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1. Základní údaje o organizaci 

Název školy: 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková 

organizace 

Sídlo školy: 

17.listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba 

Zřizovatel: 

Moravskoslezský kraj 

1.1 Charakteristika školy 

 Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Profesor 

Zdeněk Matějček svou celoživotní prací dětského pediatra a psychologa bojoval o zdravý 

vývoj dětí.  

 Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném 

rozsahu. K nim patří žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním 

a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí).  

 Střední škola, jako právnická osoba, sdružuje střední školu, domov mládeže a školní 

jídelnu.  

 Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je 

komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické 

vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže 

a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, společenský sál, 

nově rekonstruovaný plavecký bazén, venkovní hřiště.  

 K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku 

informačních a komunikačních technologií, pro výuky psaní na počítači, gastronomické 

učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový 

sál a odborné dílny.  

 Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního 

vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní 

i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme 

bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických, kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek. Pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce škola zřídila 

v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, speciální 

pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.  

 V oblasti sociálního znevýhodnění věnuje škola pozornost rozšíření nabídky oborů 

středního vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky 

etnických skupin a příslušníky národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, 

což patří mezi priority Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání. Na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje 

funkce asistenta pedagoga.  

 Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, do kterých formou individuální integrace 

zařazujeme maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách 

speciálních, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků, zejména s těžším stupněm postižení.  

 Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně. Školní kuchyně je vybavena 

dle platných hygienických norem a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. 

Žákům a zaměstnancům je také k dispozici školní bufet.  
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 Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.  

 Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost například společenské akce a rodinné 

oslavy ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, prodej 

zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin. 

 Škola také pořádá kurzy v oblasti profesních kvalifikací na základě autorizace 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství. 

Veškerou svou činností usiluje naše střední škola o to, aby se stala moderním centrem 

vzdělávání žáků zdravých a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Organizační struktura: 

- ředitel školy 

- úsek teoretického vyučování 

- úsek praktického vyučování 

- úsek výchovy mimo vyučování (domov mládeže a sportovní areál) 

- úsek ekonomický 

- úsek správy majetku 

 

Odloučená pracoviště: 

- Čs. legií 42,  742 83  Klimkovice 

- K. Pokorného 1742 , 708 00 Ostrava - Poruba 

- U Hrůbků 115,  709 00 Ostrava - Nová Ves 

 

Služby pro veřejnost: 

- sportovní areál 

- školní restaurace – pořádání společenských akcí 

- přednáškový sál 

- ubytování 

- rekvalifikační kurzy, semináře 

- prodej zahradnických výrobků 

- prodej cukrářských výrobků 

- aranžování květin 
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1.2 Údaje o vedení školy 

Poradní sbor ředitele  

Ing.  Maresz  Radovan ředitel školy 

Ing. Gvozd  Milan  statutární zástupce ředitele školy, vedoucí ekon. úseku 

Mgr. Gilar  Jiří  zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 

Mgr. Pilichová Dáša  zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 

Mgr. Trembač Lukáš  zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 

Mgr. Mráček Richard zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 

  Šimíček Michal  vedoucí správy majetku 

Mierva  Vladislav vedoucí vychovatel 

1.3 Adresa pro dálkový přístup a důležitá telefonní čísla 

e-mail:  skolspec@sos.eridan.cz 

web. stránky:   www.skolspec.cz 

fax školy:   59 6924 191 

škola – recepce (vrátnice): 59 6909 310 (stát.linka 59 6909 111) 

ředitel:   Ing. Radovan Maresz 59 6909 301 (stát.linka 59 6916 191) 

sekr. ředitele:  Eva Bílková 59 6909 302  

statut. zást. ředitele:  Ing. Milan Gvozd  59 6909 314  

zástupci ředitele:  Mgr. Jiří Gilar 59 6909 313 

  Mgr. Dáša Pilichová 59 6909 309 

Mgr. Lukáš Trembač 59 6909 303 

Mgr. Richard Mráček 59 6909 282 

ved. správy majetku: Michal Šimíček 59 6909 317 

domov mládeže: Vladislav Mierva 59 6909 210 

1.4 Údaje o školské radě 

Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada na naší škole v tomto složení: 

předsedkyně:   Mgr. Eva Sroková, zástupce zřizovatele 

místopředseda: Jaroslav Kubíček 

zapisovatelka:  PaedDr. Ivana Hotová 

členové:  Ludmila Dokoupilová 

Monika Káňová 

Mgr. Olga Rosenbergerová  

Ve školním roce  2013/2014  se sešla ŠR celkem dvakrát - 16. 10. 2013  a 25. 2. 2014. 

Na svých schůzích projednala veškeré dokumenty, stanovené §167 a §168 Zákona č.561/2004 

Sb. 

Na obou jednáních byli jako hosté přítomni ředitel školy Ing. Radovan Maresz a statutární 

zástupce ředitele Ing. Milan Gvozd, vedoucí ekonomického úseku. Volební období ŠR 

v uvedeném složení končí ke dni 31. 8. 2014. 
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2. Přehled oborů vzdělání 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 

Všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, obory středního vzdělání s výučním 

listem a obory středního vzdělání realizované na SŠ prošly řádným schvalovacím řízením 

a byly MŠMT ČR pro naši školu schváleny a zařazeny do školského rejstříku. 

Druh studia: střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 

Forma vzdělávání: denní, dálková 

Vzdělávání na SŠ probíhá podle schválených pedagogických dokumentů. 

2.1 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

a) denní forma vzdělávání 

75 - 41 - M/01 Sociální činnost 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost. 

Vydalo MŠMT dne 6.5.2009, č.j. 9325/2009-23 s platností od 1.září 2011 počínaje 

1. ročníkem. 

75 - 41 - M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, 

vydalo MŠMT dne 6.5.2009, č.j. 9325/2009-23 s platností od 1.září 2011 počínaje 

1. ročníkem. 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Hotelnictví, vydalo MŠMT 

dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2008 počínaje 

1. ročníkem. 

18-20-M/01 Informační technologie 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Informační technologie, 

vydalo MŠMT dne 29.5.2008, č.j. 6 907/2008-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2010 

počínaje 1. ročníkem. 

75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost 

Pedagogické dokumenty schválilo MŠMT ČR dne 30. srpna l995, č.j. 21 258/95-23 

s platností od l. září l995 počínaje l. ročníkem. 

75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost 

Pedagogické dokumenty schválilo MŠMT ČR dne 30. srpna l995, č.j. 21 258/95-23 

s platností od l. září l995 počínaje l. ročníkem. 

75-41-M/005 Sociální péče – sociální činnost pro etnické skupiny 

Pedagogické dokumenty schválilo MŠMT ČR dne 18.6.1998, č.j. 21 350/98-23/231 

s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem. 

b) dálková forma vzdělávání 

75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství - tříleté (navazující), ukončené MZ. 

Pedagogické dokumenty schválilo MŠMT dne 30.7.2003, č.j. 24198/03-23 s účinností od  

1.září 2003 počínaje 1. ročníkem. 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – pětileté, ukončené MZ. 
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Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/02 Pedagogika pro 

asistenty ve školství. Vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23 s platností od 1. září 

2011 počínaje 1. ročníkem. 

75-41-M/005 Sociální péče – sociální činnost pro etnické skupiny – pětileté, ukončené MZ. 

Pedagogické dokumenty schválilo MŠMT ČR dne 18.6.1998, č.j. 21350/98-23/231 s platností 

od 1.září.1998 počínaje 1. ročníkem. 

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – pětileté, ukončené MZ. 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální 

činnost. Vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23 s platností od 1. září 2013 počínaje 

1. ročníkem.   

2.2 Obory středního vzdělání s výučním listem – denní forma vzdělávání 

29-54-H/01 Cukrář 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Cukrář, vydalo MŠMT dne 

28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-příprava jídel) 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Kuchař - číšník, vydalo 

MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2009 počínaje 

1. ročníkem. 

29-53-H/01 Pekař 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Pekař, vydalo MŠMT dne 

28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 33-58-E/01 Zpracovatel 

přírodních pletiv. Vydalo MŠMT dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23. Výuka dle ŠVP probíhá 

od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem. 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Potravinářská výroba, 

vydalo MŠMT dne 29.5.2008, č.j. 6 907/2008-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2010 

počínaje 1. ročníkem.  

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací 

služby, vydalo MŠMT dne 29.5.2008, č.j. 6 907/2008-23. Výuka dle ŠVP probíhá od           

1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem. 

41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Zahradnické práce, vydalo 

MŠMT dne 29.5.2008, č.j. 6 907/2008-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2010 počínaje 

1. ročníkem.  

41-52-E/01 Zahradnické práce 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání Zahradnické práce, vydalo 

MŠMT dne 29.5.2008, č.j. 6 907/2008-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2010 

počínaje  1. ročníkem.  

75-41-E/01 Pečovatelské služby 
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Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 75-41-E/01 Pečovatelské 

služby, vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č.j. 9325/2009-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 

2011 počínaje 1. ročníkem. 

66-51-E/01 Prodavačské práce 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 66-51-E/01 Prodavačské 

práce. Vydalo MŠMT dne 29.5.2008, č.j. 6 907/2008-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 

2011 počínaje 1. ročníkem. 

69-54-E/01 Provozní služby 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 69-54-E/01 Provozní 

služby, vydalo MŠMT dne 29. 5. 2008, č.j.6 907/2008-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 

2013 počínaje 1. ročníkem. 

   

2.3 Obory středního vzdělání 

a) denní forma vzdělávání 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola 

jednoletá. Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2010, č.j.13 155/2010-28. Výuka dle ŠVP probíhá 

od 1. 9. 2012 počínaje 1.ročníkem. 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola 

dvouletá. Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2010, č.j.13 155/2010-28. Výuka dle ŠVP probíhá 

od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

a) 

Úsek teoretické vyučování počet Plnění kvalifikace 

interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 37,9 92,1 % 

interních učitelé odborných předmětů 31,3 90,4 % 

asistenti pedagoga 17,0  

Celkem 86,2  

b) 

Úsek praktického vyučování počet Plnění kvalifikace 

učitelé OV a PV 37,5 88 % 

c) 

Úsek domova mládeže počet 

vychovatelé 7,5 

d) 

Nepedagogičtí pracovníci počet 

správa školy 14,5 

školní jídelna 7,0 

údržba 7,0 

úklid 14,8 

vrátnice 4,0 

bezpečnostní pracovník domov mládeže  

(noční dozor) 

1,0 

obsluha bazénu 5,0 

Celkem 49,0 

 

 

 

  



10 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách se řídí následujícími právními předpisy: 

 561/2004 Sb. Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 671/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 

 500/2004 Sb. Zákon Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 

a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů by měl v zásadě odpovídat počtu žáků 

otevíraného prvního ročníku. Neměl by přesáhnout nejvyšší možný počet žáků v ročníku 

podle zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení, stejně tak by neměl součet budoucích 

přijatých uchazečů a žáků školy v daném oboru vzdělání přesáhnout maximální počet žáků 

v oboru vzdělání, který je uveden v Rejstříku škol a školských zařízení.  

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 probíhalo v souladu s Organizačním zajištěním 

přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2014/2015 schváleným přijímací komisí 

a ředitelem školy. 

Přijímací komise pracovala ve složení: 

Předseda: 

Ing. Radovan Maresz, ředitel školy 

Místopředseda: 

Mgr. Dáša Pilichová, zástupce ředitele 

Tajemník: 

Miroslava Škovranová, sekretářka zástupců ředitele 

Členové: 

Mgr. Lukáš Trembač, zástupce ředitele 

Mgr. Richard Mráček, zástupce ředitele 

Mgr. Jarmila Volná, vedoucí učitelka 

Mgr.Kateřina Teuerová, výchovná poradkyně, školní speciální pedagožka  

Mgr. Eva Sedlačíková, školní speciální pedagožka 

 

4.1 Souhrnné údaje o přijímacím řízení a jeho kritéria 

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – denní 

forma vzdělávání, 1. kolo pro školní rok 2014/2015  

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2014/2015 do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  - denní 

formy vzdělávání: 
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Kód Název oboru Počet  

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

18-20-M/01 Informační technologie  

(jen pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami) 

13 1 14 ano 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a 

turismus) 

29 1 30 ano 

75-41-M/01 Sociální činnost  58 2 60 ano 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke 

vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 

k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 15. 3. 2014 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší 

školy (http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni), případně zakoupit v prodejnách 

SEVT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:   

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, 

- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč 

splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky 

nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných 

ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, 

- rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou podle odst. 3 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,  

- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo 

zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, 

obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací 

zkoušky, 

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích, 

- volba termínu přijímací zkoušky, tj. 22. nebo 23. 4. 2014. 

 

III. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

a v souladu s písm. c) § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení na školní rok  2014/2015 do jednotlivých 

oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  - denní formy vzdělávání.  

 

http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni
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Základní kritéria: 

1. Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.  

2. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na 

základě výsledků přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, 

minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám 

přijímacího řízení.  

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 

počtu bodů. 

 

CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ: 

1. Přijímací zkouška se skládá z testu z českého jazyka a literatury a z testu 

z matematiky. Každá ze dvou částí přijímací zkoušky se hodnotí zvlášť. V českém 

jazyce může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50. V matematice může uchazeč 

dosáhnout max. počet bodů 50. Uchazeč může při přijímací zkoušce získat max. 100 

bodů.  

 

2. K celkovému součtu bodů, které uchazeč dosáhl v přijímací zkoušce z českého jazyka 

a literatury a matematiky, budou přičteny body za znalosti uchazeče vyjádřené 

hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. 

pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky 

vypočtený s přesností na 2 desetinná místa. Za tento průměrný prospěch získá uchazeč 

následující počet bodů: 

 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,10 100 1,41 – 1,50 60 1,81 – 1,90 20 

1,11 – 1,20 90 1,51 – 1,60 50 1,91 – 2,00 10 

1,21 – 1,30 80 1,61 – 1,70 40 2,01 – více 0 

1,31 – 1,40 70 1,71 – 1,80 30   

 

Znamená to, že uchazeč může získat max. 200 bodů součtem bodů za přijímací 

zkoušku (max. 100 bodů) a za znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání (max. 100 

bodů). 

 

3. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria 

budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů 

jejich pořadí. Pomocná kritéria budou uplatněna v následujícím pořadí: 

- Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 

z matematiky. 

- Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy 

povinné školní docházky. 
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- Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední 

absolvované třídy povinné školní docházky. 

- Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. Umístění uchazeče na 1. – 3. místě ve vědomostních nebo 

odborných soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně. 

Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

 

Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných 

uchazečů.  

Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. 

 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro daný obor vzdělání. 

 

18-20-M/01 Informační technologie 

 

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 

 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře, 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví,  

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- závažné duševní nemoci a poruchy chování.  
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Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková 

forma vzdělávání, 1. kolo pro školní rok 2014/15 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2014/2015 do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou  - dálkové formy 

vzdělávání: 

 

Kód Název oboru Počet  

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty  

ve školství 

29 1 30 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke 

vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 

k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 20. 3. 2014 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší 

školy (http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni), případně zakoupit v prodejnách 

SEVT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, 

- ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníků, ve kterém uchazeč splnil 

povinnou školní docházku, 

- rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou podle odst. 3 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,  

- posudek školského poradenského zařízení o případném zdravotním postižení 

nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče,  

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

III. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

a v souladu s písm. c) § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení na školní rok  2014/2015 do oboru středního 

vzdělání s maturitní zkouškou  -  dálkové formy vzdělávání.  

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího 

vzdělávání (průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí poslední absolvované 

třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 x průměrný 

prospěch = počet bodů /max. 20/).  

http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni
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2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně – 5 bodů. Započítávají se max. 

2 účasti, tj. 10 bodů. Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným 

způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. Při rovnosti bodů 

rozhoduje lepší průměrný prospěch z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované 

třídy povinné školní docházky. 

4. Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání v platném znění, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. 

 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro daný obor vzdělání. 

 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 

 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

  



16 

 

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem – denní forma 

vzdělávání, 1. kolo pro školní rok 2014/15 

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2014/2015 do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem - denní formy 

vzdělávání: 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

29-53-H/01 Pekař 29 1 30 ne 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  

(Kuchař-číšník-příprava jídel) 

29 1 30 ne 

29-54-H/01 Cukrář 29 1 30 ne 

 

Obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – součástí přihlášky musí být 

odborný posudek k integraci ze speciálně pedagogického centra (SPC) nebo pedagogicko-

psychologické poradny (PPP): 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

(Cukrářské práce)  

13 1 14 ne 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 

(Košíkářské práce) 
13 1 14 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce 13 1 14 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce  

(Pěstování a aranžování květin) 

13 1 14 ne 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  13 1 14 ne 

69-54-E/01 Provozní služby  13 1 14 ne 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 13 1 14 ne 

66-51-E/01 Prodavačské práce 13 1 14 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke 

vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 

k těmto kritériím). 
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2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 15. 3. 2014 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší 

školy (http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni), případně zakoupit v prodejnách 

SEVT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, 

- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč 

splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky 

nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných 

ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, 

- rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou podle odst. 3 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,  
- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo 

zdravotním znevýhodnění uchazeče, 

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

 

III. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 

v souladu s písm. c) § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení na školní rok  2014/2015 do jednotlivých 

oborů středního vzdělání s výučním listem - denní formy vzdělávání.  

 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 

absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 x 

průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

- Uchazeč nesmí být hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí 

posledního ročníku základní školy stupněm horším než dostatečný. Pokud 

tento požadavek nesplňuje, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.  

- Uchazeč nesmí být hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí 

posledního ročníku základní školy sníženou známkou z chování. Pokud tento 

požadavek nesplňuje, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

- Uchazeč musí být v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy hodnocen ze všech předmětů.  Pokud tento požadavek 

nesplňuje, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně – 5 bodů. Započítávají se max. 

2 účasti, tj. 10 bodů. Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným 

způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. Při rovnosti bodů 

rozhoduje lepší průměrný prospěch z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované 

třídy povinné školní docházky. 

http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni
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4. Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání v platném znění, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. 

 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro daný obor vzdělání. 

29-54-H/01 Cukrář 

29-53-H/01 Pekař 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví, 

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.  

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař – číšník – příprava jídel) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře,  

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví, 

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

41-52-E/01 Zahradnické práce 

41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických,  

- prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických,  

- přecitlivělost na alergizující látky,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví. 
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29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických,  

- prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických,  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví,  

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

66-51-E/01 Prodavačské práce 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře, 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických,  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví,  

- prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění, 

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

69-54-E/01 Provozní služby 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví. 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře, 

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 
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- závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů, 

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických,  

- prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických,  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

 

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání - denní forma vzdělávání,  

1. kolo pro školní rok 2014/15  

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2014/2015 do jednotlivých oborů středního vzdělání - denní formy vzdělávání: 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 9 1 10 ne 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 23 1 24 ne 

 

Obory jsou určeny jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  – součástí 

přihlášky musí být odborný posudek k integraci ze speciálně pedagogického centra (SPC) 

nebo pedagogicko-psychologické poradny (PPP). 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke 

vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 15. 3. 2014 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší 

školy (http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni), případně zakoupit v prodejnách 

SEVT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, 

- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 

splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení 

nebo jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na 

http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni
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přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, 

- rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou podle odst. 3 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,  

- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo 

zdravotním znevýhodnění uchazeče,  

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

 

III. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 

v souladu s písm. c) § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 do jednotlivých 

oborů středního vzdělání - denní formy vzdělávání.  

 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 

absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 x 

průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně – 5 bodů. Započítávají se max. 

2 účasti, tj. 10 bodů. Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným 

způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. Při rovnosti bodů 

rozhoduje lepší průměrný prospěch z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované 

třídy povinné školní docházky.  
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Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – denní 

forma vzdělávání, 2. kolo pro školní rok 2014/2015 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2014/2015 do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  - denní 

formy vzdělávání: 

Kód Název oboru Počet  

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

65-42-

M/01 

Hotelnictví (Hotelnictví a 

turismus) 
9 1 10 ne 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke 

vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 

k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 22. 5. 2014 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší 

školy (http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni), případně zakoupit v prodejnách 

SEVT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:   

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (stáhnout na 

www.skolspec.cz), 

- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč 

splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky 

nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných 

ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, 

- rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou podle odst. 3 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,  

- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo 

zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, 

obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací 

zkoušky, 

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

 

III. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 

v souladu s písm. c) § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni
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zveřejňujeme kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok  2014/2015 do 

jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  - denní formy vzdělávání.  

Základní kritéria: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 

absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 x 

průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). Tento průměrný prospěch z prospěchu 

za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné 

školní docházky nesmí být horší než 2,20. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně – 5 bodů. Započítávají se max. 

2 účasti, tj. 10 bodů. Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným 

způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. Při rovnosti bodů 

rozhoduje lepší průměrný prospěch z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované 

třídy povinné školní docházky. 

 

Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání v platném znění 

 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro daný obor vzdělání. 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře, 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, 

s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit 

ohrožení zdraví,  

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem – denní forma 

vzdělávání, 2. kolo pro školní rok 2014/15 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2014/2015 do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem - denní formy 

vzdělávání: 

 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

29-53-H/01 Pekař 21 1 22 ne 

65-51-H/01 Kuchař-číšník  

(Kuchař-číšník-příprava jídel) 

2 1 3 ne 

29-54-H/01 Cukrář 3 1 4 ne 

 

Obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – součástí přihlášky musí být 

odborný posudek k integraci ze speciálně pedagogického centra (SPC) nebo pedagogicko-

psychologické poradny (PPP): 

 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

(Cukrářské práce)  

4 1 5 ne 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 

(Košíkářské práce) 
2 1 3 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce 3 1 4 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce  

(Pěstování a aranžování květin) 

2 1 3 ne 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  4 1 5 ne 

69-54-E/01 Provozní služby  6 1 7 ne 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 2 1 3 ne 

 

I. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke 

vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 
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vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 

k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 22. 5. 2014 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší 

školy (http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni), případně zakoupit v prodejnách 

SEVT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (stáhnout 

z www.skolspec.cz), 

- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč 

splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky 

nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných 

ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, 

- rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou podle odst. 3 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,  
- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo 

zdravotním znevýhodnění uchazeče, 

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

 

II. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 

v souladu s písm. c) § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení na školní rok  2014/2015 do jednotlivých 

oborů středního vzdělání s výučním listem - denní formy vzdělávání.  

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 

absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 x 

průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

- Uchazeč nesmí být hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí 

posledního ročníku základní školy stupněm horším než dostatečný. Pokud 

tento požadavek nesplňuje, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.  

- Uchazeč nesmí být hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí 

posledního ročníku základní školy sníženou známkou z chování. Pokud tento 

požadavek nesplňuje, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

- Uchazeč musí být v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy hodnocen ze všech předmětů.  Pokud tento požadavek 

nesplňuje, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče. Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně – 5 bodů. Započítávají se max. 

2 účasti, tj. 10 bodů. Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným 

způsobem. 

http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni
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3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. Při rovnosti bodů 

rozhoduje lepší průměrný prospěch z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované 

třídy povinné školní docházky. 

 

Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání v platném znění, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro daný obor vzdělání. 

29-54-H/01 Cukrář 

29-53-H/01 Pekař 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví, 

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.  

 

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař – číšník – příprava jídel) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře,  

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví, 

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

41-52-E/01 Zahradnické práce 

41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických,  

- prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických,  

- přecitlivělost na alergizující látky,  
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- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví. 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických,  

- prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických,  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví,  

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

69-54-E/01 Provozní služby 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení 

zdraví. 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře, 

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

- závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů, 

- prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických,  

- prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických,  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
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Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání - denní forma vzdělávání, 

2. kolo pro školní rok 2014/15  

 

I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2014/2015 do jednotlivých oborů středního vzdělání - denní formy vzdělávání: 

 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 1 1 2 ne 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 1 1 2 ne 

 

Obory jsou určeny jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  – součástí přihlášky 

musí být odborný posudek k integraci ze speciálně pedagogického centra (SPC) nebo 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP). 

II. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s odst. 1 § 59 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke 

vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 22. 5. 2014 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší 

školy (http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni), případně zakoupit v prodejnách 

SEVT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání, 

- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 

splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení 

nebo jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na 

přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, 

- rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou podle odst. 3 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v platném znění,  

- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo 

zdravotním znevýhodnění uchazeče,  

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

III. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a 

v souladu s písm. c) § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

http://www.skolspec.cz/prijimaci-rizeni
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zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 do jednotlivých 

oborů středního vzdělání - denní formy vzdělávání.  

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

(průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 

absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený na 2 desetinná místa, 30 – 10 x 

průměrný prospěch = počet bodů /max. 20/). 

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče.  

Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích 

krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně – 5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, 

tj. 10 bodů. Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2.  

Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch z prospěchu za 1. pololetí 

poslední absolvované třídy povinné školní docházky.  
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Protokol o přijímacím řízení – 1. kolo – výsledky k 24.4.2014 

Denní forma vzdělávání 

Kód oboru Název oboru 
Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřijatých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoremedurou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

65-42-M/01 
Hotelnictví a 

turismus 
53 29 24 10 10 0 

18-20-M/01 
Informační 

technologie 
22 13 9 6 6 0 

75-41-M/01 Sociální činnost 112 59 53 30 30 0 

Počet volných míst na odvolání, která budou předána nadřízenému orgánu: 0 

Protokol o přijímacím řízení – 1. kolo – výsledky k 22.4.2014 

Dálková forma vzdělávání 

Kód oboru Název oboru 
Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřijatých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoremedurou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

75-31-M/02 

Pedagogika pro 

asistenty ve 

školství 

37 29 8 6 6 0 

Počet volných míst na odvolání, která budou předána nadřízenému orgánu: 0 

Protokol o přijímacím řízení – 1. kolo – výsledky k 22.4.2014 

Denní forma vzdělávání 

Kód oboru Název oboru 
Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřijatých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoremedurou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

29-54-H/01 Cukrář 68 29 39 19 19 0 

65-51-H/01 
Kuchař-číšník-

příprava jídel 
67 29 38 16 16 0 

29-53-H/01 Pekař 19 16 3 0 0 0 

33-58-E/01 
Zpracovatel 

přírodních pletiv 
16 13 3 1 1 0 

75-41-E/01 
Pečovatelské 

služby 
14 11 3 3 3 0 

29-51-E/01 
Potravinářská 

výroba 
21 13 8 3 3 0 

66-51-E/01 
Prodavačské 

práce 
19 13 6 5 5 0 

69-54-E/01 Provozní služby 8 7 1 1 1 0 

65-51-E/01 
Stravovací a 

ubytovací služby 
19 13 6 3 3 0 
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41-52-E/01 
Zahradnické 

práce 
12 11 1 0 0 0 

41-52-E/01 

Zahradnické 

práce (Pěstování 

a aranžování 

květin) 

14 14 0 0 0 0 

78-62-C/01 
Praktická škola 

jednoletá 
8 8 0 0 0 0 

78-62-C/02 
Praktická škola 

dvouletá 
5 5 0 0 0 0 

Počet volných míst na odvolání, která budou předána nadřízenému orgánu: 0 

Protokol o přijímacím řízení – 2. kolo – výsledky k 26.5.2014 

Kód oboru Název oboru 
Počet 

přihlášených 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřijatých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoremedurou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

65-42-M/01 Hotelnictví a 

turismus 

6 6 0 0 0 0 

29-54-H/01  Cukrář 7 5 2 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 5 5 0 0 0 0 

29-53-H/01 Pekař 1 1 0 0 0 0 

29-51-E/01 Potravinářská 

výroba 

1 1 0 0 0 0 

65-51-E/01 Stravovací a 

ubytovací služby 

1 1 0 0 0 0 

33-58-E/01 Zpracovatel 

přírodních pletiv 

1 1 0 0 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické 

práce (AP) 

1 1 0 0 0 0 

78-62-C/01 Praktická škola 

jednoletá 

2 2 0 0 0 0 

78-62-C/02 Praktická škola 

dvouletá 

2 2 0 0 0 0 

 

Počet volných míst na odvolání, která budou předána nadřízenému orgánu: 0 
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Správní řízení 2013/2014 

Správní řízení 2013/2014 

Rozhodnutí ředitele  

Počet  Počet 

odvolání  

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o povolení individuálního 

vzdělávacího plánu  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího 

ročníku  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o přijetí ke vzdělávání ve střední škole  481 0 

Rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole  205 103 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přestup  0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o změnu oboru vzdělání  0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přerušení vzdělávání  0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o opakování ročníku  2 1 

Rozhodnutí ředitele o podmíněném vyloučení  33 0 

Rozhodnutí ředitele o vyloučení žáka ze školy  0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání  2 0 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 
podle cílů stanovených vzdělávacími programy 

5.1 Vzdělávání žáků 

Obory středního vzdělání s výučním listem 

Obor studia ročník počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

Cukrář  

29-54-H/01  

I. 

