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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
Daňové identifikační číslo
Identifikátor zařízení
IZO

: 14451093
: CZ14451093
: 600 171 311
: 130 001 678

Zřizovatel školy
Moravskoslezský kraj – ZL/067/2001
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,
- 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 realizuje
také výuku oborů strojírenských a elektrotechnických s příbuzným zaměřením, včetně studia při
zaměstnání. Škola připravuje žáky maturitních oborů pro studium na vysoké škole. Trvale máme
v naší nabídce možnosti rekvalifikace a pořádání odborných školení a svářečských kurzů.
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.
Okruhy doplňkové činnosti organizace vyplývající ze zřizovací listiny:
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.
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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
Zástupce ředitele pro praktické vyučování - je statutárním zástupcem ředitele SŠTD
Zástupci ředitele pro teoretické 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 stanovil počet jejich členů a vydal jejich volební
řád.
Školská rada je orgánem školy, umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, podílet se na správě školy
v rámci platných zákonů.
Nově zvolena Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje Krajský
úřadem MSK – Ing. Lenka Fojtíková, Miroslav Pačuta za sociální sféru, za zákonné zástupce
žáků a zletilé žáky byli zvoleni dva členové – Jan Syrovátka, Petr Žitník a za pedagogické
pracovníky byli zvoleni Ing. Luboš Romanowski a Mgr. Petr Elbel.
Jednání školské rady se ve školním roce 2017 / 2018 uskutečnilo třikrát a to 12. 10. 2017,
21. 3. 2018 a 27. 6. 2018.
Na jednání ŠR dne 12. 10. 2017 byla provedena volba předsedy a místopředsedy ŠR,
projednána výroční pedagogická zpráva školy za školní rok 2016/2017, návrh rozpočtu školy
na kalendářní rok 2018 a plán školské rady na rok 2018.
V měsíci březnu 2018 ředitel školy pan Ing. Stanislav Zapletal společně s vedoucí
ekonomicko-hospodářské správy paní Ing. Vladimírou Kovalčíkovou předložili ŠR zprávu
o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017 a seznámili přítomné členy
s plánem investic školy na rok 2018. Dále ředitel informoval členy o činnosti školy za uplynulé
období, s výhledem úkolů, které čekají školu do konce školního roku.
Na jednání 27. 6. 2018 ŠR projednala a schválila stipendijní program pro učební obor
elektromechanika, který začne platit pro žáky naší školy od nového školního roku 2018/2019.
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Seznam oborů pro školní rok 2017 / 2018
SOU
39-41-L/01 (ŠVP II) Autotronik - AUT 4
39-41-L/01 (ŠVP III) Autotronik - AUT 3
39-41-L/01 (ŠVP L a H) Autotronik - AUT 1, AUT 2
26-57-H/01(ŠVP II) Autoelektrikář – ELA 3, ELA 2, ELA 1
23-55-H/02(ŠVP II) Karosář – KLM 3, KSM 2, AKL 1
23-68-H/01(ŠVP II) RVP Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
MAA 3, MAB 3, MAA 2, MAB 2, ASM 1, AKL 1
23-61-H/01(ŠVP II) Autolakýrník – KLM 3, AKL 1
23-43-L/51(ŠVP)

Provozní technika – PRT 3, PRT 2, PRT 1

23-51-H/01(ŠVP III) Strojní mechanik – KLM 3, KSM 2, ASM 1
26-52-H/01(ŠVP II) RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro
chladící a klimatizační zařízení) – ELA 3
26-52-H/01(ŠVP I)

RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Elektromechanik pro
chladící a výtahovou techniku) – ELA 2, ELA 1

SOŠ
26-41-M/01(ŠVP II) Elektrotechnika – EPS 4
26-41-M/01(ŠVP III) Elektrotechnika – SIE 2, SIE 1
37-41-M/01(ŠVP II akt. 1. 9. 2016) Provoz a ekonomika dopravy - EPS 4
37-41-M/01(ŠVP III akt. 1. 9. 2016) Provoz a ekonomika dopravy - SIP 3, PED 2, PED 1
23-45-M/01(ŠVP II) RVP Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) - EPS 4
23-45-M/01(ŠVP III) RVP Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) – SIP 3, SIE 2, SIE 1
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III. Rámcový přehled o personálním zabezpečení činnosti školy
V průběhu školního roku 2017/2018 vedli jednotlivé úseky školy tito pracovníci:
Ředitel SŠTD

Bc. Petr Choleva
– zástupce statutárního orgánu v období 1.9.2017 – 31. 1. 2018
Ing. Stanislav Zapletal – nástup do funkce 1.2. 2018

Úsek ředitele školy:
Petra Valcuchová
Bc. Petr Choleva
Ing. Miroslav Turek

asistentka ředitele
zástupce ředitele pro praktické vyučování
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
(odborné předměty)
Mgr. Pavlína Žáková
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
(všeobecně vzdělávací předměty)
Ing. Vladimíra Kovalčíková vedoucí úseku pro ekonomicko-hospodářskou správu
Paní Věra Indrová Fukalová vedoucí úseku pro technickou správu, BOZP a PO
Ostatní zaměstnanci:
Referent studijního oddělení
Školní psycholog
Výchovný poradce:
Metodik prevence sociálně patologických jevů:
Koordinátor pro environmentální výchovu:

Vladimíra Miklašová
Mgr. Michaela Zlotá
Mgr. Jarmila Šumberová
Mgr. Aleš Mosler
Mgr. Božena Polášková

Statistický přehled o pracovnících školy:
Statistický přehled o pracovnících školy:
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Školní psycholog

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

4

4,0

1

60

57,88

3

0,10

68

62,98

17/18

4

4

1

57

53,64

5

0,3

67

58,67

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

ředitel a zástupci ředitele pro TV a PV
přepočtení na plně zaměstnané

16/17

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupci ředitele pro TV a PV
fyzické osoby celkem

a) počty osob

školní rok

1.

6

Školní psycholog následně zahrnutý mezi pedagogy

Věk

b) věková struktura pedagogických pracovníků

do 30 let
včetně

31 - 40

41 - 50

51 - 60

nad 60 let

průměrný věk

Počet

1

8

17

30

11

50,72

Z toho
žen

1

4

9

9

0

44,21

c) přehled pedagogických pracovníků
část školy

fyzické osoby celkem

Celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků

Teoretické vyučování

41

61,19

Praktické vyučování

26

38,81

Na škole nevyučují žádní nekvalifikovaní učitelé.

2.

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
počty osob včetně zaměstnanců v doplňkové činnosti (a po zrušení ubytovny v Zábřehu)

školní rok

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

16/17

45

37,83

17/18

32/ 24

32,32 / 26,37

IV. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí
následujícími právními předpisy:
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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-

nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním
roce 2016/2017, č.j. MŠMT-27 465/2016-1ze dne 5.9.2016, v souladu s ustanovením §
60c odst.1 školského zákona

Pro školní rok 2018 / 2019 byl 31. 1. 2018 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.
1. kolo přijímacího řízení do denního a nástavbového studia se konalo 23. 4. a 2. 5. 2018.
2. kolo přijímacího řízení denního studia bylo vyhlášeno 7. 6. 2018.
3. kolo přijímacího řízení denního studia bylo vyhlášeno 13. 8. 2018.
Pro žáky studijních oborů jsme využili možnost zapojení v 1. kole do jednotných přijímacích
testů, které zřizovatel zajistil prostřednictvím organizace CERMAT. Pro učební obory byla
vypracována kritéria, 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 2018 / 2019

Název oboru

KKOV

Celkový počet
podaných přihlášek
pro škol. rok
2018/2019

Počet přijatých
žáků

23-45-M/01

Dopravní prostředky

0

0

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

46

27

39-41-L/01

Autotronik

110

55

26-41-M/01

Elektrotechnika

30

13

26-57-H/01

Autoelektrikář

33

20

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

25

13

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

118

66

23-55-H/02

Karosář

29

11

23-61-H/01

Autolakýrník

29

11

23-51-H/01

Strojní mechanik

22

11

23-43-L/51

Provozní technika/denní

33

20

23-43-L/51

Provozní technika/dálková

16

15

Přijímací řízení proběhlo ve 3 kolech. Počet podaných přihlášek 491, odevzdané zápisové lístky
428. Celkem nastoupilo do prvního ročníku 262 žáků, včetně 3 žáků opakujících 1 ročník.
V rámci školy byly současně řešeny přestupy žáků mezi obory a s ohledem na kapacitu oborů
bylo vyhověno žádostem o opakování ročníku.
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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 současné
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 pracovišť, 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 2017 / 2018
snížení st.
z chování

prům.
prospěch

prospěch

třída

TU

2 st

3 st

V

P

5

N

AKL1

MIK

0

0

1

22

6

4

2,423

ASM1

CHRO

3

0

0

20

8

1

2,639

AUT1

OGR

0

0

2

30

1

0

2,139

ELA1

TUR

1

0

0

18

3

2

2,417

PED1

IVA

0

0

1

18

0

2

2,119

PRT1

ROM

0

0

0

8

0

5

1,800

SIE1

NOV

0

0

4

24

2

0

2,129

AUT2

KRI

0

0

1

24

8

0

2,694

ELA2

BED

0

0

1

22

7

1

2,462

KSM2

KAL

6

0

0

10

7

1

3,086

MAA2

UHR

0

0

1

21

8

4

2,762

MAB2

HLU

0

0

0

16

10

2

2,844

PED2

PSC

0

0

2

17

2

0

2,277

SIE2

VAS

0

0

2

17

5

0

2,257

PRT2

ZAP

0

0

0

4

0

4

2,022

AUT3

FOL

0

0

0

17

3

1

2,452

ELA3

JACH

1

0

1

17

1

2

2,486

KLM3

POL

1

1

0

16

4

4

2,678

MAA3

WIN

0

0

0

16

9

0

2,749

MAB3

BAL

0

0

0

18

0

1

2,458

SIP3

MAR

1

0

0

21

7

0

2,807

PRT3

NOK

0

0

0

5

0

7

2,099

AUT4

ZEL

1

0

0

21

0

EPS4

CIO

1

0

1

25

3

2,545
1

2,557

Legenda: V – vyznamenání, P – prospěl, 5 – neprospěl, N - nehodnocen
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Prospěch za 2. pololetí školního roku 2017 / 2018
snížení st. z
chování

prospěch

třída

počet
žáků

2 st

3 st

V

P

5

prům.
prospěch

AKL1

32

0

0

2

27

3

2,697

ASM1

30

1

2

0

28

2

2,797

AUT1

33

0

0

3

29

1

2,119

ELA1

23

0

1

1

21

1

2,300

PED1

20

1

0

3

17

0

2,091

PRT1

9

0

0

1

7

1

1,889

SIE1

30

0

0

11

19

0

2,126

AUT2

32

0

0

0

32

0

2,622

ELA2

29

0

0

0

29

0

2,441

KSM2

15

3

0

0

14

1

2,793

MAA2

33

0

0

2

28

3

2,665

MAB2

29

1

0

0

26

2

2,756

PED2

21

0

0

2

19

0

2,284

SIE2

24

0

0

2

20

2

2,342

PRT2

5

0

0

0

3

2

2,030

AUT3

20

0

0

0

20

0

2,488

ELA3

20

0

0

0

20

0

2,527

KLM3

22

1

1

0

22

0

2,798

MAA3

24

0

1

0

22

2

2,563

MAB3

19

0

0

0

19

0

2,369

SIP3

27

0

0

0

27

0

2,673

PRT3

8

0

0

0

8

0

2,023

AUT4

21

0

0

0

20

1

2,409

EPS4

30

1

1

0

26

4

2,716

Legenda: V – vyznamenání, P – prospěl, 5 – neprospěl, N - nehodnocen
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Prospěch žáků tříd oborů s maturitní zkouškou 1. pololetí
35
30
25
20
15
10
5
0
AUT1

ELA1

PED1

SIE1

prospěch V

AUT2

PED2

prospěch P

SIE2

prospěch 5

AUT3

SIP3

AUT4

EPS4

prospěch N

Prospěch řáků tříd oborů s maturitní zkouškou 2. pololetí
35
30
25
20
15
10
5
0
AUT1

