

pro tuzemské tak zahraniční odběratele. Druhá exkurze se konala ve firmě Dalkia a. s. - 

Elektrárna Třebovice, kde byly žákům objasněny postupy při výrobě elektrické energie 

v tepelné elektrárně. 
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U tříd 2. a 3. ročníku oboru Elektrotechnika a 3. ročníku oboru Silniční doprava probíhala 

souvislá praxe na smluvních provozních pracovištích v rámci Ostravy. Žáci si během souvislé 

praxe procvičili probrané učivo a seznámili se s problematikou provozu v reálném prostředí. 

 

Souvislá praxe pro pracoviště Kunčice pro obory ekonomika a podnikání byly zajišťovány  

individuálně žáky. Na základě výběru pracoviště byly sepsány s firmami smlouvy 

o zabezpečení praxe. Zprávy zpracovávané žáky byly vyhodnoceny učiteli vedoucími praxi 

žáků. 

 

C. Samostatné práce 

 

Z odborné praxe studenti zpracovali seminární práce, které byly u většiny na velmi dobré 

úrovni. Studenti čtvrtého ročníku vypracovali závěrečné ročníkové práce. I tyto práce byly 

rovněž na požadované odborné úrovni. Přínosem pro kvalitu a další využití těchto prací byl 

důraz na jejich zpracování ve formě prezentace v programu PowerPoint. Současně byli žáci 

vedeni k samostatnému slovnímu projevu, nácviku prezentace vlastních vědomostí 

a komunikaci s veřejností. V rámci výuky odborných předmětů dostali žáci příležitost 

zpracovávat odborná témata a prezentovat výsledky své práce.  

 

D. Konzultace 

 

Všichni vyučující byli žákům k dispozici v době vypsaných konzultačních hodin; v případě 

individuální potřeby žáků byly konzultace možné i mimo stanovené hodiny, v případech 

některých žáků byly s ohledem na jejich zdravotní stav uskutečňovány individuální konzultace, 

žáci byli s vyučujícími také v elektronickém kontaktu, což jejich situaci značně prospělo. 

 

 

VI. Činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  
 

Minimální preventivní program v tomto školním roce vycházel ze Školní preventivní strategie 

a z výsledků dotazníku - rizik sociálně patologického chování žáků a ze zkušeností získaných 

při provádění primární prevence v minulých letech. 

 

 

1. Oblast výchovy žáků 

 

- Na začátku školního roku se uskutečnily besedy všech žáků 1. ročníku se ŠMP. Během 

nich byli žáci informováni o akcích, které je v rámci „prevence“ v tomto školním roce 

čekají, dále se pak seznámili s konzultačními hodinami ŠMP a s kontakty na zařízení 

zabývající se sociálně patologickými jevy, pro případ vyhledání pomoci.  

- Studenti tříd AUT 1, EPE 1, MAA 1, SID 1, MAB 1, AKL 1 se zúčastnili besedy 

v rámci preventivního programu pro mládež, který zajišťují zaměstnanci střediska 

Renarkon, o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava. „Vztahy v třídním kolektivu 

a osvojování komunikace“ ( zaměřeno na různé způsoby šikany a komunikaci mezi 

vrstevníky a jinými generacemi ). 

- Studenti tříd AUT 2, PED 2, MAA 2, MLK 2, SIE 2, MAE 2 se zúčastnili besedy 

v rámci preventivního programu pro mládež, který zajišťují zaměstnanci střediska 

Renarkon, o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava.  „Droga a já“   

( zabývající se drogovou problematikou mládeže ).  
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- Studenti tříd AUT 2, PED 2, MAA 2, MLK 2, SIE 2, MAE 2 se zúčastnili besedy 

v rámci preventivního programu pro mládež, který zajišťují zaměstnanci střediska 

Renarkon, o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava.  „Hra proti AIDS – Rizikový 

sex“( zabývající se problematikou pohlavně přenosných nemocí a riziky spojených 

s nechráněným sexem ). 

- V rámci předmětu OBN a ZSV byly vyučujícími podrobně probírána a vysvětlována 

témata zaměřená na rizika spojená s problematikou sociálně patologických jevů 

a různými formami závislostí. 

- V průběhu školního roku ŠMP spolupracoval s vyučujícími teoretického i praktického 

vyučování při řešení různých problémů týkajících se sociálně patologických jevů 

ve třídách. Probíhaly individuální konzultace s žáky, rodiči a učiteli teoretické 

i praktické výuky, besedy na vybrané téma (vzhledem k potřebám dané třídy). Dále se 

uskutečnilo několik výchovných komisí a to vždy za přítomnosti školního metodika 

prevence, výchovného poradce, zástupce ředitele a podle závažnosti také ředitele školy. 

- Závažnější záležitosti, které by bylo nutno řešit i mimo školu se v tomto školním roce 

nevyskytly. 

- V průběhu školního roku byly také prováděny preventivní namátkové orientační 

zkoušky na zjištění přítomnosti drog a to pomocí ústních testů ze slin (na Cannabinoidy, 

Opium, Kokain, Metamfetamin), dále pak byly prováděny testy na alkohol a to pomocí 

detekčních trubiček a digitálního alkohol testeru. Testování prováděla vedoucí TS 

za přítomnosti ŠMP a ZŘTV. O pořízených testech byly vyhotoveny záznamy. 

V případě pozitivních výsledků byla provedena další opatření. 

 

2. Oblast spolupráce s rodiči 

 

Rodičům žáků 1. ročníků bylo nabídnuto v rámci třídních schůzek, konaných dne 

15.9. 2011, setkání se školním a okresním metodikem prevence, jež rodiče seznámili 

s aktivitami školy v oblasti prevence a s aktuálními informacemi týkající se Sociálně 

patologických jevů. Setkání probíhalo i formou besedy, kdy zákonní zástupci mohli 

metodikům prevence pokládat různé otázky na dané téma. 

 

3. Oblast vzdělání pedagogů  

 

- ŠMP se pravidelně zúčastňoval pracovních schůzek organizovaných PPP Ostrava, 

vedených    Bc. T. Veličkou a Mgr. K. Ciklovou. 

- Zaměstnanci školy byli ŠMP pravidelně seznamováni na pracovních poradách 

s aktuálními informacemi z oblasti prevence a informováni o šetření problémů 

v jednotlivých třídách.  

- Vzdělání pedagogických pracovníků bylo prováděno v rámci předmětových komisí.  

 

Všechny výše uvedené aktivity, měly velký přínos pro celkové klima školy a to ne jen 

v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Metodik prevence ocenil přístup 

vedení školy k realizaci všech těchto aktivit a zároveň apelovat na podporu dalšího 

vzdělávání a profesního růstu pedagogických pracovníků i v následujícím roce. 

 

 
VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzhledem ke stoupajícím požadavkům sledovat vývoj vědy  a techniky a zavádění nových 

jejich nových poznatků do praxe si všichni vyučující v rámci oboru průběžně doplňovali 
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a rozšiřovali své znalosti. K tomu, v rámci finančních možností a nabídky školících středisek 

a organizací, využívali kurzy, semináře a odborná školení. Převážnou část nových poznatků 

však stále získávali samostudiem odborné literatury a odborných  časopisů. 