II. 

III. 

25 

21 

20 

4 

1 

1 

18 

18 

19 

3 

2 

0 

Pekař  

29-53-H/01  

I. 

II. 

III. 

24 

15 

12 

0 

1 

0 

18 

14 

11 

6 

0 

1 

Kuchař (Kuchař-číšník-příprava jídel)  

65-51-H/01 

I. 

II. 

III. 

29 

26 

14 

1 

0 

0 

27 

26 

14 

1 

0 

0 

Zpracovatel přírodních pletiv 

(Košíkářské práce)  

33-58-E/01 

I. 

II. 

15 

5 

7 

1 

8 

4 

0 

0 

Potravinářská výroba (Cukrářské 

práce)  

29-51-E/01 

I. 

II. 

III. 

10 

10 

3 

0 

1 

0 

10 

8 

3 

0 

1 

0 

Stravovací a ubytovací služby 

65-51-E/01 

I. 

II. 

III. 

14 

8 

11 

0 

1 

1 

9 

7 

10 

5 

0 

0 

Pečovatelské služby  

75-41-E/01 

I. 

II. 

III. 

12 

12 

14 

3 

2 

2 

9 

10 

12 

0 

0 

0 

Zahradnické práce  

41-52-E/01 

I. 

III. 

12 

11 

2 

1 

10 

9 

0 

1 

Prodavačské práce   

66-51-E/01 

I. 

II. 

III. 

9 

8 

7 

2 

1 

2 

7 

7 

5 

0 

0 

0 

Provozní služby  

69-54-E/01 

I. 

II. 

6 

15 

0 

5 

6 

10 

0 

0 

Celkem H, E obory vzdělání  400 46 334 20 

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Obor studia ročník 
počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Výchovná a humanitární činnost -

sociálně výchovná činnost 

75-41-M/012 

IV. 51 15 35 1 

Výchovná a humanitární činnost - 

sociálně administrativní činnost 

75-41-M/013 

IV. 26 2 24 0 

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

65-42-M/01 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

25 

25 

16 

39 

1 

0 

2 

0 

19 

23 

14 

39 

5 

2 

0 

0 

Informační technologie 

18-20-M/01 

I. 

II. 

III. 

IV. 

11 

10 

11 

7 

0 

0 

0 

0 

11 

10 

11 

6 

0 

0 

0 

1 

Sociální péče - sociální činnost IV. 14 0 14 0 
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pro etnické skupiny 

75-41-M/005 

Sociální činnost 

75-41-M/01 

I. 

II. 

III. 

58 

62 

68 

3 

9 

14 

50 

43 

51 

5 

10 

3 

Sociální činnost (Sociální činnost pro 

národnostní menšiny) 

75-41-M/01 

III. 8 0 8 0 

Celkem  431 46 358 27 
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Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání 

 

Obor studia ročník 
počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Pedagogika pro asistenty ve školství 

(tříleté navazující studium) 

75-31-M/010 

IV. 

V. 

15 

11 

1 

3 

13 

8 

1 

0 

Sociální péče – sociální činnost pro 

etnické skupiny 

75-41-M/005 

IV. 

V. 

8 

12 

0 

1 

8 

10 

0 

1 

Pedagogika pro asistenty ve školství 

75-31-M/02 

II. 

III. 

13 

12 

1 

6 

11 

6 

1 

0 

Sociální činnost (Sociální činnost pro 

národnostní menšiny) 

75-41-M/01 

I. 21 3 14 4 

Celkem DS obory vzdělání 
 

92 15 70 7 

 

Obory středního vzdělání 

 

Obor studia ročník 
počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Praktická škola jednoletá 

78-62-C/01 
I. 10 7 2 1 

Praktická škola dvouletá 

78-62-C/02 

I. 

II. 

24 

16 

15 

9 

9 

7 

0 

0 

Celkem C obory vzdělání 
 

50 31 18 1 
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5.2 Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2013/2014 

Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání s výučním listem 

Obor vzdělání ZZ konalo 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Kuchař – číšník (Kuchař-číšník-příprava 

jídel)                                  65-51-H/01 

KU3 
14 0 12 2 

Cukrář                                29-54-H/01 

C3 
18 1 10 7 

Pekař                                  29-53-H/01 

P3 
11 1 9 1 

Potravinářská výroba          29-51-E/01 

PV3 
3 1 2 0 

Stravovací a ubytovací služby 

65-51-E/01 

SU3 
10 3 7 0 

Pečovatelské služby          75-41-E/01 

PP3 
12 3 9 0 

Provozní služby                69-54-E/01      

PSL2 
13 3 10 0 

Zahradnické práce (Pěstování a 

aranžování květin)            41-52-E/01 

AP3 
12 2 10 0 

Zahradnické práce             41-52-E/01 

ZP3 
9 1 8 0 

Prodavačské práce            66-51-E/01                      

PR3 
7 2 4 1 

Celkem 109 17 81 11 

Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání  

Obor vzdělání ZZ konalo 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Praktická škola jednoletá 

78-62-C/01 
9 9 0 0 

Praktická škola dvouletá 

78-62-C/002 
8 8 0 0 

Celkem 17 17 0 0 

Mimořádný termín závěrečných zkoušek: 8. 9. 2014, 10. – 11. 9. 2014, 22. 9. 2014 

Obor vzdělání 
náhradní 

zkouška 

opravná 

zkouška 

prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Cukrář  

29-54-H/01 
2 7 0 7 2 

Pekař 

29-53-H/01 
0 1 0 0 1 

Kuchař (Kuchař-číšník-

příprava jídel) 

65-51-H/01 

0 2 0 1 1 

Zahradnické práce 

41-52-E/01 
1 0 0 1 0 

Pečovatelské služby           

75-41-E/01 
2 0 0 2 0 

Prodavačské práce            

66-51-E/01                       
1 0 0 0 1 

Celkem 6 10 0 11 5 
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5.3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2014) 

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ 

IT 

18-20-M/01 
7 6 5 6 6 3,833 

SP 

75-41-M/005 
15 11 10 11 11 2,636 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
53 50 47 49 45 3,080 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
26 25 22 24 23 3,400 

HT 

65-42-M/01 
39 38 38 38 38 2,974 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

12 9 7 8 9 3,111 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

11 11 8 11 11 3,000 

AJ 

IT 

18-20-M/01 
6 6 5 6 6 3,333 

SP 

75-41-M/005 
11 8 6 7 8 3,375 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
49 46 38 37 42 3,391 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
21 21 16 16 18 3,524 

HT 

65-42-M/01 
32 31 29 30 31 2,645 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

5 4 1 1 3 4,250 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

6 6 4 4 6 4,000 

M 

IT 

18-20-M/01 
1 0 0 x x 0,000 

SP75-41-M/005 4 3 0 x x 5,000 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
3 3 0 x x 5,000 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
5 4 0 x x 5,000 

HT 

65-42-M/01 
5 5 2 x x 3,800 
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S
p

o
le

čn
á 

M 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

6 5 1 x x 4,800 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

5 5 1 x x 4,600 

NJ 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
1 1 1 1 1 3,000 

HT 

65-42-M/01 
2 2 1 2 2 4,500 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

1 0 0 0 0 0,000 

P
ro

fi
lo

v
á 

HDW 
IT 

18-20-M/01 

7 6 x x 6 2,833 

OPS 7 6 x x 6 3,167 

SPR 7 6 x x 6 3,000 

RMA 
SP 

75-41-M/005 

15 11 x x 10 1,727 

SOP 15 11 x x 11 2,364 

SPR 15 11 x x 11 1,818 

PAP 

VHČ - SV 

75-41-M/012 

53 50 x x 49 2,020 

SPH 53 50 x x 49 1,860 

HVM 30 29 x x 29 1,517 

VVM 23 21 x x 21 1,381 

EKO 
VHČ - SA 

75-41-M/013 

26 25 x x 24 2,200 

SZZ 26 25 x x 24 2,560 

SPR 26 25 x x 25 2,280 

EKP 
HT 

65-42-M/01 

39 38 x x 38 2,474 

HOP 39 38 x x 38 2,421 

SPR 39 38 x x 38 2,447 

RMA SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

12 9 x x 9 1,889 

SOP 12 9 x x 9 2,111 

SPR 12 9 x x 9 1,667 

PED 
PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

11 11 x x 11 1,182 

PSY 11 11 x x 11 1,182 

TVM 5 5 x x 5 2,000 

VVM 6 6 x x 6 1,667 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 

IT řádný 5 0 1 3,233 x x x x 

opravný x x x x 0 0 1 4,200 

SP řádný 4 1 6 2,473 0 0 3 4,000 

opravný x x x x 2 0 4 2,833 

VHČ - 

SV 

řádný 23 4 23 2,380 x x x x 

opravný x x x x 12 0 10 2,745 

VHČ - 

SA 

řádný 12 0 13 2,840 0 0 1 4,200 

opravný x x x x 6 0 7 3,215 

HT řádný 30 1 7 2,663 0 0 1 4,200 

opravný x x x x 5 0 2 3,286 

SP  

(DFV) 

řádný 1 1 7 2,667 0 0 2 3,600 

opravný x x x x 1 0 4 2,880 

PAS 

(DFV) 

řádný 2 1 8 2,291 x x x x 

opravný x x x x 2 0 6 2,450 
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Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2014) 

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ 

IT 

18-20-M/01 
1 1 0 x x 5,000 

SP 

75-41-M/005 
4 4 1 3 1 5,000 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
10 9 3 1 3 3,444 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
7 7 2 2 2 4,143 

HT 

65-42-M/01 
1 1 0 1 1 5,000 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 4 0 2 2 5,000 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

3 3 0 x x 5,000 

AJ 

IT 

18-20-M/01 
1 1 0 x x 5,000 

SP 

75-41-M/005 
4 4 3 0 1 4,750 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
15 14 3 6 4 4,214 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
7 7 4 1 3 4,429 

HT 

65-42-M/01 
4 4 2 1 1 4,250 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 3 1 1 1 5,000 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

3 3 2 0 x 4,667 

M 

SP 

75-41-M/005 
4 4 0 x x 5,000 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
3 3 1 x x 4,667 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
5 5 1 x x 4,800 

HT 

65-42-M/01 
3 3 2 x x 4,333 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 2 1 x x 4,500 
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PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 4 3 x x 4,250 

NJ 
HT 

65-42-M/01 
1 1 1 x x 4,000 

P
ro

fi
lo

v
á 

RMA 
SP 

75-41-M/005 

4 4 x x 4 3,250 

SOP 3 3 x x 3 4,000 

SPR 3 3 x x 3 2,333 

PAP  VHČ - SV 

75-41-M/012 

2 1 x x 1 2,000 

SPH 2 1 x x 1 1,000 

HVM 1 0 x x x x 

EKO VHČ - SA 

75-41-M/013 

2 2 x x 2 3,500 

SZZ 2 2 x x 2 4,000 

SPR 1 1 x x 1 3,000 

EKP HT 

65-42-M/01 

1 1 x x 1 4,000 

HOP 1 1 x x 1 3,000 

SPR 1 1 x x 1 4,000 

RMA SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

2 2 x x 2 1,500 

SOP 2 2 x x 2 3,000 

SPR 2 2 x x 2 3,500 

 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2012/2013 

          

Obor Termín 

Jarní termín (jaro 2014) Podzimní termín (podzim 2014) 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl přihlášených prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl přihlášených 

EPS 

26-47-M/002 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 1 2 x x x x 

VHČ – SV 

75-41-M/012 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 2 4              

(1x omluva) 

x x x x 

VHČ – SA 

75-41-M/013 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 0 1              

(1x omluva) 

x x x x 

HT 

65-42-M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 3 0 2 5 x x x x 

OB 

66-41-L/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 0 1 x x x x 

EL 

26-41-M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 

SP (DFV) 

75-41-M/005 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 0 1 x x x x 
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Vysvětlivky použitých zkratek 

DT didaktický test 

     PP   písemná práce 

     ÚZ ústní zkouška 

     
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 

IT 

 

Informační technologie 

SP 

 

Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny 

VHČ - SV Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost 

 VHČ - SA Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost 

 HT 

 

Hotelnictví 

 EPS  Elektronické počítačové systémy   

OB  Obchodník  

EL  Elektrotechnika  

SP (DFV) Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny (dálková forma vzdělávání) 

PAS (DFV) Pedagogika pro asistenty ve školství (dálková forma vzdělávání) 

 
POVINNÉ ZKOUŠKY (PŘEDMĚTY) 

HDW 

 

Hardware 

OPS 

 

Operační systémy 

  
  

SPR 

 

Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) 

RMA 

 

Romistika 

SOP 

 

Sociální péče 

    PAP 

 

Pedagogika a psychologie 

SPH 

 

Speciální pedagogika a humanitární výchova 

HVM 

 

Hudební výchova s metodikou (praktická zkouška) 

VVM 

 

Výtvarná výchova s metodikou (praktická zkouška) 

EKO 

 

Ekonomika 

SZZ 

 

Sociální a zdravotní zabezpečení 

EKP 

 

Ekonomika a podnikání 

HOP 

 

Hotelový provoz 

PED 

 

Pedagogika 

PSY 

 

Psychologie 

TVM 

 

Tělesná výchova s metodikou (praktická zkouška) 
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5.4 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014  

 

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

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy 

v rámci 

skupiny oborů 

vzdělání  

Výsledky školy 

v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

Výsledky školy 

v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

18 Informatické 

obory 

65 Gastronomie, 

hotelnictví a 

turismus 

75 Pedagogika, 

učitelství a sociální 

peče 

úspěšnost percentil percentil  percentil  percentil  

Jazyk český 60,20 15,00 6,00 29,00 56,00 

Matematika 38,20 6,00 12,00 29,00 33,00 

Jazyk anglický 60,80 11,00 12,00 36,00 22,00 

Jazyk německý x x x x x 

 

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

       

Předmět 

Výsledky školy 

v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání  

Výsledky školy v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

18 Informatické obory 
65 Gastronomie, hotelnictví a 

turismus 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 

hodnota 
percentil  

přidaná 

hodnota 

Jazyk český x x 19 0,7 45 0,7 

Matematika x x 22 5,2 26 5,2 

Jazyk anglický x x 28 3,8 37 3,8 

Jazyk německý x x x x x x 

       

       

Předmět 

Výsledky školy 

v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání  

  75 Pedagogika, učitelství a 

sociální peče 

  
úspěšnost percentil percentil  

přidaná 

hodnota 

  Jazyk český x x 30 0,7 

  Matematika x x 25 5,2 

  Jazyk anglický x x 33 3,8 

  Jazyk německý x x 34 -0,3 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve  školním roce 2013/2014 pracovali ve škole 3 výchovní poradci, 2 školní speciální 

pedagogové a školní psycholog, kteří v součinnosti s třídními učiteli a všemi pedagogickými 

pracovníky pečovali o správnou výchovu, kvalitní vzdělávání žáků a správný přístup k žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Školní poradenské pracoviště 

Ve školním roce 2013/2014 pokračovalo v práci školní poradenské pracoviště: 1 metodik 

prevence sociálně patologických jevů, 2 předsedkyně výchovných komisí, 2 speciální 

pedagogové, 1 psycholog. Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských 

a konzultačních služeb pro žáky. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům 

ve škole poskytují Pedagogicko - psychologická poradna, speciální pedagogická centra 

a střediska výchovné péče. Školnímu psychologovi poskytuje odbornou a metodickou pomoc 

také Asociace školních psychologů. 