PED1

SIE1

AUT2

PED2

SIE2

AUT3

SIP3

AUT4

EPS4

Prospěch žáků tříd oborů se závěrečnou zkouškou 1. pololetí
25
20
15

10
5
0
AKL1

ASM1

ELA1

ELA2

prospěch V

KSM2

MAA2

prospěch P

MAB2

prospěch 5

ELA3

KLM3

MAA3

MAB3

prospěch N

Prospěch žáků tříd oborů se závěrečnou zkouškou 2. pololetí
35
30
25
20
15
10
5
0
AKL1

ASM1

ELA1

ELA2

KSM2

MAA2

MAB2

ELA3

KLM3

MAA3

MAB3
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Souhrnné údaje o výsledcích závěrečných zkoušek za školní rok 2016 / 2017 - září 2017
náhradní a 1.opravný termín

kód oboru

název oboru

třída

počet žáků ve třídě/počet
žáků přihlášených k ZZ/
počet žáků u ZZ

PV

P

N

23-68-H/01 Automechanik

MAA 3

31

8

8

0

3

5

23-68-H/01 Automechanik

ASM 3

23

7

7

0

2

5

23-55-H/02 Karosář

KAL 3

19

2

2

0

1

1

26-52-H/01 Elektromechanik/ELK

AES 3

6

1

1

0

1

0

26-52-H/01 Autoelektrikář

AES 3

14

4

4

0

1

3

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

Souhrnné údaje o výsledcích závěrečných zkoušek za školní rok 2016 /2017 - prosinec 2017 opravný termín

kód oboru

název oboru

třída

počet žáků ve třídě/počet
žáků přihlášených k ZZ/
počet žáků u ZZ

PV

P

N

23-68-H/01 Automechanik

MAA 3

31

5

5

0

4

1

23-68-H/01 Automechanik

ASM 3

23

4

4

0

1

3

23-55-H/02 Karosář

KAL 3

19

1

1

0

1

0

26-57-H/01 Autoelektrikář

AES 3

14

3

3

0

3

0

Legenda: PV – prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, N – neprospěl
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Souhrnné údaje o výsledcích závěrečných zkoušek za školní rok 2017/2018 - červen 2018

kód oboru

název oboru

třída

počet žáků ve třídě/
počet žáků přihlášených k ZZ/
počet žáků u ZZ

23-68-H/01

Automechanik

MAA 3

24

20

23-68-H/01

Automechanik

MAB 3

19

26-57-H/01

ELA 3

26-52-H/01

Autelektrikář
Elektromechanik pro
zařízení a přístroje

23-51-H/01

PV

P

N

20

0

9

11

19

19

0

15

4

9

9

9

0

8

1

ELA 3

11

11

11

4

7

0

Strojní mechanik

KLM 3

10

10

10

0

9

1

23-61-H/01

Autolakýrník

KLM 3

5

4

4

0

4

0

23-55-H/02

Karosář

KLM 3

7

7

7

2

5

0

Statistika výsledků dílčích částí závěrečných zkoušek – červen 2018

23-68-H/01
Automechanik
20 žáků

23-68-H/01
Automechanik
19 žáků

26-57-H/01
Autoelektrikář
9 žáků

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

MAA 3
písemná část
praktická část
ústní část

výborný
0
2
6

chvalitebný
0
7
0

dobrý
3
5
8

dostatečný
6
5
6

nedostatečný
11
1
0

MAB 3
písemná část
praktická část
ústní část

výborný
0
3
2

chvalitebný
0
10
6

dobrý
5
5
9

dostatečný
10
1
2

nedostatečný
4
0
0

ELA 3
písemná část
praktická část
ústní část

výborný
0
2
0

chvalitebný
0
5
1

dobrý
4
0
4

dostatečný
4
2
4

nedostatečný
1
0
0

ELA 3
písemná část
praktická část
ústní část

výborný
0
7
4

chvalitebný
5
3
3

dobrý
1
1
1

dostatečný
5
0
3

nedostatečný
0
0
0
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23-51-H/01
Strojní
mechanik
10 žáků

23-61-H/01
Autolakýrník
4 žáci

23-55-H/02
Karosář
7 žáků

KLM 3
písemná část
praktická část
ústní část

výborný
0
2
0

chvalitebný
0
5
0

dobrý
5
2
0

dostatečný
4
1
0

nedostatečný
1
0
0

KLM 3
písemná část
praktická část
ústní část

výborný
0
2
2

chvalitebný
0
2
2

dobrý
3
0
0

dostatečný
1
0
0

nedostatečný
0
0
0

KLM 3
písemná část
praktická část
ústní část

výborný
1
7
2

chvalitebný
1
0
1

dobrý
2
0
1

dostatečný
3
0
3

nedostatečný
0
0
0

Ve školním roce 2017/2018 probíhaly závěrečné zkoušky u všech oborů dle Jednotného
zadání závěrečných zkoušek. Náročnost obsahu jednotného zadání závěrečných zkoušek, které
objektivně určují úroveň, kterou žáci musí dosáhnout, je dle našeho názoru potřebným měřítkem
pro odbornou způsobilost žáků v daných oborech a přínosem pro jejich další uplatnění na trhu
práce. Samozřejmě také klade vyšší 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 ovšem pro školská zařízení jsou nadále
finančně náročné.
Jednotné zadání závěrečné zkoušky hodnotíme nadále kladně, tato forma závěrečných zkoušek
je 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 pozitivně projevilo na výsledcích zkoušek.
Z pověření Krajského úřadu MSK patříme mezi 14 pilotních regionálních škol v jednotlivých
krajích ČR s výukou autoopravárenských oborů (dále jen autoobory). Naše škola nadále aktivně
plní roli garanta spolupráce a přenáší poznatky z celorepublikových jednání na školy s výukou
auto oborů v našem kraji. K této spolupráci byla využívána zejména jednání při organizaci jak
krajských, tak celorepublikových soutěží Autoopravář Junior 2018. Cílem této spolupráce škol
s výukou auto oborů bylo další zkvalitňování profesního vzdělávání žáků v auto oborech a
využití standardizace závěrečných zkoušek nejen na pilotních školách, ale i školách s výukou
auto oborů v kraji. V tomto školním roce jsme se opět stali aktivními spolupořadateli a garanty
celostátní odborné soutěže Autoopravář Junior 2018, která se konala v Service Training Center
ŠKODA - Mladá Boleslav.
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Ilustrační foto
V rámci regionu se dále prohlubovala spolupráce naší školy 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 mají možnost získávat dostupné informace a dále rozvíjet své
dovednosti získané při výuce ve škole. 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
profesního uplatnění po ukončení studia.
Přehled výsledků MZ 2018 je uveden v příloze č. 1 VZ SŠTD
KVALITA – projekt podporovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje zaměřený
na „Testování 1. ročníků oborů vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitou“ byl
v tomto školním roce realizován 2. 10. – 30. 10. 2017 u tříd oborů s maturitní zkouškou.
Jeho cílem je získat informace o úrovni vstupních vědomostí žáků, kteří zahájili studium na naší
škole. Tento termín testování zajišťovala organizace Společnost pro kvalitu školy, Z.S.
Žáci třetího ročníku byli testování v období 23. 3 – 14. 4. 2018. Podrobné zprávy
s hodnocením výsledků poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům (prostřednictvím
třídních učitelů), ale opakovaně se nám nedostává zpětné vazby.
Vyučující jednotlivých předmětů následně pracují s rozborem výsledků v další výuce žáků a při
jejich přípravě k maturitní zkoušce. Výsledky odpovídají výsledkům hodnocení žáků, odrážení
přístup žáků k jejich přípravě do vyučování, k většímu nasazení dochází u některých až
v závěrečné přípravě na maturitní zkoušku ve čtvrtém ročníku.
Kladem testování pro studenty je nácvik způsobu vyplňování testů, vyrovnávání se s časovým
limitem a stresem, zvyšování dovedností práce s textem (zadání odlišné od běžných školních
úloh).
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.
Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2017/2018 tvoří přílohu č. 2
VZ SŠTD.
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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 m2 zastavěné plochy a 34 283 m2 ostatních ploch.
A. Úsek teoretického vyučování, pracoviště Ostrava - Vítkovice
Teoretickou výuku zabezpečujeme v samostatné 4 podlažní budově, v 9 učebnách vybudovaných
v 1. a 2. patře budovy internátu a ve sportovní hale. Výuka probíhala ve 36 učebnách - 22 učeben
kmenových. Všechny kmenové a odborné učebny (mimo trenažér autoškoly) mají dnes
multimediální vybavení s dataprojektory, z toho 13 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.
Učebny s menší kapacitou byly využívány pro dělenou výuku.
Z výše uvedeného vybavení je 9 odborných učeben vybaveno pro následující specializace:
2x elektrolaboratoř
učebna autotronik - výuka odborných předmětů autooborů,
2x jazyková učebna
2x učebny ICT
učebna pro simulaci dopravní kanceláře
učebna pro výuku strojírenských předmětů
Pro práci s třídními kolektivy byla zbudována SOFT učebna, která nabízí žákům a učitelům
neformální prostředí pro vzájemnou komunikaci, pro realizaci školení a přednášek v rámci
preventivní strategie školy.
Projekty – modernizace elektro-učebny 003, strojírenská učebna 023– kontrola a měření v současné době ve fázi realizace.
B. Úsek praktického vyučování
V objektu SŠTD v O. – Vítkovicích byla ve školním roce 2017/2018 prováděna výuka
na následujících pracovištích a dílnách:
3 dílny ručního zpracování kovů a materiálů
2 elektro dílny
karosářská dílna
dílna chladících zařízení
dílna zdvihacích zařízení
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
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2 učebny pro potřebu praktické výuky (dále jen PV) vybavené audiovizuální technikou
Dále v nově realizovaných, rekonstruovaných a vybavených pracovištích a učebnách
praktického vyučování v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků
v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání v Ostravě:
1 odborná učebna diagnostiky
1 odborná učebna motorových agregátů
1 učebna s trenažéry pro autoškolu
1 servisní pracoviště dílny – hala, včetně stanice měření emisí
1 odpočinková místnost (učebna)
Nadále jsme využívali 1 odloučené pracoviště praktického vyučování na autobusové provozovně
DP Ostrava a.s. O. – Hranečník. V rámci pokračující výborné spolupráce s DP Ostrava a.s. se
žáci seznamovali s reálnou podobou provozu podniku a s opravami autobusů.
Na pracovišti Arcelor Mittal bylo využíváno jedno pracoviště pro výuku oboru Strojní mechanik.
Praktické vyučování bylo 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, odloučeným pracovištěm školy v objektu DP Ostrava a.s., jedním
pracovištěm v Arcelor Mittal Ostrava a dále na 89 smluvně zabezpečených provozních
pracovištích sociálních partnerů, se kterými má škola uzavřeny smlouvy o zabezpečování
praktické výuky. Výuka probíhala pod vedením zkušených zaměstnanců firem – instruktorů,
schválených ředitelem školy.
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. Mobilním zařízením
audiovizuální techniky jsou vybaveny i elektro dílna, pracoviště Hala pro auto obory a také dílna
autodiagnostiky.
Rozšířením odbornosti svářečské školy je již šestým školním rokem v provozu 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. Je doplněna svařovacím
vybavením i pro svařování plastových trubek, které rovněž lze využít v rámci doplňkové činnosti
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školy. Pro tyto činnosti má škola vyškolené pedagogické pracovníky školy (instruktory
svařování), kteří mají pro uvedené činnosti potřebnou kvalifikaci.
V rámci pokračující spolupráce se Škodou Mladá Boleslav měli žáci kromě motorových
agregátů, které jsou využívány k výuce a diagnostickým měřením, k dispozici 6 výukových
vozidel Škoda - 2 Octavie, 2 Fabie, z toho 1 v částečném řezu (výroba svépomocí) 1 vozidlo
Superb a 1 vozidlo Škoda Yeti. Dále na základě spolupráce školy s Hyundai Motor
Manofacturing Czech s.r.o. máme k dispozici 6 výukových vozidel Hyundai, které jsou rovněž
využívány k nácviku montážních a demontážních prací oprav a diagnostiky vozidel. Jedná se
o tyto typy Hyundai i30 1,6 CVVT, Hyundai i30 2,0 CRDi, Hyundai i30 1,4 CVVT, Hyundai
ix35, Hyundai ix20 a KIA VENGA.
Nadále také 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.
Během školního roku 2017/2018 bylo na SŠTD realizováno následující dovybavení,
opravy a rekonstrukce:
Odborný výcvik
Oprava zvedáku RAV 650
Oprava autotrenažéru
Přístroj diagnostický ATEQ UT56
Přístroj diagnostický ATEQ UT56
Vyvažovačka – upínací sada HAWEKA
Plnička klimatizací COOULIUS 1000
Obklad soklů vstup + 1. patro
Oprava části venkovního vodovodního řádu
Biologické čištění odpadů
Oprava brusky, pily, svařovacího stroje

