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Název a adresa organizace
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava – Vítkovice,
příspěvková organizace
Ostrava – Vítkovice, Moravská 2/964
PSČ 703 00
(dále jen SOŠD)
Identifikační číslo organizace
Daňové identifikační číslo
Identifikátor zařízení
IZO

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

Zřizovatel školy
Moravskoslezský kraj – ZL/067/2001
Právní forma organizace
Příspěvková organizace
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle
vzdělávacích programů za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění.
Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je:
- poskytovat střední vzdělání s výučním listem,
- poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- zabezpečovat stravování žáků,
- zabezpečovat stravování vlastním zaměstnancům organizace
Koncepčně je škola zaměřena na výuku oborů dopravního zaměření (silniční a železniční
technika, silniční a železniční doprava a přeprava), z hlediska zázemí a vybavení však
umožňuje také výuku oborů strojírenských a elektrotechnických s příbuzným zaměřením,
včetně studia při zaměstnání. 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:
Ubytovací služby - pro studenty vysokých škol a hotelové ubytování pro veřejnost, svářečské
kurzy včetně přezkušování svářečů,opravy silničních vozidel, klempířství a oprava karoserií,
měření emisí motorových vozidel, pořádání rekvalifikačních kurzů,vzdělávacích kurzů
a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem obcí, nebo svazkem obcí,
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hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování, pronájem majetku, provoz
autoškoly
Statutární orgán SOŠD
Statutárním orgánem SOŠD je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského
kraje svým usnesením.
Ředitel jedná jménem SOŠD a činí jejím jménem právní úkony v rozsahu předmětu činnosti
vymezeném zřizovací listinou a obecně závaznými právními předpisy, zejména Školským
zákonem.
Řídící orgány SOŠD
Ředitel SOŠD
Statutárním zástupcem ředitele je zástupce ředitele pro praktické vyučování
Zástupci ředitele
Vedoucí učitelé praktického vyučování a odborného výcviku
Kontaktní adresa pro dálkový přístup:
- sekretariat@sosd.cz
- www.sosd.cz
ŠKOLSKÁ RADA je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy v rámci platných zákonů.
Školskou radu zřídil Krajský úřad rozhodnutím ze dne 4. 6. 2008 k 1. 9. 2008. Jmenoval
do školské rady tři členy, Ing. Miroslava Albrechta, Dlabala Petra a pana Ing. Josefa Juřeníka.
Členy Školské rady byli ve školním roce 2009/2010 za pedagogické pracovníky zvoleni
Bc. Petr Elbel – předseda, Ing. Štěpán Turay a Ing. Daniel Hütter.
Za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky byli zvoleni pan Petr Závěšický – místopředseda,
pí. Pavlína Srovnalová a Ing. Vladimír Žák.
Jednání školské rady se ve školním roce 2010 / 2011 uskutečnilo dvakrát a to
12. 10. 2010 a 22. 2. 2011. Účast členů školské rady na těchto zasedáních byla vždy bez
jediné absence.
V měsíci říjnu 2010 byla projednána výroční pedagogická zpráva školy za školní rok
2009 / 2010, návrh rozpočtu školy na kalendářní rok 2011 a plán školské rady na rok 2011.
Do výše uvedených předložených dokumentů byly vždy zapracovány připomínky členů
školské rady, které vznesli členové v diskuzi.
Na jednání v měsíci únoru 2011 ředitel školy předložil ŠR zprávu o činnosti a plnění
úkolů příspěvkové organizace za rok 2010, seznámil přítomné členy s rozpočtem školy na rok
2011 a informoval členy o činnosti školy za uplynulé období, s výhledem úkolů, které čekají
školu do konce školního roku.
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Poradní sbor ředitele školy
Významným článkem při řešení aktuálních úkolů a stanovení koncepce školy z hlediska
dlouhodobého záměru je poradní sbor ředitele školy. Působí na škole od roku 1998 a jsou
v něm zastoupeni představitelé významných firem a institucí, které působí v oboru dopravy
v Moravskoslezského regionu.
Členy poradního sboru ředitele školy ve školním roce 2010 / 2011 byli čelní představitelé
firem a institucí :
-

akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava

-

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

-

SŽDC s.o. Správa dopravní cesty Ostrava

-

ČD, a. s.
Advanced World Transport a. s.

-

strojní fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava

-

Institutu dopravy Vysoké školy báňské – TU Ostrava

-

ČD Cargo- provozní jednotka Ostrava

-

Úřadu městského obvodu Ostrava – Vítkovice

-

Závodu dopravy Třinecké železárny a.s., Třinec

-

Hayes Lemmerz Autokola, a. s.Ostrava

-

Veolia Transport Morava a. s.

-

ČESMAD regionální pracoviště Ostrava,

-

Auto Heller

-

Auto Tichý

-

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

-

Ekova Electric a.s.
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II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných
ve školním roce 2010 / 2011

SOU
39-41-L/001
39-41-L/01
26-57-H/001
26-57-H/01
23-55-H/002
23-55-H/02
23-68-H/01
23-66-H/001
23-51-H/01

Autotronik (3-4)
Autotronik (1. a 2. ročník)
Autoelektrikář (2-3)
Autoelektrikář (1)
Klempíř - strojírenská výroba (2-3)
Karosář (1)
RVP Mechanik opravář motorových vozidel
(1. -3. ročník, ŠVP automechanik)
Mechanik opravář (3. ročník)
Strojní mechanik (1. a 2.ročník, ŠVP Mechanik kolejových vozidel)

23-61-H/001
23-61-H/01
37-41-L/503

Lakýrník (2-3)
Autolakýrník (1)
Dopravní provoz

SOŠ
26-41-M/002
26-41-M/01
37-41-M/006
37-41-M/01
23-45-M/01
23-45-M/004

Elektrotechnika (3-4)
Elektrotechnika (1. a 2. ročník)
Provoz a ekonomika dopravy (3-4)
Provoz a ekonomika dopravy (1. a 2. ročník)
RVP Dopravní prostředky
(1. až 3. ročník, ŠVP Silniční doprava)
Silniční doprava (4. ročník)

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

III. Přehled pracovníků školy
V průběhu školního roku 2010 / 2011 vedli jednotlivé úseky školy tito pracovníci :
Ředitel SOŠD

Mgr. Miroslav Dočkal

Úsek ředitele školy:
- 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 - zástupce ředitele pro ekonomicko-hospodářskou správu
Paní Věra Indrová Fukalová - zástupce ředitele pro technickou správu, BP a PO
Bc. Petr Choleva
Ing. Miroslav Turek
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Ostatní zaměstnanci:
Asistentka ředitele:
Studijní referentka:
Výchovný poradce:
Metodik prevence sociálně patologických jevů:
Koordinátor pro environmentální výchovu:

slečna Petra Hricová
paní Vladimíra Miklašová
Mgr. Jarmila Šumberová
Mgr. Aleš Mosler
Mgr. Božena Polášková

Statistický přehled o pracovnících školy:
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

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

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

4

4

70

66,29

3

0,24

77

66,53

10 / 11

4

4

71

65,31

13

0,63

88

65,94

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

ředitel a zástupci ředitele pro TV a PV
fyzické osoby celkem

09/10

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

školní rok

a) počty osob

b) věková struktura pedagogických pracovníků

Věk

Školní rok 2009/2010
do 30
nad 60
z toho průměrný
let
31 - 40 41 - 50 51 - 60
let
důchodci
věk
včetně

počet

6

11

17

30

13

9

49,45

z toho žen

3

5

9

8

3

3

45,93

Školní rok 2010 / 2011
Věk

1.

do 30
nad 60
z toho průměrný
let
31 - 40 41 - 50 51 - 60
let
důchodci
věk
včetně

počet

7

16

20

31

14

9

48,31

z toho žen

5

9

8

10

2

2

43,39
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c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 2010/2011

Součást školy

Teoretické
vyučování

Součást školy
Praktické
vyučování

počet pedagogických pracovníků

celkem %
z celkového
počtu ped.
pracovníků

kvalifikovaných

41

73,21

nekvalifikovaných

15

26,79

počet pedagogických pracovníků

celkem %
z celkového počtu
ped. pracovníků

kvalifikovaných

22

68,75

nekvalifikovaných

10

31,25

Srovnání počtu kvalifikovaných pedagogických pracovníků

09 / 10
10 / 11

teoretické vyučování
kvalifikovaní nekvalifikovaní
40
7
41
15

praktické vyučování
kvalifikovaní
nekvalifikovaní
24
6
22
10

V tomto školním roce nastoupila absolventka pedagogické fakulty pro výuku cizích jazyků,
jedna kolegyně nastoupila po mateřské dovolené. Nepatrně se tak snížil věkový průměr
pedagogických pracovníků
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2.

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
a) počty osob

školní rok

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

09/10

38

37,55

10/11

36

34,42
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IV. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí
následujícími právními předpisy - zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), nařízením vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Pro školní rok 2011/2012 byl do 31. 1. 2011 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 denního studia se konalo 22. 4. 2011
1. kolo přijímacího řízení do nástavbového studia se konalo 2. 5. 2011
Pro učební obory byla vypracována kriteria, která stanovila požadavky dle náročnosti oborů,
do kterých se uchazeči hlásili. Protože v prvním kole nebyl dostatečný počet zájemců, byla
s ohledem na kapacitu míst v jednotlivých oborech vyhlášena další kola přijímacího řízení,
ve kterých se kapacita postupně doplňovala. Počet přijatých žáků je uveden v tabulce.
Nábor pro školní rok 2011/2012

Název oboru

KKOV

Celkový počet
podaných přihlášek
pro škol. rok
2011/2012

Žáci, kteří odevdali
zápisový lístek
pro š. rok
2011/2012

23-45-M/01

Dopravní prostředky

77

19

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

58

13

39-41-L/01

Autotronik

105

25

26-41-M/01

Elektrotechnika

47

10

26-57-H/01

Autoelektrikář

43

15

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

131

56

23-55-H/02

Karosář

39

11

23-61-H/01

Autolakýrník

23

6

37-41-L/503

Dopravní provoz

24

21

37-41-L/503

Dopravní provoz/denní

37

29

Počet podaných přihlášek 584, odevzdaných zápisových lístků 205.
Do prvního ročníku nastoupilo jen 220 žáků. Vzhledem k tomu, že uplatnění žáků oborů
lakýrník a strojní mechanik je omezené, a k nízkému počtu přijatých žáků na obor karosář bylo
vytvořeno po jedné učebně výchovné skupině. Tím vznikly víceoborové třídy MLK1 (strojní
mechanik, karosář a lakýrník), MAE 1 (mechanik opravář motorových vozidel a autolakýrník).
Počty přihlášek dosáhly opět neúměrně vysokých čísel vlivem modelu tří přihlášek
v prvním kole přijímacího řízení. Výsledný efekt neodpovídá vynaloženým finančním
nákladům ani personálnímu zajištění, spojeným se správním řízením v rámci přijímacího
řízení.
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Srovnání žáků přijatých ke studiu pro školní roky 2010/2011 a 2011/2012

Srovnání počtu podaných přihlášek v roce 2010 a v roce 2011
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávání včetně výsledků
závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek.
Cíle vzdělávání vycházející z koncepce školy a výsledky klasifikace
Výuka na naší škole se skládá z teoretických vyučovacích předmětů, odborné praxe
a z odborného výcviku. Vzdělávací cíle vycházejí z potřeb regionu, z požadavků sociálních
partnerů našeho regionu.
Cíle všeobecně vzdělávacích předmětů
 prohloubení učiva základní školy, seznámení s nejnovějšími poznatky lidské civilizace
a jejich využití v praktickém životě, aplikace v technických oborech (propojenost
matematiky a fyziky s odbornými předměty), vypěstování vztahu ke kulturnímu
dědictví národa a kosmopolitismu, výchova k uvědomělému občanství
 rozvíjení komunikačních dovedností, osobní prezentace, rozvoj čtenářské gramotnosti,
práce s textem, porozumění textu, prioritním cílem u učebních oborů je rozvoj
řečnických a komunikačních dovedností, rozšiřování slovní zásoby s přihlédnutím
k praktickému využití nabytých znalostí, schopnost využití informačních zdrojů,
samostatný a tvořivý rozvoj získaných dovedností
 cílem společenskovědních předmětů je naučit žáky orientovat se v současném dění
nejen u nás, ale i v EU a na celém světě, žáci jsou připravováni na život v multikulturní
společnosti, jsou připravováni na to, aby tento vývoj společnosti chápali jako něco
pozitivního a je samotné obohacujícího, žáci jsou vedeni k přijímání zodpovědnosti
za svou práci
Cíle odborných předmětů
 rozvíjení oborové specializace, rozvoj logického myšlení, adaptability a dalšího
kvalifikačního růstu, seznámení s novými technologickými postupy a technikou, využití
nových materiálů, propojení teorie s praxí, příprava žáků na praktickou činnost
v oboru, vyhledávání informačních zdrojů a samostatnou tvůrčí činnost
 připravovat žáky k úspěšnému absolvování dalšího studia, v rámci současného
a předpokládaného vývoje požadavků společnosti jsou připravování na nutnost
celoživotního vzdělávání a možnost během profesního života svou kvalifikaci změnit
Cíle praktického vyučování
 vést žáky k osvojování základních návyků a dovedností od základů zpracování
kovových i nekovových materiálů, seznamují se s nástroji a zařízeními pro dané obory,
s organizací pracoviště, 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
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Prospěch za 1. pololetí školního roku 2010 / 2011
prospěch

třída

počet
žáků

V

P

5

N

prům.
prospěch

AUT1
DPD1
DPS1
ETE1
MAA1
MAE1
MLK1
PED1
SID1

32
18
22
17
33
31
29
28
21

4
0
0
1
0
0
0
2
0

22
0
6
14
19
21
16
22
11

4
0
11
1
11
5
6
4
10

2
18
5
1
3
5
7
0
0

2,53
2,07
3,12
2,40
2,88
2,77
2,93
2,25
2,77

AMK2
ATE2
AUT2
DPD2
DPS2
EPE2
KLA2
MAA2
SID2

30
23
26
13
24
33
33
23
16

0
1
1
0
0
1
0
0
0

17
9
20
0
18
20
9
10
9

6
11
4
0
5
11
14
10
6

7
2
1
13
1
1
10
3
1

2,83
2,95
2,38
1,91
2,73
2,79
3,16
3,10
2,77

AEM3
AUT3
DPD3
ETE3
KLA3
MAA3
MAB3
PED3
SID3

30
24
14
21
22
30
29
26
25

0
2
3
0
0
0
0
2
0

10
18
6
15
6
12
14
12
12

10
4
1
5
9
15
7
8
4

10
0
4
1
7
3
8
4
9

2,86
2,57
1,86
2,69
2,97
3,08
2,89
2,60
2,59

AUT4
EPE4
SID4

27
28
23

1
3
0

19
18
17

4
7
3

3
0
3

2,66
2,53
2,78
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Vzhledem k nutnosti vytvářet víceoborové třídy nelze srovnávat výsledky jednotlivých
učebních oborů, proto srovnání prospěch tříd SOU v jednotlivých pololetích školního roku:

Srovnání prospěchu podle oborů SOŠ
Název oboru
Autotronik
Elektrotechnika
Provoz a ekonomika dopravy
Silniční doprava

09/10
2,38
2,56
2,90
2,80

10/11
2,50
2,53
2,76
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Maturitní zkoušky - září 2010
náhradní a opravný termín
KKOV

Název oboru

třída

počet

PV

P

N

39 – 41 – L / 001

Autotronik

AUT4

2

0

2

0

37 - 41 - L / 503

Dopravní provoz

DPS2

3

0

3

0

37 - 41 - M / 006

Provoz a ekonomika dopravy

PED4

4

0

4

0

23 - 45 - M / 004

Silniční doprava

SID4

4

0

4

0

Závěrečné zkoušky - září 2010
náhradní a opravný termín
KKOV

Název oboru

třída

počet

PV

P

N

26 - 57 - H / 001

Autoelektrikář

ATE3

1

0

1

0

23 - 68 -H / 001

Automechanik

MAA3

5

0

5

2

Automechanik

MAB3

8

0

8

0

23 – 61 – H / 001

Lakýrník

MLŽ3

1

0

1

0

23 - 55 - H / 002

Klempíř

KLE3

7

0

7

0

Maturitní zkoušky - prosinec 2010
opravný termín
KKOV

Název oboru

třída

počet

PV

P

N

23 – 45 – M / 004

Silniční doprava

SID4

1

0

1

0

37 - 41 - L / 503

Dopravní provoz

DPS2

1

0

1

0

třída

počet

PV

P

N

Závěrečné zkoušky - prosinec 2010
opravný termín
KKOV

Název oboru

23 - 68 -H / 001

Automechanik

MAA3

4

0

3

1

MAB3

1

0

1

0

23 – 55 – H / 002

Automechanik
Klempíř – strojírenská
výroba

KLE3

1

0

1

0
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Maturitní zkoušky – květen - červen 2011
KKOV