K hlavním cílům ŠPP patří: 

 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické 

zázemí pro jejich vytváření a realizaci 

 vytvářet a zavádět koncepci kariérového poradenství 

 připravovat podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

 budovat a docílit vyšší úrovně sociálního klimatu školy 

 posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady 

pro jeho snižování 

 prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů 

 poskytovat metodickou podporu učitelům 

 prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školu a rodiči 

 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných 

poradenských zařízení, zejména PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce 

Mgr. Martina Janoušková 

Pracuje jako výchovná poradkyně a metodik prevence sociálně patologických jevů u dětí 

a mládeže. 

Pořádá akce v rámci prevence projevů rizikového chování (sociálně patologických jevů). 

Organizuje humanitární činnost. 

Výchovná činnost 

Příležitostné konzultace s žáky denního i dálkového studia. Konzultace s výchovnými 

poradkyněmi, školním psychologem a speciálním pedagogem. 

V rámci výchovného poradenství: 

Vypracování 56 posudků na žáky pro policii, soudy a OSPOD. 

Příležitostné konzultace s žáky denního i dálkového studia. Konzultace s výchovnými 

poradkyněmi, školním psychologem a speciálním pedagogem. Poskytnutí krizové intervence 

14x. V průběhu školního roku bylo řešeno 21 případů spojených se SPJ, v rámci šetření těchto 

případů bylo provedeno 46 výchovných pohovorů, 5x  případ závislosti na návykových 

látkách a psychické problémy, 3x podezření na užívání návykových látek, 12 x řešení kouření 
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v prostorách školy, 11x řešení nevhodného chování mezi žáky, podezření na šikanu, 

kyberšikanu a stalking. 

Diagnostická činnost 

Vypracování Minimálního preventivního programu – září 2013. 

Zpracování vyhodnocení nástrojů prevence a intervence z oblasti předčasných odchodů ze 

středních škol (vyjádření názoru a zhodnocení možného využití na naší škole) v  rámci 

projektu VIP Kariéra II – KP. 

Zpracování Programu proti šikanování březen 2014. 

Vypracování SWOT  analýzy pro Strategii prevence kriminality na období 2015-2016, kterou 

připravuje magistrát města Ostravy. 

Přehled akcí – viz příloha 1 

 

Mgr. Olga Stochová 

Pracuje jako výchovná poradkyně a předsedkyně výchovné komise č. 1.  

V průběhu školního roku 2013/2014 probíhala průběžně  poradenská a informační činnost pro 

žáky, vyučující i rodiče v těchto oblastech: 

 informace o možnostech dalšího studia po ukončení střední školy 

 přípravné kurzy na přijímací řízení na VŠ, VOŠ 

 informace o jazykových pomaturitních kurzech 

 vyplňování přihlášek 

 konzultace výchovných problémů (docházka, kázeň) 

 konzultace studijních problémů 

Výchovná komise měla v plánu práce na školní rok 10 výchovných komisí, potřeba řešení 

naléhavých případů si vyžádala konání dalších zasedání výchovné komise, kterých bylo 

v průběhu roku celkem 13.  

Další, méně závažné kázeňské přestupky, byly řešeny výchovnými pohovory, kterých se 

konalo 20. Celkem bylo projednáno a řešeno problémové chování 46 žáků školy.  

Ve většině případů se jednalo o žáky s neomluvenou absencí, k dalším problémům patřilo 

neadekvátní, hrubé, vulgární a agresivní chování a také kouření v prostorách školy.  

Z výchovných komisí a z výchovných pohovorů vzešel návrh na tato výchovná opatření: 

 návrh na udělení 3. st. z chování 18 žáků 

 návrh na podmíněné vyloučení ze studia s udělením 3. stupně z chování  16 žáků 

 vyloučení ze školy 1 žák 

 

Ing. Karla Puffová 

Pracuje jako výchovná poradkyně a předsedkyně výchovné komise č. 2. 

Tato komise pracuje také na odloučeném pracovišti K. Pokorného. 

V průběhu školního roku 2013/2014 probíhala poradenská a informační činnost pro žáky, 

vyučující i rodiče v těchto oblastech: 

 informace o možnostech dalšího studia po ukončení střední škola – studium dalších oborů 

 konzultace výchovných problémů /docházka, kázeň, dodržování školního řádu/ 
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 řešení problémových a neprospívajících žáků 

 konzultace s učiteli 

 konzultace se speciálním pedagogem a metodikem prevence 

 spolupráce s PP poradnou, sociálními odbory a hlavně s diagnostickými ústavy 

 spolupráce s ZŘ školy – řešení výchovných a studijních problémů  

 spolupráce s Policií ČR  

Za první pololetí bylo uskutečněno 18 jednání výchovné komise, ve druhém pololetí se 

uskutečnilo 19 jednání výchovné komise.  

Nejčastější příčinou uvedených kázeňských opatření byla vysoká neomluvená absence 

a nevhodné chování žáků, které je v rozporu se školním řádem SŠ prof. Zdeňka Matějčka 

v Ostravě-Porubě. 

Z výchovných komisí vzešel návrh na tato výchovná opatření: 

 udělení třetího stupně z chování 28 žáků 

 návrh na podmíněné vyloučení ze studia s udělením 3. stupně z chování 18 žáků 

 

Mgr. KateřinaTeuerová 

Mgr. Kateřina Teuerová pracuje jako výchovný poradce a školní speciální pedagog. 

Zajišťuje péči především o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním, a to v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou- Sociální činnost, 

Hotelnictví, Výchovná a humanitární činnost a Informační technologie a v oborech středního 

vzdělání s výučním listem – Cukrář, Pekař, Kuchař, Prodavačské práce a Zpracovatel 

přírodních pletiv. Spolupracuje s rodiči nezletilých žáků, členy školního poradenského centra, 

pedagogy školy, pracovníky speciálních pedagogických center a pedagogicko 

psychologických poraden a s odbornými lékaři. 

Na základě odborných podkladů poradenských pracovišť (SPC nebo PPP) a lékařských zpráv 

vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje pro ně vytvoření 

vhodných studijních podmínek (např. sestavení individuálních vzdělávacích plánů). Podílí se 

na řešení sociálních a výchovných problémů žáků. Pomáhá žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami v oblasti kariérového poradenství. Metodicky podporuje pedagogy 

a asistenty pedagoga.  Úzce spolupracuje s ostatními pracovníky školního poradenského 

pracoviště. V případě potřeby konzultuje otázky integrace žáků se spec. vzděl. potřebami 

s příslušným poradenským pracovištěm (Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně 

pedagogické centrum).  

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na začátku školního roku byli třídní učitelé seznámeni se zdravotním stavem svých žáků a 

tyto informace předali ostatním vyučujícím. Seznam žáků vyžadující zohlednění ve výuce byl 

průběžně aktualizován. Na základě doporučení poradenských pracovišť bylo k 30.5.2014 

v oborech, které má v péči Mgr. Teuerové integrováno  135 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, z toho 7 žáků se sluchovým postižením, 3 žáci se zrakovým postižením, 21 žáků 

s tělesným postižením, 4 žáci s kombinovaným postižením, 15 žáků s poruchou autistického 

spektra, 5 žáků s vadami řeči, 24 žáků s mentálním postižením a 19 zdrav. znevýhodněných 

žáků, 34 žáků se specif. poruchami učení nebo chování(viz Příloha č. 2).  

Koordinace a vedení metodické asistentů pedagoga 

-Metodické vedení 7 asistentů pedagoga (třídy KPR2, KP1, V4B, V4C, IT1, IT2, IT3 ). 

- Koordinace práce 2 osobních asistentů (třídy SČ3C, IT1).  
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Vypracování IVP 

K 30. 5. 2014 mělo IVP  schváleno a  vypracováno 35 žáků, z toho 8 žáků se tělesným 

postižením, 1 žák s kombinovaným postižením, 3 žáci se zdravotním znevýhodněním,  

3 žákyně se sluchovým postižením, 6 žáků s diagnózou autismus, 1 žák s vývojovou poruchou 

učení, 1 žák se zrakovým postižením, 1 žák s vadou řeči a 11 žáků z jiných důvodů. 

Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky 

Na uzpůsobení podmínek mělo nárok celkem 16 žáků školy, z toho ve skupině SPUO-1 je 

5 žáků, ve skupině SPUO-2 jsou 2 žáci, ve skupině SPUO-3-A jsou 2 žáci, ve skupině SP-2 

jsou 2 žáci, ve skupině SP-3-T-A je 1 žákyně, ve skupině TP-1 je 1 žák a ve skupině TP-2 

jsou 3 žáci. K opakování maturitní zkoušky se přihlásilo 5 žáků s uzpůsobením podmínek 

MZ. 

Práce se sociálně znevýhodněnými žáky 

V rámci programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ“ poskytovanou 

MŠMT požádalo o finanční dotaci na období září-prosinec 2013“ šest žáků školy, žádost byla 

schválena v plné výši 26 000,-, využito bylo 18. 136,-, Na období leden-červen byli do 

programu zařazeni tři žáci, žádost schválena v plné výši 12 700,-. Finanční podpora byla 

využita především na nákup školních potřeb. 

Mgr. Eva Sedlačíková 

Pracuje jako výchovný poradce a školní speciální pedagog pro obory středního vzdělání 

s výučním listem a obory středního vzdělání.  

Zajišťuje péči především o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním společně s rodiči nezletilých žáků, pedagogy školy, pracovníky speciálních 

pedagogických center, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a odbornými lékaři. 

Podle doporučení lékařských zpráv vede evidenci zdravotně postižených nebo 

znevýhodněných žáků a zajišťuje vytvoření vhodných studijních podmínek (např. sestavení 

individuálních vzdělávacích plánů). 

Seznam žáků vyžadující zohlednění ve výuce byl průběžně aktualizován (viz příloha 2). 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s žákem (reedukační, 

kompenzační a stimulační činnosti), 

 prevence školní neúspěšnosti, 

 speciálně pedagogická diagnostika, 

 diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáka a stanovení individuálního plánu podpory 

(druhu, rozsahu, intervenční činnosti), 

 cvičení sociálních dovedností, 

 intervenční činnost v třídních kolektivech, ovlivňování klima třídy (především ve třídách 

1. ročníků). 

Speciální pedagog s žáky pracuje individuálně, skupinově, nebo provádí intervenci v třídním 

kolektivu. 

Podíl na kariérovém poradenství (volba další vzdělávací cesty žáka) 

 Vyhledávání žáků v učebním oboru Praktická škola dvouletá, kteří mají předpoklady 

pokračovat ve vzdělávání v oborech středního vzdělání s výučním listem. Bylo 

doporučeno 2 žákům Praktické školy dvouleté podání přihlášky do oboru vzdělání 

Provozní služby a 1 žáku do oboru vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv. 
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 Žákům se SVP, kteří měli problémy v odborném výcviku bylo nabídnuto vzdělávání 

v jiném oboru vzdělání (1žákyně z 1. ročníku PV1 byla na vlastní žádost přeřazeni do 

třídy PŠ1A, 1 žákyně z PR1 do třídy AP1, 1 žákyně z PV2 do třídy PP1). 

 Bylo poskytnuto kariérové poradenství pro žáky naší školy a žáky a zákonné zástupce 

z jiných škol v souvislosti s přijímacím řízením (výběr vhodné vzdělávací cesty žáka). 

 Prezentace oborů vzdělání:  

 v ZŠ, Těšínská 98, Ostrava, 25.11.2013,  

 DOD – 29.11.2013, 30.11.2013, 23.1.2014, informační centrum SŠ (informace k oborům 

vzdělání),  

 Student, středoškolák, vysokoškolák, 6.12.2013, propagace oborů vzdělání SŠ – 

kariérové poradenství v souvislosti s náborovou činností. 

Besedy pro žáky 

Ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Poruba 

a Rodinnou poradnou, Ostrava – Mariánské Hory byly pro žáky se SVP oborů vzdělání 

Praktická škola dvouletá – 1. ročník zorganizovány interaktivní besedy na téma „ Dobro 

a zlo“, „Já a rodina“ a „Já a vztahy“ - (říjen – listopad). Pro žáky obou ročníků Praktické 

školy dvouleté a Provozních služeb beseda na téma „Nebezpečí sociálních sítí“ – duben 2014. 

Jednání s rodiči: 

 celkem 72 jednání s rodiči. 

Projednávaná témata (nejčastější): 

 přeřazení žáka do jiného učebního oboru, 

 výukové obtíže žáka, 

 zdravotní obtíže žáka, které narušují výchovně vzdělávací proces, 

 zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

 doporučení další vzdělávací cesty žáka, 

 doporučení poradenských zařízení, 

 konzultace IVP, 

 konzultace v rámci přijímacího řízení. 