 

Účast na školeních ve školním roce 2011 / 2012 

 

Vedení školy: 

Ředitelská dílna – přijímací řízení, vnitřní předpis dle ZP projekty ESF – 1 zaměstnanec 

Aktuální změny v právních předpisech ve školství – 2 zaměstnanci 

Školské zákony v praxi škol a školských zařízení – 2 zaměstnanci 

Seminář k projektu šablony – 2 osoby 

 

 

Úsek praktického vyučování: 

Učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita – 2 leté magisterské – kombinované 

studium – ukončili 2 pedagogové 

 

Odborná  školení, semináře:   

Školení v rámci ŠKODA -  Bosch - Scania – 2 pedagogové  

Školení svářečského dozoru   2 denní seminář – 1 pedagog 

 

Doplňkový kurz pro svářečské technology – svařování plastů - 1 pedagog 

Doškolovací kurz instruktora svařování – 2 pedagogové 

 

Vedoucí svářečské školy  2 denní vzdělávací a doškolovací seminář –  pro vedoucí 

a technology  svářečských škol – 1 pedagog 

Den autodiagnostiky – 3 pedagogové 

Seminář pro autoškoly – 2 pedagogové 

Vzdělávací program TIME/SŠAMP/2 

Školení APM v oblasti 3D geomertií 

Školení UNIV 2 v oblasti marketingu 

Školení Škoda – Bosch Scania v oblasti vstřikování paliva 

Konference k projektu Autonet 

Obnovení kvalifikace pro metody svařování ČSN 

-  EN 287 – 1. 

-  školení instruktora svařování  

-  certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých 

-  seminář technologů svařování 

Školení k programování CNC strojů na škole v Ostravě-Kunčicích 

 

Úsek teoretické výchovy 

 

Rozšiřující studium: 

OSU – rozšiřující studium Informačních a komunikačních technologií – 1 pedagog 

UP Olomouc – rozšiřující studium VVP pro střední školy – 1 pedagog 

 

Kvalifikační studium: 

Výchovná poradkyně absolvovala doplňkové studium v oblasti péče o žáky se zdravotním 

postižením v Programu pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí 

v rámci DVPP. 
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Školení, kurzy, semináře: 

 „Moodle a Smart v rámci projektu Výukové objekty v systému Moodle a SmartBoard, projekt 

CZ.1.07/1.1.07/03.0042“, 30 osob 

„Správa Windows Server 2008“, na VŠB Ostrava školení – 1 osoba 

 „Školení k tvorbě a revizi testových úloh pro zkušební předmět informatika a ke stavu příprav 

společné části maturitní zkoušky z informatiky“,  Orlová – Lutyně 1 osoba 

“Krajská konference věnovaná ICT ve školách“- 3 osoby 

„Krajská konference Otevřeme školu svobodnému ICT“- 2 osoby 

 „Užití ICT ve výuce“- 3 osoby 

 „Elektronická školička“- 3 osoby 

„Užití iPad ve výuce“- 2 osoby 

„Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti 

matematiky, VT a využívání ICT ve školách“ 1 osoba 

 „Konference k projektu VIA TECHNIKA“ – Hospodářská komora Moravskoslezského kraje  

2 osoby 

„Celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská 

zařízení v Moravskoslezském kraji“ na Střední zemědělské škole v Českém Těšíně, 2 osoby 

Školení „Experimentální systém Vernier“ – PORG Ostrava – Vítkovice, 2 osoby 

„Ekopolis – Přemýšlíme o městě“ – Ostrava – Přívoz, 1 osoba 

Seminář v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.3.00/14.0094 „Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy 

v pohodě“ pořádaný Masarykovou univerzitou, Fakultou sportovních studií Brno, 4 osoby  

Oxford Methodology Day – 1 osoba 

Great Ideas for Great Teachers – 1 osoba 

Live the language – 1 osoba 

Školení k nové maturitě – hodnotitel ústní zkouška ČJL – 1 osoba 

Seminář k ústní zkoušky AJA k nové MZK – 1 osoba 

Express Way of Learning for secondary teaching – 1 osoba 

Microsoft Word 2010, VŠB-TU Ostrava, programový kurzu, zaměřený na rozšíření znalostí 

v oblasti kvalitnějších aplikací textového editoru – 2 osoby 

Pinnacle Studio 14, VŠB-TU Ostrava, kurzu, zaměřený na získání znalostí v oblasti tvorby 

a stříhání filmů, 1 osoba 

Microsoft PowerPoint 2010, VŠB-TU Ostrava, kurzu, zaměřený na rozšíření znalostí v oblasti 

kvalitnějších aplikací prezentačního programu, 2 osoby 

Proškolení a přezkoušení členů PK 5 vyučujících předměty Elektrické a Elektrotechnické 

měření z vyhlášky č. 50/78 Sb. – platnost do 5. dubna 2015, 5 osob 

Projekt AUTOACADEMIY- INOVACE, Ostrava; 2 osoby 

Seminář pro učitele EKO, Kalkulace ceny, Krnov; 2 osoby 

Logistika a postavení silniční dopravy v logistických systémech; 1 osoba 

Technika, technické standarty a jejich plnění; 1 osoba 

Podmínky pro podnikání v dopravě; 1 osoba 

Smluvní vztahy v dopravě; 1 osoba 

Cenotvorba, analýza nákladů, daně; 1 osoba 

Seminář Baltic-Adriatic Transport Cooperation; 1 osoba 

Školení předsedů MZK, NIDV Ostrava; 6 osob 

Koučink – Inovace, Ostrava; 2 osoby 

Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel Czech RailDays 2012; 1 osoba 

 

Spolupráce školy v oblasti vzdělávání s dalšími partnery 

 

Vazby na firmy ŠKODA Auto, a.s., Robert BOSCH, s.r.o. a Scania Czech Republic, s. r. o. 

nám umožnily zapojení do Evropského projektu koordinovaného vzdělávání odborných 
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učitelů (dále jen EPKVPP), ve kterém byli naši dva pedagogičtí pracovníci školeni jako lektoři 

ve výše uvedených firmách. 

Od roku 2012 pokračuje projekt třetí etapou. Do konce školního roku 2011/2012 proběhly  

ve třetí etapě školící cykly z těchto oblastí: 

Novinky ve vstřikování benzin / diesel. 

V návaznosti na školení prováděná lektory firem BOSCH, ŠKODA a SCANIA se plánují 

v rámci třetí etapy v prostorách odborné učebny Autotronik a v prostorech školního autoservisu 

školení vycházející z osnov a programu mateřských školení třetího cyklu pro školy s výukou 

autooborů v kraji, jejichž odborní učitelé se účastní navazujících školení na naší škole: SOŠ 

a SOU podnikání a služeb Jablunkov, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, RB SOU 

autoopravárenské Ostrava, SŠ strojírenská a dopravní Frýdek – Místek, SŠ automobilní, 

mechanizace a podnikání Krnov, SŠ Vítkov-Podhradí, SŠ technických oborů Havířov, 

SŠ Bohumín, Vítkovická střední průmyslová škola Ostrava, SŠ techniky a služeb Karviná, 

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice. 

 

Žáci oborů Provoz a ekonomika dopravy a Elektrotechnika pomáhali  pořadatelům při 

zabezpečení průběhu mezinárodní výstavy železniční techniky CZECH RAILDAYS, která se 

letos konala v červnu 2012. 