Název oboru

třída

počet

PV

P

N

37-41-L / 503

Dopravní provoz - denní forma

DPS2

24/3

1

14

6

Dopravní provoz - dálková forma

DPD3

14/0

0

6

8

39-41-L / 001

Autotronik

AUT4

28/3

1

18

6

26-41-M / 006

Elektrotechnika

EPE4

14/3

4

6

1

37-41-M/ 006

Provoz a ekonomika dopravy

EPE4

14/0

3

9

2

23-45-M/ 004

Silniční doprava

SID4

23/3

1

16

3

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

Závěrečné zkoušky - červen 2011

KKOV
26 - 57 - H / 001
23 - 66 - H / 001
23 - 68 -H / 001
23 - 55 - H / 002
23 - 61 - H / 001

Název oboru
Autoelektrikář
Mechanik opravář
Automechanik
Automechanik
Klempíř
Lakýrník

třída
MAE3
MAE3
MAA3
MAB3
KLA3
KLA3

počet
19/12
8/6
21/14
26/25
15/12
3/2

PV
1
0
1
2
0
0

P
11
6
13
22
11
2

NR
7
2
7
1
3
1

N
0
0
0
1
1
0

Legenda: PV – prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, N – neprospěl, NR – neukončili ročník
Ve školním roce 2010 / 2011 jsme se opět zapojili do projektu Kvalita I, Nová závěrečná
zkouška u oborů Automechanik, Autoelektrikář a nově také u oboru Klempíř
pro strojírenskou výrobu - dle jednotného zadání Národního ústavu odborného vzdělávání
(dále jen NÚOV).
Žáci uvedeni v posledním sloupci neukončili 3. ročník v termínu a nebyli připuštěni
k závěrečné zkoušce v červnu 2011.
Přehled hodnocení žáků podle jednotného zadání u jednotlivých částí zkoušek
podle oborů : autoelektrikář / automechanik
Počet žáků
hodnocených daným
stupněm

výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

Písemná zkouška

0/0

5/10

6/18

1/10

0/1

Praktická zkouška

4/3

4/19

3/10

1/6

0/1

Ústní zkouška

2/4

3/8

4/18

3/8

0/1
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Náročnost obsahu jednotného zadání závěrečných zkoušek, které od zavedení realizujeme
u učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář a nově také u oboru Klempíř
pro strojírenskou výrobu je dle našeho názoru potřebným měřítkem pro odbornou způsobilost
žáků v daných oborech a přínosem pro jejich další uplatnění na trhu práce. Klade však stále
vysoké nároky na přípravu žáků i pedagogů, především v oblasti aplikace nejmodernějších
poznatků o automobilové technice, vybavenosti školy výukovými vozidly, motorovými
agregáty, výukovými panely, technickým zařízením, včetně moderní diagnostiky. S tím souvisí
i nutnost sebevzdělávání pedagogů a to nejen samostudiem, ale zejména formou odborných
školení a kurzů, které jsou ovšem pro školská zařízení nadále velmi finančně náročné.
Jednotné zadání závěrečné zkoušky hodnotíme kladně a i přes vyšší nároky na žáky i učitele,
je tato forma závěrečných zkoušek přínosem pro zvýšení kvality výuky a zejména pak srovnání
výstupních znalostí žáků daného oboru všech škol, které tento typ závěrečné zkoušky realizují.
Pro kvalitní přípravu žáků ke zkouškám prováděli vyučující průběžně cvičné testování žáků,
což se velmi pozitivně projevilo na výsledcích zkoušek. Pouze dva žáci nebyli neúspěšní u ZZ.
Naopak 21 žáků, kteří nebyli odpovídajícím způsobem připraveni a nesplnili požadavky
klasifikace, se nezúčastnilo závěrečné zkoušky v prvním termínu v červnu 2011.
Srovnání výsledků jednotlivých částí závěrečné zkoušky v červnu 201 a 2011
písemná část
09/10
10/11

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

4
23
39
22
3

0
15
35
19
2

praktická část
09/10
10/11

22
33
31
4
1

11
31
21
7
1

ústní část
09/10
10/11

13
20
36
22
0

11
17
30
12
1

Z pověření Krajského úřadu je naše škola nadále aktivně zapojena ve sdružení kraji pověřených
škol při SAČRu ( Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR ), které sdružuje
14 pilotních regionálních škol z jednotlivých krajů s výukou autooborů. Naše škola plní roli
garanta spolupráce a přenáší poznatky z celorepublikových jednání na školy s výukou
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autooborů v našem kraji. K této spolupráci byla využívána zejména jednání při organizaci jak
krajské, tak celorepublikové soutěže Automechanik Junior, dále soutěží Autotronik Junior,
Karosář Junior a Lakýrník Junior. Cílem této spolupráce škol s výukou autooborů bylo další
zkvalitňování profesního vzdělávání žáků v autooborech a využití standardizace závěrečných
zkoušek nejen na pilotních školách, ale i školách s výukou autooborů v kraji.

V rámci regionu spolupracovala naše škola s firmami, které se podílely svým technologickým
zázemím, moderní technikou a diagnostickým vybavením spolu s odborností jejich
zaměstnanců – instruktorů žáků na odborném rozvoji žáků naší školy a jejich kvalitní profesní
přípravě. Ve firmách jsme měli možnost získávat dostupné informace a pomůcky pro výuku.
Žáci se zde seznamovali s různorodou technologií a diagnostikou oprav, s rozdílnými
podmínkami na reálném pracovišti, což přispívá k jejich profesnímu rozvoji, kvalitní přípravě
k závěrečným zkouškám a zvyšuje možnosti jejich uplatnění po ukončení studia.
Ve školním roce 2010 / 2011 jsme vytvořili ŠVP pro obor Provozní technika – denní a dálkové
nástavbové studium; upravovaly se ŠVP Silniční doprava, Elektrotechnika, Provoz
a ekonomika dopravy, Autotronik, Automechanik. Došlo k úpravě hodinových dotací
a přeskupení učebních celků, jejichž nasazení se v první verzi ŠVP neosvědčilo.
Partneři tvorby ŠVP byli seznámeni s koncepcí a tvorbou ŠVP a svým dílem aktivně přispěli
ke stanovení klíčových kompetencí pro daný obor.
S významnými sociálními partnery, kteří se podílejí na odborné přípravě žáků školy,
organizujeme každoročně setkání zástupců firem v rámci Poradního sboru ředitele SOŠD který
se uskutečnil 11. března 2010, jednalo se o vzájemných potřebách, s cílem zabezpečení
komplexní provázanosti výuky a odborné přípravy žáků.
Nezávislé ověření znalostí, se kterými žáci přicházejí ze základních škol nám poskytly níže
uvedené projekty Metodického a evaluačního centra MEC, o.p.s. Zapojili jsme do nich všechny
třídy 1. Ročníku a poprvé třídy 3 ročníku.
KVALITA 2010 – projekt dříve podporovaný Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
zaměřený na „Testování 1. ročníků oborů vzdělávání poskytující střední vzdělání
s maturitou“ byl v tomto školním roce realizován na náklady školy, abychom získali
informace o úrovni vstupních vědomostí žáků, kteří zahájili studium - realizováno v říjnu
2010.
Žáci třetího ročníku se v květnu 2011 zúčastnili v rámci tohoto projektu KVALITA 2011
testování přírůstku vědomostí. Protože neznáme obsah zadání, nelze hodnocení zahrnout
do klasifikace dílčích předmětů, žáci pak nejsou dostatečně motivováni k lepším výsledkům.
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Zprávy o jejich výsledcích a hodnocení jejich „přírůstku vědomostí“ byly všem předány
prostřednictvím třídních učitelů. Zákonní zástupci byli písemně upozorněni na tuto skutečnost,
ovšem pro školu to nemělo žádnou odezvu.
Závěrečné zprávy projektů slouží vyučujícím pro orientaci ve znalostech žáků jen obecně,
jejich studijní předpoklady ani přírůstek vědomostí není ve většině případů v souladu s jejich
průběžným hodnocením. Předmětové komise matematiky, českého jazyka a cizích jazyků
porovnávají nadále vědomosti žáků srovnávacími testy, které sami zpracovávají. Učební plány
pro výuku vycházejí z RVP, ŠVP a katalogů požadavků k nové maturitní zkoušce.
Podklady ze závěrečných zpráv budou zahrnuty do vlastního hodnocení školy za dané období.
1. Vybavení školy a modernizace
Komplex školního areálu je řešen velkoryse se zázemím 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
Teoretickou výuku zabezpečujeme v samostatné 4 podlažní budově a v pěti učebnách
vybudovaných v 1. patře budovy internátu a ve sportovní hale. Výuka probíhá ve 33 učebnách
- 23 učeben kmenových, z toho 14 s multimediálním vybavením, 3 učebny sloužily převážně
dělené výuce. Dále bylo využíváno 7 odborných učeben, z toho 4 s dataprojektory,
a následující specializací:
- elektrolaboratoř
- autotronik - výuka odborných předmětů autooborů,
- jazyková učebna
- 2 učebny ICT
- učebna s trenažéry pro autoškolu
- učebna pro simulaci dopravní kanceláře
Elektrolaboratoř je vybavena novým nábytkem, včetně měřících stolů, které jsou osazeny PC
a přípojkami pro různé typy měřících přístrojů, učebna je vybavena výukovými moduly RC
2000, které slouží k zapojovaní nejrůznějších elektrických a elektronických obvodů při plnění
úkolů při jednotlivých měřeních. K jejímu vybavení patří interaktivní tabule. Vzhledem
k vybavení učebny PC, byla v tomto školním roce využívána rovněž pro výuku předmětu
Informační a komunikační technologie a k výuce dalších odborných předmětů tříd oboru
elektrotechnika nebo autoelektrikář, čímž se uvolnily jejich kmenové učebny pro další využití
dataprojektorů ve výuce jiných předmětů.
Odborná učebna Autotronik slouží nejenom pro výuku oboru stejného názvu, ale je určena také
pro obory Silniční doprava, Automechanik, Autoelektrikář, Klempíř pro strojírenskou výrobu
(Karosář), Lakýrník (Autolakýrník). Učebna byla využita i pro následné školení pedagogických
pracovníků škol s výukou autooborů v regionu a odborná školení jiných subjektů a velmi
významně ovlivnila i průběh a výsledky závěrečných zkoušek.
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Pro další odborná školení jiných subjektů jsou v učebně umístěny komponenty a cvičné celky
klimatizačních zařízení automobilů (kompresory, ovládací a řídící panely,..) a dále diagnostické
zařízení pro údržbu klimatizací ECOLD 6710.
Ke zkvalitnění výuky cizích jazyků složí moderní jazyková učebna (24 pracovních míst pro
žáky a studenty a 1 pracoviště učitele). Jazyková učebna je vybavena digitálním kazetovým
přehrávačem, umožňujícím práci ve skupinách a ve dvojicích případně individuální práci
učitele se studentem, k vybavení patří kazetový magnetofon, sluchátka s mikrofonem a CD
přehrávač. V maximální míře byla využívána pro nácvik poslechového subtestu nové formy
maturitních zkoušek z cizího jazyka.
V budově internátu, kde se nacházejí kmenové učebny oboru Provoz a ekonomika dopravy,
je k dispozici odborná učebna – dopravní sál. Žáci si mohou vyzkoušet v rámci praktického
nácviku činnosti spojené se simulací železničního provozu.
B. Úsek praktického vyučování
V objektu SOŠ dopravní byla ve školním roce 2010/2011 prováděna výuka na následujících
pracovištích a dílnách:
3 dílny ručního zpracování kovů a materiálů
2 elektro dílny
karosářská dílna
obráběcí dílna
svařovna – svářečská škola
2 dílny pro výuku žáků oboru automechanik (autodílny, včetně stanice měření emisí)
1 dílna výkonové zkušebny motorů
3 výukové, diagnostické a servisní pracoviště, včetně stanice klimatizace + 1 montážní
pracoviště – dílna hala
2 učebny pro potřebu praktické výuky ( dále jen PV) vybavené audiovizuální technikou
Nadále využíváme 2 odloučených pracovišť praktického vyučování na autobusových
provozovnách DP Ostrava a.s.. - O - Hranečník a v O - Poruba. V rámci dobré spolupráce
s DP Ostrava a.s. mají žáci možnost se seznámit s reálnou podobou provozu podniku.
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, dále dvěma odloučenými pracovišti školy v objektech DP Ostrava a.s.
i smluvně zabezpečenými provozními pracovišti v podnicích a firmách .
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 vybaven audiovizuální technikou. Jedna učebna je
vybavena pevně zabudovaným dataprojektorem s připojením na PC, včetně interaktivního
tabletového displeje OPTOMA Pi500. Druhá učebna je vybavena přenosnou sestavou
dataprojektoru a notebooku hlavně pro výuku žáků ve svářečských kurzech a stejné vybavení
mají k dispozici vyučující a žáci elektrooborů (Autoelektrikář, Autotronik).
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Rozšíření odbornosti svářečské školy.

V průběhu školního roku byla nově vybudována svářečská dílna pro svařování plastů, která je
určena 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. Výhledově také
počítáme s výukou svářečů v rámci nabídky dalšího vzdělávání školy - vzdělávání svářečského
personálu..Postupně bude dílna doplněna svařovacím vybavením i pro svařování plastových
trubek, které rovněž lze využít v rámci doplňkové činnosti školy. Pedagogičtí pracovníci školy
(instruktoři svařování) si doplněním své kvalifikace získali pro tyto uvedené činnosti potřebnou
kvalifikaci.
Dílna je vybavena strojním vybavením:
- stolní sloupová vrtačka
- stolní bruska
- ruční elektrický hoblík
- kotoučová formátovací pila, včetně odsávání.
- ruční přímočará pila
- 5 ks pracovních stolů, včetně strojních svěráků
- 1 ks pracovní stůl (pro svařování plastů) rozměru 4 x 2m, vybavený 5
elektrozásuvkami
- 5 ks vybavených skříněk s nářadím zaměřující se na svařování plastů, včetně
horkovzdušných pistolí Orion 1600 W ( Digital )
Stavební úprava dílny - hala
V průběhu prázdninových měsíců proběhly stavební úpravy a práce ke zlepšení pracovního
prostředí pro výuku žáků a také zlepšení nabídky služeb pro zákazníky v rámci produktivní
servisní zakázkové činnosti našich žáků v autooborech.
Byla vybudována nová přijímací kancelář pro styk se zákazníky, příjem a výdej zakázek,
včetně zázemí pro klienty. Ke zlepšení pracovních podmínek došlo výměnou stávajících
netěsných železných vrat – instalací sekčních zateplených lamelových vrat a k prosvětlení
a zlepšení teplotních poměrů objektu přispěla také výměna čelních oken objektu.
V rámci spolupráce se Škodou Mladá Boleslav mají žáci kromě motorových agregátů, které
jsou využívány k výuce a diagnostickým měřením, k dispozici 5 výukových vozidel Škoda dvě Octavie, 2 Fabie, z toho 1 v částečném řezu a Superb. Dále na základě spolupráce školy
s Hyundai Motor Manofacturing Czech s.r.o. máme k dispozici již 5 výukových vozidel
Hyundai, (v tomto školním roce jsme obdrželi vozidlo KIA Venga), které jsou rovněž
využívány k nácviku oprav a diagnostiky vozidel.
Nespornou předností pro rozvoj vzdělávacích záměrů školy je i nadále pokračující 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 SOŠD a studenti VŠB – TU jako součást výuky.
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Během školního roku 2010/2011 bylo na SOŠD realizováno následující dovybavení,
opravy a rekonstrukce:
Úsek teoretického vyučování:
Koberec učebna AŠ
Data projektor učebna 203
Automobilní trenažér
Datová síť pro 26 míst učebna 311,
Automobil škoda pro AŠ
Oprava linoleum škola
Školní židle, lavice a učitelské židle a katedry
Tiskárna Canon PIXMA
Tiskárna HP laser
Notebook HP 620,
6 ks PC Intel Core á 13.600,--,
6 ks Monitor LCD BENQ á 3.199,-2 ks Monitor LCD LGá 3.339,-Cisco SWITCH1
Matrace gumová (tělocvična)
Cedule propagační MITALL
Tester senzoru ATE
Endoskop video
Kompresor klimatizace
Lampa UV mikro
Teploměr infra
Materiál montážní sada
Elektromotor
Materiál elektro sada
Materiál profilový sada
Tester brzdové kapaliny
Tabule keramická bílá
Diagnostika VAG COM2011
Notebook Acer extense
5 ks Stůl PC (uč. 003, 211, 210, 313,213) á 6.625,-Vybavení kancelář ZR TV
(nábytek, koberec)

10.764,-47.400,-300.000,-127.112,-289.000,-12.500,-353.400,-4.259,-6.518,-14.570,-81.600,-19.194,-6.678,-6.448,-3.377,-12.237,-12.768,-23.970,-16.200,-3.400,-3.843,-3.499,-4.999,-4.500,-4.500,-9.000,-23.760,-19.138,-29.508,-33.125,-8.700,--