2.178,-- Kč
7.502,-- Kč
53.845,-- Kč
53.845,-- Kč
65.254,-- Kč
99.988-- Kč
297.938,-- Kč
100.000,-- Kč
2.500,-- Kč
5.043,-- Kč

Škola
Projektor datový interaktivní NEC UM351
Tabule interaktivní SMART Board 885
Rekonstrukce vodovodního řádu tělocvična
Oprava vodovodní šachty + projekt
Oprava venkovního hydrantu + montáž
Oprava části venkovního vodovodního řádu
Oprava nářadí v tělocvičně
Kamerový systém
Oprava části venkovního vodovodního řádu
Biologické čištění odpadů
Obklady stěn malá tělocvična
Oprava podlahy velká tělocvična
Oprava sluchátek jazyková učebna
Oprava časomíry tělocvična

44.558,-- Kč
45.980,-- Kč
915.769,-- Kč
267.648,-- Kč
24.000,-- Kč
249.676,-- Kč
6.909,-- Kč
228.016,-- Kč
99.361,-- Kč
2.500,-- Kč
274.961,-- Kč
776.865,-- Kč
1.900,-- Kč
2.239,-- Kč
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Ředitelství
Výměna hydrantu vodoměrné šachty
Oprava servopohonu topného systému
Automobil osobní VW CADDY
Oprava horkovodu
Přepojení vodovodního řádu
Oprava záložního zdroje
Biologické čištění odpadů

36.000,-- Kč
3.456,-- Kč
343.068,-- Kč
75.000,-- Kč
208.060,-- Kč
2.320,-- Kč
1.000,-- Kč

Pavlovova Zábřeh
Oprava vadného potrubí
Čištění odpadní kanalizace

5.559,-- Kč
2.570,-- Kč

C. Ostatní zázemí školy
1. Sportovní hala, společenský sál
Je tvořen moderní sportovní halou a dvěma malými tělocvičnami; vše včetně komplexního
sociálního zázemí. Venkovní sportoviště tvoří travnaté fotbalové hřiště.
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 (jednání s firmami, porady zástupců škol s výukou auto-oborů, 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.
Technické zázemí – dílny údržby, technický dvůr 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 2017/18 byl výchovnou poradkyní zpracován plán práce pro oblast výchovného
poradenství, který byl zaměřen na spolupráci s kolegy, ať už se jednalo 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.
V rámci konzultačních hodin se výchovná poradkyně věnovala žákům naší školy při řešení jejich
studijních, osobních popřípadě jiných problémů. Konzultační hodiny sloužily také pro rodiče.
Dle potřeby se výchovná poradkyně žákům i rodičům věnovala i mimo konzultační hodiny, jak
to vyžadovala daná situace.
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Ve školním roce 2017/2018 bylo evidováno celkem 46 doporučení z kontrolního vyšetření
Pedagogicko-psychologické poradny. Jednalo se především o žáky se specifickými poruchami
učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, ADD). Ze Speciálně pedagogického centra
bylo evidováno 10 doporučení, jednalo se o žáky s vadou řeči. V průběhu roku byly zpracovány
pro 4 žáky individuální plány práce. Všichni pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se jmenným
seznamem žáků, aby jim mohli věnovat zvýšenou péči při vyučování. Pedagogové pracují se
žáky se SVPU dle doporučení ŠPZ. 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 jako v předchozích letech zpracovala výchovná poradkyně, na základě spolupráce
s pedagogy českého jazyka a cizího jazyka, podklady pro Pedagogicko-psychologickou poradnu
„Dotazník pro SŠ k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek státní maturitní
zkoušky“ a „Tabulku symptomů v písemném a ústním projevu pro potřeby maturitní zkoušky.“
Oba dokumenty včetně „Žádosti o kontrolní vyšetření“ byly na začátku června 2018 předány
jednotlivým žákům. Zároveň výchovná poradkyně předala kontakty na odborné pracoviště
a informace o tom, jak postupovat při vyřizování této záležitosti.
Mimořádná pozornost byla věnována výchovným problémům našich žáků. Celkem bylo svoláno
26 výchovných komisí, na kterých bylo řešeno porušování školního a dílenského řádu.
Projednávalo se především: absence žáků a její omlouvání, opakované pozdní příchody
do výuky, opakovaná neomluvená absence, neprospěch žáků, nevhodné (vulgární) vyjadřování,
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. Zprostředkovala
setkání zástupců výrobních firem se žáky, žáci se seznámili s možností nabídek pracovních
pozic. Pro žáky 4. ročníků SŠ a pro žáky 3. ročníků SOU, byla zprostředkována beseda
s pracovnicemi ÚP Ostrava – možnost uplatnění žáků našich oborů na trhu práce.
V měsících lednu a únoru pomáhala výchovná poradkyně žákům hlásícím se na VŠ při
vyplňování přihlášek.
V letošním školním roce výchovná poradkyně využila opakovaně metodickou pomoc
pracovníků PPP Ostrava-Poruba, Mgr. Schindlerové Marie, speciálního pedagoga a Mgr. Marka
Nytry, psychologa při řešení záležitostí žáků, týkajících se poruch učení a chování. Také
spolupracovala se SPC Ostrava-Zábřeh, kdy využila metodickou pomoc přístupu k žákům
s vadami řeči.
Semináře, školení související s výchovným poradenstvím:
2. – 3. 11. 2017 Setkání v rámci projektu OKAP-Kariérové poradenství, MSKÚ Ostrava.
9. 11. 2017 Tvorba IVP žáka SŠ, KVIC Opava.
10. 4. 2018 Setkání v rámci projektu OKAP-Kariérové poradenství, MSKÚ Ostrava.
16. 5. 2018 Školský zákon ve znění úprav v letech 2016, 2017 a 2018, COMENIUS Praha 4.
12. 6. 2018 Podpora inkluze v MSK, MSKÚ Ostrava.
Na začátku roku 2017/2018 proběhl adaptační kurz prvních ročníků. Tento kurz se konal
v kempu v Hradci nad Moravicí - Kajlovci. Program zajišťovali společně metodik prevence se
školním psychologem a hlavním cílem bylo usnadnění přestupu studentů ze školy základní
na střední školu. Během adaptačního kurzu se žáci 1. ročníků měli možnost seznámit a poznat
se. Současně byli žáci seznámeni s činností školního psychologa a školního metodika prevence,
jejich prací na škole a možnostech, jak se na ně v případě potřeby můžou obrátit. Aktivity
absolvované na adaptačním kurzu byly směřované na kooperaci žáků ve skupině, zlepšování
komunikačních a sociální dovedností a hlavně na nastavení pravidel, dle kterých by třída měla
v následujících letech fungovat. Třídní učitelé pak byli seznámeni s možnými rizikovými
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faktory, které by se mohly ve třídních kolektivech objevit. Taky měli možnost poznat své třídy
z jiné stránky, čímž si jistě vytvořili komplexnější pohled na třídní kolektiv.
S činností školního psychologa na škole byli také seznámeni rodiče žáků 1. ročníků, kteří
se zúčastnili prvních třídních schůzek. Měli možnost se zeptat, co je ohledně práce školního
psychologa zajímá, a také současně získali potřebné kontakty, které mohou v případě potřeby
využít.
Od září do listopadu 2017 se školní psycholog společně s 1. a 2. ročníky a s třídními
učiteli zúčastnil preventivních programů, které pro školu zajišťovala organizace Renarkon. Třídy
1. ročníku absolvovaly přednášky (besedy) na téma: „Vztahy ve třídním kolektivu a osvojování
komunikace (šikana, komunikace mezi vrstevníky a jinými generacemi)“ a téma „Kyberšikana“.
Žáci 2. ročníku se účastnili témat: „Droga a já“ a „Sexualita – Rizikový sex“. Školní psycholog
se také zúčastňuje školních a mimoškolních akcí (tělovýchovné prověrky, sportovní akce,
exkurze). Při těchto příležitostech má školní psycholog možnost pozorovat třídní kolektiv
v neformálním prostředí, vzájemnou interakci mezi žáky a pedagogy a žáky navzájem.
Během celého školního roku 2017/2018 se školní psycholog zúčastňoval třídnických
hodin, ať už jako aktivní mediátor, nebo jako pasivní pozorovatel. Povinnost absolvovat třídnické
hodiny byla dána ze strany vedení školy, proto každá třída byla povinna spolu s třídním učitelem
a psychologem absolvovat aspoň jednu třídnickou hodinu v SOFT učebně, která byla pro tyto
aktivity speciálně vytvořena. Cílem třídnických hodin je stmelování kolektivu, navazování na
adaptační kurz, otevřená komunikace ve třídě. Aktivity nebo diskuze jsou zaměřeny na třídu, ale
i na jednotlivce, v neutrálním prostředí mimo školní budovu se mohou vyjádřit žáci ke všemu,
co je napadne.
Na začátku školního roku proběhly tedy třídnické hodiny se všemi třídami, konkrétně
byly zaměřeny na seznámení žáků se školním psychologem a jeho prací a také na třídní kolektiv
obecně. Poté proběhly třídnické hodiny na určitá témata, která byla navržena buď třídním
učitelem, nebo školním psychologem. Proběhly třídnické hodiny na téma: Jak se učit, co
ovlivňuje učení (pro studijní obory 1. – 4. ročníků, učební obory dle zájmu TU). Žáci měli
možnost se pobavit o různých metodách učení, co jim samotným pomáhá při učení. Dozvěděli
se informace o fungování paměti, pozornosti, společně řešili, jaký má vliv na jejich pozornost
hluk ve třídě a jak mu předejít. Některé třídy absolvovaly také hodinu relaxační techniky a
imaginace; otázky hodnot, cílů v životě žáků; hodinu zaměřenou na vztahy ve třídě; hodinu
zaměřenou na spokojenost s oborem, učením, praxí. Podle aktuální situace ve třídách se v rámci
třídnických hodin řešily i aktuální problémy, které se ve třídě řešily.
Součástí naší školy je také dopravně psychologická laboratoř. Žáci naší školy se aktivně
zapojili do tvorby norem pro nový test pozornosti. Tato diagnostická metoda se zaměřuje na
dělenou pozornost, periferní vidění, rozhodování v zátěžových situacích a vnímání více podnětů
současně (zvuk, zrakové podněty, motorika).
Školní psycholog během celého roku úzce spolupracuje s výchovným poradcem a
školním metodikem prevence a třídními učiteli. Společně řeší žáky s vysokou absencí, se slabými
studijními výsledky a žáky, kteří nějakým způsobem narušují výuku. Tyto problémy se řešily
buď individuálně s žákem, případně s rodiči, a pokud byl problém v rámci třídy, nebo třídu nějak
ovlivňoval, bylo preferováno řešení napříč celým třídním kolektivem.
Ve školním roce 2017/2018 školní psycholog ve spolupráci s výchovnou poradkyní
naplánoval pro žáky končících ročníků besedu z Úřadu práce. Besedy se zúčastnili jak třídy
studijní, tak učňovské. Žáci studijních oborů se na besedě mohli dovědět, co po škole, jaké mají
možnosti, co se týče dalšího vzdělávání, co dělat, pokud nenajdou práci, případně jakým
způsobem zaměstnavatele oslovit, nebo zaujmout. Žáci tříd učňovských to měli podobné,
součástí besedy však byla i možnost dodělání si maturity v podobě nástavbového studia. Pro
všechny třídy si pracovnice úřadu práce přichystala aktuální nabídku zaměstnání v oborech, které
žáci studovali.
Během školního roku probíhala též screeningová šetření, která hodnotila vztahy
v třídních kolektivech. Podnět byl dán ze strany třídního učitele. Při šetření vztahů třídního
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kolektivu školní psycholog spolupracuje se školním metodikem prevence a společně plánují
následující kroky.
Procentuální poměr poskytované poradenské činnosti školním psychologem:
Diagnostická činnost 15 %
Intervenční činnost 15 %
Metodická činnost 45 %
Ostatní, jiné činnosti 25 % (dopravně-psychologické testování, školní a mimoškolní akce).
Během školního roku se školní psycholog nadále vzdělává a absolvoval seminář
zaměřený na používání sociometrického dotazníku B3 a B4, který byl dále využíván k měření
klimatu ve třídách.
Školní psycholog mimo jiné též spolupracuje s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku
a společně s nimi řeší aktuální situaci ve třídách, jednotlivé žáky. Účastnil se setkání žákovské
rady, průběžně během školního roku komunikoval s vedením žákovské rady. Dále spolupracoval
se zákonnými zástupci žáků školy, účastnil se pedagogických porad a výchovných komisí.
Během školního roku školní psycholog spolupracoval jak s jednotlivými žáky, a to
jednorázově, anebo opakovaně dlouhodobě, tak s celými třídními kolektivy. Mezi negativní jevy
na škole patřilo záškoláctví, neprospěch, který se záškoláctvím mnohdy souvisí, výchovné
problémy žáků, výukové potíže. Také byly řešeny problémy spojené se špatným výběrem oboru
školy, poruchy chování a samozřejmě osobní, rodinné a vztahové problémy jednotlivých žáků.
Přehled celkové absence za školní rok
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3. Činnost v oblasti environmentální výchovy
Září

tvorba celoročního plánu EVVO
kontrola kontejnerů na PET lahve
tělovýchovné prověrky žáků 1. a 2. ročníků – tělesná zdatnost a hygiena,
celkem se zúčastnilo 220 žáků SŠTD, z toho 12 děvčat
pomoc žáků při hrabání trávy v areálu školy