 

 

VIII. Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

 
Dny otevřených dveří – dne 6. a 8.12. 2011 a 18. a 19.1. 2012 –pro žáky ZŠ a jejich rodiče. 

Akce proběhla v rámci udržitelnosti projektu Podpora odborného vzdělávání. Akce se 

zúčastnili všichni členové PK č.6. 

 
V rámci prezentace naše škola předvedla svou expozici ve dnech 2. a 3. prosince 2011 

na výstavě Učeň – středoškolák, vysokoškolák 2011, pravidelně pořádané na Výstavišti 

Černá louka, kde školy našeho regionu představovaly oborovou nabídku žákům základních 

škol pro usnadnění volby budoucího povolání. Této výstavy se účastníme pravidelně 

v návaznosti na ni pořádáme vždy v prosinci a lednu následujícího roku pro žáky ZŠ a jejich 

zákonné zástupce Dny otevřených dveří. V souvislosti s akcemi, směřujícími k náboru žáků, 

navštívili naši učitelé školy v celém spádovém regionu a  kontaktovali výchovné poradce. 

Ve spolupráci s úřady práce ve Frýdku – Místku a Opavě jsme se zúčastnili prezentací škol 

a „Trhu studijních a učebních oborů pro školní rok 2010/2011“ ve Frýdku – Místku, Třinci, 

Orlové a v Opavě. 

 

Naše škola se zúčastnila dalšího ročníku projektu „Řemeslo má zlaté dno“, který je realizován 

kulturním domem K-Trio Ostrava – Hrabůvka ve spolupráci se středními odbornými školami 

pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Školy vytvářely odborná pracoviště vyplývající z činnosti 

odborně zaměřených studijních, nebo učebních oborů a naše škola měla připravená dvě 

stanoviště – Poznávání značek osobních automobilů, značení vozidel cizích států 

a Vyhledávání v knižním jízdním řádu ČD, a. s. případně na webu. Soutěž byla pro žáky 

zajímavá a předpokládá se její realizace i v dalším školním roce. 

 

V měsíci červnu 2012 jsme se prezentovali svým stánkem a ukázkou zručnosti žáků školy 

v doprovodném programu Petropavlovské pouti, kterou každoročně pořádá Úřad městského 

obvodu Vítkovice. Žáci školy se zapojili také do kulturního programu a předvedli své 

dovednosti z volnočasových aktivit. 
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Nadále probíhala spolupráce s APM – AUTOMOTIVE s. r. o., jejich zástupce vykonával 

funkci hlavního rozhodčího republikového kola soutěže Automechanik Junior 2012. 

 

Naše škola patří mezi vybrané krajské školy pro výuku železničních oborů pro  ČD a. s. a ČD 

Cargo a má kromě uzavřených smluv o spolupráci a zajištění praxe uzavřenou také smlouvu 

s ČD a.s. o spolupráci v rámci Stipendijního programu ČD a.s. ČéDés. ČD propagují naši školu 

na svém portálu v rámci náboru žáků do stipendijního programu. V rámci studijního programu 

ČéDés  splnilo v loňském roce 23 žáků naší školy kritéria a do června 2012 již měli podepsané 

smlouvy s ČD a.s.. ČD Cargo měla uzavřenou smlouvu jedním žákem. Tyto skutečnosti 

zakládají do budoucna možnost oboustranně pro další spolupráci. 

Žáci školy vypomáhají pravidelně železničním stanicím v období změn jízdních řádů ČD.  

Naši žáci se trvale podílejí na charitativních akcí Občanského sdružení „Život dětem“, které 

třikrát do roka pořádá finanční sbírky prostřednictvím Srdíčkového dne, jejich výtěžek byl 

věnován na pomoc onkologicky nemocným dětem, nákup přístrojů a zdravotnické technologie. 

Další charitativní akcí, kterou pomáháme zajišťovat, je Červená stužka. 

 

 Aktivita a přístup našich studentů k těmto akcím byl ze strany pořádajících organizací 

hodnocen velmi kladně a my v nich hodláme nadále pokračovat. Diskuse na toto téma 

jsou nedílnou součástí hodin předmětu Občanská výchova. 

 

 

Odborné soutěže.  

 

Soutěž Autoopravář  JUNIOR 2012 

V rámci této soutěže jsme se stali ve dnech 10. – 13. 4. 2012 pořadateli finálového kola 

celostátních soutěží Automechanik Junior 2012 a Autootronik Junior 2012. Dle regulí soutěže 

žáci pořádající školy se soutěží nezúčastňují. 

 

Soutěž AUTOLAKÝRNÍK JUNIOR 2012 

Finále soutěže proběhlo ve dnech 28. – 29. 3. 2012 na SPŠ dopravní v Plzni za účasti našeho 

žáka Marka Hlaváče, který obsadil 6. místo ze 7 postupujících - nejlepších žáků oboru 

Lakýrník z celé ČR.  

  

Naše škola se zúčastnila mezinárodní soutěže ve svařování „O ZLATÝ POHÁR LINDE“ 

16. ročník“, která se konala 17. – 18. 4. 2012 na SOŠ Frýdek - Místek, kde se náš žák Ondřej  

Prochovník umístil na 25. místě ze 45 soutěžících žáků. 

 

Soutěž odborných dovedností  - KOVO JUNIOR 2012 

Finále soutěže proběhlo na Střední škole technické ve Žďáře nad Sázavou, v soutěži 

jednotlivců oboru obráběč kovů žák naší školy Doplnit jméno:::::::::::: obsadil 1. místo, 

v soutěži krajských družstev jsme obsadili 2. místo spolu s žákem Vítkovické SPŠ a gymnázia.  

 

Učitelé naší školy uspořádali již potřetí pro žáky 1. ročníku všech tříletých i čtyřletých oborů 

„Zdravotnickou soutěž“, která proběhla v prostorách školy. Cílem soutěže bylo prověřit 

znalosti žáků ze základů první pomoci a motivovat je k aktivnímu přístupu záchrany člověka. 

Žáci soutěžili v teoretických znalostech i praktických dovednostech, které získali v rámci 

výuky i samostatné přípravy na soutěž. 

 

Přihlášení žáci studijních oborů absolvovali ve škole další ročník mezinárodní soutěže 

„Matematický klokan“. 
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Učitelé cizích jazyků a češtiny připravili pro žáky školní kola soutěží, ve kterých mohli žáci 

předvést své dovednosti a talenty, v případě cizích jazyků předvedli žáci své recitační 

schopnosti a sehráli scénky pro své spolužáky; ve třech kolech proběhla školní dějepisná 

soutěž. 

 

Pro žáky základních škol jsme uspořádali v rámci dnů otevřených dveří soutěž „Dny na 

škole“. Žáci ZŠ se seznámili se školou, nabídkou vzdělávacích oborů a formou her a soutěží se 

seznámili s obsahem profilových předmětů v jednotlivých oborech. 

  

  

 

EkoEnergie 2012: 

Jedná se o vzdělávací program a soutěž žáků Moravskoslezského kraje na témata úspory 

energie, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě, ochrana životního prostředí, 

kterého se žáci naší školy zúčastňují pravidelně 

Školní kolo soutěže proběhlo na naší škole 22. března 2012, zúčastnilo se ho 17 žáků s devíti 

tematicky zaměřenými pracemi, z nichž dvě nejlepší, po pečlivém zhodnocení porotou, 

postoupily do finálového kola. 