Úsek praktického vyučování:
Vybudování učebny svař.plastem
Vybudování parkoviště pro zákaz.činnost – dílny
Vybudování přejímací kancelář
a úprava dílen (vrata, okna)
Stojan pod přístroj
Tabule a stoly pracovní vlast. Výroba
Nádoba na vyjetý olej
Tiskárna Canon
Monitor LCD BENQ
Měřič GIGATEST

161.030,-88.393,-457.581,-4.600,-13.556,-4.478,-5.172,-3.199,-6.208,--
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Měřič FITEST
5 ks Pistole RION Digital á 12.930,-Teploměr plasty
5 ks stůl pracovní á 6.774,-Chladič motoru komplet
Přípravek na S křivku
2 ks Sada opravna klima á 23.988,-1 ks sada servisní klima
Teploměr infra
Tester brzdové kapaliny
Tenzometr digitální
Bruska excentrická
Pila stolní GTS 10
Pila kmitací GTS 120BE
Vysavač VCP10E
;
Ředitelství, koleje
Stravovací systém
Koberec ředitel a sekretariát
Výstavba 2 WC koleje
Rekonstrukce venkovní osvětlení
Vybudování nové všeobecné účtárny
Stavební úpravy mzdová účtárna
Oprava schodiště – boční stěny a úchyty hlavní vstup, jídelna a boční vstup KVIL
Výměna vodovodního řádu objekt č. 301,
Oprava vodovodního řádu tělocvična
Oprava vodov. řádu a montáž perlátory – koleje
Demontáž vzduchotechniky a oprava zdiva kuchyňka
Oprava střech chodby, koleje, škola
Pokládka koberců mzdová a všeob. účtárna
Pokládka koberců chodby ředitelství
Pokládka koberců a nábytek kancelář ZŘ EHS
Tiskárna HP laser
Notebook HP 4720S
Monitor LCD BENQ
Monitor LCD BENQ
Cisco SWITCH
2 ks Panel dotykový á 10.000,-2 ks držák panelu á 4.000,-2 ks Spínač nožní á 6.000,-Pračka Zanussi
2 ks televize Panasonic á 6.957,--

5.810,-64.650,-4.816,-33.870,-5.060,-30.000,-47.976,-28.530,-3.843,-9.000,-13.080,-5.880,-21.261,-6.800,-4.989,--

104.135,-36.062,-57.183,-54.720,-69.641,-68.494,-167.125,-331.589,-38.300,-94.926,-34.834,-76.056,-24.000,-32.000,-59.250,-5.432,-14.600,-3.199,-3.199,-16.448,-20.000,-8.000,-12.000,-4.304,-13.914,--
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C. Ostatní zázemí školy
Sportovní areál
Je tvořen moderní sportovní halou a dvěma malými tělocvičnami; vše včetně komplexního
sociálního zázemí. Venkovní sportoviště tvoří travnaté fotbalové hřiště.
Zázemí pro kulturní a společenské akce tvoří velký společenský sál, který využíváme pro
slavnostní zahájení školního roku, setkání pracovníků školy, případně rodičů, při příležitosti
významných dnů, ke slavnostnímu předávání Výučních listů, Vysvědčení o maturitní zkoušce
apod.. Další společenskou místností je D - klub pro pořádání porad a jednání v počtu do 40 ti
osob (poradní sbor, porady zástupců škol s výukou autooborů, zahajování soutěže
Automechanik Junior a pod.) .
Stravovací zařízení – jeho součástí jsou kuchyň a jídelna, které slouží pouze pro výdej obědů
žákům a zaměstnancům školy. Dovoz jídel byl zabezpečován ze SŠ společného stravování se
sídlem na Krakovské ulici v Ostravě – Hrabůvce. Pro zkvalitnění služeb strávníkům je
využíván elektronický systém objednávání a úhrady stravy, pro nový školní rok je rozšířena
nabídka 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.
Pro školní rok 2010/11 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 a studentům 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.
Ve školním roce 2010/2011 bylo evidováno celkem 71 žáků se specifickými poruchami učení,
na základě předložených zpráv z kontrolního vyšetření Pedagogicko psychologické poradny.
Jednalo se především o znaky dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Všichni pedagogičtí
pracovníci byli seznámeni se jmenným seznamem žáků, aby jim mohli věnovat zvýšenou péči
při vyučování. Na základě informací ze zpráv Pedagogicko psychologické poradny pedagogové
pracují se žáky dle jejího doporučení. Tyto seznamy jsou zpracovávány výchovnou poradkyní
každoročně. Na začátku školního roku jsou zpracovány podklady žáků 1.ročníku a celý seznam
je průběžně doplňován v průběhu roku, tak jak žáci předkládají další zprávy z vyšetření.
Výchovná poradkyně na základě spolupráce s jednotlivými předmětovými komisemi
zpracovala „Obecné zásady práce se žáky se specifickými poruchami učení“, které slouží jako
podklad pro práci jednotlivých vyučujících. Tento soubor informací je zaměřen na předměty
český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, odborné předměty. Na začátku nového
školního roku je pro každého žáka zpracována dle jeho poruchy učení koncepce přístupu
pedagogického pracovníka a rodiče písemně stvrzují, že s informací byli seznámeni
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Z důvodu nových maturitních zkoušek zpracovala výchovná poradkyně na základě spolupráce
s pedagogy českého jazyka, cizího jazyka a matematiky podklady pro Pedagogicko
psychologickou poradnu „Dotazník pro SŠ k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení
podmínek státní maturitní zkoušky“. Zpracovaný dotazník byl předán jednotlivým žákům se
specifickými poruchami učení. Na základě posudků vystavených jednotlivými odbornými
pracovišti PPP byli žáci při evidenci v systému CERTIS zařazeni do kategorie žáků s PUP,
kterým byl uznán nárok na uzpůsobení podmínek průběhu maturitních zkoušek, ve všech
případech se jednalo o prodloužení časového limitu. Stejně se postupovalo v závěru školního
roku, aby žáci měli dostatečný čas pro vyřízení posudků odbornými centry.
Ve školním roce se uskutečnilo 35 jednání výchovné komise, 13 případů se zabývalo
nevhodným chováním žáků, 19 x se řešily problémy s absencí žáků a souvisejícím špatným
prospěchem, 3 případy se týkaly kouření, alkoholu a požívání návykových látek.
Na základě závěrů výchovné komise a rozhodnutí ředitele školy byli 2 žáci vyloučeni, 8 žáků
bylo podmíněně vyloučeno. Během školního roku 60 žáků požádalo písemně ředitele školy
o zanechání studia a 14 žáků přestoupilo na jinou školu.
Na základě jednání s rodiči byly některé výchovné komise bez navržení výchovného opatření.
Jednalo se spíše o pohovory s žáky za přítomnosti jejich rodičů a nebylo třeba v první fázi
navrhnout či udělit výchovné opatření.
V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně pravidelně informovala žáky posledních
ročníků o možnostech uplatnění na trhu práce po ukončení studia, o možnostech výdělku
formou brigád, o možnostech dalšího studia na VŠ popřípadě jiném vyšším stupni vzdělávání.
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. Ve dvou případech předala informace přímo zákonným zástupcům
žáků.
V měsících lednu a únoru pomáhala výchovná poradkyně žákům hlásícím se na VŠ
při vyplňování přihlášek a tvorbou životopisů.
V průběhu celého školního roku byla výchovná poradkyně kontaktována žáky-absolventy, kteří
ji žádali o pomoc při řešení různých osobních situací.

Srovnání absence SOU - teoretická výuka
1. pololetí

2. pololetí

celkem

Neomluvená

celkem

neomluvená

09/10

27475

2272

28197

2006

10/11

27388

2186

26301

1468
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Srovnání absence SOU odborný výcvik

09/10
10/11

celkem
21830
20439

1. pololetí
Neomluvená
924
532

celkem
23354
18973

1. pololetí

2. pololetí
neomluvená
256
245

2. pololetí

celkem

Neomluvená

celkem

neomluvená

09/10

33896

818

36107

938

10/11

20777

393

23933

844
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Pochvaly
pochvala TU

pochvala UOV

pochvala ŘŠ

09/10

88

1

20

10/11

93

3

44

podmíněné
vyloučení

vyloučení

důtka TU

důtka UOV

důtka ŘŠ

snížený
stupeň z chov

09/10

223

3

115

18

9

0

10/11

220

12

92

56

8

2
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3.

Činnost v oblasti environmentální výchovy.

Na naší škole působí metodička environmentální výchovy, která koordinuje činnosti pedagogů
ve vztahu k zabezpečování cílů environmentální výchovy žáků. V hodnoceném období jsme se
zaměřili a realizovali následující aktivity:
Září

tvorba celoročního plánu EVVO
kontrola kontejnerů na PET lahve
tělovýchovné prověrky žáků 1. a 2. ročníků – tělesná zdatnost a hygiena
pomoc žáků při hrabání trávy v areálu školy
Sluňákov – jednodenní pobyt v ekologickém centru s programem, třída EPE2
Říjen 8. 10. – Česká republika – země známá neznámá, představení pro SŠ, účast tříd –
- AUT1, AUT2, EPE2, ETE1, MAA1, MAA2, PED1, SID1, SID2
11.10. – exkurze do OZO Ostrava – výukový program s prohlídkou areálu,
třídy SID1, ETE1
11. 10 – ZOO Ostrava, prohlídka areálu s hodinovým výukovým programem
ve výukovém centru, vědomostní test, třída EPE2
12. 10. – exkurze na skládku OZO Ostrava, třídy AUT1
21. 10.- setkání sponzorů adoptovaných zvířat v ZOO Ostrava
Listopad16. 11. – Den bez cigaret – propagace
23. 11. – Vernisáž v hlavní budově naší SOŠ, knihy a ekologické aktivity pana
Štěpána Neuwirta
úklid areálu školy – vybraní žáci
Prosinec1. 12. – Mezinárodní den boje proti AIDS, Červená stužka - osvětová akce,
10 studentů z vyšších ročníků)
příprava 1. ročníků na školní kolo soutěže zdravotních hlídek 1. pomoci
22. 12. – Planetárium Ostrava – výukový pořad pro SŠ, třídy EPE2, AUT4, AUT2
Leden LVZ – 31.1. – 5.2.2011, Soláň, třídy 1. a 2. ročníku, upevňování kladného vztahu
k přírodě, fyzická zdatnost
příprava 1. ročníků školní kolo soutěže zdravotních hlídek První pomoci
příprava figurantů na soutěž v 1. pomoci
příprava materiálů pro pedagogy, hodnotitele 1. pomoci
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26. 1. – S tebou o tobě, osvětová kampaň pro děvčata 1. ročníků
Únor 1. 2 a 10. 2. – přednáška pana Ludvíka Kunce o velkých šelmách a přírodě,
třídy PED1, SID1, AUT1, ETE1
Březen2. 3. - Školní kolo pětičlenných zdravotních hlídek 1. ročníku v soutěži
První pomoci, účast – 7 tříd prvních ročníků, 13 pedagogů ke dni Světového dne
První pomoci – 10.září
2. 3. – přednáška o K2, Libor Uher, horolezec
22. 3. – Ekologická konference studentů na SPŠCHG Ostrava – Zábřeh, studenti
třídy PED1 – Černíková Marie, Foltys Petr, prezentace na téma „ Kde a proč
ekoškola“, srovnání škol ve střední Evropě, které získaly status „ ekoškola“.
Duben Den Země – propagace, Slezskoostravský hrad, Hlavní třída, O.- Poruba
Květen
tělovýchovné prověrky žáků 1. a 2. ročníků, tělesná zdatnost a hygiena
nástěnka EVVO – Mgr. Polášková
5. 5. – Recyklohraní – sběr drobného vyřazeného elektromateriálu,
hrabání trávy v areálu školy, vybrané třídy
30. 5. – exkurze do ZOO Ostrava, třídy AUT1, AUT2, ETE1, MAA1,
MAA2, PED1, SID2
Červen
od 1. 6. – 30. 6. 2011 přistaven kontejner na papír před boční vchod školy
v rámci třídění odpadu
27. 6. – exkurze – CHKO – Litovelské Pomoraví, žáci tříd MAE1, SID1, ETE1
malování tříd
úklid školy a okolí
V návaznosti na projekt z předchozího školního roku byly využívány a doplňovány další
materiály pro výuku základů přírodních věd – ekologie.
V rámci dlouhodobých úkolů školy byla doplněna environmentální knihovna a videotéka a byla
zřízena venkovní učebna.
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.
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A) Přehled činností předmětových komisí
Předmětová komise č. 1 – český jazyk a literatura, dějepis, estetické vzdělávání
Jazyk český a literatura:
Učebnice, učební texty: Odmaturuj z JČ, Maturitní otázky z JČL, pracovní texty, Čeština pro
učně, Čeština pro učební obory. Čítanka pro učební obory SOU
Výukové formy a metody: výklad, PC- Power point, PC poslech textů, filmové ukázky, testy
klasické, interaktivní, referáty k učebním okruhům
Využití techniky: PC, CD, texty z Moodlu, magnetofon
Motivační prvky: beseda se spisovatelem a malířem L. Kuncem, návštěva výstavy věnované
tvorbě spisovatele Štěpána Neuwirta, filmové představení Kájínek
Plnění TP: v souladu
Písemné práce žáků. Slohové práce, pro 1.- 3.ročník 2x ročně, 4. ročník – cvičné práce
pro všechny okruhy, které doporučil CERMAT k maturitním zkouškám.
Dějepis:
Učebnice, učební texty: Dějepis pro střední školy, Dějepis v kostce, dějepisné texty, dějepisné
mapy, vlastní materiály.
Výukové formy a metody: výklad, práce ve dvojicích, skupinách, samostatná práce, prezentace
studentů, PC- Power point, filmové ukázky, testy klasické, interaktivní
Využití techniky: PC – Power-point, Smart, CD, DVD, materiály z internetu
Motivační prvky: beseda s autorem výstavy „Lucemburkové“, návštěva výstavy, konané
k výročí Jana Lucemburského v Ostravském muzeu, prohlídka Ostravy s výkladem o její
historii (návaznost na nejnovější archeologické poznatky)
Plnění TP: V průběhu školního roku byly zjištěny nedostatky stávajících TP a obtížnost jejich
plnění, proto se přistoupilo k jejich změně pro další školní rok.
Písemné práce žáků: testy, referáty, prezentace
Estetika a dějiny kultury:
Učebnice, učební texty: Literatura pro 1. – 2. ročník středních škol, vlastní učební texty,
odborné obrazové knihy
Výukové formy a metody: výklad, PC- Power point, interaktivní výuka ve skupinách, PC
poslech textů, hudebních ukázek, filmové ukázky, testy klasické i interaktivní, interaktivní
výuka ve skupinách, prezentace k učivu
Využití techniky: PC, CD, texty z Moodlu, magnetofon
Motivační prvky: zapojení do aktivit školy
Kroužky, kluby, aktivity. Vznik divadelního klubu Thália - pravidelné návštěvy divadel
v Ostravě, aktivní podíl studentů na výstavní činnosti školní galerie “ Galerie na cestách“,
aktivní podíl studentů na výzdobě školy
Plnění TP: V průběhu školního roku byly zjištěny nedostatky stávajících TP a obtížnost jejich
plnění, proto se přistoupilo k jejich změně pro další školní rok.
Písemné práce žáků. Seminární práce
Občanská nauka a Základy společenských věd
Učebnice, učební texty: Odmaturuj ze společenských věd, Občanská nauka pro střední odborná
učiliště, pracovní texty.
Výukové formy a metody: výklad, PC - Power point, interaktivní výuka ve skupinách,
PC filmové ukázky, testy klasické i interaktivní, prezentace k učivu
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Využití techniky: PC, CD, texty z Moodlu, magnetofon
Motivační prvky: besedy – Wintonovo dítě, Koncert proti násilí
Plnění TP: v souladu s plánem
Písemné práce žáků. Seminární práce, referáty
Předmětová komise č. 2 – matematika, informační a komunikační technologie
a přírodovědné vzdělávání
Ve všech předmětech, které do předmětové komise spadají se vyučovalo podle tematických
plánů zpracovaných podle platných učebních osnov nebo ŠVP. Při jejich zpracovávání bylo
také přihlíženo k potřebě znalosti matematického aparátu při probírání učiva v odborných
předmětech. V jednotlivých předmětech byla v rámci vhodných okruhů probírána ekologická
tématika.
Probíhalo vyhodnocení a následné úpravy ŠVP u studijních oborů v matematice.
Učebnice a učební texty
V matematice se ve čtyřletých studijních oborech žáci pracovali se Sbírkou úloh z matematiky
pro SOŠ, SOU a nástavbové studium a v tříletých učebních oborech se Sbírkou úloh
z matematiky pro SOU a SOŠ od stejných autorek M. Hudcová a L. Kubičíková
z nakladatelství Prométheus. Nepostradatelnou pomůckou byly pro žáky Matematické,
fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, které využívali při výuce i při vypracovávání
samostatných a písemných prací.
Další doporučenou studijní literaturou byla učebnice a sbírka z cyklu Odmaturuj z matematiky
(nakladatelství Didaktis).
Ve fyzice se využívaly učebnice Fyzika I. a II. pro SŠ od týmu O. Lepil, M Bednařík,
R. Hýblová od Prométhea.
Výukové metody a formy
Základní formou byla frontální výuka s vysvětlením látky doplněná o samostatné procvičování
žáků, dále byla využívaná skupinová práce i projektová výuka. Žáci byli dále vedeni k domácí
přípravě a samostatnému vyhledávání informací, zpracovávali rovněž seminární práce.
V matematice jsou žáci rovněž průběžně připravováni na státní maturitní test, výuka se
doplňuje typovými úlohami, žáci si zkoušejí cvičné testy.
Využití techniky
Byla uplatněna audiovizuální technika, např. výukové CD, DVD, kazety k probíranému tématu,
výuka na zpětném projektoru (např. řešení problémového příkladu, kontrola správného postupu
v samostatné práci, atp.). Výuka informačních technologií probíhala ve třech kvalitně
vybavených učebnách se samostatnými pracovišti pro každého žáka a dataprojektory.
Motivační prvky
Důležitým motivačním prvkem ve výuce se jeví nastavení jasných pravidel při studiu
jednotlivých předmětů a podmínek klasifikace na začátku školního roku a jejich důsledné
dodržování. V matematice mají žáci možnost v případě absence dopsat si dodatečně písemné
práce, aby mohla být uskutečněna objektivní klasifikace. Žákům byl rovněž poskytnut prostor
pro opakované ústní či písemné zkoušení, v případě prvotního neúspěchu.
Písemné práce
Ve většině předmětů byly psány dílčí písemné práce menšího nebo většího rozsahu
po probrání učebního celku. Jejich četnost závisela na hodinové dotaci jednotlivých předmětů.
V matematice se ve studijních třídách dále psaly 4 čtvrtletní kontrolní práce (v maturitních
ročnících 3), v ostatních 2 pololetní písemné práce.
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Plnění tematických plánů
Tematické plány byly splněny, odchylky od časového plánu, které se vyskytly z důvodu
absence vyučujících nebo žáků, byly včas korigovány. Problémy s pochopením obtížnějšího
učiva a velkou absencí žáků řešili vyučující dle potřeby individuálně.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušku z matematiky skládali přihlášení žáci, kteří v řádném termínu ukončili
4. ročník oborů Silniční doprava, Autotronik, Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy
v denním studiu a Dopravní provoz v nástavbovém a dálkovém studiu. Ve státní testu neuspělo
9 žáků ze 101 přihlášených a 93 zúčastněných v jarním termínu.
Plnění plánu práce
Plán práce byl průběžně aktuálně doplňován a plněn.
Předmětová komise č. 3 – tělesná výchova a sport
Činnost předmětové komise vycházela z celoročního plánu práce předmětové komise
tělovýchovy a sportu, která má 5 stálých členů. Každý z členů komise zodpovídal za jednotlivé
přidělené úkoly.
Ve výuce tělesné výchovy byly využity především formy přímého výkladu a názorného
předvedení prvků pedagogy nebo prostřednictvím demonstrátora z řad žáků s využitím metody
nácviku a upevnění získané dovednosti opakováním. V rámci lyžařského výcviku byl proveden
záznam dovedností žáků, který byl na začátku a ne konci kurzu žákům promítnut, aby mohli
sami vyhodnotit své zdokonalení.
Sportovní potřeby, vybavení a sportovní náčiní dostupné vyučujícím tělesné výchovy byly
využity v plné míře v prostorech malé a velké tělocvičny. Z důvodu nevhodného technického
stavu zařízení posilovny byla tato využívána v hodinách pouze v omezené míře. Využita byla
chodba u tělocvičny, kde jsou umístěny stoly na stolní tenis.
Motivačním prvkem jsou pro žáky školní a městské turnaje, které každoročně zajišťuje celý
kolektiv tělocvikářů. V tomto školním roce se uskutečnilo 23 sportovních akcí, do kterých bylo
zapojeno 1429 žáků školy.
V rámci přípravy na sportovní akce byly pro vybrané žáky organizované tréninky, s ohledem
na náročnost organizace výuky v tomto školním roce nebyla realizovány sportovní kroužky.
Obecně mají žáci školy zájem o využívání posilovny, což vzhledem k současnému vybavení
a technickému stavu není možné.
Tematické plány předmětové komise byly splněny, mimo cyklokurzu, na který nebyl přihlášen
dostatečný počet žáků.
Předmětová komise č. 4 – cizí jazyky
Učebnice, učební texty
Angličtina
Němčina