Říjen

Recyklohraní – zapojení naší školy do sběru baterií a tonerů, odvoz baterií
Převoz kontejnerů na papír a plast před tělocvičnu
Fotosoutěž – Škola základ života, SŠ stavební, Ostrava – třída PED1

Listopad

psaní na použitý papír – zejména ve škole využívání použitého papíru na testy
Fond Sidus – pomoc dětským pacientům – výběr 1050,- Kč
Recyklohraní – Ukliďme si svět – seminář – ZŠ Klegova, O.- Hrabůvka

Prosinec

1.12. – Mezinárodní den boje proti AIDS – účast 6 žáků SIE1,vybráno 1000,Kč
22.12. – exkurze Slezská Ostrava – Přeměna krajiny po industriální
zástavbě – nabídka přírodovědných vycházek a přednášek na rok 2018 –
Ostravské muzeum, třída ASM1

Leden

Třídíme odpad – sběr suchého pečiva, učitelé SŠTD
Planeta Země 3000 – unikátní vzdělávací projekt – Brazílie – vášnivé srdce
Jižní Ameriky – třída SIE1

Únor

separace odpadu na tři složky
třídění nebezpečného odpadu

Březen

EkoEnergie 28.3.2018 – školní kolo, účast 12 žáků, vítěz žák třídy AUT2

Duben

Výtvarná soutěž - Když se živly roztančí – ke Dni Země, třída SIE1
Den Země – propagace akce

Květen

Tvorba www stránek - průběžně
Brontosaurus – dobrovolnické práce o prázdninách, propagace v ZPV,
zájemci třída MAA2

Červen

12.6. – ODISbus - přednáška v autobuse v rámci projektu Propagace
veřejné dopravy a ODISbus, účast žáků třídy PED 1 a AUT1
28.6. - Terénní exkurze –Slezská Ostrava- Přeměna krajiny po industriální
zástavbě, třída MAA2, nabídka přírodovědných vycházek a přednášek na rok
2018 – Ostravské muzeum
pomoc při hrabání trávy, malování tříd, úklid školy a okolí v závěru školního
roku
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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
Na úseku teoretického vyučování pracuje sedm předmětových komisí:
Předmětová komise č. 1 – český jazyk a literatura, dějepis, estetické vzdělávání
Předmětová komise č. 2 – matematika, informační a komunikační technologie a přírodovědné
vzdělávání
Předmětová komise č. 3 – tělesná výchova a sport
Předmětová komise č. 4 – cizí jazyky
Předmětová komise č. 5 – odborné předměty s elektro zaměřením
Předmětová komise č. 6 – odborné předměty s automobilovým zaměřením
Předmětová komise č. 7 – provoz a ekonomika dopravy
Výukové metody a formy jsou voleny podle charakteru předmětu a obsahu učiva. Vždy je dbáno
na efektivní využití studijní literatury, elektronických výukových materiálů vytvořených v rámci
školních projektů a multifunkční audiovizuální a projekční techniky.
Ve výuce využívají učitelé potřebné formy výkladu, řízené diskuse, práce s uměleckým
a neuměleckým textem, referátů, skupinové i projektové práce, brainstormingu, práce
s myšlenkovými mapami, kladení problémových otázek, frontální výuky s vysvětlením učiva,
procvičování nových informací na praktických příkladech. Jedná se o metody slovní
(monologické, dialogické, písemné práce, práce s textem), názorně demonstrační (obrazy,
schémata, grafy, prezentace, video), metody induktivní, deduktivní, analytické, syntetické,
abstrakce, konkretizace, generalizace, genetické, kritické myšlení, partnerství U – Ž.
Žáci jsou systematicky připravováni na DT z ČJL a angličtiny, v rámci hodin mluvnice
procvičují různé typy testových úloh a píší cvičné DT, ve výuce literatury jsou žáci od prvního
ročníku informováni o doporučených dílech autorů ze ŠSLD.
V hodinách dějepisu využíváme besed s pamětníky (mise SFOR, PTP, mírová mise v Iráku
a Afghánistánu), exkurzí v rámci regionu a při výuce moderní historie klademe důraz na
prožitkový dějepis.
Mimo povinnou a doporučenou literaturu využíváme vlastní pracovní listy, testové sešity,
prezentace, on-line cvičení, čtenářské dílny, materiály z projektu Inovace.
Při výuce jazyků je denně využívána technika, jedná se o projekci materiálů při výuce gramatiky,
interaktivní doplňování cvičení, on-line cvičení na internetu, PowerPoint prezentace, SMART
objekty, apod.
Výuka cizích jazyků využívá frontální výuku, práci ve skupinách, individuální přístup,
konverzace, zaměření na rozvoj základních dovedností - poslech, čtení a samostatný písemný
projev, práce s časopisy, interaktivní cvičení.
Technika je také využívána k ukázce gramatických a jiných jazykovědných jevů – na portálech
jako www.youtube.com či v autentických filmech a TV seriálech.
Využíváme PC, internet, interaktivní tabule, audio systém v jazykových učebnách,
dataprojektory, výukové materiály ve formátu pptx, SMART objekty, DUMY
V matematice byla základní formou 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
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práce. V matematice jsou žáci průběžně připravováni na státní maturitní test, výuka se doplňuje
typovými úlohami, žáci si zkoušejí cvičné testy.
Další doporučenou studijní literaturou byly učebnice a sbírka z cyklu Odmaturuj z matematiky
(nakladatelství Didaktis), Sbírka úloh pro přípravu na SMZ z matematiky autorky RNDr. Věry
Effenberger.
Ve výuce odborných předmětů převládá forma frontální výuky a vysvětlování, dále byla
používána metoda řešení konkrétních problémových příkladů, např. v předmětech mechanika,
řízení motorových vozidel, procvičování formou domácích úkolů a zadávání rozsáhlejších prací,
kreslení výkresů, zadávání závěrečných a seminárních prací atd.
Žákům byly v obou pololetích školního roku nabízeny konzultace a doučování, každý učitel
zveřejnil poskytnutou dobu mimo vyučování pro tyto účely v rozsahu minimálně 2 hodin týdně.
Využití konzultací ze strany žáků bylo poměrně individuální a zájemcům se příslušní učitelé
vždy věnovali. Zájem žáků převažoval ve druhém pololetí - šlo o přípravu na maturitní
a závěrečné zkoušky, doučování při velkém zaostávání žáků a konzultace s vyučujícími
k zadaným tématům pro jejich závěrečné práce.
Ve všech odborných předmětech byla využívána interaktivní výuka a výukové materiály
vytvořené v rámci projektů, které jsou žákům dostupné v LMS MOODLE.
Důležitým motivačním prvkem se i v letošním školním roce stal školní časopis. Ve spolupráci
s vyučujícími se podařilo vydat další 3 čísla pod názvem Naše dopravka. První číslo bylo
zaměřeno na vánoční tradice, druhé číslo korespondovalo s motorkáři a třetí číslo bylo tematicky
zaměřeno na ženy.
Předmětové komise odborných předmětů se podílely na přípravě a realizaci profilové části MZ
pro obory
Silniční doprava
Provoz a ekonomika dopravy
Elektrotechnika
Provozní technika – denní a dálkové nástavbové studium
a písemné a ústní části závěrečných zkoušek, dnes součást Jednotného zadání ZZ u oborů:
Automechanik
Autoelektrikář
Autolakýrník
Autokarosář
Strojní mechanik
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Plnění tematických plánů
Tematické plány v jednotlivých ročnících a oborech byly plněny průběžně, pokud se vyskytly
odchylky od časového plánu, byly způsobeny prázdninami a souvislou praxí a byly včas
korigovány. Problémy s pochopením obtížnějšího učiva a velkou absencí žáků řešili vyučující
dle potřeby individuálně.
Přehled školních akcí k doplnění výuky:
Besedy
PANT – Zažij střední jinak, Osudové osmičky, Síla komunální politiky
Besedy s účastníkem mise SFOR
Beseda Evropská unie
Besedy o misích v Iráku, Afghánistánu
Beseda 2. světová válka
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Mnichov – okupace - osvobození
Beseda Student Agency – brigády v zahraničí – pro zájemce
Ukázka výzbroje a výstroje vojáků v občanské válce v USA
Knihovna – K. J. Erben
Co dělat po škole? – besedy s pracovníky ÚP
Výstavy, veletrhy
MSV Brno
Czech Raildays – veletrh drážní techniky, Ostrava
INFOTHERMA 2017 – vytápění, úspora energie, obnovitelné zdroje
Zimní stadion - odborná exkurze – technologie chlazení ledové plochy a klimatizace haly
Terakotová armáda
Nová radnice Ostrava – samospráva
Přeměna krajiny po industriální zástavbě
Výstava historických motocyklů
Školní výstavy
Marie Terezie
Ostravská divadla
Regionální autoři
Pablo Picasso – malířství
Poznej svá práva, svobody a povinnosti
Exkurze
Poznávací zájezd do Anglie
OZO Ostrava – Kde končí odpady
Bezpečná a ekologická doprava, Kodis
Elektrárna Třebovice – 2 třídy
THE ACTION show – bezpečnost na silnici, alkohol a drogy za volantem
U6 – malý svět techniky
Velký svět techniky – 2 třídy
Škoda Auto Mladá Boleslav
STK Ostrava
Odborná exkurze DVK Bohumín
Odborná exkurze CDP Přerov
Odborná exkurze – služby pro cestující Ostrava Hl. nádraží
Výrobní závod MARLENKA, Frýdek – Místek
Výrobní závod firmy HOTJET v Bolaticích
Týden vědy a techniky – VŠB – TU, Ostrava
Divadlo a filmová představení
Lebensraum – Divadlo loutek, Ostrava
Nastupovat! Děják z rychlíku
Bouře, Divadlo loutek Ostrava
Zamilovaný Shakespeare – NDM
Stříhali dohola Josefa Kainara, Divadlo loutek, Ostrava
Hodina Komenského, Divadlo loutek, Ostrava
Mládí v hajzlu, DKMO
Nejtemnější hodina, Cinestar Ostrava
Don Quichote, DK Michálkovice
Filmový festival Jeden svět na školách, dotazníkové šetření k mediální gramotnosti
Divadelní představení v německém jazyce
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Divadelní představení v anglickém jazyce
Planeta Země 3000 – Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky
Jiné aktivity
Smelo na cesty – soutěž pro žáky, Dopravní akademie Žilina
VŠB – TU Projekt „Ukaž se“
Propagace veřejné dopravy a ODISbus
Fond SIDUS – pomoc dětským pacientům
Mezinárodní den boje proti AIDS – akce Červená stužka
Lyžařský výcvik pro žáky 1. ročníku
Cyklistický kurz Žermanice 2018 – výběr žáků
Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili exkurzí a výukových programů, které rozvíjely
jejich technické a ekologické myšlení.
Zapojení do soutěží
Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v anglickém jazyce
Dějepisná olympiáda
Dějepisná soutěž 1. republika 1918 – 1938, 2. místo: kresba, 3. místo: prezentace
Pišqorky
Fotosoutěž Škola základ života, SPŠ stavební Ostrava
Výtvarná soutěž Když se živly roztančí – středisko volného času Ostrava
Eko Energie 2018 – školní a krajské kolo
Logistik junior – celostátní kolo, Karlovy Vary
Branný závod Legie 2018 – krajské kolo, výběr žáků
Chlazení a klimatizace – odborná soutěž žáků
Sportovní soutěže pro žáky školy, pořádání soutěží vyšších kol
Sportovní akce pořádané komisí TEV
1. Sportovně adaptační kurz Kajlovec 2017, dne 6. – 8. 9. a 11. – 15. 9. 2017, účast tříd AUT 1,
PED 1, SIE 1, AKL 1, ASM 1, ELA 1, tj. 173 žáků
2. Tělovýchovné prověrky pro žáky 1. a 2. ročníků, Sportovní areál Poruba Společnosti SAREZA,
dne 26. – 27. 9., 3. – 4. 10. 2017. Akce se zúčastnilo celkem 13 tříd, tj. 220 žáků.
3. Stolní tenis - finále okresního kola soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SŠTD, dne 22. 10. 2017.
Soutěže se zúčastnilo celkem 9 družstev (3 + 1), tj. 36 žáků. Vítěz soutěže, družstvo SPŠ E a I,
Kratochvílova, Ostrava, postoupil do krajského kola této soutěže. Družstvo SŠTD - 4 žáci,
obsadilo 2. místo.
4. Házená - finále okresního kola soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SŠTD, dne 2. 11. 2017
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev SŠ tj. 95 žáků. Do krajského finále postoupilo za chlapce
SPŚ Zengrova, Ostrava – Vítkovice a za děvčata Gymnázia P. Tigrida, Ostrava - Poruba.
Družstvo SŠTD - 10 žáků, skončilo na 3. místě ve skupině.
5. Florbal – okresní kolo soutěže SŠ, skupina C, pořadatel SŠTD, dne 28. 11. 2017
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev SŠ tj. 105 žáků. Soutěž byla odehrána ve dvou
skupinách. Do finále této soutěže postoupila družstva Vítkovické SPŠ Ostrava – Hrabůvka
a SŠTD Ostrava – Vítkovice.
6. Florbal – okresní kolo soutěže SŠ, finále, pořadatel SŠTD, dne 6. 12. 2017.
Soutěže se zúčastnilo 6 družstev tj. 80 žáků. Do krajského finále postoupilo družstvo Vítkovické
SPŚ, Ostrava – Hrabůvka. Družstvo SŠTD skončilo na 3. místě ve skupině.
7. LV Karlov pod Pradědem s ubytováním v Apartmánech Praděd, ve dnech 15. – 19. 1. 2018
Výcviku se zúčastnilo 40 žáků 1. ročníků.
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8. Cyklistický kurz Karlov pod Pradědem s ubytováním v chatě Pod Kloboukem, ve dnech 18. –
22. 6. 2018. Kurzu se zúčastnilo 15 žáků školy.