 Finálové kolo proběhlo na Střední škole teleinformatiky Ostrava-Poruba dne 28. března 

2012, pod záštitou vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje 

PaeDr. Libora Lenča, kdy naší školu reprezentovala jedna dvojice žáků se společným tématem 

a jeden žák s vlastním tématem; zmiňovaná dvojice našich žáků se umístila ze dvaceti 

soutěžících na velice pěkném čtvrtém místě, další náš soutěžící skončil rovněž na pěkném 

sedmém místě; zástupci naší školu svými pracemi prezentovali na vysoké úrovni a to jak 

z hlediska odborného tak prezentačního, což odborná porota rovněž ocenila (viz internet) 

  Pro žáky má soutěž svým zaměřením přínos ve smyslu řešení problematiky 

obnovitelných zdrojů, konzultacemi svých témat s konzultanty, vlastním zpracováváním témat 

a zejména samostatnou prezentací před zaplněným sálem 

 

Středoškolská odborná činnost 

 

Do školního kola byly přihlášeny dvě práce v kategorii „Tvorba učebních pomůcek“- Učební 

pomůcka trenažér brzdového systému vozu Hyundai I30 a Řez motorem SV. V kategorii 

„Historie“ byla přihlášena práce žáků 2. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy s názvem 

Historie a současnost trati Bohumín – Chalupki (PKP). Její autoři postoupili přes okresní 

a krajské kolo do celostátního kola, ve kterém se umístili na 9. místě a získali ocenění 

za nejlepší práci v oboru doprava. 

 

  

Sportovní oblast - meziškolní a regionální akce s organizačním podílem SŠTD nebo účastí 

školy 

 

1. Tělovýchovné prověrky pro žáky 1. a 2. ročníků, Sportovní areál Poruba 

Společnosti SAREZA, dne 7. 9., 8. 9., 14. 9. a 15. 9. 2011. Akce se zúčastnilo 

celkem 12 tříd, tj. cca 358 žáků.  

 

2. 30. ročník středoškolského atletického poháru CORNY, městské kolo, dne 20. 9. 

2011, soutěž připravil a organizačně jako ředitel zajistil Vlastimil Hoferek ve 

spolupráci s realizačním týmem atletika Vítkovice. Naší školu v soutěži 

reprezentovalo družstvo dívek (7 D) i hochů (12 H), dívky se umístily na 9. místě, 

hoši obsadili 3. místo, žádné z družstev nepostoupilo do dalšího kola této soutěže.  
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3. Velká kopaná, skupina C, základní kolo soutěže SŠ, pořadatel SŠ společného 

stravování, Ostrava - Hrabůvka, dne 11. 10. 2011. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 

družstev SŠ, družstvo SŠTD obsadilo 1. místo a do městského finále postoupilo. 
 

4. Basketbal, skupina C, základní kolo soutěže SŠ, pořadatel Vítkovická SPŠ a gym., 

dne 13. 10. 2011. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev SŠ, družstvo SŠTD (12 

žáků) obsadilo 4. místo a nepostoupilo do finále městské soutěže. 
 

5. Velká kopaná, skupina C, finále soutěže SŠ, pořadatel SŠ společného stravování, 

Ostrava - Hrabůvka, dne 13. 10. 2011. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev SŠ, 

družstvo SŠTD obsadilo 3. místo. 
 

6. Stolní tenis, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SŠTD, dne 18. 10. 2011. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 8 tříčlenných + 1 náhradník (32 žáků) družstev. Vítěz 

soutěže SPŠEI Moravská Ostrava postoupil do krajského kola této soutěže. 

Družstvo SŠTD (4 žáci) obsadilo 3. místo.  
 

7. Středoškolská futsalová liga, 1. kolo, pořadatel SŠTD, dne 21. 11. 2011. Soutěže se 

zúčastnila 4 družstva (52 žáků), do dalšího kola postoupila SŠTD (13 žáků) a SPŠ 

stavební Ostrava Zábřeh.  
 

8. Volejbal, skupina C, základní kolo soutěže SŠ, pořadatel Vítkovická SPŠ a gym. O. 

– Hrabůvka, dne 1. 11. 2011. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 družstev SŠ. Družstvo 

SŠTD (8 žáků) obsadilo 5. místo a do dalšího kola soutěže nepostoupilo. 
 

9. Florbal, školní turnaj, dne 8. a 10. 11. 2011.                                                                                      

Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev 1. – 3. ročníků studijních oborů a 1. a 2. 

ročníků učebních oborů, tj. celkem 110 žáků školy. Vítězem turnaje se stalo 

družstvo třídy SIE 2. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné ceny. 

 

10. Plavání, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel Vítkovická SPŠ a gymnázium 

O. – Hrabůvka, dne 25. 11. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 družstev SŠ. 

Družstvo SŠTD (6 žáků) se umístilo na 3. místě. V celkovém pořadí jednotlivců 

zvítězil žák naší školy Michal Husták.   

 

11. Házená, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SPŠ elektrotechniky 

a informatiky O. – Moravská Ostrava, dne 2. 12. 2011. Soutěže se zúčastnilo celkem 

9 družstev SŠ. Družstvo SŠTD (12 žáků) obsadilo 5. místo. 
 

12. Florbal, skupina C, základní kolo soutěže SŠ, pořadatel SŠTD, dne 6. 12. 2011. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 9 družstev SŠ (108 žáků). Soutěž byla odehrána  
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ve třech skupinách. Ve finálové skupině zvítězilo družstvo SŠ spol. stravování, 

Ostrava - Hrabůvka, na druhém místě skončilo družstvo SŠTD. Do finále soutěže 

SŠ města Ostravy tedy postoupila první dvě družstva.  
 

13. Středoškolská futsalová liga, 2. kolo, pořadatel SŠTD, dne 15. 12. 2011. Soutěže se 

zúčastnila 3 družstva (39 žáků), do dalšího kola postoupila SŠTD (13 žáků) a SPŠEI 

Moravská Ostrava.  

 

14. Stolní tenis, školní turnaj, dne 20. 12. 2011. 

Soutěže se zúčastnilo 14 žáků 1. – 3. ročníků. Vítězové obdrželi diplomy a drobné 

věcné ceny. 

 

15. Florbal, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SŠTD, dne 21. 12. 2011. 

Soutěže se zúčastnila 4 družstva (48 žáků). Do krajského finále postoupilo  družstvo 

SPŠ chemické akad. Heyrovského a Gymnázium, Ostrava – Zábřeh. Družstvo 

SŠTD (12 žáků) obsadilo 2. místo.  

 

16. Lyžařský výcvik, Soláň, 29. 1. – 3. 2. 2012. Kurzu se zúčastnilo celkem 45 žáků, 

kteří byli rozděleni do tří družstev lyžařů a dvou družstev snowboardistů.  
 

17. Sálová kopaná, skupina C, základní kolo soutěže SŠ, pořadatel SŠTD, dne 19. 4. 

2012. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev SŠ (84 žáků).  Družstvo SŠTD (9  

žáků), nepostoupilo do dalšího kola soutěže.  

 

18. Volejbal – školní turnaj, dne 25. 4. 2012. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev 1. – 3. ročníků studijních oborů a 1. a 2. 

ročníků učebních oborů, tj. celkem 100 žáků školy. Vítězem se stalo družstvo třídy 

PTE 1. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné ceny. 