Vypracování IVP: 

 Praktická škola 23 IVP  

 Obory vzdělání typu E 18 IVP  

Celkem 41 individuálních vzdělávacích plánů. 

Práce a jednání s učiteli (každodenně) 

Projednávaná témata (nejčastější): 

 konzultace IVP, 

 výchovné problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 výukové problémy žáků, 

 výchovně vzdělávací proces a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 zásady práce s žáky se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným, 

mentálním, PAS, více vadami) a žáky se zdravotním znevýhodněním (převážně 

psychiatrické diagnózy), 

 individuální konzultace k jednotlivým žákům nebo třídním kolektivům. 
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Semináře pro pedagogické pracovníky 

Školní speciální pedagog zorganizoval pro pedagogické pracovníky školy následující 

semináře: 

 Ve spolupráci se SPC Frýdek-Místek – Ing. Matějovou byl proškolen 1 asistent pedagoga 

v PC programu MIVIC pro tělesně postižené žáky (psaní na PC s užíváním hlasu) – 26. 9. 

2013. 

 Zabezpečení semináře pro pedagogické pracovníky a rodiče žáků se SVP „Svéprávnost 

v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku“ – 8.1.2014, účast  

6 pedagogických pracovníků a 17 rodičů. Seminář vedla sociální pracovnice Mgr. Libuše 

Kobylková ze SPC Frýdek-Místek. 

 Vzdělávací program „Zlepšení sociálního klimatu ve škole/třídě“ (44 hodin), účast 

28 pedagogických pracovníků školy. 

Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga   
- Metodické vedení 9 asistentů pedagoga. 

- Koordinace práce 6 osobních asistentů a 9 pedagogických asistentů. 

Jednání s PPP a SPC 

Počet návštěv školního speciálního pedagoga na SPC a PPP:  

 PPP Ostrava – 6 návštěv 

 SPC pro mentálně postižené, Ostrava – 2 návštěvy 

 SPC Kpt. Vajdy, Ostrava – 3 návštěvy 

Celkem 11x navštívil školní speciální pedagog školské poradenské zařízení. 

Počet návštěv SPC a PPP ve škole:  

 7 pracovníků SPC 

 1 pracovník PPP 

Celkem 8 pracovníci SPC nebo PPP navštívili školu.  

Projednávaná témata (nejčastější): 

 zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání, 

 žádosti k vyšetření žáků, 

 písemná a ústní sdělení o žácích, 

 konzultace k podpůrným a vyrovnávacím opatřením žáků se spec. vzdělávacími 

potřebami, 

 diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

 projednávání IVP, 

 informace o oborech SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba. 

Jednání s lékaři 

 Psychiatři, psychologové, pediatři a praktičtí lékaři, odborní lékaři. 

Jednání se školami 

 V rámci náborové činnosti vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ 

a propagace učebních oborů SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba. 

 Jednání o přestupech žáků z jiných středních škol do našich oborů vzdělání. 

 

Mgr. Jana Matochová, Ph.D. - školní psycholog 
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Náplň práce školního psychologa ve školním roce 2013/2014 vycházela ze systémového 

projektu RAMPS – VIP III a  Koncepce školního poradenského pracoviště ve SŠ prof. 

Zdeňka Matějčka. Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která 

vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. 

Na prvních třídních schůzkách v září 2013 byli rodiče žáků 1. ročníků požádáni o vyslovení 

souhlasu či nesouhlasu s činností školního psychologa a školního speciálního pedagoga. 

Během měsíců září a říjen proběhly v prvních ročnících naší školy adaptační dopoledne. 

Adaptační program má pomoci žákům snadněji se přizpůsobit novému prostředí, přispět 

k rychlejšímu seznámení se s novými spolužáky, ale i k oboustrannému poznání ve vztahu 

mezi učitelem a žákem. Celkem bylo podpořeno 204 žáků ve 12 prvních ročnících a 30 žáků 

ve druhém ročníku.   

Ve školním roce 2013/20144 probíhaly konzultace se žáky nebo rodiči individuálně. 

Problémy se týkaly výchovných potíží, neprospěchu ve studiu, možnosti změny oboru 

vzdělání, osobních problémů, rodinné problematiky, sociálních a vztahových problémů. 

Celkem proběhlo celkem 181 individuálních konzultací se žákem a 17 konzultací také s rodiči 

žáků.  

Během měsíců leden až duben probíhala celkem v 8 třídách diagnostika sociálního klimatu na 

podporu prevence rizikového chování. V návaznosti na diagnostiku proběhly konzultace 

s třídními učiteli a skupinové konzultace se žáky ve třídách.   

Školní psycholog provedl v šesti třídách krizovou intervenci. Jejím účelem byla diagnostika 

sociálního klimatu, depistáž symptomů rizikového chování, podpora třídy při řešení složitých 

situací u některých žáků třídy. Následně pak proběhly individuální konzultace se žáky 

a třídními učiteli.  

Školní psycholog provedl v šesti třetích ročnících strukturované pozorování ve vyučovacích 

hodinách. Jeho cílem bylo zaznamenat zejména, jak ovlivňuje průběh vyučování učitele práce 

s učebními texty, jak se promítá strategie učitele do způsobu výkladu nové látky, jak pracuje 

učitel s hodnocením, jak organizuje výuku a jaké volí postupy práce se žáky, u kterých byla 

diagnostikována potřeba úprav vzdělávacích podmínek. 

Ve školním roce 2013/2014  proběhly také individuální konzultace s pedagogickými 

i nepedagogickými pracovníky, týkající se pracovních i osobních problémů. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávací akce v rámci DVPP za období školního roku 2013-2014  

Spec. pedagogika 1.ročník 5 pedagogů 

Papírové inspirace 1 pedagog 

Jazyk a styl uměl.literatury 2 pedagogové 

Inspirace pro rozvíj. čten. gramotnosti 2 pedagogové 

Life dynamic 1 pedagog 

Rodiče versus učitelé 3 pedagogové 

Svět peněz prakticky 4 pedagogové 

Kurz instruktora plavání 7 pedagogů 

ZOO elementárních funkcí 2 pedagogové 

Jak učit právo na SŠ 2 pedagogové 

Různé metody a formy výuky 2 pedagogové 

Výrobky z přírodních materiálů 3 pedagogové 

Možnosti k rozv.  inform.a gramotnosti 2 pedagogové 

Využití expresních technik 2 pedagogové 

Dramaterapie 1 pedagog 

Efekt.učení žáka se spec. potřebami 2 pedagogové 

Kurz škol. snowbardu 2 pedagogové 

Mluvím, mluvíš, mluvíme 1 pedaf¨gog 

Asertivita s vlídnou tváří 1 pedagog 

Praktické využití internetu 1 pedagog 

Matematika jazykem přírod. věd 2 pedagogové 

Komunističtí prezidenti Československa 1 pedagog 

Efekt. učení žáka se spec. potřebami 2 pedagogové 

Moder. stud. kuchyně a úpravy masa 1 pedagog 

Kurz - moderní minidezerty 1 pedagog 

Nápady a triky pro intern. cvičení 2 pedagogové 

Jak efekt. zvládat hněv a agres. žáka 1 pedagog 

Právní minimum v obl.rizik.projevů 2 pedagogové 

Právní minimum v obl.rizik. projevů 1 pedagog 

Zlepšení sociál. klimatu ve škole 1 pedagog 

Google Apps 1 pedagog 

Multidisc. spol. pracovn. nelékařs. profesí 1 pedagog 

Jak učit matematiku 2 pedagogové 

Life Dynamic r. 2014 1 pedagog 

Moderní korespondence 1 pedagog 

Google Apps -2. pokračování 2 pedagogové 

Inspekční činnost ve školách 1 pedagog 

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 2 pedagogové 

Prázdniny trochu jinak 1 pedagog 
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Tělo Olomouc 2014 5 pedagogů 

 

Na uhrazení kurzů DVPP ve školním roce 2013/2014 bylo čerpáno 189510,- Kč,  

cestovné činilo 18179,- Kč, celkem 207689,- Kč.  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Prezentace školy na veřejnosti 

Datum 

konání 
Název akce Pořadatel 

Počet žáků 

/počet 

pedagogů 

Počet 

jiných 

účastníků 

17. 9. 2013 

Machři roku Ostrava – 

celostátní 

setkání učňovské mládeže 

Česká hlava s.r.o. Praha 8/3 2000 

24. 9. 2013 
Prezentace školy a 

učebních oborů 

Knihovna L. Podéště  

O. -  Poruba   
7/2 450 

7. 10. 2013  
Křišťálový kamínek – 

Evropské dny handicapu 
Asociace Trigon 25/6 132 

23.10.2013 
Ergoterapie pro seniory 

adventní vazba 
KD Akord O. – Zábřeh 14/2 45 

28. 11.-2013 

29. 11.  2013 

Prodejní a propagační 

akce 
KD  O. - Petřkovice 12/2 800 

26.11.2013 
Ergoterapie pro seniory 

vánoční vazba 
KD Akord O. – Zábřeh 13/2 45 

29. 11. 2013 

30. 11. 2013 
Prezentace školy  Výstaviště Ostrava Černá louka 

výzdoba 

propagačního 

stánku 

3000 

14. 12. 2013 Vánoční dílny Kulturní dům O. - Heřmanice 20/3 800 

24.1., 25.1.2014 Reprezentační ples Clarion Congress hotel Ostrava 9/1 350 

31.1.-2.2. 
Davis cup( konferenční 

služby, banket) 
Clarion Congress hotel Ostrava 30/1 250 

7.2.-8.2.2014 

14.2,-15.2.2014 
Konferenční služby Clarion Congress hotel Ostrava 12/1 100 

Duben 
Velikonoční jarmark 

 

Dům zahrádkářů Vřesina 

Knihovna Svinov 
4/4 1000 

8. 4. 2014 Velikonoční dílny KD Heřmanice 20/3 800 

9. 4. 2014 Velikonoční dílny  MŠ Čs. exilu 12/2 300 

9. 4. 2014 
Ergoterapie pro seniory 

velikonoční vazba 
KD Akord O. – Zábřeh 13/2 45 

16.5.-18.5.2014 Karneval  chutí  
Asociace hotelů a restaurací ČR 

Černá louka 
29/6 400 

20. 5. 2014 
Akademie Taneční školy 

– květinová výzdoba 
Taneční škola Ostrava 21/3 300 
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8.2 Odborné soutěže 

Datum 

konání 
Název soutěže (umístění) Pořadatel Počet všech soutěžících 

8. 10. 2013 

Křišťálový kamínek Asociace Trigon 
5 žáků PŠ, celkem 110 

účastníků 

v 1. desítce 

8. – 9. 10. 

2013 

Valašský Datel – opis ve zpracování textů 
OA a VOŠ Valašské 

Meziříčí 
44 

10. místo, 20. místo, 34. místo, 36. místo. 

Jako družstvo jsme obsadili 7. místo z 15 škol. 

7. – 8. 

listopadu 

2013 

Mezinárodní soutěž ve zpracování textů na 

PC 

Gymnázium, OA a 

Jazyková škola, Hodonín 
74 

Jako družstvo jsme obsadili 18 místo z 26 škol. 

11. a 

12.11.2013 
Bobřík informatiky iBobr 

Katedra informatiky 

Pedagogické fakulty 

Jihočeské univerzity 

30 

13. 11. 

2013- 

15. 11. 

2013 

Soběslavská růže – celostátní soutěž 

v aranžování  

Střední škola řemeslná a 

ZŠ Soběslav 
24 

1. místo v družstvech 

14. a 15. 

11. 2013 

GASTRO JUNIOR - BIDVEST CUP 2013 
Hotelové škole, ve 

Frenštátě pod Radhoštěm 
 

V soutěžní disciplíně oboru cukrář ocenění bronzového pásma. 

4.12.2013 Soutěž MS Office 2010 v Novém Jičíně   

5. – 7. 

prosince 

2013 

Mistrovství ČR OPEN 2013 ve zpracování 

textů 
OA Olomouc 46 

Umístění jednotlivci: 14. místo, 15. místo 

28. – 29. 1. 

2014 

Zpracování textu v programu ZAV OA Přerov 68 

Umístění jednotlivců: 17. místo, 42. místo, 55. místo; 

družstvo 13. místo z 24 družstev 

15. 1. 2014 

O PRIESSNITZŮV DORTÍK 
Priessnitzovy léčebné 

lázně Jeseník 
 

8 místo 

26.2.2014 

16. ročník AHOL –CUP 2014 

AHOL-Střední škola 

gastronomie, turismu a 

lázeňství 

40 

kategorie After Dinner Cocktail: 22 místo, 38 místo 

kategorie Sparkling Cocktail do 12 minut: 23 místo, 39 místo 

18. 3. 2014 

Krajská soutěž v grafických disciplínách SPŠ a OA Frýdek Místek 35 

V disciplíně „Korektura“ 2. místo a 3. místo 
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Datum 

konání 
Název soutěže (umístění) Pořadatel 

Počet všech 

soutěžících 

26. 3. 

2014 

Soutěž ve floristice - Svatba 2014 
Střední zahradnická 

škola Ostrava - Hulváky 
 

3. Místo v kategorii „Šperk“ 

14. – 15. 

4. 2014 

Mistrovství ČR v grafických disciplínách OA Neveklov 35 

Disciplína „korektura“  15. místo, 16. místo 

23. - 25. 

4. 2014 

soutež BenQ Školní ajťák 

on-line soutěž 
Grunex 20 

30. 4. 

2014 

Mezinárodní internetová soutěž v opise 

2014 

Světová organizace 

INTERSTENO 
1785 

80. místo, 180. místo, 246. místo, 265. míto, 375. místo 

29.4.2014 
Zlatá vařečka 

 SOŠ TŽ, Lánská, 

Třinec-Kanada  
16 

Jednotlivci: 6 místo, 11 místo, v celkovém hodnocení škol: 5 místo 

9. – 10. 6. 

2014 

Celorepubliková soutěž v psaní na 

klávesnici a korektuře textu 

ZŠ Kosmonautů, 

Ostrava-Zábřeh 
65 

17. místo z 19. družstev 

17.6.2014 

Křest Almanachu poezie žáků a studentů 

ostravských ZŠ a SŠ  

Středisko volného času, 

ul. Ostrčilova 
cca 150 

- v almanachu jsou básně 6 žáků školy 
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8.3 Sportovní akce a soutěže 

Sportovní akce  

 

Datum 

konání 
Název akce/téma Počet studentů 

26. 9. - 30. 9. 