SOŠ Time to talk
SOU Time to talk
SOŠ Sprechen Sie Deutsch?
SOU Němčina pro jazykové školy

32

Výukové formy a metody - frontální metody výuky, skupinová práce, práce ve dvojicích,
projektové metody výuky, práce s textem - časopisy.
Využití techniky – interaktivní tabule, meotar, dataprojektory, audiotechnika, on line testování
Motivační prvky – praktické využití jazyka v reálném životě
Plnění TP – plány byly splněny
Písemné práce žáků – slohové práce 1x za pololetí, před maturitními zkouškami probíhaly
přípravné slohové práce, jejichž cílem bylo připravit žáky na novou formu zkoušky
Připomínky k obsahu a organizaci maturitních zkoušek byly předány vedení školy, které je
postoupilo spolu s dalšími poznatky z celkové organizace a administrace zřizovateli školy.
Předmětová komise č. 5 – odborné předměty s elektro zaměřením
Učebnice, učební texty:
- podobně jako v uplynulých letech, aktualizovali členové PK 5, s ohledem na nové poznatky,
zkušenosti a nabídku trhu, doporučenou literaturu
- členové PK 5 pracovali, s ohledem na nové poznatky a zkušenosti na tvorbě vlastních
učebních textů jak u oborů s výučním listem – Autoelektrikář /předmět Elektropříslušenství/,
tak u oboru zakončeného maturitních zkouškou – Elektrotechnika /předměty
Elektroenergetika, Elektrická měření, Elektrická výzbroj a výstroj drážních vozidel,
Elektrické stroje a přístroje/
Výukové formy a metody:
- frontální vyučování
- skupinové vyučování: tento způsob vedení výuky byl používaný méně u oboru zakončeného
maturitních zkouškou, u učebních oborů je kladen důraz individuálnější přístup při současné
výuce většího počtu žáků – rozvíjel tím schopnost spolupráce
Využití techniky:
- na základě vybavenosti multifunkční technikou ve větším množství tříd /sestavy PC,
dataprojektor, plátno s využitím Internetu/ je možno konstatovat kvalitnější vstřebávání
informací vizuální cestou, bezprostředně ve kmenových učebnách tříd
- elektrolaboratoř - využití interaktivní tabule, která výrazně lépe a kreativně umožnila
vstřebávání učební látky
Motivační prvky:
- ve vyučování /hromadné, skupinové/ se využívá nastolení konkrétního problému, který je
řešen, což vede ke zdravé rivalitě mezi žáky a v konečném důsledku k pozitivní motivaci
ke studiu /předměty Elektroenergetika, Elektrická měření a Elektrické stroje a přístroje/
- kreativní využívání interaktivní tabule v elektrolaboratoři
Plnění TP:
Při plnění tematických plánu nebyly zjištěny žádné odchylky od plánované obsahové náplně.
Písemné práce žáků:
- žáci podobně jako v minulých letech vypracovávali své závěrečné práce na zadaná témata,
která mají mj. z důvodu své elektronické podoby značný význam pro výuku v jednotlivých
předmětech
- žáci oboru Elektrotechnika zpracovávali své výsledky měření v předmětu Elektrické měření,
cvičení ve Zprávách z měření /vysoká kvalita zpracování výsledků a získaných poznatků,
s využitím moderní měřící techniky v elektrolaboratoři/
- studenti oboru Elektrotechnika prezentovali svou tematicky zaměřenou učební látku a nové
poznatky ve studovaném oboru, vzhledem k danému předmětu /Elektroenergetika, Elektrické
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stroje a přístroje/ před třídou, což mělo příznivý pozitivně motivační charakter jak
na přednášející žáky, tak na ostatní spolužáky
Předmětová komise č. 6 – odborné předměty s automobilovým zaměřením
Povinná literatura:
Kletečka, Fořt: „Technické kreslení“
Bothe: „Strojírenská technologie I - IV“
Mičkal. „Technická mechanika I“
Mičkal: „Sbírka úloh z Technické mechaniky“
Gscheidle: „Příručka pro automechanika“
Čupera, Štěrba: „Diagnostika motorových vozidel I“
Jan, Ždánský: „Automobily I – IV“
Vémola: „Diagnostická zařízení I, II“
Pošta: Opravárenství a diagnostika“
Švagr, Vojtík: Technologie ručního zpracování kovů“
Doleček, Holoubek: „Strojnictví I“
Zákon č.361/2000 Sb.
Zákon č.56/2001 Sb.
Vyhláška č. 30, 31, 32/2001 Sb.
Vyhláška č. 341/2002 Sb.
Doporučená literatura:
Švercl, Tarbajovský: „Technické kreslení“
Doleček, Holoubek: „Strojnictví II“
Vávra: „Strojnické tabulky“
Mičkal: „Technická mechanika II“
Příručka Bosch: „Měření emisí“
Bernads: „Svařování“
Zerzán: „Stavba karosérií a skříní“
Košťál: Autolakýrník“
Sekal: „Doprava a přeprava“
Němec, Miletín: „Autodoprava v praxi“
Vlk. „Dynamika motorových vozidel“
Švercl: „Konstrukce, rozviny a střihy výrobků z plechu“
Menhart: „Tvorba topografického písma“
Franče, Kudr, Novák: „Technické kreslení I, II“
L. Němec a kol., Autodoprava v praxi
Verlag Dashöfer (pravidelně aktualizováno)
F. Hanousek, Základy dopravy a přepravy, SOŠ Veterinární České Bud.
P. Petrunčík, ADR 2007, Česmad BOHEMIA
Časopis Autoexpert
Učební texty: Automobily pro Lakýrníky, Provoz opraven pro Lakýrníky, Doprava a
přeprava pro Dopravní provoz/silniční doprava (denní nástavbové studium).
Výukové formy a metody
Ve výuce převládala forma frontální výuky a vysvětlování, např. v předmětech Opravárenství
a diagnostika, Doprava a přeprava, Údržba dopravní cesty, Technologie, Strojírenská
technologie, Manipulační technika, doplněná o konkrétní příklady, dále byla používána metoda
řešení konkrétních problémových příkladů, např. v předmětech Mechanika, Mechanika pohybu
vozidel, Silniční vozidla, Řízení motorových vozidel, Kontrola a měření, Části a mechanismy
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strojů, dále procvičování formou domácích úkolů, např. Mechanika a zadávání rozsáhlejších
prací, např. výrobní postup (Strojírenská technologie), kreslení výkresů (Technické kreslení,
Technická dokumentace), zadávání závěrečných a seminárních prací předmětech Silniční
vozidla, Opravárenství a diagnostika, Technologie, Části a mechanismy strojů atd.
V hodnocení žáků převládalo hodnocení písemných prací v kombinaci s ústním zkoušením.
V některých předmětech probíhalo písemné hodnocení formou testů vytvořených na PC
v prostředí Moodle na počítačové učebně, např. Silniční vozidla. V některých předmětech byly
zadávány samostatné práce, formou závěrečných a seminárních prací. Tyto práce poskytly
komplexnější hodnocení žáků v oblasti získávání, zpracování informací a jejich využití
k dalšímu řešení.
Využití techniky
Ve velké míře byla ve výuce uplatněna audiovizuální technika, např. výukové CD, DVD,
kazety k probíranému tématu, firemní materiály, vlastní materiály, výuka byla prezentována
na zpětném projektoru, např. řešení problémového příkladu, výuka formou prezentace
na dataprojektoru, s využitím vlastních zkušeností a znalostí pedagogů získaných na různých
školeních (viz. semináře a školení).
Výuka odborných automobilových předmětů probíhala ve velké míře na odborné učebně
Autotronik, vybavené nejen audiovizuální technikou a interaktivní tabulí, ale i výukovými
modely a výukovými vozidly (například v kombinaci s motortestrem), na kterých lze vytvořit
modelovou situaci k probíranému tématu, měřit a měření vyhodnocovat. V letošním školním
roce byla učebna modernizována s ohledem na rostoucí potřeby a zaměření výuky v rámci
projektů Autonet a Podpora odborného vzdělávání. V rámci Autonetu byla učebna vybavena
novým dataprojektorem a dalšími pomůckami a zařízením např.: endoskop, tester brzdové
kapaliny, infrateploměr, kompresiometr, tester aktivních snímačů a model klimatizací, který je
v současné době ve fázi výroby. Dále byla učebna vybavena výukovým CD (v rámci projektu
Podpora odborného vzdělávání), pro určování sériové diagnostiky motorů. Veškeré zařízení je
využíváno nejen pro předmět Diagnostická měření oboru Autotronik, ale také v ostatních
autooborech. Výuka předmětu Technické kreslení druhého ročníku studijního oboru Silniční
doprava probíhala na počítačové učebně s využitím programu Autocad. V tomto školním roce
byla v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání dále pořízena na učebnu 203 nová
promítací sestava: dataprojektor, notebook, keramická tabule, využívaná ve velké míře
především v odborných strojírenských předmětech: Části a mechanismy strojů, Kontrola
a měření, Technologie pro učební obor Klempíř. Učebnu rovněž využívaly i ostatní PK.
Motivační prvky
Důležitým motivačním prvkem ve výuce se jeví nastavení jasných pravidel a podmínek
klasifikace na začátku školního roku v daném předmětu a jejich dodržování. Např. součástí
klasifikace v profilových předmětech jednotlivých učebních i studijních oborů jsou závěrečné
práce žáků. Podmínkou klasifikace a ukončení závěrečného ročníku odevzdání práce v daném
termínu.
Motivačním prvkem v předmětu Technické kreslení – Technická dokumentace se jeví
klasifikace úrovně sešitu. Žáci si osvojí grafickou úpravu a jsou vedeni ke zlepšování estetické
úrovně.
V předmětu Části a mechanismy strojů se velmi osvědčila tvorba drobných funkčních
výukových modelů, na kterých si žáci uvědomí danou funkci a model se dá využít ve výuce
na dané téma.
Dalšími motivačními prvky jsou různé soutěže, kde si žáci ověří své znalosti, mohou je
porovnat s úrovní jiných žáků a rovněž získají drobná ocenění.
Plnění TP
Tematické plány tvořeny dle učebních osnov i rámcových vzdělávacích programů byly
splněny, vyskytly se často problémy s pochopením dané látky. Velké problémy vidíme
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především v absenci žáků, kdy při vysvětlování látky spousta žáků chybí. Nelze při současné
dotaci a daném objemu učiva neustále látku opakovat a splnit TP. Rovněž PK upozorňuje na
velké množství školních akcí (sportovního a kulturního charakteru), které ubírají hodiny,
z tohoto důvodu nebyly v některých předmětech odučeny hodiny dle plánu, např. SID 1,
Mechanika – k 30.6. 2011 odučeno 64 hodin z celkového počtu 68 hodin.
Písemné práce žáků
Ve většině předmětů vyučovaných v PK č.6 byly psány dílčí písemné práce menšího nebo
většího rozsahu po probrání učebního celku. Převládal charakter testů např. Silniční vozidla,
dále řešení konkrétních problémových příkladů, např. Mechanika, Části a mechanismy strojů,
Technické kreslení. V Technickém kreslení byly zadávány rysy, což je dáno specifickým
zaměřením předmětu. Ve druhém ročníku studijního oboru SID žáci tvořili výrobní výkres
součásti v programu Autocad. V závěrečných ročních byly zadány ročníkové práce (v min.
rozsahu 10 stran pro učně a min. 20 stran pro studenty).
Plnění plánu práce
PK č.6 pracovala podle plánu práce ze dne 15. 9. 2010, plnila především výchovně vzdělávací
cíle v odborných předmětech zaměřených na všeobecné strojírenství a automobilní techniku.
Ve školním roce 2010/2011 se PK podílela na průběhu maturitních a závěrečných zkoušek
v těchto oborech denního studia: Silniční doprava, Autotronik, Automechanik, Lakýrník,
Klempíř, Autoelektrikář a Dopravní provoz (nástavbové i dálkové studium). V učebním oboru
Automechanik se PK podílela na tvorbě a úpravě písemného JZZZ Automechanik pro rok
2011.
Spolupracovala s ostatními předmětovými komisemi v rámci mezipředmětových vazeb
i s úsekem odborného výcviku. Výukové cíle byly naplněny.
Součástí výchovně vzdělávací činnosti je i klasifikace a hodnocení žáků, které bylo vždy
v souladu se školním a klasifikačním řádem. Závěrečná hodnocení probíhala dle termínů
klasifikačních porad za dané období.
PK se podílela také na tvorbě školních vzdělávací programů pro obor Provozní technika –
denní i dálková forma nástavbového studia.
Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka podle tematických plánů zpracovaných
na základě učebních osnov a ve většině oborů již byly postupně začleněny nové vzdělávací
programy a školní vzdělávací programy.
Součástí plánu práce byly školení vyučujících a exkurze a soutěže pro žáky. Většina exkurzí
proběhla podle plánu. Z časových a organizačních důvodů se neuskutečnily tyto exkurze: STK
Ostrava, TPCA, exkurze Auto Heller, Autokola.
Školení učitelů probíhala podle aktuální nabídky a kromě naplánovaných školení proběhla
spousta akcí nad rámec.
Předmětová komise se podílela rovněž na organizačním zabezpečení odborné části maturitní
zkoušky, pracovala s žáky se speciálními potřebami učení. Tito žáci byli zohledněni především
v předmětu Technické kreslení – Technická dokumentace. Zohlednění se týkalo estetické
úrovně, v ostatních předmětech jim byla umožněna vyhovující forma zkoušení (ústní nebo
písemná), při zadávání domácích úkolů tyto byly méně rozsáhlé, případně žáci mohli zpracovat
úkol na PC. Při zadávání písemných úkolů jim byl umožněn delší čas zpracování.
Předmětová komise č. 7 – provoz a ekonomika dopravy