 

19. Cyklistika,  Škodabike 2012, pořadatel Madeja sport, dne 28. 4. 2012. V kategorii 

školních týmů (4 žáci) měla SŠTD 2 týmy. Celkově SŠTD skončila ze 1100 

účastníků na 6. místě. 

 

 

 „Galerie na cestách“ 

  

Jsme odborná škola technického zaměření, ale s významným podílem humanitního 

vzdělání. Na škole již druhým rokem funguje „Galerie na cestách“, v činnosti pokračuje také 

divadelní klub Thalia. Jeho členové shlédli 10 představení souborů ostravských divadelních 

scén různých  žánrů od opery, operety, komedie i balet (Labutí jezero). Nejvíce jsou 

navštěvovány divadelní hry, které nějakým způsobem doplňují učivo nebo patří k velice 

známým. Návštěva divadla se stala kulturní součástí života studentů, ale jsou navštěvována 

i samotnými učiteli. Žáci oceňují, že divadlo mohou navštívit i se svými přáteli. Návštěva 

divadla se pro ně stala společenskou událostí. Pokud jde o divadelní představení, o kterém si 

chtějí popovídat, pokračujeme po divadle v divadelní kavárně, nachází se v areálu divadla 

Jiřího Myrona. 

 

V galerii pokračovala výstava s názvem Železnice od páry  k elektřině. Výstava byla 

zahájena 7. dubna 2011 a ukončena byla v listopadu 2011. 



 72 

Výstava vznikla z iniciativy našich studentů čtvrtého a druhého ročníku oboru 

elektrotechnika. Je třeba dodat, že na zpracování výstavy se výrazně podíleli i odborní učitelé. 

Materiály jsme získávali různě, něco je ze soukromých archívů našich studentů, pomohl i  pan 

Zátopek – kurátor kopřivnického muzea, který nám poskytl archívní fotografie Ferdinandovy 

dráhy, modely  Ferdinandky zase poskytlo Národní technické muzeum a je zde zastoupena 

i část Síčovy drobné železnice, na níž naši studenti jezdí. 

Materiálně se podílely také  podniky Cargo Ostrava  a SŽDC, kteří nám poskytli nejen 

výstavní exponáty moderní zabezpečovací techniky, ale zprostředkovali důležité  kontakty 

a  velmi aktivně byli nápomocni při realizaci výstavy. Prostě řečeno, bez kolektivní práce by 

tato výstava nevznikla, a proto děkujeme všem partnerům, kteří byli ochotni nám pomoci. 

 

Na jaře byly v galerii představeny projekty, kterých se škola zúčastnila a ve kterých se 

nadále podílí.  

 

Zapojení školy do sdružení. 

 
Škola byla v hodnoceném období aktivně zapojena jako člen do činnosti následujících sdružení 

a asociací: 

Asociace středních průmyslových škol - CZESHA  

Asociace učňovských zařízení 

Asociace autoškol ČR 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

SAČR  - Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky  

Svaz chladicí a klimatizační techniky 

CECH KOVO České republiky 

Česká společnost strojírenská 

Krajská hospodářská komora Ostrava 

 

 
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
 

    Firmy spolupracující při zajišťování  praktického  vyučování žáků 

 

Počet firem 
 

 

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu  
                                                    stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

 

56 
 
Dopravní podnik Ostrava, a. s.   České dráhy, a. s. Praha,  

České dráhy, a. s.  PJ Ostrava,  Arcelor Mittal a. s. Ostrava-Kunčice, 
Advanced World Transport a. s. Ostrava,  AUTOCENTRÁLA, s. r. o. Hlučín, 

AUTO Heller, spol. s. r. o. Ostrava, UNICAR spol.  s   r. o. Ostrava, 
AUTO TICHÝ s. r. o. Ostrava-Vítkovice, RT TORAX s. r. o. Ostrava – Zábřeh 

 
 

  
 

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

 

 
Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 
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Profesní organizace    

Firmy, se kterými má škola 

uzavřenou smlouvu o 
zabezpečování praktické 

výuky žáků 

Zkvalitňování vzdělávání žáků, prohloubení dílčích 

dovedností a vědomostí, seznamování s různými 
technologiemi používanými v autoopravárenství, 

získávání odborných kompetencí, zvýšení motivace 
k dalšímu vzdělávání, schopnost podle požadavků 

zaměstnavatele plnit úkoly v daném oboru, zlepšení 

míry uplatnitelnosti na trhu práce 

Provozní praxe žáků 

   

Firmy 
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

ŠKODA – BOSCH - SCANIA 
Projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Soubor odborných 
školení 

APM Automotive 
 

Odborná školení v rámci autoopravárenství 
Školení 
pedagogických 

pracovníků 

 
  

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

Úřad práce – Ostrava,  Koordinace náboru 

IPS Ostrava Koordinace náboru žáků  

   

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 
 

 
 

Stipendia žáků 

 

 

Počet udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

 

23 
1 

 

Stipendijní program České dráhy, a.s  - ČéDés 
Motivační program ČD Cargo, a.s. 

 

 

 

 

 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2011/2012 nebyla ze strany ČŠI realizována žádná inspekce. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 2011/2012 
 

Pro rok 2011 nám byly stanoveny tyto závazné ukazatele v oblasti příspěvku na provoz: 

 

přímé náklady na vzdělávání celkem 34 848,04 tis. Kč 
 z toho  přímé náklady (33353) 33 997,00 tis  Kč 

 v tom prostředky na platy -     pedagogové 20 906,00 tis  Kč 

nepedagogové 3 902,00 tis. Kč 

  OPPP – pedagogové. 68,00 tis  Kč 

  Nepedagogové 81,00 tis. Kč 

  zákonné odvody 8 463,00 tis  Kč 

  FKSP 2% 247,00 tis  Kč 

  ONIV přímý 224,00 tis  Kč 

  ONIV náhrady 106,00 tis  Kč 

  posílení plat.úrovně PP s VŠ vzděláním (33027) 837,00 tis  Kč 
 v tom prostředky na platy 620,00 tis  Kč 

  zákonné odvody 217,00 tis  Kč 

 rozvojový program MŠMT (33032)  14,04 tis. Kč 

 (kompenzace výdajů vzniklých při realizaci MZ) 

 

 

provozní náklady celkem 9 649,0 tis  Kč 

z toho provozní  náklady (0) 6 831,0 tis  Kč 

 v tom na pokrytí nákladů v oblasti ICT 50,0 tis  Kč 

 účelové prostředky na málopočetné třídy (131) 275,0 tis  Kč 

 účelově určeno na krytí odpisů (205) 2 493,0 tis  Kč 

 

Na rok 2011 jsme obdrželi následující prostředky z účelových dotací z rozpočtu KÚ: 

 

Účelová dotace ÚZ 0 – na provozní náklady – prostředky byly využity zejména k úhradě 

nákladů na energie a nákladů bezprostředně souvisejících se vzděláváním (materiál pro OV, 

učební pomůcky, nájem odloučeného pracoviště, revize a odborné prohlídky, služby 

zpracování dat apod.) a k zajištění přístupu k ICT. 