Předmětové komise PV pracovaly v pěti sekcích - se zaměřením na 1. ročníky, elektro
obory, autoopravárenské obory, strojní obory a svařování a autoškolu.
Pro žáky 1. ročníků se k výuce používaly výukové texty přes dataprojektor na dílenské učebně
(upravené dle projektu Inovace s úsměvem). Žáci vyšších ročníků během školního roku dále
využívali manuály, dílenské příručky, návody na obsluhu používaných zařízení, učební texty
projektů Auto Net a Inovace s úsměvem. Dále mají žáci k dispozici manuály k vozidlům Škoda
na internetu přes www stránky Ervin - ŠKODA AUTO.
Pro výuku svářečských kurzů byly využívány učebnice a učební texty doporučené Českou
svářečskou společností ANB, normy ČSN a zkušební testy. V rámci výuky ve svářečské škole
jsou požívány aktuální testy a učebnice podle ČSN.
Vyučování 1. ročníků probíhá formou skupinové výuky – předvádění jednotlivých pracovních
operací názornou ukázkou, poté žáci procvičují jednotlivé pracovní postupy dle výkresové
dokumentace za stálého dozoru učitele OV, klade se důraz na dodržování bezpečnosti práce při
jednotlivých pracovních úkonech.
Ve vyšších ročnících převládalo skupinové vyučování, od třetích ročníků je pak vyšší podíl
individuální výuky. Při výuce byla využívána metoda monologická, instruktáž, diskuze, metoda
názorně demonstrační a praktická.
Od 1. ročníku se k výuce průběžně používal veškerý strojní park v našich dílnách (vrtačky,
brusky, strojní pily, ruční elektrické nářadí, strojní nůžky, pájedla, svařovací agregáty, soustruhy,
frézy, hydraulické nůžky apod.), dále byla k výuce využívána i počítačová technika
na dílenských učebnách. Během výuky bylo v maximální míře využíváno výpočetní techniky
a moderních diagnostických přístrojů (VAS 5052, VAG COM, Super VAG, Bosch FSA 740,
Bosch KTS 570, Bosch KTS 540, žáci se seznámili se zvedacím zařízením, klimatizační
technikou, s montážními pracemi prací v motorové dílně, s vybavením nové diagnostické dílny
a novým technologickým, servisně diagnostickým zařízením a vybavením pracoviště Haly
v rámci realizovaného projektu MSK na naší škole.
Na dvou řidičských trenažérech se žáci učili správné návyky k ovládání vozidla pomocí pedálů,
nácvik řazení, rozjezdy vozidla, rozjezdy do svahu, průjezd městem bez provozu i s provozem,
řešení křižovatek a rizikových situací (mlha, tma, náledí). Dále výuka probíhala na autocvičišti
– osmičky, slalom, zúžený prostor.
Žáky byli motivováni vlastními zkušenostmi a osobním příkladem, spravedlivým hodnocením,
individuálním přístupem. Ve vyšších ročnících byla pro žáky motivací také výše odměny
za produktivní práci.
Motivace žáků byla zaměřena hlavně na úspěšné zvládnutí praktických ZZ a MZ na zvýšení
jejich profesní úrovně a tím uplatnitelnosti na trhu práce, s čímž taktéž souvisí např. úspěšné
získání řidičského a svářečského průkazu.
Tematické plány jsou průběžně plněny během celého školního roku.
Úsek se podílel na realizaci a ověřování projektů - Auto Net, Inovace s úsměvem
Exkurze probíhaly v období praktických maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky
postupových ročníků se zaměřením na
29

– Dolní oblast Vítkovic
– Arcelor Mittal Ostrava
– VŠB - TU Ostrava
Firmy, se kterými škola již dlouhodobě 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
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
se sídlem: Rudná 3, Ostrava
Advanced World Transport a.s.
se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava
AUTOCENTRÁLA, s. r. o.
se sídlem Hlučín, Markvartovická 7, PSČ 748 01
AUTO Heller, spol. s. r. o.
se sídlem Ostrava 1, Cihelní 49
se sídlem Ostrava-Kunčice, Serafinova 629, PSČ 719 00
AUTO IN, 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
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
Autodružstvo Frýdek – Místek
Frýdek – Místek, Beskydská 704
Výtahy Ostrava servis, s.r.o.,
se sídlem Teslova 873/2, Ostrava – Přívoz
Třinecká klimatizace, a.s.
se sídlem Frýdecká 136, Třinec
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
se sídlem Střádalů 656, Ostrava
PALFRIG Ostrava
se sídlem Delfínova 588, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 739 23
B. Odborná praxe žáků studijních oborů
Odborná praxe je hodnocena školou i firmami 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. Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků proběhla v lednu, květnu a červnu 2018,
převážně v době ústních maturitních zkoušek.
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Na této praxi studenti zpracovávali praktické úkoly dle zadání pro každou funkci samostatně
formou seminární práce.
Souvislá praxe oboru Provoz a ekonomika dopravy má velký význam pro lepší orientaci
v železničním provozu, pro získání zručnosti a ověření teoretických poznatků při běžném denním
provozu železnice.
V průběhu 4. ročníku studia, absolvovali žáci studijního oboru 26–41–M/01 Elektrotechnika (s ohledem
na požadované kvalifikační předpoklady po ukončení studia) u předem dohodnutých provozovatelů
drážní dopravy a drah plánovanou ODBORNOU PRAXI. Svým obsahem a rozsahem byla zaměřena na
provoz a údržbu elektrických trakčních zařízení - žáci byli pod vedením instruktorů seznamování s
obsahovou náplní týkající se profese elektromechanik a elektromistr pro údržbu hnacích drážních vozidel
jak u dopravců ČD Cargo, a. s. - SOKV Ostrava a DP Ostrava, a. s. – střediska Vozovny, tak u výrobce
a současně dopravce Ekova Electric, a. s. Rovněž byli seznamování s obsahovou náplní týkající se profesí
energetický dispečer, elektromontér a elektromistr pro provoz a údržbu pevných trakčních zařízení
u provozovatelů drah, kterými na železnici je SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava / Správa elektrotechniky
a energetiky a u MHD potom DP Ostrava, a. s. – střediska Vrchní vedení, Trakční měnírny a energetický
dispečink. V rámci ODBORNÉ PRAXE se žáci rovněž zúčastnili odborných exkurzí jednak u firmy CZ
LOKO, a. s., zabývající se výrobou a údržbou hnacích železničních vozidel a jednak u firmy DPOV, a. s.,
zabývající se vyššími stupni údržby hnacích železničních vozidel.
S ohledem na požadované kvalifikační předpoklady po ukončení studia, absolvovali žáci na konci třetího
ročníku u předem dohodnutých poskytovatelů plánovanou SOUVISLOU PRAXI. Ta byla svou obsahovou
náplní zaměřena jednak na provoz a údržbu pevných trakčních zařízení u provozovatele dráhy, jednak na
provoz a údržbu hnacích vozidel u provozovatele drážní dopravy. Žáci byli postupně, pod vedením
zkušených instruktorů, seznamování jak s obsahovou náplní týkající se profese elektromontér
a elektromistr u SŽDC, s. o. – SEE / OE Opava, dále s obsahovou náplní týkající se profesí
elektromechanik a elektromistr pro údržbu hnacích kolejových vozidel u dopravce ČD, a. s. – DKV
Olomouc / PJ Bohumín a rovněž s funkcí strojvedoucího, opět u národního dopravce ČD, a. s. – DKV
Olomouc / PJ Bohumín.

Žáci oboru Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) vykonávali souvislou praxi
na smluvních pracovištích v rozsahu ŠVP.
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. Přehled
konzultačních hodin je všem žákům dostupný na webu školy.
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VI.