Literatura
Učebnice pro výuku odborných předmětů nejsou, učební texty, skripta a prezentace si
členové zpracovávají vesměs sami. K dispozici jsou předpisy, ke kterým máme možnost se
dostat přes „ČD Normis.“ Pro výuku ekonomiky se používají učebnice :
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Ekonomika pro výuku obchodní akademie a ostatní střední školy 1. – 4. díl, Klínský, Münch,
Fortuna,
Ekonomie nejen k maturitě 1. a 2. díl; Zlámal, Mendel; ComputerMedia
Výukové formy a metody
-převažuje frontální výuka s ohledem na SPU, na praxi převažuje individuální, případně
skupinová výuka.
Všichni členové využívají v rámci možností dataprojektory, videa, DVD, prezentace, výukové
filmy, internet, MOODLE a dopravní sál.
Motivační prvky
Žáci, kteří mají výborné studijní výsledky jsou motivováni studijními programy Čé Dés
a ČD Cargo.
Plnění tematických plánů
- TP byly splněny beze zbytku.
Hodnocení žáků formou dílčích písemných prací probíhalo po každém probraném
tematickém celku. Závěrečné práce končících ročníků jsou zpracovávány formou seminárních
prací. Učitelé odborných předmětů jsou konzultanty jednotlivých prací.
Z odborné praxe studenti zpracovávají seminární práce, které jsou u většiny z nich na velmi
dobré úrovni.
Přehled exkurzí:
Památník J. A. Komenského –Fulnek AUT1, ETE1, PED1, SID1
Památník P. Bezruče – Opava ETE3, AUT3, SID3, PED3
návštěva Knihovny města Ostravy, pobočky Ostrava-Vítkovice – 1. a 2. ročník maturitních
oborů
Památník v Darkovičkách
Exkurze do Osvětimi – 3. ročník, výběr žáků
návštěvy Ostravského muzea
návštěva Magistrátu města Ostravy – AUT2, EPE2, SID2
Exkurze v ČOV Ostrava - žáci tříd AUT1 a MAA1,
Exkurze CHKO Litovelské Pomoraví - žáci tříd MAE1, SID1 a
Prezentaci horolezce Libora Uhra – úspěšného účastníka expedice na K2 – třídy 1. a 2. ročníku
Odborná exkurze v Ostravských opravnách a strojírnách, s. r. o.:
MSV Brno, třídy SID 2, SID 3, SID 4, DPS 2, MAA 3, akce proběhla v rámci projektu Autonet
akce BESIP, třetí ročníky učebních a studijních oborů s výukou předmětu ŘMV
exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav, třídy SID 4, DPS 1, akce proběhla v rámci projektu
Autonet
exkurze Hyundai Nošovice, třídy SID 2, AUT 2, akce proběhla v rámci projektu Autonet
exkurze TATRA Kopřivnice, třída AUT 1, akce proběhla v rámci projektu Podpora odborného
vzdělávání
exkurze Veteran ARENA Olomouc, třídy SID 2, AUT 2, AUT 3, ETE 3
exkurze CZ LOKO Česká Třebová, třídy PED 1, PED 3
konference Kariéra pro středoškoláky, aula VŠB Ostrava, akce se zúčastnili vybraní žáci třetích
ročníků studijních oborů
exkurze TATRA Kopřivnice, třída SID 1, akce proběhla v rámci projektu Autonet
Autosalon Brno – třídy SID 1, SID 2, MAA 1, AUT 1, ATE 1
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Předmětové komise odborného výcviku.
Předmětová komise OV - 1. ročníků
Učebnice, učební texty
Pro žáky 1.ročníků se k výuce používali učebnice ručního zpracování kovů (několik verzí),
dále výukové texty přes dataprojektor na dílenské učebně
Výukové formy a metody
Využívá se převážně forma skupinové výuky – předvádění jednotlivých pracovních operací
názornou ukázkou a s kladením důrazu na bezpečnost práce, poté žáci procvičují jednotlivé
pracovní postupy dle výkresové dokumentace za neustálého dozoru učitele OV
Využití techniky
K výuce se průběžně používá veškerý strojní park v našich dílnách ( vrtačky, brusky, strojní
pily, strojní nůžky, pájedla, soustruhy, svařovací agregáty), dále je k výuce použita i počítačová
technika na dílenské učebně, v závěru školního roku se žáci mohli seznámit se zvedacím
zařízením a klimatizační technikou na hale dílen
Motivační prvky
Žáci byli k lepším výsledkům motivování získáváním ručních dovedností pro další využití
v pracovním procesu, a také kázeňskými odměnami a tresty, někteří se také podílejí
na produktivní práci, za kterou jsou i finančně ohodnoceni
Závěrečné zkoušky,
ZZ oboru Automechanik - příprava a dozor nad stanovištěm na zámečnické dílně, kde žáci po
skupinách prováděli pracovní činnost v délce 50 minut
Tematicko - časové plány byly průběžně plněny během školního roku, předmětová komise
kladně zhodnotila přípravu jednotlivých pracovišť na den otevřených dveří, který na naší škole
proběhl ve dnech 7. – 8. 12. 2010 a 11. 1. – 12. 1. 2011.
Předmětová komise OV - elektro oborů
Učebnice, učební texty
Příručka pro automechanika, Autoelektrika a autoelektronika automobilu, Automobily 1 -7,
časopisů elektroniky, servisních příruček a manuálů.
Výukové formy, metody
skupinová forma výuky – instruktáž k tématům, při výuce je kladen důraz na bezpečnostní
předpisy.
Využití techniky
využívání audiovizuální techniky, internetu, VAG- COM PROFI, KTS BOSCH 570,
MOTORTESTERU BOSCH 240 a dalších speciálních zařízení na zjišťování závad
v elektrických obvodech a částí automobilu
Motivační prvky ve výuce
zakázková činnost při opravách automobilů,výši odměny za vykonanou práci, pochvaly
a tresty.
Příprava k maturitním a závěrečným zkouškám
Členové předmětové komise se podíleli tvorbě, přípravě a průběhu MZ a ZZ oborů
automechanik a autoelektrikář.
Plnění TP
tematicko - časové plány se plnily průběžně během školního roku, nedošlo k žádným výrazným
výkyvům, plány byly splněny
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Předmětová komise OV - autoopravárenských oborů
Učebnice, učební texty
Žáci během školního roku využívali manuály, dílenské příručky, návody na obsluhu
používaných zařízení a učební texty Autonet.
Výukové formy a metody
Převládalo skupinové vyučování. U třetích a čtvrtých ročníků pak částečně i individuální
vyučování
Využití techniky
Během výuky bylo v maximální míře využíváno výpočetní techniky ve spojení
s dataprojektorem a moderních diagnostických přístrojů, (Bosch FSA 740, analyzátor
výfukových plynů a opacimetr, včetně plničky klimatizací.) Výuka probíhala jak na školních
cvičných vozidlech, tak na vozidlech zákazníků
Motivační prvky
Žáci byli k lepším výsledkům ve studiu motivováni především výší odměny za produktivní
práci a udílením kázeňských odměn a trestů.
Plnění tematicko - časových plánů
Plány byly během roku průběžně plněny.
Předmětová komise OV - karosářských oborů a svařování
Učebnice, učební texty
- k výuce odborného výcviku a praktického vyučování byly využívány učebnice a učební texty
doporučené Českou svářečskou společností ANB, normy ČSN a zkušební testy.
- v rámci výuky ve svářečské škole byl vytvořen multimediální text pro zácvik svařování,
protože se v nabídce učebnic zatím nevyskytuje. Na jeho tvorbě se podíleli i žáci svářečských
kurzů. Pro výuku v karosárně byly zakoupeny v měsíci říjnu nové učebnice.
Výukové formy a metody
- výuka odborného výcviku byly prováděna formou skupinového i individuálního vyučování
s využitím metod výklady, názorné demonstrace, praktických cvičení a jejich kombinace.
Využití techniky
- v rámci odborného výcviku bylo používáno dostupné technické vybavení i veškeré materiálně
didaktické pomůcky.Výuka v karosárně byla prováděna i na vozidlech zákazníků a to v rámci
zakázkové činnosti.
Motivační prvky ve výuce
- motivace žáků je zaměřena jednak na získání svářečských průkazů a tím zvýšení jejich
profesní úrovně, dále používáním motivačních metod ve výuce. Důležitou složkou motivace
je i výše odměn za produktivní práce, menší roli pak hrají kázeňské odměny a tresty.
Plnění TP
- tematicko – časové plány se během školního roku 2010/2011 dařilo plnit bez problémů.
Písemné práce žáků
- v rámci svářečských kurzů žáci vytvořili seminární práce na téma příslušných druhů
svařování v příslušném kurzu a databázi netradičních způsobů svařování.
Praktické vyučování bylo dále kromě výuky v objektu školních dílen a odloučeného pracoviště
v Dopravním podniku Ostrava a.s. zajišťováno na 48 pracovištích sociálních partnerů, se
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kterými má škola uzavřeny smlouvy o zabezpečování praktické výuky. Výuka probíhá
pod vedením zkušených zaměstnanců firem – instruktorů schválených ředitelem školy.
Firmy, se kterými škola nejvíce spolupracuje při zajišťování výuky:
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 2
České dráhy, a. s., Generální ředitelství
se sídlem Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222
České dráhy, a. s. , PJ Ostrava
se sídlem 702 00 Ostrava-Přívoz
Arcelor Mittal a. s.
se sídlem 707 02 Ostrava – Kunčice, Vratimovská 689
Advanced World Transport a. s.
se sídlem 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38
AUTOCENTRÁLA, s. r. o.
se sídlem Hlučín, Markvartovická 7, PSČ 748 01
AUTO Heller, spol. s. r. o.
se sídlem Ostrava 1, Cihelní 49
AUTOSLUŽBY Věra Hrušková
se sídlem 747 14 Ludgeřovice, Budovatelská 8/1321
se sídlem Ostrava-Kunčice, Serafinova 629, PSČ 719 00
FORD DANKAR, s. r. o.
se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Pašerových 2, PSČ 709 00
AUTOLAROS Speed, s. r. o.
se sídlem Ostrava-Hrabová, Krmelínská ul. č. 9/748, PSČ 720 00
AUTO TICHÝ s. r. o.
se sídlem Ostrava – Vítkovice, Rudná 32, PSČ 703 00
RT TORAX s. r. o.
se sídlem Ostrava – Zábřeh, Rudná 100, PSČ 700 30
AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.
Hlučín, Cihelní 44
UNICAR spol. s r. o., autoservis
se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 36, PSČ 701 18
AUTO HRUŠKA, s. r. o.
se sídlem 747 07 Opava 7, Krnovská 639/163
ALMA PNEU s. r. o.
Ostrava – Mariánské Hory, Švermova 698
Autodružstvo Frýdek – Místek
Frýdek – Místek, Beskydská 704
B. Souvislá praxe žáků studijních oborů
Souvislá praxe je hodnocena jako velmi přínosná a žádoucí. Tento trend je dále rozvíjen
ve spolupráci vedení školy a odborných firem, které výkon odborné praxe ve svých provozech
umožňují.
U studentů třídy 2. a 3. ročníku maturitních oborů proběhla souvislá praxe v květnu 2011,
převážně v době ústních maturitních zkoušek. Na této praxi studenti zpracovávali praktické
úkoly dle zadání pro každou funkci samostatně formou seminární práce. Souvislá praxe má
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velký význam pro lepší orientaci v železničním provozu, pro získání zručnosti a ověření
teoretických poznatků při běžném denním provozu železnice.
Žáci oboru Provoz a ekonomiky dopravy pomáhali pořadatelům při zabezpečení průběhu
mezinárodní výstavy železniční techniky CZECH RAILDAYS.
Žáci oboru Elektrotechnika zpracovávali své poznatky z PRAXE a SOUVISLÉ PRAXE
ve formě Zprávy z praxe (zohledněny nové technologické postupy a konstrukce v souvislosti
s provozem drážní dopravy na území Moravskoslezského kraje).
S ohledem na kvalifikační předpoklady po ukončení studia, absolvovala většina žáků rovněž
souvislou desetidenní odbornou praxi přímo na hnacích kolejových vozidlech u ČD a. s. - DKV
Olomouc / PJ Bohumín. Zbývající část žáků, dle své volby, absolvovala souvislou desetidenní
odbornou praxi v DP Ostrava a. s. - Střediska Tramvaje a Trolejbusy, jakož i u ČD Cargo a. s. SOKV Ostrava.
Součástí letošní odborné praxe byly rovněž dvě tematicky zaměřené odborné exkurze. První z
nich se konala u výrobce osobních železničních kolejových vozidel ve firmě Škoda Vagónka a.
s., se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, kde se žáci seznámili s výrobou elektrických jednotek jak
pro tuzemské tak zahraniční odběratelé. Druhá exkurze se konala ve firmě Dalkia a. s. Elektrárna Třebovice, kde byly žákům objasněny postupy při výrobě elektrické energie
v tepelné elektrárně.
U tříd 2. a 3. ročníku oboru Elektrotechnika a 3. ročníku oboru Silniční doprava probíhala
souvislá praxe na smluvních provozních pracovištích v rámci Ostravy. Žáci si během souvislé
praxe procvičili probrané učivo a seznámili se s problematikou provozu v reálném prostředí.
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 Power Point. Současně byli žáci
vedeni k samostatnému slovnímu projevu, nácviku prezentace vlastních vědomostí
a komunikaci s veřejností. V rámci výuky odborných předmětů dostali žáci příležitost
zpracovávat odborná témata a prezentovat výsledky své práce.
D. Konzultace
Všichni vyučující byli žákům k dispozici v době vypsaných konzultačních hodin; v případě
individuální potřeby žáků byly konzultace možné i mimo stanovené hodiny, v případech
některých žáků byly s ohledem na jejich zdravotní stav uskutečňovány individuální konzultace,
žáci byli s vyučujícími také v elektronickém kontaktu, což jejich situaci značně prospělo.

VI.

Činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Minimální preventivní program v tomto školním roce vycházel ze Školní preventivní strategie
a z výsledků dotazníku - rizik sociálně patologického chování žáků a ze zkušeností získaných
při provádění primární prevence v minulých letech.
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1. Oblast výchovy žáků
Na začátku školního roku se uskutečnily besedy všech žáků 1. ročníku se ŠMP. Během nich
byli žáci informováni o akcích, které je v rámci „prevence“ v tomto školním roce čekají, dále
se pak seznámili s konzultačními hodinami ŠMP a s kontakty na zařízení zabývající se sociálně
patologickými jevy, pro případ vyhledání pomoci.
Preventivní programy zajištěné střediskem Renarkon, o.p.s., lektorským týmem Ostrava:
„Vztahy v třídním kolektivu a osvojování komunikace“ (zaměřeno na různé způsoby šikany
a komunikaci mezi vrstevníky a jinými generacemi).
Účast tříd: PED 1, AUT 1, ETE 1, SID 1, MAE 1, MAA 1, MLK 1
„Droga a já“ (zabývající se drogovou problematikou mládeže).
Účast tříd: AMK 2, AUT 2, ATE 2, EPE 2, SID 2, MAA 2, KLA 2
„Hra proti AIDS – Rizikový sex“(zabývající se problematikou pohlavně přenosných nemocí
a riziky spojených s nechráněným sexem ).
Třídy: AMK 2, AUT 2, ATE 2, EPE 2, SID 2, MAA 2, KLA 2
Žáci tříd AUT 1, MAA 1, SID 1, PED 1, ETE 1, EPE 2, MAA 2, AUT 2, SID 2, PED 3, ETE
3, SID 3, AUT 3 se zúčastnili výchovného koncertu BOJ PROTI NÁSILÍ. Jednalo se
multimediální šedesátiminutový blok zabývající se problematikou násilí, lhostejnosti, nenávisti
a šikany mezi dětmi a mladistvými. Výchovný koncert byl doprovázený živou hudbou, projekcí
a divadelním přednesem.
Studenti tříd AUT 1, SID 1, PED 1, ETE 1, DPS 1, AUT 2, SID 2, DPS 2, PED 3, ETE 3,
SID 3, AUT 3, AUT 4, EPE 4, SID 4 se zúčastnily přednášky „Wintonovo dítě“, která byla
zaměřena na období druhé světové války, záchrany židovských dětí a s tím spojenou
problematikou holokaustu, neonacismu, fašismu, přičemž problematika těchto témat přetrvává
dodnes. Dále byla přednáška zaměřena na život Thomase Graumanna, jež byl jedním
ze zachráněných dětí a zároveň i přednášející.
V rámci předmětu OBN a ZSV byly vyučujícími podrobně probírána a vysvětlována témata
zaměřená na rizika spojená s problematikou sociálně patologických jevů a různými formami
závislostí.
V průběhu školního roku ŠMP spolupracoval s vyučujícími teoretického i praktického
vyučování při řešení různých problémů týkajících se sociálně patologických jevů ve třídách.
Probíhaly individuální konzultace s žáky, rodiči a učiteli teoretické i praktické výuky, besedy
na vybrané téma (vzhledem k potřebám dané třídy). Dále se uskutečnilo několik výchovných
komisí a to vždy za přítomnosti školního metodika prevence, výchovného poradce, zástupce
ředitele a podle závažnosti také ředitele školy.
Závažnější záležitosti, které by bylo nutno řešit i mimo školu se v tomto školním roce
nevyskytly.
V průběhu školního roku byly také prováděny preventivní namátkové orientační zkoušky
na zjištění přítomnosti drog a to pomocí ústních testů ze slin (na Cannabinoidy, Opium,
Kokain, Metamfetamin), dále pak byly prováděny testy na alkohol a to pomocí detekčních
trubiček a digitálního alkohol testru. Testování prováděla ZŘTS za přítomnosti ŠMP a ZŘTV.
O pořízených testech byly vyhotoveny záznamy. V případě pozitivních výsledků byla
provedena další opatření.
2. Oblast spolupráce s rodiči
Rodičům žáků 1. ročníků bylo nabídnuto v rámci třídních schůzek konaných dne 15. 9. 2010
setkání se školním (Mgr. Aleš Mosler) a okresním metodikem prevence (Bc. Tomáš Velička),
kteří rodiče seznámili s aktivitami školy v oblasti prevence a s aktuálními informacemi týkající
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se Sociálně patologických jevů. Setkání probíhalo i formou besedy, kdy zákonní zástupci mohli
metodikům prevence pokládat různé otázky na dané téma.
3. Oblast vzdělání pedagogů
ŠMP se pravidelně zúčastňoval pracovních schůzek organizovaných PPP Ostrava,
vedených Bc. T. Veličkou a následně Mgr. K. Ciklovou.
- ŠMP absolvoval Studium k výkonu specializovaných činností – Prevence sociálně
patologických jevů pod záštitou Centra nové naděje ve Frýdku Místku
- Zaměstnanci školy byli ŠMP pravidelně seznamováni na pracovních poradách s aktuálními
informacemi z oblasti prevence a informováni o šetření problémů v jednotlivých třídách.
- Během měsíce září absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci naší školy seminář,
pořádaný PPP Ostrava pro Pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Ostravě
na téma: „Vztahy v třídním kolektivu – Šikana“.
Program semináře: diagnostika šikany, rozdělení šikany dle stádií a typů, techniky primární
prevence, techniky intervenčních programů.
Další vzdělání pedagogických pracovníků bylo prováděno v rámci předmětových komisí.
-

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

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 školících středisek
a organizací, využívali kurzy, semináře a odborná školení. Převážnou část nových poznatků
však stále získávali samostudiem odborné literatury a odborných časopisů.
Účast na školeních ve školním roce 2010 / 2011
Vedení školy:
Ředitelská dílna – přijímací řízení, vnitřní předpis dle ZP projekty ESF – 1 zaměstnanec
Standard kvality profese učitele NIDV - 1 zaměstnanec
Aktuální změny v právních předpisech ve školství – 2 zaměstnanci
Novela Zákoníku práce – 2 zaměstnanci
Školské zákony v praxi škol a školských zařízení – 2 zaměstnanci
Úsek praktického vyučování:
Učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita – 3 leté bakalářské – kombinované
studium – ukončil 1 pedagog
Učitelství odborných předmětů: Ostravská univerzita – 2 leté magisterské – kombinované
studium – pokračuje 1 pedagog
Odborná školení, semináře:
Školení v rámci ŠKODA - Bosch - Scania – 3 pedagogové
Školení svářečského dozoru 2 denní seminář – 1 pedagog
Diagnostika automobilů – SUPERVAG – 2 pedagogové
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Doplňkový kurz pro svářečské technology – svařování plastů - 1 pedagog
Doškolovací kurz instruktora svařování – 1 pedagog
Kurz instruktora svařování plastů – 1 pedagog
Vedoucí svářečské školy 2 denní vzdělávací a doškolovací seminář – pro vedoucí
a technology svářečských škol – 1 pedagog
Konference – Budoucnost odborného školství – 1 pedagog
Seminář pro autoškoly – 2 pedagogové
Úsek teoretické výchovy
Rozšiřující studium:
Univerzita Tomáše ve Zlíně rozšiřující studium informatiky pro SŠ – 1 pedagog
OSU – rozšiřující studium Informačních a komunikačních technologií – 1 pedagog
Kvalifikační studium:
Centrum nové naděje, Frýdek Místek – metodik prevence sociálně patologických jevů –
ukončení studia, 1 pedagog
SSEV Pavučina Praha – studium pro metodiky environmentální výchovy -1 pedagog
Školení, kurzy, semináře:
Zadavatelé MZ – doškoleno 10 osob
Hodnotitelé písemné a ústní MZ (e-learnigové kurzy, semináře hodnotitelů) – doškoleny 3
osoby
Školení „ i-prezentace SMILE – Výuka v praxi“ – 2 osoby
Školení řidičů referentských vozidel pro pracovníky školy
Roadshow Microsoft pro školstv“ 1 osoba
seminář „Protect On 1 osoba
Krajskou konferenci věnovanou ICT ve školách“ 2 osoby
Kurzy e-learningu – 3 osoby
Školení pro výkon funkce „Školní maturitní komisař“ – 2 osoby
Školení pro Projekt Smartboard a Moodle – 20 osob
Školení Jednotné zadání závěrečných zkoušek pro školní rok obor Autoelektrikář
20. 10. 2010 – Konference Budoucnost odborného vzdělávání – aula VŠB Ostrava, prezentace
školy, akce zaměřena na zástupce ZŠ (výchovní poradci, ředitelé škol). Akce se zúčastnily
4 osoby, akce proběhla v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání.
20. – 22. 10. 2010 – školení ŠKODA, BOSCH, SCANIA, akce se konala ve školicím středisku
SCANIA Chrášťany u Prahy, 1 pedagog, téma: Brzdové systémy, retardéry, pneumatické
pérování, nástavby vozidel
27. 10. 2010 – školení ŠKODA, BOSCH, SCANIA, školení pro učitele dalších škol, akce se
konala na naší škole, školitel: Ing. Romanowski, účast: 3 učitelé odborných předmětů, téma:
Škoda Fabia FL, Yetti, Octavia LPG, klimatizace
13. 10. 2010 – porada k NZZZ oboru Automechanik, Praha, účast 2 osoby
14. 12. 2010 – jednání NZZZ oboru Automechanik, Praha, účast 1 osoba
15. 12. 2010 – školení Autonet, Kdyně APM, účast 1 osoba
21. 12. 2010 – školení ŠKODA, BOSCH, SCANIA, akce se konala na naší škole a v Paskově,
účast 1 osoba
4. 2. 2011 – jednání projekt Autonet, účast 1 osoba
13. 4. 2011 – JZZZ obor Klempíř/Karosář, akce se konala v Brně, 1 osoba
10. 6. 2011 – konference projektu Autonet, akce se konala v Horní Lomné, účast: 4 osoby
16. 6. 2011 – konference Národní soustava kvalifikací, aula VŠB Ostrava, účast: 2 osoby
Seminář pro předsedy maturitních komisí – 6 osob
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Odborný seminář v rámci Czech Raildays – „Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových
vozidel 2011“ – 1 osoba
Spolupráce školy v oblasti vzdělávání s dalšími partnery
Vazby na firmy ŠKODA Auto, a.s., Robert BOSCH, s.r.o. a Scania Czech Republic, s. r. o.
nám umožnily zapojení do Evropského projektu koordinovaného vzdělávání odborných
učitelů (dále jen EPKVPP), ve kterém byli naši dva pedagogičtí pracovníci školeni jako lektoři
ve výše uvedených firmách.
V letech 2006 – 2008 proběhlo šest kurzů v rámci první etapy projektu. Od roku 2009
pokračuje projekt druhou etapou, kdy ke školitelům z firem BOSCH a ŠKODA, se přidala
i firma SCANIA a její odborní lektoři. Do konce školního roku 2010/2011 proběhly školící
cykly z těchto oblastí:
Zážehové motory, vznětové motory – diagnostika, emise, nové koncernové motory
Elektrika, Komfort – dobíjecí a startovací soustava, akumulátory, CAN Bus, diagnostika, panel
přístrojů, imobilizér, MDI, PDC
Konstrukce nákladních vozidel – Scania, systémy řízení motoru
Podvozek – geometrie, převodovky, klimatizace
Karosérie a montážní práce – airbagy, přepínače, bezpečnost, twindoor
Elektrika a elektronika nákladních vozidel
V návaznosti na školení prováděná lektory firem BOSCH, ŠKODA a SCANIA, proběhly
v prostorách odborné učebny Autotronik a v prostorech školního autoservisu školení
vycházející z osnov a programu mateřských školení druhého cyklu, takto:
27. 10. 2010 – podvozek, karosérie
21. 12. 2010 – elektrika a elektronika nákladních vozidel
V tomto školním roce pracovali 3 pedagogové školy jako odborní lektoři zapojení do projektu.
Školy s výukou autooborů v kraji, jejichž odborní učitelé se účastní navazujících školení
na naší škole: SOŠ A SOU podnikání a služeb Jablunkov, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, RB
SOU autoopravárenské Ostrava, SŠ strojírenská a dopravní Frýdek – Místek, SŠ automobilní,
mechanizace a podnikání Krnov, SŠ Vítkov-Podhradí, SŠ technických oborů Havířov,
SŠ Bohumín, Vítkovická střední průmyslová škola Ostrava, SŠ techniky a služeb Karviná,
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice.
Žáci oborů Provoz a ekonomika dopravy a Elektrotechnika pomáhali pořadatelům při
zabezpečení průběhu mezinárodní výstavy železniční techniky CZECH RAILDAYS, která se
letos konala ve dnech 14. – 16. 6. 2011.

VIII. Aktivita a prezentace školy na veřejnosti
V rámci prezentace naše škola předvedla svou expozici ve dnech 3. a 4. prosince 2010
na výstavě Učeň – středoškolák, vysokoškolák 2010, pravidelně pořádané na Výstavišti
Černá louka, kde školy našeho regionu představovaly oborovou nabídku žákům základních
škol pro usnadnění volby budoucího povolání. Této výstavy se účastníme pravidelně
v návaznosti na ni pořádáme vždy v prosinci a lednu následujícího roku pro žáky ZŠ a jejich
zákonné zástupce Dny otevřených dveří. V souvislosti s akcemi, směřujícími k náboru žáků,
navštívili naši učitelé školy v celém spádovém regionu a kontaktovali výchovné poradce.
Ve spolupráci s úřady práce ve Frýdku – Místku a Opavě jsme se zúčastnili prezentací škol
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a „Trhu studijních a učebních oborů pro školní rok 2010/2011“ ve Frýdku – Místku, Třinci,
Orlové a v Opavě.
Naše škola se zúčastnila 3. ročníku projektu Řemeslo má zlaté dno, který je realizován
kulturním domem K-Trio Ostrava – Hrabůvka ve spolupráci se středními odbornými školami
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Školy vytvářely odborná pracoviště vyplývající z činnosti
odborně zaměřených studijních, nebo učebních oborů a naše škola měla připravená dvě
stanoviště – Poznávání značek osobních automobilů, značení vozidel cizích států
a Vyhledávání v knižním jízdním řádu ČD, a. s. případně na webu. Soutěž byla pro žáky
zajímavá a předpokládá se její realizace i v dalším školním roce.
V měsíci červnu 2011 jsme se prezentovali svým stánkem a ukázkou zručnosti žáků školy
v doprovodném programu Petropavlovské pouti, kterou každoročně pořádá Úřad městského
obvodu Vítkovice.
Nadále probíhala spolupráce s APM – AUTOMOTIVE s. r. o. v pořádání tematických školení
v rámci automobilové techniky. V průběhu školního roku proběhly dvě školení pro pracovníky
soukromých firem na naší škole. Možnost zúčastnit se mají pedagogičtí pracovníci nejen naší
školy, ale i pedagogičtí pracovníci z ostatních škol v rámci kraje s výukou autooborů.
Naše škola patří mezi vybrané krajské školy pro výuku železničních oborů pro ČD a. s. a ČD
Cargo a má kromě uzavřených smluv o spolupráci a zajištění praxe uzavřenou také smlouvu
s ČD a.s. o spolupráci v rámci Stipendijního programu ČD a.s. ČéDés. ČD propagují naši školu
na svém portálu v rámci náboru žáků do stipendijního programu. V rámci studijního programu
ČéDés splnilo již 30 žáků naší školy kritéria a do června 2011 již měli podepsané smlouvy
s ČD a.s.. ČD Cargo měla uzavřenou smlouvu jedním žákem. Tyto skutečnosti zakládají
do budoucna možnost oboustranně pro další spolupráci.
Žáci školy vypomáhají pravidelně železničním stanicím v období změn jízdních řádů ČD.
Již 11 let se naši žáci podílejí na charitativních akcí Občanského sdružení „Život dětem“,
které třikrát do roka pořádá finanční sbírky prostřednictvím Srdíčkového dne.
Tentokrát se sbírky konaly v září a prosinci 2010, kdy žáci školy přispěli k výběru celkové
částky 13.717,- Kč. Dubnový termín s ohledem na souvislé praxe jsme v tomto školním roce
vynechali.
Výtěžek byl věnován na pomoc nemocným dětem, nákup přístrojů a zdravotnické technologie.
Aktivita a přístup našich studentů k těmto akcím byl ze strany pořádajících organizací
hodnocen velmi kladně a my v nich hodláme nadále pokračovat. Diskuse na toto téma
jsou nedílnou součástí hodin předmětu Občanská výchova.
Odborné soutěže.
Soutěž AUTOTRONIK JUNIOR 2011
Ve dnech 2. – 4. 2. 2011 proběhlo na SPŠ dopravní v Praze finálové kolo soutěže,
za účasti14 nejlepších žáků z jednotlivých krajů ČR. Moravskoslezský kraj reprezentoval žák
naší školy Fojtík Jan, který se umístil na krásném 4. místě.
Soutěž AUTOLAKÝRNÍK JUNIOR 2011
Finále soutěže proběhlo ve dnech 5. – 6. 5. 2011 v Praze za účasti našeho žáka Škody Patrika,
který obsadil 7. místo z 9 postupujících nejlepších žáků oboru Lakýrník z ČR.
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Soutěž AUTOMECHANIK JUNIOR 2011
- školní, krajské a celostátní kolo
V měsíci březnu proběhla na naší škole učilištní soutěž 3. ročníku u oboru Automechanik,
Autoelektrikář, kde nejlepší žáci z jednotlivých tříd oboru Automechanik byli dále
připravováni na regionální soutěž Automechanik Junior, která se konala na naší škole dne
14. 4. 2011. Regionální kolo soutěže vyhrál náš žák Konečný Pavel a společně s druhým
postupujícím ze SŠ Vítkov - Podhradí postoupil do celorepublikového finále, které se konalo
ve dnech 10. – 11. 5. 2011 ve Vysokém nad Jizerou, kde skončil na 10. místě z 28 nejlepších
žáků v ČR.
Celostátní soutěž „AUTOMOBILEUM“
Soutěže Automobileum konané 18. – 19. 5. 2011, která se uskutečnila v GLOBAL
ASSISTANCE RACING ARENA AUTODROM SOSNOVÁ se za Moravskoslezský kraj dle
stanoveného postupového klíče zúčastnilo spojené čtyřčlenné družstvo naší školy a SOŠ
Frýdek - Místek. Jednalo se o akci Libereckého kraje v souladu s učebním plánem předmětu
Řízení motorových vozidel pro vybrané nejlepší žáky oboru Automechanik, kteří změřili své
dovednosti, znalosti a schopnosti v různých disciplínách při ovládání a řízení motorových
vozidel. Vyhodnoceni byli tři nejlepší jednotlivci a tři nejlepší družstva. Celkově se družstvo
našeho kraje umístilo na 7. místě, v jednotlivcích se nejlépe umístil žák naší školy Petr Navláčil
na 23. místě. Celkově soutěžilo 56 žáků ze 14 krajů ČR.
Naše škola se také účastnila mezinárodní soutěže ve svařování „O ZLATÝ POHÁR LINDE“
15. ročník“, která se konala 19. – 20. 4. 2011 na SOŠ Frýdek - Místek, kde se náš žák Pašek
Vojtěch umístil v praktické části na 18. místě ze 45 soutěžících žáků.
Naše škola se také zapojila do odborné soutěže s názvem Den strojařů, která proběhla
na střední průmyslové škole v Ostravě – Vítkovicích. Ze 13 přihlášených prací žáků SŠ
obsadili naši žáci, kteří se prezentovali funkčním výukovým modelem motorového agregátu
a elektrické výzbroje vozidla Hyundai i30 celkové 7. místo.
Vybraní žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili „Ekologické konference“, která proběhla na SPŠ
Chemické a „Soutěže Červeného Kříže“ na ZŠ Zelené, kterou pořádal oblastní spolek ČČK
v rámci oslav Světového dne zdraví.
.
Učitelé naší školy uspořádali pro žáky 1. ročníku všech tříletých i čtyřletých oborů
„Zdravotnickou soutěž“, která proběhla v prostorách školy. Jejím cílem bylo prověřit znalosti
žáků ze základů první pomoci a motivovat je k aktivnímu přístupu záchrany člověka. Žáci
soutěžili v teoretických znalostech i praktických dovednostech. Soutěž se setkala s velmi
dobrým ohlasem.
Přihlášení žáci studijních oborů absolvovali ve škole mezinárodní soutěž „Matematický
klokan“.
Učitelé cizích jazyků a češtiny připravili pro žáky školní kola recitačních soutěží, ve kterých
mohli žáci předvést své dovednosti a talenty, ve třech kolech proběhla školní dějepisná soutěž.
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Soutěže pro žáky ZŠ – Dny na škole. Tato akce proběhla v rámci projektu Podpora
odborného vzdělávání. Žáci ZŠ se seznámili se školou, nabídkou vzdělávacích oborů a formou
her a soutěží se seznámili s obsahem profilových předmětů v jednotlivých oborech.
-Napájení Sluncem:
žáci se umístili na nehodnoceném místě; v případě, že se budeme rozhodovat pro účast i v
příštím ročníku této kreativní technické soutěže, je nutno žáky mnohem lépe a účinněji
motivovat - třeba i privátním zakoupením modelové stavebnice konkrétním žákem (omezené
finanční prostředky SOŠD a SOU)
EkoEnergie 2011:
- jedná se o vzdělávací program a soutěž žáků Moravskoslezského kraje na témata úspory
energie, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě, ochrana životního prostředí,
žáci prezentovali své práce před odbornou porotou, pořadateli, hosty a účastníky soutěže; čtyři
naší zástupci prezentovali své práce velmi dobře, z nichž jeden dosáhl velice pěkného úspěchu,
kdy se umístil na čtvrtém místě; svou práci prezentoval na vysoké úrovni a to jak z hlediska
odborného tak prezentačního, což odborná porota rovněž ocenila; další zástupci naši školu
taktéž příkladně reprezentovali.
Pro žáky byla soutěž přínosem tím, že se zabývali problematikou obnovitelných zdrojů,
zpracovávali a odborně konzultovali svá témata a zejména je také samostatně prezentovali před
zaplněným sálem
Středoškolská odborná činnost
Do školního kola soutěže byly přihlášeny 4 práce, tři v kategorii historie. Povstalecké
pancířové vlaky ve Slovenském národním povstání, NKDV – nástroj sovětské moci, Orient –
expres – historie a současnost legendárního vlaku, jedna v kategorii elektrotechnika,
elektronika a telekomunikace – Simulace napájení a ochrana meziměnírenského úseku.
Na základě hodnocení poroty byly do krajského kola vybrány práce Povstalecké pancířové
vlaky ve Slovenském národním povstání a Orient express – historie a současnost
legendárního vlaku, se kterou její autoři, žáci 1. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy,
postoupili do republikového kola a umístili se na 13. místě.
Sportovní oblast - meziškolní a regionální akce s organizačním podílem SOŠD nebo účastí
školy
1.