Účelová dotace ÚZ 131 – určena na dofinancování přímých nákladů na podporu 

málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce – dotace použita na financování platů  

a odvodů vyučujících oborů Strojní mechanik a Autoelektrikář  

Účelová dotace ÚZ 205 – na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

 

Odvod z investičního fondu do rozpočtu KÚ ve výši 559  tis. Kč byl realizován v I. pololetí 

roku 2011 ve dvou čtvrtletních splátkách. 

 

Závazný ukazatel počtu zaměstnanců byl k 31.8.2012 dodržen a podkročen: 

 

   Závazný ukazatel 2011 skutečnost k 31.8.2011 

Počet zaměstnanců 88,45 82,361 

  

K 31. 8. 2011 činil počet zaměstnanců v hlavní činnosti ve fyzických osobách 83 osob: 

z toho pedagogové 66 osob v tom učitelé 41 

    učitelé OV  25 

 ostatní zaměstnanci 17 osob v tom TH  9 

    dělníci  8 
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Po sloučení se Střední školou Ostrava- Kunčice, p.o. od 1.9.2012 nám byly závazné ukazatele 

upraveny takto: 

 

přímé náklady na vzdělávání celkem 48 973,71 tis. Kč 

 z toho  přímé náklady (33353) 47 455,67 tis  Kč 

 v tom prostředky na platy -     pedagogové 28 635,0 tis  Kč 

nepedagogové 5 731,0 tis. Kč 

  OPPP – pedagogové. 325,0 tis  Kč 

  nepedagogové   26,0 tis. Kč 

  zákonné odvody 11 806,0 tis  Kč 

  FKSP 1% 343,0 tis  Kč 

  ONIV přímý 337,7 tis  Kč 

  ONIV náhrady 152,0 tis  Kč 

  posílení plat.úrovně PP s VŠ vzděláním (33027) 1 148,0 tis  Kč 

 v tom prostředky na platy 850,0 tis  Kč 

  zákonné odvody 298,0 tis  Kč 

  rozvojový program MŠMT (33032) – ONIV 14,04 tis. Kč 

 (kompenzace výdajů vzniklých při realizaci MZ) 

 rozvojový program (33015)- hustota a specifika  356,0  tis. Kč 

 v tom prostředky na platy neped. 263,7 tis  Kč 

  zákonné odvody a FKSP 92,3 tis. Kč 

                             

 

provozní náklady celkem 15 866,32 tis. Kč 

z toho provozní  náklady (0) 12 349,0 tis  Kč 

 v tom na pokrytí nákladů v oblasti ICT 50,0 tis  Kč 

           provozní  náklady (0) – prostředky na maturity 17,4 tis  Kč 

           účelové prostředky na málopočetné třídy (131)              275,0 tis  Kč 

           účelově určeno na krytí odpisů (205) 2 511,0 tis  Kč 

           účelově určeno k zajištění kladného hosp.výsl. (203) 300,0 tis  Kč 

           účelově určeno na šk.psychologa (140) 133,92 tis  Kč 

           účelově určeno na zvýšené náklady při slučování škol (131) 230,0 tis  Kč 

 

investiční dotace  (ÚZ 131)                                                               434,87 tis. Kč 

            účelové prostředky na nákup serveru a rozšíření software         310,77 tis. Kč 

            účelové prostředky na rozšíření kanceláří ek.úseku                   124,09 tis. Kč 

 

Závazný ukazatel počtu zaměstnanců byl překročen v důsledku přezaměstnanosti na pracovišti 

v Ostravě-Kunčicích : 

 

                         Závazný ukazatel od 1.9.2011           skutečnost k 31.12.2011 

Počet zaměstnanců 125,0 127,561 

  

K 31. 12. 2011 činil počet zaměstnanců v hlavní činnosti ve fyzických osobách 212 osob: 

z toho pedagogové 155 osob v tom učitelé 105 

    učitelé OV    50 

 ostatní zaměstnanci 57 osob v tom TH    22 

    dělníci    35 
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V roce 2011 jsme obdrželi následující prostředky z účelových dotací z rozpočtu KÚ: 

 

Účelová dotace ÚZ 0 – na provozní náklady – prostředky byly využity zejména k úhradě 

nákladů na energie a nákladů bezprostředně souvisejících se vzděláváním (materiál pro OV, 

učební pomůcky, nájem odloučeného pracoviště, revize a odborné prohlídky, služby 

zpracování dat apod.) a k zajištění přístupu k ICT. 

Účelová dotace ÚZ  - prostředky na maturity – byly použity k financování materiálového 

zabezpečení maturitních zkoušek 

Účelová dotace ÚZ 131 – určena na dofinancování přímých nákladů na podporu 

málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce – dotace použita na financování platů a 

odvodů vyučujících oborů Autoelektrikář a Strojní mechanik )  

Účelová dotace ÚZ 205 – na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Účelová dotace ÚZ 140 – na financování platu a odvodů školního psychologa 

Účelová dotace ÚZ 131 – určena na krytí nákladů souvisejících se slučováním škol  

 

Investiční dotace do investičního fondu byla použita k nákupu terminálového serveru, switche 

a rozšíření programového vybavení v souvislosti s nutností počítačového propojení obou 

pracovišť a k rozšíření pracoviště mzdové účtárny a vybudování všeobecné účtárny pro 

pracoviště Kunčice. 

 

Odvod z investičního fondu do rozpočtu KÚ navýšený od 1.9.2011 na 640 tis. Kč byl 

zrealizován ve dvou čtvrtletních splátkách. 

 

 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0059 

Název projektu: Inovativní formy spolupráce škol a firmy ČD v Moravskoslezském kraji 

Rozpočet projektu celkový: 1 129 411,04 

Naše role v projektu: partner bez finančního podílu na rozpočtu 

Náš rozpočet v projektu: 

Období realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 4. 2012 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stručný popis projektu:  

Hlavní náplní projektu je umožnit žákům SOŠD a SOU Ostrava-Vítkovice, na které jsou 

vyučovány obory provoz a ekonomika dopravy, Elektrotechnika a Mechanik kolejových 

vozidel, propojení teorie s praxí. Netradiční formou jim umožnit získat znalosti a dovednosti 

z oblasti železniční dopravy a směřovat je k získání potřebných kompetencí pro budoucí výkon 

povolání. Jedná se o uskutečnění odborné stáže v ČR a odborné exkurze v Bruselu, které byly 

zaměřené na železniční dopravu. Druhou stěžejní oblastí byly motivačně informační aktivity 

pro žáky 8. a 9. ročníků základní školy v MS kraji, tzv. Station days a Dny železniční dopravy, 

kdy za realizaci těchto aktivit jsou zodpovědní žáci střední školy. 

 

 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0092 

Název projektu: Inovace pro střední školy 

Rozpočet projektu celkový: 2 212 396,40 

Naše role v projektu: partner s finančním podílem na rozpočtu 

Náš rozpočet v projektu: 144 977,63 
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Období realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 6. 2012 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stručný popis projektu:  

Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních škol nejnovější poznatky z oblasti 

inovací na bázi nejlepších poznatků a praktik, a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání 

v technických oborech a posílit jejich rychlou integraci do výrobních a vývojových procesů. 

Cílem je rozvinout další kompetenci absolventů středních škol, a to inovační myšlení. 