Činnost v oblasti prevence rizikového chování žáků

Minimální preventivní program v tomto školním roce vycházel ze Školní preventivní strategie
a z případů sociálně patologického chování žáků v minulém školním roce, které se vyskytly na
naší škole a ze zkušeností získaných při provádění primární prevence v minulých letech.
1. Oblast výchovy žáků
- Žáci tříd AUT 1, ELA 1, ASM 1, AKL 1, PED 1, SIE1 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).
- Žáci tříd AUT 1, ELA 1, ASM 1, AKL 1, PED 1, SIE1 se zúčastnili besedy
v rámci preventivního programu pro mládež, který zajišťují zaměstnanci střediska
Renarkon, o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava. „Kyberšikana“ (šikana
prostřednictvím moderních komunikačních nástrojů).
- Žáci tříd AUT 2, ELA 2, KSM 2, MAA 2, MAB 2, PED 2, SIE2 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).
- Žáci tříd AUT 2, ELA 2, KSM 2, MAA 2, MAB 2, PED 2, SIE2 se zúčastnili besedy
v rámci preventivního programu pro mládež, který zajišťují zaměstnanci střediska
Renarkon, o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava.
„Sexualita – Rizikový sex“( zabývající se problematikou pohlavně přenosných nemocí
ariziky spojených s nechráněným sexem ).
- Pro žáky tříd AUT 1, ELA 1, ASM 1, AKL 1, PED 1, SIE1 byl realizován adaptační kurz
v oblasti Hradce nad Moravicí – kemp Kajlovec, jehož cílem bylo ulehčit žákům vstup
do nové fáze jejich života, ideální začlenění do kolektivu třídy, bližší poznání třídního
učitele. Dále předejít do budoucna možným konfliktům mezi žáky, jako jsou například
narušené vztahy v třídním kolektivu, a tím zlepšit celkové klima třídy.
- V rámci předmětu OBN a ZSV byla vyučujícími podrobně probírána a vysvětlována
témata zaměřená na rizika spojená s problematikou rizikového chování (sociálně
patologických jevů) a různými formami závislostí.
- Všichni žáci školy a jejich třídní učitelé, navštěvovali v rámci třídnických hodin a jiných
aktivit (semináře, přednášky, práce se školním psychologem….), prostor „SOFT třída“.
Cílem konání třídnických hodin v „SOFT třídě“ bylo zlepšování celkového klimatu třídy,
rozvoj sociálně-komunikativních dovedností a vzájemné pozitivní interakce mezi třídním
učitelem, žáky a mezi žáky navzájem, což preventivně působí na rizikové chování žáků
školy. „
2. Oblast spolupráce s rodiči
Rodičům žáků 1. ročníků bylo nabídnuto v rámci třídních schůzek konaných dne 19. 9. 2017
setkání se školním (Mgr. Aleš Mosler) a okresním metodikem prevence (Mgr. Kateřiny Ciklové)
dále se školním psychologem (Mgr. Michaela Zlotá) 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 pokládat různé otázky na dané téma.
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3. Oblast vzdělání pedagogů
-

ŠMP se pravidelně zúčastňoval pracovních schůzek organizovaných PPP Ostrava,
vedených Mgr. K. Ciklovou.
ŠMP se zúčastnil ve dnech 2. – 3. 10. 2017 10. krajské konference k prevenci rizikového
chování v Malenovicích
ŠMP absolvoval vzdělávací seminář dne 12. 6. 2018 „Základy koučinku pro pedagogy“
v rozsahu 8 hodin.

Všechny výše uvedené aktivity, měly velký přínos pro celkové klima školy a to ne jen v oblasti
primární prevence sociálně patologických jevů.

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 a rozšiřovali
své znalosti. K tomu, v rámci finančních možností a nabídky školicích 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 2017/2018
Vedení školy:
Ředitelská dílna, 1 osoba
Dílna zástupců ředitelů, 2x 2 osoby
Semináře k projektům testování žáků 1. a 3. ročníku KVALITA
Konzultační seminář pro management školy k MZ, 1 osoba
Krajská konference školních metodiků prevence, 1 osoba
Úsek praktického vyučování:
Září 2017 školení CSPSD – školení informačního systému CIS - SME – 1 učitel
Září 2017 školení BOSCH (blok 6) – přímé vstřikování benzínu BOSCH MED - 1 učitel
Prosinec 2017 školení Motorexpert Přerov – den diagnostiky 2 učitelé
Prosinec 2017 školení Bosch – Osciloskop a FSA 740 – 1 učitel
Únor 2018 školení BOSCH (blok 7) – přímé vstřikování Siemens – 1 učitel
Duben 2018 školení TÚV Nord Praha – základní kurz mechanika SME, benzín nafta –
1 učitel
Duben 2018 školení Praha – karosářský Workshop – 1 učitel
Květen 2018 školení Ostrava – klimatizace, F plyny – 1 učitel
Červen 2018 školení Škoda AUTO – asistenční systémy – 2 učitel
Červen 2018 školení Bratislava – GREEN WHEELS – nové formy el. výuky s tématem
elektromobilů a hybridních vozidel – 1 učitel
V rámci své kvalifikace si instruktoři svařování ve svářečské škole úřední zkouškou
prodloužili metody svařování ČSN 9606 -1. – 2 učitelé.
Obnovení kvalifikace instruktora svařování – 1 učitel
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Svářečský technolog - účast na semináři technologů svařování – 1 učitel
Úsek teoretické výchovy
Celostátní setkání učitelů matematiky ČR, CVV Pardubice
Seminář o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky
Roadshow pro školy
Instruktor školního lyžování
Setkání středoškolských učitelů automatizace
Školení a přezkoušení učitelů z vyhlášky č.50/1978
Česká železnice v epoše 4.0
Přímé vstřikování nafty, vstřikovací systémy, komfortní a bezpečnostní systémy CAN
Výroba, modernizace a opravy železničních kolejových vozidel
Moderní marketingové techniky
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ
Ekoabeceda – umění žít bez odpadků
Vyučujeme závěr 1. světové války a vznik ČR prostřednictvím netradičních didaktických
pomůcek
Školský zákon ve znění úprav v letech 2016. 2017 a 2018
|Podpora inkluze v MSK
Seminář pro učitele oboru mechanik chladicích zařízení, komise pro vzdělávání Svazu
CHKT
Wokkshop Ekoenergie 2018, SŠ Telekomunikační
Czech Raildays 2018 – konference
Klimatizace, PDE (UIS), ŠKODA - BOSH
ŠABLONY pro SŠ
Celoroční jazykové kurzy – angličtina – 4 osoby¨
Osobnostní rozvoj – 2 osoby
Adobe Photoshop – 1 osoba
Excel pro pokročilé – 1 osoba
AutoCAD – 1 osoba
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu žáka – 2 osoby
Praktická cvičení z přepravy a dopravy – 3 osoby
Současný provoz a údržba kolejových vozidel – 3 osoby
Praktická cvičení z dopravy a přepravy – 3 osoby
Ekonomika 2017 (EDUKO) – 2 osoby
Práce se žáky ohroženými školním neúspěchem – 4 osoby
Společné vzdělávání v SŠ – INKLUZE – 43 osob
Publikujeme informace s aplikacemi Google – 13 osob
Řízení školy s pomocí služeb Google – 13 osob
Tematická setkání ke čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti – 3 osoby
Spolupráce školy v oblasti vzdělávání s dalšími partnery
Po ukončení projektu firem BOSCH a ŠKODA pokračuje vzájemná spolupráce formou dílčích
školení učitelů a modernizací vybavení odborných pracovišť, dále soutěžemi zručnosti
automobilových oborů.
Nový běh školení firmy Bosch pokračoval dalšími dvěma bloky. Školení jsou určena pro
pedagogy vyučující odborné automobilní předměty a byla zahájena v lednu 2015.
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Na naší škole se ho pravidelně zúčastňuje jeden učitel teoretické výuky a jeden praktické. Letos
se uskutečnily bloky 7 a 8
Blok 7 - přímé vstřikování nafty Siemens; systémy vstřikování nafty Common Rail
Siemens; komfortní a bezpečnostní systémy CAN; centrální elektronika (leden 2018)
Blok 8 - systémy vstřikování nafty Bosch EDC 17 UDS a DENSO CR; řízení automatických
převodovek (srpen 2018)
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 2018.

VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
DOD pro zájemce o studium na naší škole, pro žáky i širokou veřejnost ve dnech: 5. 12. 2017,
9. 1. 2018 a 13. 2. 2018.
Dny na škole“ - pro žáky 8. tříd základních škol jsme uspořádali v rámci dnů otevřených
dveří soutěže. Žáci ZŠ se seznámili se školou, nabídkou vzdělávacích oborů a formou her
a soutěží se seznámili s obsahem profilových předmětů v jednotlivých oborech.
Ve dnech 1. - 2. prosince 2017 představila naše škola svou expozici na výstavě Učeň –
středoškolák, vysokoškolák, pravidelně pořádané na Výstavišti Černá louka, kde školy našeho
regionu představovaly oborovou nabídku žákům základních škol pro usnadnění volby budoucího
povolání. 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 jsme
se zúčastnili prezentací škol a „Trhu studijních a učebních oborů pro školní rok 2018/2019“
ve Frýdku – Místku, Karviné, 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.
Naše škola patří mezi vybrané krajské školy pro výuku železničních oborů pro ČD a. s. 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 kritéria v loňském roce 6 žáků naší školy .
Žáci školy vypomáhají pravidelně železničním stanicím v období změn jízdních řádů ČD.
Nově se naše škola zapojila do studentského programu NádraŽák sponzorovaného Správou
železniční a dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC, s. o.).
Naši žáci se trvale podílejí na charitativních akcí Červená stužka a pravidelně zasílají spolu se
zaměstnanci školy příspěvek Fondu SIDUS na pomoc dětem se zdravotním postižením.
Aktivita a přístup našich studentů k těmto akcím byl ze strany pořádajících organizací hodnocen
velmi kladně. Diskuse na toto téma jsou nedílnou součástí hodin předmětu Občanská výchova.
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Žáci oboru Provoz a ekonomiky dopravy v červnu 2018 pomáhali pořadatelům při zabezpečení
průběhu mezinárodní výstavy železniční techniky CZECH RAILDAYS.
Odborné soutěže
V rámci odborných soutěží jsme se opět podíleli jako jedna z 6 organizujících škol na přípravě
celorepublikového finále soutěže Autoopravář Junior 2018 ve školicím středisku ŠKODA Mladá
Boleslav, a. s. v Kosmonosech.
Soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2018
Soutěž AUTOTRONIK JUNIOR 2018
Naši žáci obsadili v rámci regionálního kola soutěže, které se konalo v Havířově Šumbarku, naši
žáci obsadili 1. a 4. místo
Soutěž AUTOMECHANIK JUNIOR 2018 regionální kolo, které se konalo v Krnově – naši
žáci získali 2. a 9. místo, ze 13 soutěžících žáků v rámci MSK.
Soutěž KAROSÁŘ JUNIOR 2018 regionální kolo – VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice – náš žák
se umístil na 3. místě
Finálové kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2018 proběhlo ve dnech 26. – 28. 3. 2018
v Service Training Centeru ŠKODA Mladá Boleslav.
V kategorii Automechanik se náš žák umístil na 10. místě z 28 soutěžících žáků z celé ČR
a v kategorii Autotronik se náš žák umístil na 5. místě z 14 soutěžících žáků z celé ČR.
Zúčastnili jsme se také soutěže odborných dovedností žáků oboru Mechanik pro chladicí
a klimatizační zařízení v rámci ČR, Brno 2018. Naši žáci obsadili v soutěži 2. a 6. místo.
Mezinárodní soutěže ve svařování „O ZLATÝ POHÁR LINDE“ 22. ročník“, 24. – 25. 4.
2018 na SOŠ Frýdek – Místek.
Naše škola se již tradičně zúčastňuje této soutěže a náš žák se v praktické části soutěže umístil
na 17. místě ze 41 soutěžících žáků.
Soutěž KOVO Junior 2018.
Krajské kolo této soutěže proběhlo v Bohumíně – obsadili jsme 1. místo v oboru Strojní
mechanik. V mezinárodní soutěži zručnosti „Zlatý pilník 2018“, která se konala na SŠT v Opavě,
jsme se umístili na 15. místě
Sportovní akce – meziškolní a regionální s účastí SŠTD
1. Basketbal – turnaj SŠ, okresní kolo soutěže SŠ, skupina C, pořadatel Vítkovická SPŠ, Ostrava –
Hrabůvka, dne 18. 10. 2017. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev, družstvo naší školy – 11 žáků,
obsadilo 2. místo a postoupilo do krajského kola soutěže, které se uskutečnilo 7. 11. 2017 bez
naší účasti (nemocnost žáků).
2. Pohár českého florbalu SŠ, okresní kolo, pořadatel Český florbal Praha, dne 30. 11. 2017, místo
konání – ČPP Aréna, Ostrava - Muglinov. Soutěže se zúčastnila 4 družstva, družstvo naší školy
– 13 žáků, obsadilo 2. místo a do dalšího kola soutěže nepostoupilo.
3. Kopaná – Pohár Josefa Masopusta, pořadatel SŠ společného stravování Ostrava - Hrabůvka,
dne 13. 4. 2018, místo konání – travnaté hřiště SŠ společného stravování O. – Hrabůvka. Soutěže
se zúčastnilo celkem 18 družstev, základní kolo se hrálo v šesti skupinách, družstvu naší školy –
15 žáků se nepodařilo postoupit ani do semifinále.
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4. Branný závod LEGIE 2018 – krajské kolo, pořadatel Československá obec legionářská pod
záštitou ředitele KVV Ostrava, dne 3. 5. 2018, místo konání – Dolní oblast Vítkovice. Soutěže se
zúčastnilo 10 družstev SŠ, družstvo naší školy – 6 žáků obsadilo 4. místo a do
celorepublikového finále soutěže nepostoupilo.