2013 
Letní cyklistický kurz pro studenty 2. a 3. ročníků 27 

12. – 17. 1. 

2014 
Lyžařský a snowboardový kurz pro studenty 1., 2. a 3. ročníků 47 

5. 2. 2014  a 

19. 2. 2014 
XI. ROČNÍK TURNAJE VE FLORBALU CHLAPCŮ 70 

26. 2. 2014 ŠKOLNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ 52 

2.3.-6.3.2014 KURZ MONOSKI 5 

27. 3. 2014 VELIKONOČNÍ TURNAJ V ODBÍJENÉ DÍVEK  63 

3.4.2014 FLORBALOVÝ TURNAJ DÍVEK 68 

4.4.2014  ŠKOLNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE DÍVEK 35 

11.4.2014 ŠKOLNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE CHLAPCŮ 33 

24. 6. 2014 OLYMPIJSKÝ DEN 120 

 

Sportovní soutěže 

Datum 

konání 
Název soutěže (umístění) Pořadatel 

Počet všech 

soutěžících 

nebo počet 

družstev 

15. 11. 2013 
44. ročník turnaje v odbíjené chlapců a 

dívek středních odborných škol 
SPŠ Moravská Ostrava 110 

pořadí 5.místo 

5. 12. 2013 
Základního kola SŠ a SOU skupiny 

„C“ ve florbalu chlapců 

Střední škole technické a 

dopravní v Ostravě 
100 

pořadí 2.místo 

10. 12. 2013 
Okresní kolo turnaje ve florbalu dívek 

skupiny „B“ 

SPŠ chemické v Ostravě – 

Zábřehu 
60 

pořadí 4. místo 

17. 12. 2013 
MĚSTSKÉ FINÁLE FLORBALU 

CHLAPCŮ 

SPŠ Dopravní v Ostravě – 

Vítkovicích 
50 

pořadí 2. místo 
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Datum 

konání 
Název soutěže (umístění) Pořadatel 

Počet všech 

soutěžících 

nebo počet 

družstev 

22.5.2014 
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ – O 

ČOKOLÁDOVÝ MÍČ 

Střední škola, Krakovská 

1095, Ostrava – Hrabůvka 
10 

pořadí 3. místo 

10. 4. 2014 PLAVECKÉ ZÁVODY SŠ Matějčka 30 

pořadí 2. místo 

16. 4. 2014 

VOLEJBALOVÝ  

VELIKONOČNÍ TURNAJ 

STŘEDNÍCH ŠKOL 

DDM Ostrava-Poruba 65 

pořadí 5. místo 

12. 6. 2014 
Turnaj smíšených trojic v plážovém 

volejbalu 
HT  Frenštát pod Radhoštěm 18 

pořadí 3. místo 
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8.4 Práce občanských sdružení při škole 

Při škole pracují dvě občanská sdružení: 

 ABAK-počítadlo, občanské sdružení  

 občanské sdružení Duhový klíč 

 

ABAK 

Občanské sdružení ABAK-počítadlo vzniklo 5.12.2001 při SOŠ a SOU pro tělesně postiženou 

mládež v Ostravě-Porubě, dnes SŠ prof. Z. Matějčka, s cílem podporovat volnočasové 

aktivity handicapovaných studentů výše jmenované školy.  

V rámci naplnění hlavních cílů sdružení, kterými jsou integrace, volnočasové a sportovní 

aktivity probíhá pravidelná celoroční činnost i jednorázové projekty. Největší důraz je kladen 

na sportovní a volnočasové aktivity, terapii a prožitkové kurzy pro handicapované, s cílem 

vytvořit rovné podmínky. 

Pravidelná celoroční činnost : 

- trénink florbalového oddílu vozíčkářů  FBC ABAK – Ostrava (úterý + čtvrtek v tělocvičně 

školy 14.30 – 16.00 hod.) 

- kroužek aplikovaných pohybových aktivit – boccia (úterý 14.30 – 16.00 hod.) 

Jednorázové aktivity: 

Listopad 2013: Advent plný andělů – benefiční charitativní akce 

Únor 2014:  

Malmo open 2013 – 7. - 10. 2. 2013 Otevřené královské sportovní hry pro handicapované – 5 

studentů se zdravotním postižením, 3 pedagogický dozor  

LVVZ – výcvik monoski v Centru handicapovaných lyžařů v Janských Lázních 

v Krkonoších 6. – 9. 3. 2014, 5 studentů se zdravotním postižením,  

3 pedagogický dozor 

Květen 2014: 

Play Off 24. - 31. 5. 2013 Ostrava VFFL – FBC ABAK Ostrava, www.fbh.cz  

Červen 2014:  ukončení sbírky pro Standu Nykše-předáno 35.000,- Kč 

 

Občanské sdružení Duhový klíč 

Sdružení pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navštěvují školu na 

odloučeném pracovišti Karla Pokorného 1742. 

Sdružení ve školním roce  2013/14 realizovalo 3 projekty  

Kouzlo zahrad pro žáky s handicapem 

Termín zahájení a ukončení projektu:  1. 4. 2013 – 30. 10. 2014 

Místo konání projektu:  Střední škola prof. Zdeňka Matějčka – odloučené pracoviště 

K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba, 708 00  

Počet účastníků celkem:  50 žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami 

Finanční dotace:    5 000,00 Kč 

Hodnocení projektu 

Díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava - Úřadu městského obvodu Poruba 

proběhla již třetí fáze výsadby a úpravy školní zahrady na pracovišti Karla Pokorného. 

http://www.fbh.cz/
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Teoretické znalosti z výuky aplikovali žáci do praktických činností a mohou tak nyní denně 

sledovat výsledky své práce.  

Adaptační pobyt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2013  

Částka dotace:   Magistrát města Ostravy poskytl na tuto akci 90 000,00 Kč  

Účastníci:    24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  

7 pedagogických pracovníků, 1 zdravotní sestra 

Den dětí 2014 – sportovní den a chemická show 

Ve spolupráci s přírodovědnou fakultou Ostravské univerzity 

Termín zahájení a ukončení projektu: 2. 6. 2014  

Místo konání projektu:  Střední škola prof. Zdeňka Matějčka – odloučené pracoviště 

K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba, 708 00  

Počet účastníků celkem:  50 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Finanční dotace:    z vlastních zdrojů sdružení Duhový klíč 

Další aktivity: 

 Schůze Rady sdružení  

 Organizace vystoupení dramaterapeutického zájmového vzdělání na veřejnosti 

 Získávání sponzorských darů (průběžně). 

Veškeré finanční prostředky na činnost sdružení jsou získávány ze sponzorských darů. 

Všichni členové pracují ve sdružení bez nároku na odměnu.  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Ve dnech 16. a 17. září 2013 Česká školní inspekce provedla inspekční činnost podle 

ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 552/1991 – státní kontrolu v oblasti zajištění organizace a průběhu maturitní 

zkoušky v podzimním zkušebním období ve Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava -

Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvkové organizaci. 

Ve dnech 2. – 7. května a 16. května – 4. června 2014 Česká školní inspekce provedla 

kontrolu dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Protokoly ze státní kontroly České školní inspekce naleznete v příloze č. 3. 

 



61 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

10.1 Výnosy 

Ukazatelé stanovené příspěvkové organizaci   v Kč 

Závazný ukazatel Limit Skutečnost % plnění 

Příspěvek na provoz z toho: 

- příspěvky a dotace MŠMT 

- příspěvky a dotace od zřizovatele 

- projekty neinvestiční 

 

 

72 136 200 

12 239 180  

  1 317 463,20     

 

 

72 122 047 

12 239 180 

  1 317 463,20     

 

 

99,98 

100,00 

100,00 

Účelová investiční dotace  

do investičního fondu  

     786 556,04      786 556,04 

 

100,00 

Odvod do rozpočtu kraje – odvod 

z investičního fondu 

                0                 0      x 

Výsledek hospodaření za rok 2013                 0        47 181      x 

Limit počtu zaměstnanců 

 

       203,00      190,250                                       93,72 

 

Peněžní dary na podporu činnosti školy byly v roce 2013 poskytnuty ve výši 86 637 Kč. 

10.2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu. 

                       v Kč 

Účelový  

znak 

Účel Poskytnuto  

 

Použito Vráceno 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 

 

   71 997 000   71 997 000 0           

33034 Podpora organizace a ukončová- 

ní středního vzdělávání maturit- 

ní zkouškou na vybraných ško- 

lách v podzimním zkušebním 

období 

        93 200        91 238          1 962  

33160 Podpora romských žáků 

středních škol 

         46 000          33 809     12 191 

 

Prostředky UZ 33034 nebyly dočerpány z důvodu hodnocení menšího počtu písemných prací. 

U projektů romské komunity UZ 33160 nebyly prostředky dočerpány z důvodů nedoložení 

dokladů o nákupu školních potřeb. 
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10.3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat  v Kč 

Ukazatel Rok 2012  Rok 2013 Index 

Vyplacené prostředky na platy 51 972 102 52 330 099 100,69 

z toho - pedagogové 43 272 102 43 060 127   99,51 

           - nepedagogové   8 700 000   9 269 972 106,55 

Zaměstnanci      189,308     190,250 100,50 

z toho - pedagogové      139,402     138,136   99,09 

           - nepedagogové        49,906       52,114 104,42 

Průměrný plat celkem        22 878      22 921 100,19 

z toho - pedagogové        25 867       25 976 100,42 

             - učitelé        28 424      29 115 102,43 

             - učitelé OV        23 705      24 340 102,67 

             - vychovatelé        26 114      25 445   97,43 

             - asistenti pedagoga        16 336      15 737   96,33 

z toho - nepedagogové        14 527      14 823 102,04 

Ostatní platby za provedenou práci      600 000    600 000 100,00 

z toho - odstupné      218 798    256 386 117,18 

10.4 Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele   v Kč 

Účelový  

znak 
Učel Poskytnuto Použito Vráceno 

0 Provozní náklady    9 807 000    9 807 000            0 

132 Prostředky na ICT         50 000         50 000            0 

130 Prostředky u příležitosti Dne 

učitelů v roce 2013 

        13 500          13500            0 

203 Prostředky na vybavení 

domova mládeže 

      179 380       179 380            0 

00140 Školní psychologové/spec. 

pedagogové 

      449 300       449 300            0           

 00205 

 

Odpisy dlouhodobého hmot- 

ného a nehmotného majetku 

   1 740 000    1 740 000            0 
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10.5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti 

 

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti uvádí tabulka č. 1 v tabulkové části zprávy. 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (účty 601 a 602) v hlavní činnosti byly vykázány 

ve výši 3.745,03 tis. Kč a oproti předchozímu roku vzrostly o 77,41 tis. Kč. 

 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků dosáhly částky 1 118,88 tis. Kč a byly o 19,57 tis. Kč 

(1,8%) vyšší než v roce předchozím. Na tomto účtu jsou výnosy za výrobky, které vznikají 

v rámci odborného výcviku učebních oborů cukrář, cukrářské práce, zahradnické práce 

a zpracovatel přírodních pletiv. Výše těchto výnosů je ovlivněna nejen počtem žáků, ale 

i omezeními v závislosti na míře postižení.  U oborů cukrář a cukrářské práce byly prodány 

výrobky za 934,58 tis. Kč při nepatrném poklesu – 1,85 tis. Kč (0,2%), zlepšení tržeb je 

u oborů zahradnické práce + 26,47 tis. Kč (23,4%).  Prodej košíkářských výrobků dosáhl částky 

40,73 tis. Kč při meziročním poklesu o 8,2%, Všechny uvedené obory se významným 

způsobem zapojily do prezentačních akcí školy. Pro rok 2014 předpokládáme výnosy z prodeje 

vlastních výrobků na přibližně stejné úrovni – tj. 1 120 tis. Kč. 

Výnosy z  prodeje služeb činily 2 626,15 tis. Kč a jsou tvořeny v podstatné míře příjmy za 

ubytování žáků a stravování žáků a zaměstnanců. Nově jsou na tomto účtu evidovány výnosy 

z využití bazénu, které v hlavní činnosti činily za období září-prosinec 2013 částku 11 tis. Kč. 

Meziročně došlo k nárůstu výnosů z prodeje služeb o 57,84 tis. Kč, tj. 2,25%. Výnosy za 

produktivní práci žáků (poskytované služby externím odběratelům žáky oboru zahradnické 

práce) byly vykázány ve výši 32,24 tis. Kč a snížily se oproti předchozímu roku o 3,31 tis. Kč. 

Výnosy za ubytování žáků v domově mládeže dosáhly částky 704,91 tis. Kč při nárůstu o 2%. 

Cena za ubytování zůstala beze změny na úrovni 800,- Kč za měsíc. Výnosy za stravování žáků 

vzrostly o 1,8% a byly vykázány v částce 1 357,15 tis. Kč. Výnosy za stravování zaměstnanců 

vzrostly o 2,27% a dosáhly částky 506,28 tis. Kč. Nárůst výnosů za stravování žáků 

i zaměstnanců není ovlivněn cenou, ale vyšším počtem stravovaných. Předpokládáme, že  

vlastní výnosy z prodeje služeb v roce 2014 budou ve výši 2 700 tis. Kč. 

 

Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) z rozpočtu zřizovatele poklesly z 15 898,7 tis. Kč na 

12239,18 tis. Kč, tj. o 3,659,52 tis. Kč (23%). Samotný příspěvek na provozní náklady poklesl 

z 13 821 tis. na 9 857 tis. Kč, tj. snížení o 3 964 tis. Kč (28,68%). Tento příspěvek na provozní 

náklady byl škole pro rok 2013 nejprve snížen v návaznosti na úspory nákladů na energie 

v souvislosti s realizovaným projektem úspor energií metodou EPC a dále z důvodů úspor 

nákladů vyplývajících ze sloučení škol z roku 2010, následně posílen v návaznosti na uvedení 

rekonstruovaného plaveckého bazénu do provozu. 

Oproti roku 2012 byl v roce 2013 posílen příspěvek na provoz   

- na odpisy majetku (78 tis. Kč) 

- na financování speciálních pedagogů (33,6 tis. Kč) 

- na vybavení domova mládeže (179,38 tis. Kč) 

- na ocenění u příležitosti Dne učitelů (+13,5 tis. Kč). 