V realizovaném modulu byly prioritně, podle připravených výukových materiálů, formou 

školení, workshopů a koučinku, vytrénovaní učitelé vybraných škol, kteří vzniklý modul 

pilotně ověřili v každé ze zapojených partnerských škol a vytvořili studijní materiály pro své 

žáky. Do projektu se mělo zapojit 10 učitelů a 200 žáků SŠ. Na naší škole pracovaly 

2 vyučující s žáky tříd PED 2 a AUT 2 v rámci výuky i mimo vyučování. Ze strany žáků byla 

tato aktivita přijata velmi kladně, přestože stěžejní činnost probíhala mimo vyučování. 

 

 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0042 

Název projektu: Výukové objekty v systému MOODLE a SMART Board 

Rozpočet projektu celkový: 2 240 500,- 

Naše role v projektu:             příjemce 

Náš rozpočet v projektu:  2 209 537,26  

Období realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 6. 2012 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stručný popis projektu:  

Projekt si klade za cíl zlepšit kompetence žáků i učitelů cestou inovace metod, využitím 

nových výukových objektů a zavedením e-learningového prostředí MOODLE pro výuku 

i domácí přípravu žáků. Cílem projektu je zpracovat a implementovat do výuky nové formy 

a metody práce. Pro vybrané předměty bylo zpracovat učivo prvních dvou ročníků a vytvořeny 

elektronické výukové materiály, vč. prezentací, na velkoplošné dotykové interaktivní tabuli 

vyráběné SMART Technologies, která je aktivní za pomoci projekce a počítače. 

Cílovou skupinou projektu byli žáci a pedagogové. E-learningové prostředí bylo zpřístupněné 

ostatním SŠ a průběžně bude doplňováno o další předměty. Výukové objekty jsou otevřené, 

uživatelé si je budou doplňovat a rozšiřovat. V rámci projektu bylo vytvořeno 17 tvůrci 

výukových objektů přes 200 materiálů, které byly v uplynulém roce ověřovány ve výuce 

a které byly využity i u vyšších ročníků k opakování učiva, bylo proškoleno 30 osob pro práci 

v prostředí Moodle a tvorbu výukových materiálů pro interaktivní tabule. Mimo to získala 

škola v rámci projektu další technické vybavení k modernizaci výuky a k přípravě vyučujících 

na výuku. Vzhledem k velmi krátkému časovému období pro samotnou realizaci projektu 

nebyly čerpány všechny dostupné prostředky. 

 

 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0141 

Název projektu:  AutoNet, nová kvalita výuky v autooborech na středních školách 

s efektivním využitím prostředků ICT 
Rozpočet projektu celkový: 18 118 006,80 

Naše role v projektu: partner s finančním podílem na rozpočtu 

Náš rozpočet v projektu: 

Období realizace projektu: 1. 11. 2009 – 30. 6. 2012 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stručný popis projektu:  

Současné výukové metody odborných předmětů a chybějící výukové materiály (VM) 

neumožňují aktuálně rozvíjet potřebné kompetence žáků vyžadované na trhu práce. 



 78 

K aktuálnímu využívání e-learmingu a jeho začlenění do výuky odborných předmětů chybí 

potřebné zkušenosti a zázemí. 

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci autooborů a další cílovou skupinou pedagogové podílející se 

na jejich výuce. Začlenění partnerů do projektu umožnilo rychlé a kvalitní zpracování 

chybějících VM, inovaci výukových metod o aktivní využívání  e-learmingu. Dále umožilo 

vzájemnou výměnu zkušeností pedagogů. 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky celkem 21 stěžejních témat autooborů. Projekt měl 

podpořit 1 850 žáků a 70 pedagogů a očekávalo se vytvoření 22 nových produktů. 

 

 

Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0859 

Název projektu: Inovace s úsměvem 

Rozpočet projektu celkový: 3 956 844, 00 

Naše role v projektu: příjemce 

Náš rozpočet v projektu: 3 956 844, 00 

Období realizace projektu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stručný popis projektu:  

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 

vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění 

výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem 

pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a 

učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním 

spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních 

tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo 

podporou při vzdělávání žáků s ŠVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách 

a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta 

pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo absolvováním speciálních programů pro 

pracovníky školy. 

 

 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0046 

Název projektu:  MetalNet, nová úroveň výuky technických oborů na střední škole 

Rozpočet projektu celkový: 14 992 554,44 

Naše role v projektu: partner s finančním podílem na rozpočtu 

Náš rozpočet v projektu: 1 865 821,18 

Období realizace projektu: 1. 2. 2012 – 30. 8. 2014 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stručný popis projektu:  

Současný stav výuky technických oboru na středních školách (SŠ) neumožnuje okamžitě 

reagovat na požadavky trhu práce a aktuálně rozvíjet potřebné kompetence žáku. Projekt je 

určen min. pro 1550 žáku technických oboru na partnerských SŠ a min. pro 66 učitelů 

podílejících se na jejich odborné přípravě. V projektu se vytváří moderní interaktivní prostředí 

formou webového výukového portálu (VP). Na tomto VP budou umístěny vytvořené výukové 

materiály (VM) obsahující učební texty, prezentace v PowerPointu, pracovní listy, testy, videa 

a prezentace pro interaktivní tabule, které bude možno kdykoliv aktualizovat dle vývoje 

technického pokroku. 

 

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/01.0025 

Název projektu:  Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací 

hutních  a elektrooborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje 
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Rozpočet projektu celkový: 6 273 181,40 Kč 

Naše role v projektu: partner s finančním podílem na rozpočtu 

Náš rozpočet v projektu: 624 401,32 Kč 

Období realizace projektu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2012 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Stručný popis projektu:  

Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a pracovníků 

vzdělávacích institucí, kterým tak bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích 

programů vybraných dílčích kvalifikací Národní soustavy kvalifikací pro hutní a elektro obory. 

Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání z řad oborově dotčených pracovníků 

podniků MSK.  

Doplňkovou aktivitou je vytvoření systému spolupráce se sociálními partnery a společné 

nabídky zapojených vzdělávacích institucí. 

 

 

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/01.0029 

Název projektu:  Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací 

strojírenských a gastro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského 

kraje 
Rozpočet projektu celkový: 5 896 042,20 Kč 

Naše role v projektu: partner s finančním podílem na rozpočtu 

Náš rozpočet v projektu: 508 989,50 Kč 

Období realizace projektu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2012 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Stručný popis projektu:  

Základním cílem projektu je vytvoření vzdělávacích programů v oblasti technických kvalifikací 

s využitím kombinace metody vzdělávacích programů s modulovou strukturou, Národní 

soustavy kvalifikací, zejména kvalifikačních a hodnotících standardů příslušných dílčích 

kvalifikací, a možnost uznat předchozí pracovní zkušenosti jednotlivce dané zákonem č 179/ / 

2006 Sb. 

K tomuto účelu byly vytvořeny vzdělávací moduly, vzdělávací programy pro zájemce o získání 

příslušné dílčí kvalifikace, systém spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů, 

vzdělávací programy a moduly včetně metodiky a evaluačních nástrojů. 