Zapojení školy do sdružení.
Škola byla v hodnoceném období aktivně zapojena jako člen do činnosti následujících asociací:
Asociace středních průmyslových škol - CZESHA
Asociace učňovských zařízení (hromadné členství ve Svazu učňovských zařízení)
Asociace autoškol ČR
Svaz chladicí a klimatizační techniky
Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků
Počet firem
67

Dlouhodobě spolupracující firmy

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
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
se sídlem: Rudná 3, Ostrava
Advanced World Transport a.s.
se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava
AUTOCENTRÁLA, s. r. o.
se sídlem Hlučín, Markvartovická 7, PSČ 748 01
AUTO Heller, spol. s. r. o.
se sídlem Ostrava 1, Cihelní 49
se sídlem Ostrava-Kunčice, Serafinova 629, PSČ 719 00
AUTO IN, 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
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
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AUTO HRUŠKA, s. r. o.
se sídlem 747 07 Opava 7, Krnovská 639/163
Autodružstvo Frýdek – Místek
Frýdek – Místek, Beskydská 704
Výtahy Ostrava servis, s.r.o.,
se sídlem Teslova 873/2, Ostrava – Přívoz
Třinecká klimatizace, a.s.
se sídlem Frýdecká 136, Třínec
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
se sídlem Střádalů 656, Ostrava
PALFRIG Ostrava
se sídlem Delfínova 588, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 739 23

Spolupracující partner

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce

Forma spolupráce

Profesní organizace

ČESMAD
BOHEMIA Informace v oblasti automobilové dopravy a logistiky pro Odborná školení
sdružení automobilových učitele odborných předmětů
učitelů
dopravců
SAČR - Svaz prodejců
Podpora spolupráce s firmami z autoopravárenství Škola je členem,
a opravářů motorových zajišťování odborného profesního růstu žáků, zajištění odborných
vozidel České republiky
poskytování aktuálních informací z autobranže
soutěží Autoopravář
Junior, společná
jednání
Svaz chladicí
a klimatizační techniky

Informace v oblasti chladírenské a klimatizační techniky,
předávání aktuálních informací z oboru.

Škola je členem,
účast a zajišťování
odborných soutěží

Krajská hospodářská
komora MSK

Spolupráce při komunikaci s firmami regionu a
konzultace k odbornému vzdělávání

Škola je členem
KHK MSK

Cech KOVO ČR

Spolupráce při komunikaci s firmami strojírenského
zaměření ve vztahu k odbornému vzdělávání

Škola je členem,
účast a zajišťování
odborných soutěží

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků,
Zvyšování odborné úrovně znalostí žáků
Poskytování vozidel a komponentů pro výuku včetně
diagnostických zařízení

Odborná školení
učitelů, exkurze
žáků, odborné
soutěže znalostí a
dovedností žáků
Exkurze žáků,

Firmy
(jiné formy spolupráce než
zajišťování praktického
vyučování)
ŠKODA – BOSCH SCANIA
Hyundai Motor
Manufacturing Czech
s.r.o., Nošovice

Poskytování vozidel pro školu k výuce žáků pro nácvik
základních dovedností při opravách vozidel
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Další partneři
IPS Ostrava

Koordinace náboru žáků pro technické obory vyučované
na škole

Veletrhy vzdělávání
pro žáky ZŠ
v Ostravě i
přilehlých okresech

Úřad práce – Ostrava,

Zajišťování rekvalifikací uchazečů o zaměstnání

svářečské kurzy

Stipendia žáků

Počet udělených
stipendií
15

Firmy poskytující stipendium
Stipendijní program České dráhy, a.s. – ČéDés

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
1. Ve školním roce 2017 / 2018 se škola účastnila elektronického zjišťování výsledků žáků
2. ročníku SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v oblasti matematické
gramotnosti.
2. Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole prováděna kontrolní činnost ze strany ČŠI.

X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017
Příspěvky a dotace MŠMT - celkem
36 789,61
z toho: přímé náklady (33353)
34 963,71
v tom: prostředky na platy
25 153,94
OOPP
246,89
zákonné odvody
8 635,94
FKSP 2 %
503,08
ONIV přímý
423,86
RP na podporu odb. vzdělávání (33049)
851,62
RP „Zvýšení platů NP reg. školství“ (33073)
252,71
RP „Zvýšení platů PP a NP reg. školství“(33052) 711,62
Excelence středních škol 2016 (33038)
7,51
účelově určeno na program „Podpora sociálně
znevýhodněných romských žáků“ (33160)
2,44

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

tis.

Kč

Projekty neinvestiční – Vzděláváním k úsměvu (33063)

tis.

Kč

593,95
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Příspěvky a dotace od zřizovatele – celkem
12 824,40
z toho: provozní náklady (1)
8 386,00
v tom: kamerový systém v rámci akce
Řešení objektové bezpečnosti škol a školských
zařízení“
222,00
účelové prostředky na školní psychology (140)
327,50
účelová dotace na krytí odpisů majetku (205)
3 755,00
účelově určeno na udržení dostupnosti středního
vzdělávání (131)
332,00
na financování stipendií ve šk. roce 2017/18 (144) 23,90
Investiční dotace (1) - účelově určeno na
Kamerový systém v rámci akce „Řešení
objektové bezpečnosti škol a školských
zařízení“

228,00

tis.
tis.

Kč
Kč

tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč

tis.
tis.

Kč
Kč

tis.

Kč

Na rok 2017 jsme obdrželi následující prostředky z účelových dotací z rozpočtu KÚ:
Účelová dotace ÚZ 1 – 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.), k zajištění
přístupu k ICT a k pořízení kamer pro modernizaci kamerového systému na budově školy a dílen
OV
Účelová dotace ÚZ 140 – prostředky využity k financování mzdových nákladů a odvodů
školního psychologa
Účelová dotace ÚZ 205 – na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Účelová dotace ÚZ 131 - určeno na posílení mzdových prostředků včetně odvodů
Účelová dotace ÚZ 144 – bylo použito na vyplacení stipendia pro žáky oboru Elektromechanik
pro zařízení a přístroje
Investiční dotace byla použita pro modernizaci kamerového systému na budově školy a dílen OV
Odvod z investičního fondu do rozpočtu KÚ ve výši 677 tis. Kč byl realizován průběžně ve třech
splátkách.
Závazný ukazatel počtu zaměstnanců byl k 31.12.2017 dodržen :
Počet zaměstnanců

Závazný ukazatel 2017
78,88

skutečnost rok 2017
78,885

K 31. 12. 2017 činil počet zaměstnanců v hlavní činnosti ve fyzických osobách 85 osob:
z toho

pedagogové
ostatní zaměstnanci
dělníci

62 osob v tom učitelé TV
učitelé OV
23
v tom TH

34+2 ZŘTV + 1 psych.
24+1 (ZŘPV)
13
10
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XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0./0.0/16_035/0006141
Název projektu:
Vzděláváním k úsměvu
Období realizace projektu: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019
Poskytovatel: Evropské strukturální fondy, OP výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT
Stručný popis projektu:
Projekt podporuje vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT,
polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním
neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.
Aktivity pro střední školy:
1.
2.
3.
4.

Personální podpora SŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

V rámci projektu realizujeme aktivitu 2 a 4, které mimo jiné vycházejí i z analýzy potřeb, kde
byly definovány nejslabší oblasti školy podporované OP . Cílovou skupinou jsou žáci
a pedagogičtí pracovníci školy.

Číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525
Název projektu:
Elektrolaboratoře
Období realizace projektu: červen 2016 – říjen 2018
Poskytovatel: Integrovaný regionální operační program, prioritní osa - Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Moravskoslezský kraj
Stručný popis projektu:
Projekt sleduje specifický cíl zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení. Projekt reaguje na zastaralost výuky elektrotechnických oborů na sedmi
školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Především díky pořízení moderního vybavení
pro výuku v rámci projektu dojde ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky
zaměstnavatelů a vysokých škol, čímž se zlepší další uplatnitelnost žáků. Školy budou díky
projektu rovněž bezbariérové.
Výstupem projektu budou moderní laboratoře pro výuku eletrotechnických oborů, které žáky
lépe připraví pro další studium nebo pro praxi na školách.

Číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005389
Název projektu:
Laboratoře technických měření
Období realizace projektu: únor 2017 – září 2018
Poskytovatel: Integrovaný regionální operační program 2014-2020, prioritní osa - Zkvalitnění
veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Moravskoslezský kraj
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Stručný popis projektu:
Projekt sleduje specifický cíl zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
v Moravskoslezském kraji a zajištění bezbariérové dostupnosti škol.
Výstupem projektu bude zvýšená kvalita a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání
prostřednictvím pořízení kvalitního a moderního vybavení do odborných učeben – laboratoří
technických měření. Nově vybavené odborné učebny budou bezbariérově dostupné.
Název projektu:
Laboratoře virtuální reality
Období realizace projektu: duben 2018 – září 2018
Poskytovatel: Integrovaný regionální operační program – integrované teritoriální investice (ITI),
Moravskoslezský kraj
Stručný popis projektu:
Cílem projektu je vybudování laboratoří virtuální reality pro žáky škol technického směru, které
vyučují strojírenské, automobilní a informatické obory spolu s tvorbou výukových produktů pro
výuku těchto oborů. Projekt zahrnuje stavební úpravy učebny (laboratoře), realizace
bezbariérové úpravy (WC, pořízení schodolezu), pořízení vybavení do vybudované laboratoře
(dodávka prezentační technologie a IT, nábytku a vývoj virtuálních výukových modelů).
V současné době probíhají jednání s poskytovatelem dotace o možném prodloužení
termínu ukončení projektu nad nejzazší hranici stanovenou výzvou. A to z důvodů zpoždění
v hodnocení projektů (je zpracovaná metodika, která umožňuje úměrné prodloužení projektů ve
vztahu k hodnocení, v případě projektu „Laboratoře virtuální reality“ jde pouze o 2 měsíce, tj.
ukončení nejpozději na konci listopadu 2018). A zároveň je vyvíjen také tlak ostatních žadatelů
na prodloužení termínu z důvodů problémů při realizaci samotných výběrových řízení.

Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce (CIVEEL) v rámci klíčové
akce 2 programu „ERASMUS+“, 2017 – 1 – FRO1 – KA202 – 037241, doba trvání 1. 9. 2017
– 31. 8. 2019
Cílem a obsahem projektu je vzájemná spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský
trh práce.
Hlavním koordinátorem projektu je Francouzská národní agentura (ta projekt financuje)
Hlavní cíle projektu:
Mobility pedagogů
Na projektu participují střední odborné školy z francouzského Lotrinska, polského Lublinského
vojvodství a Moravskoslezského kraje ČR.
Naše škola konkrétně spolupracuje s Lyceem ve francouzských Métách a odbornou školou
v Lublinu. Obě zahraniční školy jsou zaměřeny na mimo jiné na přepravu a logistiku (tam se
oborově potkáváme).
Projekt probíhá druhým rokem. V loňském školním roce pedagogové škol navzájem navštívili
své partnery (1 pedagog z každé školy) a seznámili se s obsahem vzdělávání, nabídkou oborů,
formami a metodami výuky a mimo jiné i se vzdělávacím systémem a závěrečnými a maturitními
zkouškami v jednotlivých státech.
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Mobility studentů
V současné době probíhají výměny žáků: z každé školy přijedou 2 žáci za doprovodu pedagoga.
Cílem je aby se zahraniční studenti seznámili s formami a metodami praktické výuky na naší
škole, získali nové znalosti a praktické zkušenosti v oblasti praxe a odborných předmětů.
Zúčastní se odborných exkurzí u našich sociálních partnerů (ČD, ČD Cargo, MAN, DPD) výuky
anglického jazyka a seznámí se se svými vrstevníky.
Kromě pracovní části se zúčastní i kulturně sportovního programu. Cílem je seznámit se nejen
s naší školou ale i s Ostravou a Moravskoslezským krajem.
Virtuální mobility
Pro tento účel byl zřízen facebook:
www.facebook.com/civeelerasmusplus, kde se prezentují školy a samotní žáci
Cílem je co nejširší přesah projektu.
Projekt splňuje veškeré náležitosti, včetně GDPR

Jeden žák oboru Dopravní prostředky/ ŠVP Silniční doprava absolvoval 2 měsíční odbornou stáž
ve firmě v Mnichově zabývající se autoopravárenstvím, pod záštitou organizace Junior Talents
se sídlem ve Wuppertalu.