 

Zapojení fondů do hospodaření (výnosů) bylo v rozsahu 163,80 tis. Kč, z toho z investičního 

fondu na posílení zdrojů na opravy a údržbu nemovitého majetku bylo použito 117 tis. Kč a na 

dary bylo čerpáno z rezervního fondu 46,80 tis. Kč. Celkově bylo zapojení fondů do 

hospodaření nižší o 442,98 tis. Kč. V roce 2013 nebyl čerpán fond odměn (v roce 2012 bylo 



64 

 

čerpání 348 tis. Kč), rovněž potřeba dofinancování oprav a údržby z investičního fondu byla 

nižší. 

 

Náhrady škod od pojišťoven ve výši 60,01 tis. Kč sestávaly z těchto plnění: 

- plnění z havarijního pojištění Ford Transit  44.521,- Kč 

- za posprejovaný objekt školy                5.933,- Kč 

- za škodu na domově mládeže     4.563,- Kč 

- za odcizené hasnice       4.990,- Kč 

 

Vlastní výnosy v hlavní činnosti (po vyloučení transferů a čerpání fondů) v roce 2013 vzrostly 

z 3 811,66 tis. Kč na 3 890.41 tis. Kč, tj. o 78,75 tis. Kč. 

Výnosy v doplňkové činnosti byly oproti předchozímu roku nižší o 179,19 tis. Kč. 

10.6 Náklady 

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti uvádí tabulka č. 2 v tabulkové části zprávy.  

Meziroční pokles nákladů v hlavní činnosti je 3 648,74 tis. Kč, tj. pokles na úroveň 96,14% 

předchozího roku. Níže uvádíme komentář k vývoji na základních nákladových účtech: 

 

Účet 501 – spotřeba materiálu  

Vývoj nákladů na tomto účtu je příznivý, došlo k mírnému poklesu nákladů o 1,72 tis. Kč.  

 

Účet 502 – spotřeba energie 

Celkové náklady na energie v hlavní činnosti poklesly o 828,42 tis. Kč, v doplňkové činnosti 

vzrostly o 72,75 tis. Kč. Ve spotřebě energií docházelo k úsporám i nárůstům spotřeby. Došlo 

k úsporám tepla v souvislosti se zateplením budov. Dále došlo k úsporám tepla, vody 

a elektřiny v souvislosti s projektem  „Realizace energetických úspor metodou EPC ve 

vybraných objektech Moravskoslezského kraje“. K nárůstu nákladů na energie došlo po 

znovuotevření plaveckého bazénu (nárůst nákladů o 599,6 tis. Kč, z toho spotřeba elektrické 

energie na bazénu činila 273,18 tis. Kč a ovlivnila nárůst v této položce za celou školu). 

Na účtu 502 se dále promítla metodická změna oproti roku 2012, kdy přerozdělení DPH do 

nákladů se promítlo za energie nikoli na účet 549, ale na účet 502. 

  

Účet 511 – opravy a udržování  

Náklady v této položce byly 1 927,89 tis. Kč, došlo k jejich snížení oproti roku 2012 o 758,24 

tis. Kč.  Vynaložení těchto finančních prostředků bylo z hlediska správy majetku nezbytné 

a současně maximálně úsporné. Rozpis konkrétních akcí je uveden v oddílu E) této zprávy. 

 

Účet 518 – ostatní služby 

Vzhledem ke snížení příspěvku na provoz byly hledány možnosti v úspoře nákladů na služby. 

Meziročně došlo ke snížení nákladů na služby v hlavní činnosti o 860,7 tis. Kč. Úspor bylo 

dosaženo výběrem nového poskytovatele telefonního spojení ve výši 62 tis. Kč, snížením ceny 

za připojení k internetu o 29,46 tis. Kč, úspora v nákladech na propagaci činila 143,96 tis. Kč a 

v ostatních službách 290,2 tis. Kč. 
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Účet 521 – mzdové náklady - vykázán pokles o 486,44 tis. Kč, který byl ovlivněn výhradně 

nižšími mzdovými náklady zúčtovanými v rámci projektů ESF. Mzdové náklady z dotace 

zřizovatele byly naopak v roce 2013 vyšší o 286 tis. Kč oproti roku 2012. 

 

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly vykázány ve výši 233,11 tis. Kč a byly 

o 10,43 tis. Kč vyšší než v předchozím roce a byly v plném rozsahu financovány z běžného 

ONIV. 

Ostatní náklady –  pokles o 845,55 tis. Kč je ovlivněn tím, že v roce 2013 již byl ukončen 

projekt „Moderní škola“, ke kterému se v roce 2012 vázaly náklady partnera projektu a dále 

změnou metodiky přerozdělení DPH do nákladů, kdy dopady kráceného nároku na odpočet 

DPH byly směřovány k příslušnému nákladovému účtu (501-spotřeba materiálu, 502-spotřeba 

energie). 

10.7 Doplňková činnost 

 

Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny: 

 

- Ubytovací služby. 

- Hostinská činnost. 

- Obchodní činnost včetně zprostředkování. 

- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

- Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování. 

- Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

- Pronájem majetku. 

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost. 

- Zemědělství a prodej výpěstků. 

 

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podle okruhů doplňkové činnosti 

 

Okruh doplňkové činnosti Náklady Výnosy 
Hospodářský 

výsledek 

Ubytovací služby    424 450,88    790 317,28      365 866,40 

    

Hostinská činnost    535 004,31    553 740,33        18 736,02 

Obchodní činnost 1 084 501,69    881 981,81     -202 519,88 

Pronájem majetku    241 033,96    887 692,69      646 658,73 

Provozování tělovýchovných 

a sportovních zařízení – bazén 

   337 644,77    206 987,00     -130 657,77 

Celkem 2 622 635,61 3 320 719,11      698 083,50 
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Kladného hospodářského výsledku nebylo v doplňkové činnosti dosaženo  

a) za okruh obchodní činnosti, tj. školní bufet provozovaný ve vlastní režii, kde vlivem 

snížené poptávky došlo k poklesu výnosů oproti roku 2012 o 11,2%, což mělo dopad na 

zhoršení hospodářského výsledku. V tomto bufetu je zabezpečován i odborný výcvik. 

S ohledem na výši ztráty je nezbytné hledat možnosti jejího snížení. 

b) za okruh provozování tělovýchovných a sportovních zařízení – provoz krytého bazénu, 

kde jsou mimořádně vysoké provozní náklady ve srovnání s možnými výnosy ze 

vstupného. Cílem u provozování bazénu je v maximálně možném rozsahu snížit 

vykazovanou ztrátu. 

 

Hlavním přínosem doplňkové činnosti je získání dodatečných zdrojů na posílení činnosti 

hlavní. V roce 2014 očekáváme, že provoz plaveckého bazénu sníží hospodářský výsledek 

v doplňkové činnosti na cca 500 tis. Kč. 

10.8 Výsledek hospodaření 

Za rok 2013 byl vykázán hospodářský výsledek v hlavní činnosti -650.902,50 Kč a 

v doplňkové činnosti + 698.083,50 Kč, celkový hospodářský výsledek 47.181,00 Kč. Ztráta 

v hlavní činnosti byla oproti roku 2012 vyšší o 181.139,26 Kč Hospodářský výsledek 

v doplňkové činnosti byl oproti roku 2012 nižší o 182.299,34 Kč. V jednotlivých oblastech 

doplňkové činnosti byl vývoj HV oproti předchozímu roku následující:  

        

Ubytovací služby  - 55 598,62 Kč Vliv zimní olympiády konané v roce 2012. 

Hostinská činnost  -   1 070,35 Kč Mírný nárůst nákladů ve školní restauraci. 

Obchodní činnost  - 35 114,43 Kč Pokles tržeb, mzdová náročnost. 

Pronájem majetku  + 40 141,83 Kč Vyšší využití tělocvičen proti roku 2012, 

       kdy byl částečně omezen provoz. 

Provoz plaveckého bazénu -130 657,77 Kč Provoz od 11. 9. 2013, zdůvodnění ztráty 

       je uvedeno bodu 7. 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31. 12. 2013 

 

Kč 

Celkem po zdanění 47 181,00 

Položky upravující HV          0,00 

K rozdělení do fondů 47 181,00 

Rezervní fond 47 181,00 
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10.9 Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2013 

 

 Stav fondu  

Název fondu         1. 1. 2013     31. 12. 2013 Rozsah finančního krytí v Kč 

Fond odměn 201 641,06 529 641,06 529 641,06 

FKSP 294 668,96 288 842,58 288 842,58  

Rezervní fond – zlepšený HV      832 265,95      914 885,55                914 885,55 

Rezervní fond – ostatní tituly        53 530,00        93 364,00                  93 364,00 

Investiční fond      564 606,72      615 408,84                 615 408,84 

 

Zapojení fondů do hospodaření v roce 2013: 

Rezervní fond – ostatní tituly 

Zúčtováno čerpání darů ve výši 46 803,00 Kč. 

  

Investiční fond 

V rozsahu 117 000,00 Kč byl investiční fond použit k posílení zdrojů na opravy a údržbu 

nemovitého majetku – opravu fasády budovy odloučeného pracoviště na Čs. legií 42 

v Klimkovicích. 

10.10 Závodní stravování zaměstnasnců organizace 

Závodní stravování zaměstnanců bylo v roce 2013 zajišťováno ve vlastní školní jídelně pro 

zaměstnance s pracovištěm na adrese 17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba. Zaměstnanci 

z detašovaných pracovišť a část učitelů odborného výcviku se stravovali v cizích jídelnách na 

základě uzavřených smluv o zajištění stravování. 

           v Kč 

Ukazatel Rok 2013 – OV Poruba, 17. listopadu 1123 

Limit spotřeby potravin 26,10* 

Příspěvek FKSP   9,57 

Zaměstnanec hradí 20,00 

* od 1.12.2004 se škola stala plátcem DPH, spotřeba potravin je uvedena bez DPH, cena oběda 

je včetně 21% DPH. 

 

Osobní náklady zjištěné na základě účetní závěrky za rok 2013 činily 21,00 Kč, věcné náklady 

12,60 Kč. 

Zaměstnancům jsou poskytovány stravenky v nominální hodnotě 60,- Kč s příspěvkem z FKSP 

ve výši 7,- Kč na jedno hlavní jídlo denně v těchto případech: 

- pokud odběr hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování již 

nepracuje 

- v době, kdy je vlastní zařízení závodního stravování mimo provoz (hlavní a vedlejší 

prázdniny, rekonstrukce 

- dle § 6a, odst. 2a) vyhlášky č. 84/2005 Sb. v platném znění. 



68 

 

 

Výše uvedený postup je sjednán v kolektivní smlouvě. 

 

Způsob úhrady stravenky:    60,00 Kč     

zaměstnavatel      28,00 Kč 

příspěvek FKSP         7,00 Kč 

zaměstnanec      25,00 Kč 

 

Stravování zaměstnanců detašovaných pracovišť a učitelů OV  

Kč 

Poskytovatel Cena oběda 
Náklady 

organizace 

Příspěvek 

FKSP 

Úhrada 

zaměstnance 

ZŠ Pokorného 

 
52 26 10 16 

Střední zahranická 

škola OV- Hulváky 
67 36 10 21 

Restaurace Klenba 

Klimkovice 
75 40 10 25 

Pekaři a spol. s.r.o. 

 

80 

67 

44 

36 

10 

10 

26 

21 

Eurest (Tesco,Futurum) 

 
70 37 10 23 

Domov pro seniory 

Kamenec 
40 14 10 16 

Sanatoria  

AquaKlim, Klimkovice 
32 7 10 15 

Sodexo (Gen.Píky) 
60,48 32,48 10 

18 

 

Eurest (Penam) 
64,90 34,90 10 

20 
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10.11 Péče o spravovaný majetek 

1. Nemovitý majetek předaný organizaci k hospodaření (budovy dle zřizovací listiny): 

a) občan. vybavenost   na parc. 1988/1  č.p. 1123,  kat.území Poruba-sever 

Soubor budov: 

- budova A (škola) = učebny, kabinety, prac. odb. výcviku, sociální zařízení, chodby, schodiště,  

   výtah  

- budova B (domov mládeže) = pokoje, kanceláře, kultur. místnosti, sociální zařízení, chodby,  

   schodiště, 2 výtahy 

- budova C (býv. zdravotní středisko) = archivy, sklad. prostory, pokoje, sociální zařízení,  

   chodby, schodiště 

- budova D (provozní budova) = kuchyně, sklady, školní kuchyně, jídelna, školní restaurace,  

salonek školní restaurace, výměník, transformační stanice, dílny údržby, prac. odb. výcviku, 

knihovna, učebny, kabinety, přednáškový sál, sociální zařízení, šatny, chodby, schodiště, 

nákl. výtahy, zdviž 

- budova E (hlavní budova školy) vč. budovy S (správní budova) = učebny, kabinety, sociální   

   zařízení žáků a zaměstnanců, chodby, schodiště, výtah, šatna žáků, maketa, hlavní vrátnice 

- budova F (sportovní areál) = 2 tělocvičny, krytý bazén se sociálním a technolog. zázemím,  

   posilovna, společenský sál, sociální zařízení, šatny, chodby, schodiště, technické místnosti 

- koridory = spojují jednotlivé budovy 

- spojovací most = spojuje budovu E a budovu F 

b) občan. vybavenost   na parc. 2065    č.p. 1742,  kat.území Poruba-sever 

c) občan. vybavenost  na parc. 514  č.p.     42,  kat.území Klimkovice 

d) zem.stavba   na parc. 229  č.p.   216,  kat.území Klimkovice 

2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě za rok 2013 

Investiční prostředky 

V rámci financování investiční výstavby, rekonstrukcí a modernizací, pořízení majetku, byly 

realizovány akce v hodnotě 2.848.486,32 Kč. 