 

 

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Kurzy realizované pro veřejnost v rámci svářečské školy: 

 

ZP311 – 2,1.1          19 – 23. 9. 2011,    5 pracovních dnů ,  (12 pracovníků)                                                                                                                   

ZP135 – 1,1.1           7 - 11. 11. 2011,    5 pracovních dnů,  (5 pracovníků) 

ZP135 – 1,1.1           5 - 9. 12. 2011,      5 pracovních dnů,    (12 pracovníků) 

ZP912 – 9,1.1,31      5 – 9. 3. 2012 ,      5 pracovních dnů,   (1 pracovník) 

ZP135 – 1,1.1           5 -  9. 3. 2012,       5 pracovních dnů,   (6 pracovníků) 

ZK135 1.1               3. 10 – 18. 11. 2011,     20 pracovních dnů,  (12 pracovníků) 

ZK111 1.1                      7 – 25.11.2011,      15 pracovních dnů,   (4 pracovníci) 

 

ČSN EN 287         Délka kurzu 4 pracovní dny 

                                  1 – 9. 12. 2011        (1 pracovník) 

                                 13 – 16. 2. 2012       (3 pracovníci) 
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                                 16 – 20. 4. 2012       (3 pracovníci) 

                                 22 – 25. 5. 2012       (2 pracovníci)   

 

ČSN EN 13133      Délka kurzu 4 pracovní dny  

                                 18 – 25. 11. 2011      (2 pracovníci) 

 

2. Periodické přezkoušení svářečů. 

 

V rámci školního roku 2011/2012 bylo proškoleno 237 svářečů, což představuje 310 

svářečských metod. 

Periodické přezkoušení svářečů bylo provedeno v těchto organizacích mimo svářečskou školu: 

 

 13. 12. 2011 – AKVATEST s.r.o. Praha 5 

 16. 1. 2012 – Fakultní nemocnice Ostrava – poruba 

   6. 2. 2012 – TASPEK s.r.o.Hnojník 

   9. 2. 2012 – TOZOS s.r.o. Tošanovice 

28. 2. 2012 – SPOLSTAV s.r.o. Vyšní Lhoty 

  7. 3. 2012 – KARLA s.r.o. O – Kunčice 

14. 3. 2012 – Zem.družstvo.Nošovice 

24. 4. 2012 – PALGRIF Ostravas.r.o. 

25. 4. 2012 – PALGRIF Stará Ves nad Ondřejnicí 

18. 5. 2012 – Chlazení ŠEFFEK s.r.o. Háj ve Slezsku.    
                                       

Kurzy realizované pro veřejnost v rámci školícího střediska AŠ. 

 

Ve školním roce 2011/2012 bylo nově zaevidováno 135 uchazečů k získání řidičského 

oprávnění (ŘO), a to: 

 

78 uchazečů skupiny B+C 

50 uchazečů skupiny B 

7 uchazečů skupiny RB-C 

 

Z roku 2011/12 bude pokračovat do školního roku 2012/2013 v přípravě k získání ŘO  

79 uchazečů skupiny B+C  

 

Výcvik k 29.6.2012 ukončilo 123 uchazečů o ŘO. 

 

U oboru Silniční doprava pokračuje výuka předmětu Dopravní prostředky, která, 

v návaznosti na Zákon 247/2000 Sb., poskytuje žákům v rámci Školicího střediska vstupní 

školení v rozsahu 140 hodin pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C.  

Z 24 žáků třídy SID 4 absolvovalo 13 žáků celý kurz v rozsahu 140 hodin a tím získali 

možnost se přihlásit ke zkouškám na profesní průkaz. 

 

Kurzy realizované pro veřejnost v rámci školícího střediska AŠ. 

 

Škola má Akreditaci k provozování výuky a výcviku v rámci AŠ pro tyto činnosti:  

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – vstupní školení 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – pravidelné školení 

 

V rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – vstupní školení v rozsahu 

140 hodin, proběhl 1 kurz s počtem 4 žadatelů. 
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V rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – pravidelné školení  

7 hodinové, proběhly 3 kurzy s počtem 30 žadatelů. 

 

 

 

XIII. Projekty předložené a školou realizované projekty financované z cizích 

zdrojů 

 
Číslo projektu:             CZ. 1. 07/ 3. 2. 00/11. 001 

Název projektu:  UNIV 2 KRAJE 

Vaše role v projektu:  partner bez finančního podílu na rozpočtu 

Období realizace projektu: 4/2010 – 12/2012 

Poskytovatel:   NÚOV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 

Stručný popis projektu:  

Projekt UNIV 2 - KRAJE navazuje na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního 

vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) 

realizovaný v letech 2005 až 2008. Je realizován v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora 

nabídky dalšího vzdělávání. Projekt má napomoci středním školám při proměně v centra 

celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou 

nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy 

ze všech krajů ČR kromě Prahy. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak 

v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Cílem projektu, 

UNIV2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra 

celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení -  vytvořit 325 

center celoživotního učení na středních a vyšších odborných školách. Programy dalšího 

vzdělávání se budou tvořit ve třech vlnách. První vlna duben 2010 až březen 2011, druhá vlna 

duben 2011 až březen 2012 a třetí vlna září 2011 až prosinec 2012. Programy dalšího 

vzdělávání budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná 

i v programech počátečního vzdělávání, což přispěje k propojování počátečního a dalšího 

vzdělávání.   

V rámci tvorby programů dalšího vzdělávání projektu lektorský tým školy připravil 1. program 

DV – Servisní pracovník v pneuservisu a 2. program DV – Svařování plastů se zaměřením 

na silniční vozidla, 3. program DV - Program svařování dle ČSN EN 287-1, 4. program – 

Obsluha CNC strojů, 5. program - Elektromechanik pro chladící zařízení. 

 

 

XIV. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

 
Na škole působily tři odborové organizace. Na pracovišti O. - Vítkovice působila odborová 

organizace ČMOS pracovníků ve školství. Na pracovišti O. – Kunčice působily dvě odborové 

organizace. ČMOS pracovníků ve školství a odborová organizace  Odborového svaz KOVO. 

Vedení školy se pravidelně scházelo s výbory odborových organizací jedenkrát za dva měsíce  

a na jednáních byly  projednávány zejména otázky pracovně právních vztahů a organizačních 

změn, tvorba a kontrola plnění kolektivní smlouvy, záměry vedení školy v oblasti personální, 

technického rozvoje a hospodaření školy. Z jednání byly pořizovány zápisy o projednávaných 

otázkách. Na pracovišti v O. – Kunčicích se navíc projednávaly stanoviska týkající se 

organizační změny od 1.9.2012, kdy bylo v souvislosti s organizační změnou a oborovou 

http://www.nuov.cz/univ2k/univ-2-kraje-navazuje-na-projekt-univ
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optimalizací nutno řešit hromadné propouštění zaměstnanců z důvodu zrušení části organizace. 

Situace si vyžadovala i mimořádná jednání s odborovými organizacemi zejména z výše 

uvedeného důvodu.  

Ředitel školy se zúčastňoval pravidelně členských schůzí odborových organizací a podával 

informace o činnosti školy a odpovídal na dotazy členů odborové organizace. Z důvodu 

ukončení činnosti pracoviště došlo po projednání mezi výborem odborové organizace KOVO 

a vedením školy k ukončení činnosti k 30.6.2012. Odborová organizace ČMOS přešla včetně 

všech členů výboru na pracoviště školy do O. – Vítkovic a v současnosti na škole působí dvě 

organizace ČMOS pracovníků ve školství.      

 
        

 

 

 

 

 

V Ostravě dne : ................................    ......................................... 

Mgr. Miroslav Dočkal  

ředitel  

 

 

 

 