Pilotní ověření programu „YES, I DO“ v období 1. 6. 2018 – 31. 12. 2019, financováno
z účelových prostředků MSK.

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
1. Kurzy realizované pro veřejnost v rámci svářečské školy.
ZK 135 1.1

2.10. – 29.11.2017
12.2. – 2.3.2018
ZK 141 1.1
12.2. – 2.3.2018
ZP 135 – 1, 1.1 19.2. – 13.2.2018
26.2. – 2.3.2018
5.3. – 9.3.2018
19.3. – 23.3.2018
ZP 311- 2,1,1.1 18.9.- 22.9.2017
22.3. – 28.3.2018
ZP 111 – 1,1.1 22.3. – 28.3.2018
ZP 912 – 9,31,1.120. 11. -24.11.2017
16.4. – 20.4.2018
11.6. – 15.6.2018
ZP 15 - P 2,3 13.11. – 16.11.2017

21 pracovních dnů
21 pracovních dnů
21 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů
5 pracovních dnů

ČSN EN ISO 287, 9606, 13585

Délka kurzu 4 pracovní dny

13.11. – 29.11.2017
30.1. – 10.2.2018

(6 pracovníků)
(1 pracovník)
(1 pracovník)
(6 pracovníků)
(10 pracovníků)
(7 pracovníků)
(9 pracovníků)
(6 pracovníků)
(1 pracovník)
(1 pracovníci)
(1 pracovník)
(1 pracovník)
(3 pracovníci)
(1 pracovník)

(4 pracovníci)
(3 pracovníci)
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16.4. – 20.4.2018
28.5. – 1.6.2018

(1 pracovník)
(1 pracovník)

2. Periodické přezkoušení svářečů.
V rámci školního roku 2017/2018 bylo proškoleno 151 svářečů, což představuje 228 svářečských
metod.
Periodické přezkoušení svářečů bylo provedeno v těchto organizacích mimo svářečskou školu:
5.10.2017
9.10.2017
24.11.2017
23.1.2018
25.1.2018
6.2.2018
8.2.2018
22.2.2018
5.4. 2018
10.4. 2018

UNIGEO a.s.Ostrava
VŠB Ostrava
HELLER s.r.o. Ostrava
WELDKO s.r.o.Hor. Těrlicko
MSC METPRO s.r.o. O. Kunčice
CHLAZENÍ Reimer s.r.o Holešov
AGRONET Smolkov s..r.o.
TOZOS s.r.o. Tošanovice.
TRUCK 4x4 s.r.o. Hnojník
TASPEK s.r.o. Hnojník
SPOLSTAV s.r.o. Vyšní Lhoty
Zem. dr. vlastníku s.r.o. Nošovice
FARMA Krásná s.r.o.

Kurzy realizované pro veřejnost v rámci školicího střediska AŠ
U oboru Silniční doprava pokračuje výuka předmětu Dopravní prostředky, která se
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 11 žáků oboru silniční dopravy absolvovalo 7 žáků celý kurz v rozsahu 140 hodin, čímž
získali možnost přihlásit se ke zkouškám na profesní průkaz.
Kurzy realizované pro veřejnost v rámci školicího 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 – pravidelné školení
7 hodinové, proběhlo 2 kurzy s počtem 15 žadatelů.

XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
V tomto školním roce jsme nebyli zapojeni do projektu financovaného z těchto zdrojů.
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XIV. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Na škole působily dvě základní odborové organizace ČMOS pracovníků ve školství. Ředitel
školy se pravidelně scházel s předsedy, případně s výbory odborových organizací jedenkrát za tři
měsíce, případně s předsedy operativně projednával aktuální otázky pracovně právních vztahů
a na jednáních byly projednávány zejména otázky pracovně právních vztahů a organizačních
změn, tvorba a kontrola plnění kolektivní smlouvy, tvorba a kontrola čerpání prostředků
z rozpočtu FKSP, záměry vedení školy v oblasti personální, technického rozvoje a hospodaření
školy. Z jednání byly pořizovány zápisy o projednávaných otázkách.
Ředitel školy se zúčastňoval pravidelně členských schůzí odborových organizací na základě
pozvání předsedy odborové organizace a podával informace o činnosti školy a odpovídal na
dotazy členů u větší odborové organizace. Komunikace s menší odborovou organizací byla
pouze prostřednictvím předsedy této odborové organizace.

V Ostravě dne : ................................

.........................................
Ing. Stanislav Zapletal

Příloha č. 1 VZ 2018 SŠTD, O. – Vítkovice, Výsledky MZ
Příloha č. 2 VZ 2018, SŠTD O. – Vítkovice, Výsledky v programu KVALITA
Příloha č. 3 VZ 2018, SŠTD O. – Vítkovice, Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
Příloha č. 4 VZ 2018 SŠTD O. – Vítkovice, informace o projektech
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Přílohy VZ – tabulky
Příloha č_1 VZ 2018 SŠTD, O. - Vítkovice
Přehled výsledků maturitních zkoušek
Jaro 2018
Část

Předmět

DT

PP

ÚZ

Prům.
prospěch

24
11
11
11
12

23
9
8
11
8

18
4
9
8
5

20
9
10
8
8

20
7
71
11
8

3,4
4,1
4,2
3,9
3,8

39-41-L/01
26-41-M/01
37-41-M/01
23-45-M/01
23-43-L/51
39-41-L/01
26-41-M/01
37-41-M/01
23-45-M/01
23-43-L/51
63-41-M/01

12
5
6
10

1

12
4
6
10
4
8
6
2
2
4
1

21
20
20
10
10
10
1
11
11
11
9
9
9
12
12
12

21
20
20
10
7
7
1
11
11
11
8
8
8
8
8
8

12
3
6
9
3
x
x
x
x
x
x
PP
X
X
X
9
X
X
X
10
X
X
7
X
X
X
8
X

12
3
6
9
4
x
x
x
x
x
x
ÚZ
X
20
20
X
7
7
1
X
11
10
X
7
7
8
x
7

2,9
2,6
2,6
3,3
3,0
3,6
3,5
5,0
5,0
5,0
5,0

39-41-L/01

11
3
6
9
3
7
4
1
0
0
0
PRZ
21
X
X
X
X
X
X
11
X
X
7
X
X
X
X
x

37-41-M/01

Společná

23-45-M/01
23-43-L/51

AJ

Profilová

MAT

DOMV**
EPMV
SIV
RPR
DPR
EKO
ZEV
PSV*
STR
SIV
UEEN*
EEN

37-41-M/01

23-45-M/01

26-41-M/01

EVDV
EKR
PEST

STV

Úspěšně vykonalo

maturujících

39-41-L/01
26-41-M/01
ČJ

Počet
přihlášených

Obor

23-43-L/01

9
6
5
2

2,0
2,5
2,7
3,7
2,5
3,0
1,0
3,0
2,7
2,9
2,6
2,4
2,5
2,5
2,1
2,2

 - kombinovaná zkouška – písemná práce + praktická zkouška
** - praktická zkouška
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Podzim 2018
Část

Předmět

Obor
39-41-L/01
26-41-M/01

ČJ

37-41-M/01

Společná

23-45-M/01
23-43-L/51

AJ

Profilová

MAT



39-41-L/01
26-41-M/01
37-41-M/01
23-45-M/01
23-43-L/51
39-41-L/01
26-41-M/01
37-41-M/01
23-45-M/01
23-43-L/51

PSV*

23-45-M/01

SIV
STV
EKR

23-43-L/51

Počet

Úspěšně vykonalo

přihlášených

maturujících

DT

PP

ÚZ

Prům.
prospěch

5
4
2
5
7

4
4
2
5
4

3
1
2
x
2

x
x
x
3
x

x
x
x
x
x

4,2
5,0
3,5
4,4
4,2

3
x
x
3
5
2
2
1
2
7
1
1
3
1

1
x
x
3
5
2
2
1
2
4
1
1
2
1

x
x
x
x
x
2
x
x
2
x
x
x
x
x

x
x
x
1
1
x
x
x
x
x
1
x
x
x

x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
1
2
1

5,0
X
x
3,3
4,6
4,0
5,0
5,0
4,0
5,0
3,0
3,0
3,0
1,0

- kombinovaná zkouška – písemná práce + praktická zkouška ** - praktická zkouška

Přehled celkových výsledků MZ za rok 2018
Jarní termín
Obor
26-41M/01
37-41M/01
39-41M/01
23-45M/01
23-43L/51
63-41M/01

Termín
řádný
opravný
řádný
opravný
řádný
opravný
řádný
opravný
řádný
opravný
řádný
opravný

Podzimní termín

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl

prům.
prospěch

2
x
6
1
16
1
4
1
3
1
x
x

1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5
3
1
1
4
3
6
x
5
4
x
0

3,1
3,7
3,1
3,2
2,7
3,9
3,2
3,6
2,9
3,8
x
5,0

x
1
x
1
x
4
x
3
x
2
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
4
x
1
x
3
x
5
x
11
x
x

X
3,6
X
3,6
x
3,5
X
3,3
X
3,4
x
x
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Příloha č_2 VZ 2018, SŠTD O. - Vítkovice
Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2017/2018
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

úspěšnost

percentil

percentil

percentil

Ú(%)
68,2

P(c)

P(03)

Český jazyk

17

28

P(05)
64

Matematika

51,4

32

28

100

Anglický jazyk

68,2

12

19

36

Průměrná úspěšnost školy v předmětech a oborech vzhledem k průměrné úspěšnosti oborů
Srovnání 1. ročníků
2017

2016

2015

2014

2013

2012

Předmět

Ú(%)

Ú(%)

Ú(%)

Ú(%)

Ú(%)

Ú(%)

Český jazyk

68,2

64,1

46,9

58,36

62,7

59,2

Matematika

51,4

37,8

47,0

40,9

55,6

47,3

Anglický jazyk

68,2

66,7

60,3

57,8

67,8

62,8

Ú (%) – úspěšnost školy
P(c) – percentil školy vzhledem ke všem ostatním školám
P(03) – percentil školy vzhledem k ostatním školám s obory technického zaměření
P(05) – percentil školy vzhledem k ostatním školám s obory zaměřenými na služby
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Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy
v rámci všech testovaných škol
úspěšnost

percentil

Český jazyk

Ú(%)
73,1

Matematika
Anglický jazyk

Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny oborů
vzdělání

percentil

percentil

P(c)

P(03)

10

15

P(05)
31

47,9

15

15

69

49,4

4

15

15

Ú (%) – úspěšnost školy
P(c) – percentil školy vzhledem ke všem ostatním školám
P(03) – percentil školy vzhledem k ostatním školám s obory technického zaměření
P(05) – percentil školy vzhledem k ostatním školám s obory zaměřenými na služby
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Příloha č_3 VZ 2018, SŠTD O. - Vítkovice

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí
X
Rekvalifikace
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
x
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
Vzdělávání seniorů
Občanské vzdělávání
Čeština pro cizince
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Jiné – vypište:…………………………….
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Příloha č_4 VZ 2018, SŠTD O. - Vítkovice

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
Registrační číslo projektu
program/Zdroj
financování

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

Spolupráce
v oblasti
odborného
vzdělávání pro
evropský trh
práce (CIVEEL)
v rámci klíčové
akce 2 programu
ERASMUS+

2017-1-FRO1-KA202-037241

Odborné,
kariérové a
polytechnické
vzdělávání
v MSK (OKAP)

CZ.02.68/0.0./0.0.16_34/0008507 partner

partner

Rozpočet
Obsah/Cíle
projektu (v případě projektu

Období
realizace

partnerství také částka,
která připadá na školu)

10.415,- €

Spolupráce v oblasti
odborného
vzdělávání pro
evropský trh
Mobilita pedagogů
Mobilita žáků
Virtuální mobilita

1. 9. 2017 – 31.
8. 2019

8.072.329,30 –
Kč škola

Popularizace a zatraktivnění
polytechnického a odborného
vzdělávání na středních školách.
Podpora vzájemné spolupráce
mezi základními a středními
školami.
Podpora spolupráce škol a
zaměstnavatelů.
Zvýšení kvality absolventů
středních škol a usnadnění jejich
přechodu na trh práce, případně
na další stupeň vzdělávání.
Zvýšení kvality personálního
zázemí škol.
Podpora kariérového poradenství
ve školách.

1.7.2018 –
30.6.2021