Tělovýchovné prověrky pro žáky 1. a 2. ročníků, Sportovní areál Poruba
Společnosti SAREZA, dne 7. 9., 8. 9., 14. 9. a 15. 9. 2011. Akce se zúčastnilo
celkem 14 tříd, tj. cca 350 žáků.

2.

Velká kopaná, skupina C, pořadatel SŠ společného stravování, Ostrava - Hrabůvka,
dne 23. 9. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev SŠ, družstvo SOŠ
dopravní obsadilo 2. místo a do městského finále nepostoupilo.

3.

Cyklistika - Plesenská dvacítka, 2. ročník závodu horských kol, pořadatel Dům dětí
a mládeže M. Majerové, dne 1. 10. 2010. Závodu se účastnilo celkem 9 družstev SŠ
(61 startujících). Družstvo SOŠD (7 žáků) obsadilo 6. místo.
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4.

Basketbal, skupina C, pořadatel Vítkovická SPŠ a gym., dne 14. 10. 2010. Soutěže
se zúčastnilo celkem 6 družstev SŠ, družstvo SOŠD (12 žáků) obsadilo 3. místo
a nepostoupilo do finále městské soutěže.

5.

Volejbal, skupina C, pořadatel Vítkovická SPŠ a gym. O. – Hrabůvka, dne 3. 11.
2010. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 družstev SŠ. Družstvo SOŠD (7 žáků),
obsadilo 4. místo a dalšího kola soutěže nepostoupilo.

6.

Stolní tenis, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SOŠD, dne 21. 10. 2010.
Soutěže se zúčastnilo celkem 9 tříčlenných (27 žáků) družstev. Vítěz soutěže SPŠ
O. – Vítkovice postoupil do krajského kola této soutěže. Družstvo SOŠD (4 žáci)
obsadilo 4. místo. Volejbal, skupina C, pořadatel Vítkovická SPŠ a gym. O. –
Hrabůvka, dne 3. 11. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 družstev SŠ. Družstvo
SOŠD (7 žáků) obsadilo 4. místo a dalšího kola soutěže nepostoupilo.

7.

Florbal – školní turnaj, dne 23. – 24. 11. 2010.
Soutěže se zúčastnilo celkem 14 družstev 1. – 3. ročníků studijních oborů a 1. a 2.
ročníků učebních oborů, tj. celkem 140 žáků školy. Vítězem turnaje se stalo
družstvo třídy EPE 2. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné ceny.

8.

Stolní tenis – školní turnaj, dne 24. 11. 2010.
Soutěže se zúčastnilo 14 žáků 1. – 3. ročníků. Vítězové obdrželi diplomy a drobné
věcné ceny.

9.

Plavání, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel Vítkovická SPŠ a gymnázium
O. – Hrabůvka, dne 26. 11. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev SŠ.
Družstvo SOŠD (6 žáků) se umístilo na 4. místě.

10.

Florbal, skupina C, pořadatel SOŠD, dne 9. 12. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem
8 družstev SŠ (96 žáků). Soutěž byla odehrána ve dvou skupinách. Vítězové skupin,
družstvo SOŠD a SŠ O. - Kunčice, postoupili do finále soutěže SŠ města Ostravy.
Družstvo SOŠD (17 žáků)

11.

Házená, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SPŠ elektrotechniky
a informatiky O. – Moravská Ostrava, dne 2. 12. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem
9 družstev SŠ. Družstvo SOŠD (9 žáků) obsadilo 5. místo.

12.

Šachy, soutěž SŠ města Ostravy, pořadatel SPŠ elektrotechniky a informatiky O. –
Moravská Ostrava, dne 17. 12. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev SŠ.
Družstvo SOŠD (8 žáků) skončilo na 5. místě.

13.

Florbal, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SOŠD, dne 13. 1. 2011. Do
finále postoupila 4 družstva SŠ. Družstvo SOŠD (17 žáků) 3. místo.

14.

Lyžařský výcvik, Soláň, 31. 1. – 5. 2. 2011. Kurz se zúčastnilo celkem 37 žáků,
kteří byli rozděleni do dvou družstev lyžařů a dvou družstev snowboardistů.

15.

Sálová kopaná, turnaj O putovní pohár starosty Ostrava – Jih, X. ročník, skupina B.
Ve skupině B, do které bylo zařazeno i družstvo SOŠD (16 žáků), hrálo celkem
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5 týmů. Družstvo SOŠD v této skupině obsadilo 3. místo a nepostoupilo do dalšího
kola soutěže.
16.

Basketbal – školní turnaj, dne 16. 3. 2011.
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev 1. – 3. ročníků studijních oborů a 1. a 2.
ročníků učebních oborů, tj. celkem 110 žáků školy. Vítězem se stalo družstvo třídy
MAE 1. Vedoucím soutěže byl Aleš Mosler, na organizaci akce se podílel celý
kolektiv tělocvikářů. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné ceny.

17.

Stolní fotbal, mistrovství SŠ města Ostravy, pořadatel Foosballový sportovní klub
Frýdek – Místek o.s. ve spolupráci s SPŠ O. – Vítkovice, dne 30. 3. 2011. Soutěže
se zúčastnilo celkem 52 dvoučlenných družstev, SOŠD reprezentovala 4 dvoučlenná
družstva (8 žáků). Všechna naše družstva postoupila do osmifinále, kde už dále
neuspěla. Z 52 družstev tedy patřila naše 4 družstva mezi 8 nejlepších družstev.

18.

Futsal – školní turnaj, dne 6. – 7. 4. 2011.
Soutěže se zúčastnilo celkem 18 družstev 1. – 3. ročníků studijních oborů
a 1. a 2. ročníků učebních oborů, tj. celkem 144 žáků školy. Vítězem turnaje se stalo
družstvo třídy SID 3. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné ceny.

19.

Volejbal – školní turnaj, dne 20. 4. 2011.
Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev 1. – 3. ročníků studijních oborů a 1. a 2.
ročníků učebních oborů, tj. celkem 100 žáků školy. Vítězem se stalo družstvo třídy
AUT 1. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné ceny.

20.

Cyklistika, Škodabike 2011, pořadatel Madeja sport, dne 30. 4. 2011. V kategorii
školních týmů (4 žáci) jsme bohužel pro poruchu kola jednoho jezdce nebyli
hodnoceni, z celkového počtu 962 účastníků dojel Pavel Hradil SID 2
v jednotlivcích na 172. místě.

21.

Sálová kopaná, skupina C, pořadatel SOŠD, dne 27. 4. 2011. Soutěže se zúčastnilo
celkem 7 družstev SŠ. Družstvo SOŠD (15 žáků) se umístilo na prvním místě
a postoupilo do finále.

22.

Tělovýchovné prověrky pro žáky 1. a 2. ročníků, Sportovní areál Poruba
Společnosti SAREZA, dne 11. 5., 12. 5., 18. 5. a 19. 5. 2011. Akce se zúčastnilo
celkem 14 tříd, tj. cca 350 žáků

23.

Sálová kopaná, finále soutěže SŠ města Ostravy, pořadatel SŠ O. – Kunčice, dne
27. 5. 2011. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 družstev SŠ. Družstvo SOŠD (15 žáků)
zvítězilo.
„Galerie na cestách“

Jsme odborná škola technického zaměření, ale s významným podílem humanitního
vzdělání. Na škole již druhým rokem funguje „Galerie na cestách“ a v letošním roce dokonce
vznikl i divadelní klub Thalia.
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Naše výstavy jsou koncipovány tak, aby vhodným způsobem doplnily výuku ve škole, ale také,
aby přiblížily regionální osobnosti.
Každý kraj, region má své rodáky, kterých si váží pro jejich celoživotní práci. V tomto
školním roce jsme představili pana Štěpána Neuwirtha, který patří mezi regionální spisovatele,
o kterých se sice na školách neučí, ale jejichž jméno a práce je nerozlučně spjata s tímto krajem
a tato malá výstava je upřímným poděkováním za jeho celoživotní práci.
Výstava pana Štěpána Neuwirtha byla přístupná veřejnosti od 23. 11. 2010 do 30. 3. 2011.
Je publicista, spisovatel, byl mluvčím fakultní nemocnice, je rybář, myslivec, ale především je
to člověk, která má hluboký vztah k přírodě.
Krásným vyznáním krajině Poodří je lyrická próza s názvem Vyznání krajině. Knihu ilustroval
Ludvík Kunc, který po dlouhou dobu působil jako výtvarník ZOO Stromovka.
Pan Neuwirth napsal řadu knih a většina z nich je inspirována přírodou. Dokonce i pohádky,
které napsal pro svou vnučku, jsou o přírodě. Jako mluvčího fakultní nemocnice ho však
oslovily také příběhy lidí, a tak vznikla kniha Tep nemocnice.
Výstava byla rozdělena do čtyř celků, v nichž se představil Štěpán Neuwirth jako publicista,
spisovatel, ekolog i myslivec.
Druhá část výstavní síně pak volně navozovala na vztah k přírodě, a to fotografiemi Františka
Hajnyše a miniexpozicí z přírodovědných sbírek Ostravského muzea.
Odborné zaměření školy a její obory prezentovala výstava Železnice od páry
k elektřině. Výstava byla zahájena 7. dubna 2011 a potrvá do listopadu 2011.
Nápad uspořádat výstavu zazněl od studentů EPE4, když slavila úspěch výstava
Loprais-Tatra-Dakar. Právem namítli, že naše škola není jen školou, kde se studují
automobilové obory, ale také obory železniční dopravy. A přidali ruku k dílu.
Výstava vznikla z iniciativy našich studentů čtvrtého a druhého ročníku oboru
elektrotechnika. Je třeba dodat, že na zpracování výstavy se výrazně podíleli i odborní učitelé.
Materiály jsme získávali různě, něco je ze soukromých archívů našich studentů, pomohl i pan
Zátopek – kurátor kopřivnického muzea, který nám poskytl archívní fotografie Ferdinandovy
dráhy, modely Ferdinandky zase poskytlo Národní technické muzeum a je zde zastoupena
i část Sičovy drobné železnice, na níž naši studenti jezdí.
Velké poděkování také patří podniku Cargo Ostrava a SŽDC, kteří nám poskytli nejen
výstavní exponáty moderní zabezpečovací techniky, ale zprostředkovali důležité kontakty
a velmi aktivně byli nápomocni při realizaci výstavy. Prostě řečeno, bez kolektivní práce by
tato výstava nevznikla, a proto děkujeme všem partnerům, kteří byli ochotni nám pomoci.

Zapojení školy do sdružení.
Škola byla v hodnoceném období aktivně zapojena jako člen do činnosti následujících sdružení
a asociací:
Asociace středních průmyslových škol - CZESHA
Asociace učňovských zařízení
Asociace autoškol ČR
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
SAČR - Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky
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IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Na škole byla provedena inspekce ve dnech 8. – 10. 2. 2011 Českou školní inspekcí
Moravskoslezského inspektorátu. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle §174 odst. 2 písm. b), c)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hodnocení podmínek průběhu a výsledku vzdělávání
podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školního
vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím
programem. Závěry z České školní inspekce byly shrnuty do tohoto konstatování:
Rovnost přístupu ke vzdělání je zajištěna, při přijímaní žáků ke vzdělávání škola postupuje
v souladu s právními předpisy. Škola hodnotí výsledky vzdělávání a podporuje rozvoj
vědomostí, dovedností a odborných kompetencí, škola zajišťuje bezpečnost žáků, podporuje
jejich zdravý fyzický i psychický vývoj. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně
šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci, činnost školy je v souladu s rozhodnutím o
zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Poskytování vzdělávání probíhá v souladu
s platnými učebními dokumenty. Složení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle
vzdělávacích programů. Kontrolní, informační i hodnotící systémy jsou funkční a přispívají ke
zkvalitňování podmínek školy. Svou činností škola zajišťuje všestranný rozvoj osobností žáků.
Ve sledovaném období došlo k optimálnímu zhodnocení finančních prostředků. Finanční
zdroje, které měla ve sledovaném období škola k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení
realizovaných vzdělávacích programů.

X. Základní údaje o hospodaření školy
Na rok 2010 nám byly stanoveny tyto závazné ukazatele v oblasti přímých nákladů
na vzdělávání:
limit počtu zaměstnanců
přímé náklady na vzdělávání
z toho přímé náklady
v tom prostředky na platy
OPPP
zákonné odvody
FKSP 2%
ONIV přímý
ONIV náhrady
účelové prostředky pro hodnotitele pís MZ
v tom prostředky na platy
zákonné odvody

95,01
36175,3
36150,0
26213,0
105,0
8494,0
524,0
240,0
119,0
25,3
18,6
6,3

tis. Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč
tis Kč

Stanovené závazné ukazatele na provoz:
provozní náklady celkem
z toho provozní náklady
v tom na pokrytí nákladů v oblasti ICT
účelové prostředky na málopočetné třídy
příspěvek na projekt koordinovaného vzdělávání

9645,3
6684,0
50,0
258,5 tis Kč

tis Kč
tis Kč
tis Kč
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odborných učitelů
účelově určeno na krytí odpisů

54,0
2601,0

tis Kč
tis Kč

Závazný ukazatel počtu zaměstnanců byl dodržen a podkročen:
Počet zaměstnanců

Závazný ukazatel 2010
95,01

skutečnost 2010
92,803

K 31. 12. 2010 činil počet zaměstnanců v hlavním činnosti ve fyzických osobách 95 osob:
z toho pedagogové
69 osob
v tom učitelé
43
učitelé OV
26
ostatní zaměstnanci
26 osob
v tom TH
11
dělníci
15
V roce 2010 jsme obdrželi následující prostředky z účelových dotací z rozpočtu KÚ:
Účelová dotace ÚZ 0 – na provozní náklady – prostředky byly využity zejména k úhradě
nákladů na energie a nákladů bezprostředně souvisejících se vzděláváním (materiál pro OV,
učební pomůcky, nájem odloučeného pracoviště, revize a odborné prohlídky, služby
zpracování dat apod.) a k zajištění přístupu k ICT.
Účelová dotace ÚZ 130 – na ocenění pedagogických pracovníků – prostředky použity
na odměnu ředitele školy při příležitosti Dne učitelů.
Účelová dotace ÚZ 131 – určena na dofinancování přímých nákladů na podporu
málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce – dotace použita na financování PP
a odvodů v měsíci říjnu a listopadu u vyučujících oborů Autolakýrník a Karosář
Účelová dotace ÚZ 203 – na Evropský projekt koordinovaného vzdělávání – použita pro krytí
nákladů souvisejících s přípravou a zabezpečením školení.
Účelová dotace ÚZ 205 – na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetkudotace nebyla vyčerpána z důvodu o měsíc opožděné dodávky a tudíž i odpisu trenažeru
pro autoškolu. Částka Kč 2 826,88 byla předmětem odvodu do rozpočtu MSK
Odvod z investičního fondu do rozpočtu KÚ ve výši 738 tis. Kč byl realizován v pravidelných
čtvrtletních splátkách.

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
PROJEKT STŘEDNÍ ŠKOLA – BRÁNA K TECHNICKÉ KARIÉŘE

Projekt je realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
předkladatel projektu: RPIC-ViP s.r.o., škola je do projektu zapojená jako partner (celkem
21 škol).
Žadatelem projektu je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, partnery
projektu jsou: RPIC-ViP a Asociace středních průmyslových škol České republiky
Poskytovatel dotace/dotační titul: Moravskoslezský kraj/globální grant: CZ.1.07/1.1.07
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

53

Termín realizace: 12/2008 – 11/2011
Cílové skupiny projektu: žáci středních škol (plán 420 žáků 3. a 4. ročníku)
Projekt Střední škola – brána k technické kariéře pokračoval v tomto školním roce pouze
dalším provozováním portálu, na kterém se zaregistrovali další žáci školy. Tento portál byl
vytvořen za účelem komunikace žáků s potenciálními zaměstnavateli. Ze strany žáků nebyl
o tento portál velký zájem, žáci předpokládali snazší kontakty při zajišťování brigád, případně
hledání práce po absolvování střední školy, to se však nestalo.

PROJEKT IMPLEMENTACE MULTIMEDIÁLNÍHO PROGRAMU ZÁKLADY PRNVÍ
POMOCI DO VÝUKY VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZŠ A SŠ MSK

Škola se zapojila do projektu, který s podporou kraje realizovala střední zdravotnická škola
CZ. 1.07/1.1.07/11.0149
V rámci projektu vznikl materiál pro výuku základů první pomoci na základních a středních
školách Moravskoslezského kraje
Pro využívání materiálů bylo již dříve proškoleno 13 pedagogů z úseku teoretického
i praktického vyučování. Byli seznámeni s obsahem didaktických materiálů, principem jejich
využívání při výuce – výkladu a procvičování zásad první pomoci.
Obdrželi jsme 3 sady – výukové DC Základy první pomoci, pracovní listy pro učitele, pracovní
listy pro žáka, které byly využívány pro nácvik základů první pomoci (1 sada pro odborný
výcvik, 2 sady pro úsek teoretického vyučování). Tyto sady jsou nadále využívány pro
seznámení žáků se základy první pomoci a k názorným ukázkám ošetření jednotlivých druhů
zranění. S využitím projekční techniky a interaktivních tabulí bude využití těchto materiálu
nadále pokračovat.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.07/03.0059
Název projektu: Inovativní formy spolupráce škol a firmy ČD v Moravskoslezském kraji
Rozpočet projektu celkový: 1 129 411,04
Role v projektu:
partner bez finančního podílu na rozpočtu
Období realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 4. 2012
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Stručný popis projektu:
Hlavní náplní projektu je umožnit žákům SOŠD a SOU Ostrava-Vítkovice, na které jsou
vyučovány obory provoz a ekonomika dopravy, Elektrotechnika a Mechanik kolejových
vozidel, propojení teorie s praxí. Netradiční formou jim umožnit získat znalosti a dovednosti
z oblasti železniční dopravy a směřovat je k získání potřebných kompetencí pro budoucí výkon
povolání. Jedná se o uskutečnění odborné stáže v ČR a odborné exkurze v Bruselu, které budou
zaměřené na železniční dopravu. Druhou stěžejní oblastí jsou motivačně informační aktivity
pro žáky 8. a 9. ročníků základní školy v MS kraji, tzv. Station days a Dny železniční dopravy,
kdy za realizaci těchto aktivit jsou zodpovědní žáci střední školy.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.07/03.0092
Název projektu:
Inovace pro střední školy
Rozpočet projektu celkový: 2 212 396,40
Role v projektu:
partner s finančním podílem na rozpočtu
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Váš rozpočet v projektu:
144 977,63
Období realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 6. 2012
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Stručný popis projektu:
Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních škol nejnovější poznatky z oblasti
inovací na bázi nejlepších poznatků a praktik, a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání
v technických oborech a posílit jejich rychlou integraci do výrobních a vývojových procesů.
Cílem je rozvinout další kompetenci absolventů středních škol, a to inovační myšlení.
V připravovaném modulu budou prioritně, podle připravených výukových materiálů, formou
školení, workshopů a koučinku, vytrénování učitelé vybraných škol, kteří vzniklý modul
pilotně ověří v každé ze zapojených partnerských škol a vytvoří studijní materiály pro své
žáky. Do projektu bude zapojeno 10 učitelů a 200 žáků SŠ.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.07/03.0042
Název projektu:
Výukové objekty v systému MOODLE a SMART Board
Rozpočet projektu celkový: 2 240 500,Role v projektu:
příjemce
Váš rozpočet v projektu:
2 209 537,26
Období realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 6. 2012
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Stručný popis projektu:
Projekt si klade za cíl zlepšit kompetence žáků i učitelů cestou inovace metod, využitím
nových výukových objektů a zavedením e-learningového prostředí MOODLE pro výuku
i domácí přípravu žáků. Cílem projektu je zpracovat a implementovat do výuky nové formy
a metody práce. Pro vybrané předměty zpracovat učivo prvních dvou ročníků a vytvořit
elektronické výukové materiály, vč. prezentací, na velkoplošné dotykové interaktivní tabuli
vyráběné SMART Technologies, která je aktivní za pomoci projekce a počítače.
Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové. E-learningové prostředí bude zpřístupněné ostatním
SŠ a bude doplňováno o další předměty. Výukové objekty budou otevřené, uživatelé si je
budou moci doplňovat a rozšiřovat.
Číslo projektu:
CZ. 1. 07/ 3. 2. 00/11. 001
Název projektu:
UNIV 2 KRAJE
Vaše role v projektu: partner bez finančního podílu na rozpočtu
Období realizace projektu: 4/2010 – 6/2012
Poskytovatel: NÚOV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
Stručný popis projektu:
Projekt UNIV 2 - KRAJE navazuje na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního
vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé)
realizovaný v letech 2005 až 2008. Je realizován v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora
nabídky dalšího vzdělávání. Projekt má napomoci středním školám při proměně v centra
celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou
nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy
ze všech krajů ČR kromě Prahy. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak
v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Cílem projektu, UNIV
2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra
celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení - vytvořit 325
center celoživotního učení na středních a vyšších odborných školách. Programy dalšího
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vzdělávání se budou tvořit ve třech vlnách. První vlna duben 2010 až březen 2011, druhá vlna
duben 2011 až březen 2012 a třetí vlna září 2011 až červen 2012. Programy dalšího vzdělávání
budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech
počátečního vzdělávání, což přispěje k propojování počátečního a dalšího vzdělávání.
V rámci tvorby programů dalšího vzdělávání projektu lektorský tým školy připravil 1. program
DV – Servisní pracovník v pneuservisu a dále pokračuje na připravené 2. pracovní
verzi programu – Svařování plastů se zaměřením na silniční vozidla.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.07/02.0141
Název projektu: AutoNet, nová kvalita výuky v autooborech na středních školách
s efektivním využitím prostředků ICT
Rozpočet projektu celkový: 18 118 006,80
Role v projektu:
partner s finančním podílem na rozpočtu
Období realizace projektu: 1. 11. 2009 – 30. 6. 2012
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Stručný popis projektu:
Současné výukové metody odborných předmětů a chybějící výukové materiály (VM)
neumožňují aktuálně rozvíjet potřebné kompetence žáků vyžadované na trhu práce.
K aktuálnímu využívání e-learmingu a jeho začlenění do výuky odborných předmětů chybí
potřebné zkušenosti a zázemí.
Hlavní cílovou skupinou budou žáci autooborů a další cílovou skupinou budou pedagogové
podílející se na jejich výuce. Začlenění partnerů do projektu umožní rychlé a kvalitní
zpracování chybějících VM, inovaci výukových metod o aktivní využívání e-learmingu. Dále
umožní vzájemnou výměnu zkušeností pedagogů.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky celkem 21 stěžejních témat autooborů. Projekt podpoří
1 850 žáků a 70 pedagogů a bude vytvořeno 22 nových produktů.

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Kurzy realizované pro veřejnost v rámci svářečské školy:
- ZP311 1,2 1.1 ( 5 pracovních dnů )
3 kurzy, v kterých proběhla výuka 10 pracovníků
-

ZP135 – 1 1.1 ( 5 pracovních dnů )
1 kurz, v kterém proběhla výuka 8 pracovníků

-

ZK111 – 1 1.1 ( 10 pracovních dnů )
1 kurz, v kterém proběhla výuka 3 pracovníků

-

ČSN EN – 287 1 ( 3 dny, úřední zkoušky )
1 kurz, v kterém proběhla výuka 2 pracovníků.
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Proškolení pracovníků SOŠD Ostrava
ČSN EN – 287 ( úřední zkouška )–
Bc. Janošec metoda 311 ( el.oblouk v ochranné atmosféře)
111 ( el. oblouk obalenou elektrodou )
Moravec St. metoda 135 ( el. oblouk v ochranné atmosféře)
3. Periodické přezkoušení.
Pracovníci SOŠD Ostrava – 6 absolventů
Pracovníci cizích organizací v počtu 142 absolventů, což představuje 192 svářečských
metod
Periodické přezkoušení provedeno mimo SOŠD Ostrava v těchto organizacích:
13.10.10 – MN Ostrava - Fifejdy
5.11.10 – Kaltservis Ostrava
16.12.10 – El. Spol s.r.o.
21.1. 11 – Arktis s.r.o. Havířov
3.2.11 – FN Ostrava-Poruba
15.2.11 – Tozos s.r.o. Tošanovice
10.3.11 – Affed a.s. Opava
11.3.11 – Unigeo a.s.
27.4.11 – ACA Hlučín
18.5.11 – Weldko s.r.o. Těrlicko
Kurzy realizované pro veřejnost v rámci školícího střediska AŠ.
Škola má Akreditaci k provozování výuky a výcviku v rámci AŠ pro tyto činnosti:
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – vstupní školení
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – pravidelné školení
V rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – vstupní školení v rozsahu
140 hodin, proběhly 2 kurzy s počtem 8 žadatelů.
V rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupiny C, E – pravidelné školení 7
hodinové, proběhl 1 kurz s počtem 6 žadatelů.
Ve školním roce 2010/11 se začal vyučovat ve třídě SID 3 předmět Provoz silniční dopravy,
který v rámci RVP, ŠVP uvedeného oboru má návaznost na zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů skupiny C. Žáci během 2 let získají znalosti pro zkoušku z odborné
způsobilosti řidičů skupiny C a mají možnost po vykonání zkoušky získat profesní průkaz
řidiče.
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XIII. Projekty předložené a školou realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:
Název prioritní osy:
Číslo oblasti podpory:
Název oblasti podpory:
Číslo podoblasti podpory :
Název podoblasti podpory:
Název výzvy:

ROP NUTS II Moravskoslezsko
10.2
Podpora prosperity regionu
10.2.1
Infrastruktura veřejných služeb
10.2.1.1
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Výzva č. 2.1 - 08 Modernizace výuky

Název projektu:

Modernizace výuky odborných i všeobecně vzdělávacích
předmětů v návaznosti na RVP

Rozpočet projektu:

2 000 323,- kč

Záměrem školy je poskytovat žákům takové komplexní vzdělávání v oblasti teoretických
i praktických znalostí a dovedností, aby našli své uplatnění na trhu práce.
Cílem projektu „Modernizace výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů
v návaznosti na RVP“ je modernizace IT učeben a zavádění moderních technologií do dalších
učeben. Projekt navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Moravskloslezského kraje (2008). Dodávka vybavení projektu byla ukončena 31. 8. 2010
a zkušební provoz a odladění systémů probíhalo v měsíci září 2010.
Modernizována byla učebna výpočetní techniky, kde probíhá výuka ICT všech oborů a výuka
technického kreslení. Modernizace spočívala ve výměně datové kabeláže lokální sítě LAN a
bylo dosaženo zvýšení přenosové rychlosti pro možnost výuky grafických aplikací. Původní
počítače byly z projektu „INDOŠ“ (pořízeny v roce 2002) a neumožňovaly použití nových
kreslících programů. Dodáno bylo 25 ks počítačů včetně monitorů a potřebné softwarové
vybavení (24ks pro žáky a 1 pro učitele). Projekt dále modernizoval další učebny
(elektrolaboratoř), kde nyní probíhá elektrické měření, výuka ITC, výuka technického kreslení,
odborných předmětů elektrooborů a elektrická měření s využitím výpočetní techniky.
Modernizace v této učebně spočívala ve výměně 21 ks počítačů a monitorů (20 PC pro žáky a 1
pro učitele). Pro výuku předmětu technického kreslení byly počítače vybaveny softwarovým
programem na zpracování grafických aplikací - Autodesk Design Academy 2011. V dalších
dvou učebnách byla instalována interaktivní tabule Smart Board 685 Dual Touch, počítač,
dataprojektor a ozvučení. Tím je dosaženo také toho, že je postupně zaváděn e-learning do
výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Ve třech multimediálních učebnách byly
nově instalovány interaktivní tabule Smart Board 685 Dual Touch, počítače a dataprojektory.
Tím se rozšířují možnosti výuky o e-learning a bude možné zavádět nové výukové systémy do
učení. V dalších pěti učebnách byly vyměněny již nevyhovující počítače a monitory. Pro
lokální síť LAN dvou IT učeben a elektrolaboratoř (pro 77PC) byl nahrazen zastaralý server.
Datum zahájení projektu:

09.09.2009

Datum ukončení projektu:

29.10.2010
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XIV. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Na naší škole působí odborová organizace ČMOS pracovníků ve školství. Vedení školy se
pravidelně schází s výborem odborové organizace a na jednáních jsou projednávány zejména
otázky pracovně právních vztahů a organizačních změn, tvorba a kontrola plnění kolektivní
smlouvy, záměry vedení školy v oblasti personální, technického rozvoje, hospodaření školy
a v neposlední řadě dlouhodobý záměr v oblasti struktury vyučovaných oborů a odborného
zaměření školy. V uplynulém školním roce se vedení se zástupci odborové organizace setkalo
na čtyřech jednáních. O jednáních je vyhotoven zápis odsouhlasený oběma stranami.
Ředitel školy se zúčastňuje pravidelně členských schůzí odborové organizace a podává
informace o činnosti školy a odpovídá na dotazy členů odborové organizace. Spolupráce
vedení školy a odborové organizace je konstruktivní a hledá vždy odpovídající a oboustranně
přijatelné řešení vzniklých situací.

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

.........................................
Mgr. Miroslav Dočkal
ředitel
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