Výčet akcí: 

- rekonstrukce komunikace sloužící pohybu vozíčkářů 786 556,36 Kč 

- výměna termoregulačních ventilů K. Pokorného 1742 140 767,00 Kč 

- rozšíření optické a metalické trasy k bazénu 90 566,00 Kč 

- studie multifunkčního školního hřiště 39 800,00 Kč 

- datová kabeláž budova A 15 235,00 Kč 

- rozšíření optické sítě budova D 11 272,00 Kč 

- datová kabeláž budova E 9 838,00 Kč 

Prostředky investičního fondu byly dále použity k nákupu 

- centrálního školního serveru 416 216,00 Kč 

- vzduchotechnické jednotky pro kinosál 550 775,00 Kč 

- myčky do školní kuchyně 670 460,96 Kč 
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Na posílení zdrojů údržby a oprav majetku byl investiční fond čerpán na akci 

- oprava fasády budovy na Čs. Legií 42, Klimkovice 117 000,00 Kč 

Provozní prostředky 

Na opravy a údržbu bylo vynaloženo celkem  1 927 893,57 Kč 

Struktura vynaložených nákladů na opravy a údržbu je následující: 

 opravy a údržba nemovitého majetku 1 757 486,39 Kč 

v tom významnější akce: 

oprava fasády budovy Čs.legií 42, Klimkovice 399 158,00 Kč 

malby, nátěry 236 947,00 Kč 

výměna podlahových krytin v učebnách  199 401,00 Kč 

odvodnění objektu bazénu 177 762,00 Kč 

oprava střešních prostupů K. Pokorného 80 766,00 Kč 

výměna podlahových krytin DM 65 023,00 Kč 

 opravy a údržba movitého majetku 136 425,22 Kč 

 opravy a údržba PC 4 359,00 Kč 

 opravy a údržba kuchyňských zařízení 19 373,61 Kč 

 opravy a údržba kopírek a psacích strojů 10 249,35 Kč 

3.  Pojištění majetku 

V průběhu roku byl nemovitý i movitý majetek pojištěn centrálně prostřednictvím zřizovatele. 

Přijaté náhrady škod od pojišťoven činily 60.007,00 Kč, rozpis přijatých náhrad je uveden 

v rozboru příjmů. 

4. Inventarizace majetku 

Inventarizace majetku a závazků byla provedena dle příkazu ředitele č. 1/2013. O jejím 

průběhu a výsledcích je sepsána závěrečná inventarizační zpráva, která byly zaslána zřizovateli. 

Nebyly vykázány inventarizační rozdíly 

5. Pronájmy a smlouvy o výpůjčce  

Částečně nevyužitý nemovitý majetek byl předmětem pronájmu na základě smluv uzavřených 

pro rok 2013. Přehled o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce je 

v příloze této zprávy.  

10.12 Pohledávky a závazky organizace  

Stav všech pohledávek byl v roce 2013 vykázán ve výši 358,51 tis. Kč, v roce předchozím 

byly pohledávky vykázány ve výši 282,76 tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu pohledávek  

o 75,75 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti vzrostly o 41,59 tis. Kč. Převážně se 

jednalo o krátkodobé zpoždění v platbě. Struktura pohledávek je uvedena v tabulce č. 6. 

Pohledávka na řádku 6 po lhůtě splatnosti do 1 roku ve výši 10.309,- Kč se týkala dlužného 

nájemného (p. Maková) za byt v Klimkovicích, Komenského 216. K datu sestavování této 

zprávy je dlužný nájem v plném rozsahu uhrazen. K odpisu prostřednictvím Rady kraje bude 

připravena v roce 2014 pohledávka ve výši 21.070,- Kč za Evou Schmidkovou, kde byla 

zastavena exekuce. V pravomoci ředitele školy byla odepsána 1 pohledávka za ubytování 

v domově mládeže ve výši 1.185,- Kč, kdy dlužník na opakované písemné výzvy k úhradě 

nereagoval. Vzhledem výši dluhu by nebylo ekonomické dluh vymáhat soudní cestou. 
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Krátkodobé závazky (z obchodního styku) evidované na účtech 321-Dodavatelé a 324-

Krátkodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2013 činily 498,22 tis. Kč. Oproti předchozímu období, 

kdy byly ve výši 816,51 tis. Kč, došlo k jejich snížení o 318,29 tis. Kč. Organizace nevykazuje 

k  31. 12. 2013 závazky po lhůtě splatnosti.  

10.13 Výsledky kontrol 

V roce 2013 nebyla krajským úřadem provedena veřejnosprávní kontrola přiměřenosti 

a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace. 

Ve dnech 23. – 24. 7. 2013 proběhla kontrola OSSZ Ostrava za oblasti nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění a odvodu pojistného. Kontrolované období bylo od 1.5.2010-30.6.2013. 

Nebyly zjištěny žádné závady. 

Ve dnech 16. – 17. 9. 2013 provedla Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát 

„Státní kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona, které se vztahují 

k organizaci a průběhu maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2013“. 

Kontrolováno:     § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona 

   § 80 odst. 5 písm. c) školského zákona 

   § 80a odst. 1 školského zákona 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

10.14 Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců  

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 byla předložena školské 

radě k projednání dne 25. února 2014. Zaměstnanci budou s touto zprávou prokazatelně 

seznámeni v termínu do 31. března 2014. 

 

10.15 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákopna č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  

Organizace má dle výše uvedeného zákona povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se 

zdravotním postižením, tj. 7,87 zaměstnanců. Skutečný počet zaměstnávaných osob se 

zdravotním postižením byl 8,37%  tj. 16,46 zaměstnance.  
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo autorizaci pro poskytování profesních kvalifikací 

naší škole v oboru Kuchař od  14. 2. 2013 na dobu 5 let. 

 

Ve školním roce 2013-2014 neproběhly žádné profesní kvalifikace, nadále zůstávají tyto 

profesní kvalifikace v nabídce: 

 

65-001-H – Příprava teplých pokrmů  

65-002-H – Příprava pokrmů studené kuchyně  

65-004-H – Příprava minutek  

29-001-H - Výroba chleba a běžného pečiva  

29-002-H - Výroba jemného pečiva  

29-003-E - Výroba perníku  

29-004-E - Výroba trvanlivého pečiva  

29-007-H - Výroba zákusků a dortů  

29-008-H - Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty  

29-012-H - Výroba restauračních moučníků  

29-013-E - Řemeslná výroba perníků  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo naší škole 31. 8. 2010 akreditaci rekvalifikačního 

kurzu Pracovník v sociálních službách. Akreditace vzdělávací instituce č. 2010/511-1, 

platnost do 31. 8. 2014.  
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13. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

13.1 EU peníze SŠ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 

1. Souhrnné informace o projektu 

Číslo operačního programu:  CZ.1.07 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa:  1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory:  1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách 

Číslo výzvy:   34 

Název projektu:  Vzdělávání pro život  

Datum zahájení projektu:  1.9.2012 

Datum ukončení projektu:  31.8.2014 

Rozpočet projektu celkem:  3 293 658,00 Kč 

 

2. Cíl projektu 

 

Hlavním cílem projektu bylo rozvoj a zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu a jeho 

problematických oblastí, zlepšení podmínek pro vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových 

kompetencí žáků a zvýšení jejich motivace k dalšímu studiu, případně uplatnění na trhu práce. 

Projekt se zaměřoval na individualizaci, inovaci a zkvalitnění výuky žáků Střední školy prof. 

Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvkové organizace v těchto 

oblastech: 

 

 individualizace - navýšení počtu vyučovacích hodin v předmětech ČJL, NEJ, ANJ a 

MAT  

 inovace - vypracování digitálních učebních materiálů v předmětech ZSV, MAT, ZCR, 

PGR, ICT a OPS 

 inovace - vypracování vzdělávacích materiálů pro výuku matematiky a odborných 

předmětů – VAK, OVO, SAD, TCH, SUR, NAV,SAZC, SAZP, PSC, PSN, SPL, 

SOP, HOP, STL, TPP, MKV a EKP 

 inovace - vypracování vzdělávacích materiálů k rozvoji finanční gramotnosti žáků 

 proškolení pedagogických pracovníků v oblasti finanční gramotnosti 

 jazykové kurzy pro učitelé cizích jazyků  

 podpory stáží pedagogických pracovníků v podnicích 

3. Realizace projektu ve školním roce 2012/2013 

 

A) Individualizace 

Ve školním roce 2013/2014 jsme navýšili počet vyučovacích hodin v předmětech: 

 

Český jazyk a literatura ve třídách: 

 HT4A, odučeno 32 vyučovacích hodin (příprava k maturitní zkoušce)   

 HT4B, odučeno 32 vyučovacích hodin (příprava k maturitní zkoušce)   
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 PP3, odučeno 32 vyučovacích hodin 

 PŠ2A, PŠ2B (spojeno do 1 skupiny), odučeno 32 vyučovacích hodin 

Německý jazyk ve třídě: 

 HT4B, odučeno 64 vyučovacích hodin (příprava k maturitní zkoušce)  

Anglický jazyk ve třídách: 

 V4A, odučeno 32 vyučovacích hodin (příprava k maturitní zkoušce) 

 PŠ1A, PŠ1B (spojeno do jedné skupiny), odučeno 32 vyučovacích hodin 

 PŠ2A, PŠ2B (spojeno do jedné skupiny),  odučeno 64 vyučovacích hodin 

Matematika ve třídě: 

 PP2, odučeno 32 vyučovacích hodin 

 

B) Inovace 

Digitální učební materiály byly vytvořeny v následujících oblastech: 

 Základy společenských věd (pro maturitní obory). Vytvořeno a ověřeno 26 ks 

vzdělávacích materiálů. 

 Matematika (pro obory středního vzdělání s výučním listem - typ oboru E). 

Vytvořeno a ověřeno 20 ks vzdělávacích materiálů. 

 Zeměpis cestovního ruchu (pro maturitní obory).  Vytvořeno 40 ks vzdělávacích 

materiálů. 

 Počítačová grafika (pro maturitní obory). Vytvořeno a ověřeno 39 ks vzdělávacích 

materiálů. 

 Operační systémy (pro maturitní obory). Vytvořeno a ověřeno 60 ks vzdělávacích 

materiálů. 

 ICT pro maturitní obory. Vytvořeno a ověřeno 51 ks vzdělávacích materiálů. 

 ICT pro obory středního vzdělání s výučním listem (typu E). Vytvořeno a ověřeno 

51 ks vzdělávacích materiálů. 

 ICT pro dálkové studium. Vytvořeno a ověřeno 33 ks vzdělávacích materiálů. 

 

Vzdělávací materiály byly vytvořeny v následujících oblastech:  

 Anglický jazyk pro obory středního vzdělání s výučním listem (obory typu H). 

Bylo vytvořeno a ověřeno 36 ks vzdělávacích materiálů. 

 Matematika pro obory středního vzdělání s výučním listem (typ oboru E). Bylo 

vytvořeno a ověřeno 32 ks vzdělávacích materiálů. 

 Vazačství a aranžování květin.  Vytvořeno a ověřeno 32 ks vzdělávacích materiálů. 

 Ovocnictví. Vytvořeno a ověřeno 32 ks vzdělávacích materiálů. 

 Sadovnictví. Vytvořeno a ověřeno 32  ks vzdělávacích materiálů. 

 Technologie Pekař. Vytvořeno a ověřeno 39  ks vzdělávacích materiálů. 

 Suroviny Pekař. Vytvořeno a ověřeno v 32 ks vzdělávacích materiálů. 

 Stroje a zařízení Cukrář.  Vytvořeno a ověřeno v 32 ks vzdělávacích materiálů. 
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 Stroje a zařízení Pekař.  Vytvořeno a ověřeno 16 ks vzdělávacích materiálů. 

 Pedagogika v sociální činnosti. Vytvořeno a ověřeno v 32 ks vzdělávacích 

materiálů. 

 Psychologie v sociální činnosti.  Vytvořeny a ověřeny 60 ks vzdělávacích 

materiálů. 

 Sociální politika.  Vytvořeno a ověřeno 15 ks vzdělávacích materiálů. 

 Sociální péče.  Vytvořeno a ověřeno 54 ks vzdělávacích materiálů. 

 Hotelový provoz. Vytvořeno a ověřeno v 32 ks vzdělávacích materiálů. 

 Technologie přípravy pokrmů. Vytvořeno a ověřeno 32 ks vzdělávacích materiálů. 

 Multikulturní výchova. Vytvořeno a ověřeno 64 ks vzdělávacích materiálů. 

 Finanční gramotnost. Bylo vytvořeno a ověřeno 20 ks vzdělávacích materiálů. 

 

C) Proškolení pedagogických pracovníků  

 Program na zlepšení sociálního klimatu ve škole/třídě  

Program na zlepšení sociálního klimatu ve škole /třídě byl zahájen 25.2.2014 a ukončen 

15.4.2014. Vzdělávací program byl zajišťován ve spolupráci s KVIC Nový Jičín. Do 

programu se zapojilo 28 pedagogických pracovníků. Všichni obdrželi osvědčení o 

absolvování kurzu  v délce  44 hodin. Získané zkušenosti, poznatky, vědomosti a dovednosti 

pedagogičtí pracovníci uplatňují v edukační činnosti s žáky, při jednání se zákonnými 

zástupci žáků, v pedagogickém sboru tak, aby docházelo ke zlepšení sociálního klimatu ve 

škole/třídě. 

 

 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků 

Jazykového kurzu v zahraničí se zúčastnila 1 učitelka. Mgr Lenka Trembačová v období  

20.7.2014 – 2.8.2014 absolvovala 2 týdenní kurz německého jazyka v Berlíně.  

 

13.2 ESF RAMPS-VIP III. 

Ve školním roce 2013/2014 naše škola pokračovala v projektu ESF RAMPS-VIP III. Projekt 

RAMPS-VIP III byl realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve 

spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školní poradenské zařízení a zařízení pro 

DVPP (NÚV). NÚV jako partner dlouhodobě spolupracuje s MŠMT při realizaci projektů 

financovaných z ESF.  Projekt ESF  RAMPS-VIP III navazoval na projekty ESF VIP-Kariéra, 

RŠPP-VIP II, které se věnovaly především zavedení školních specialistů do systému práce ve 

škole. Na naší škole se konkrétně jednalo o zavedení pozice „školní psycholog“.  

Projekt RAMPS-VIP III byl zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními specialisty.  

Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) byl poprvé orientován 

na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou poskytovány také PPP, 

SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu bylo nastavit systém 

poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat klíčové kompetence pracovníků 

v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce bylo také 

vybudování metodického zázemí pro poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému 

DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy.  
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V rámci projektu RAMPS-VIP III byla soustředěna pozornost na metodickou a supervizní 

podporu pro školní a školská poradenská zařízení, a tím naplnění podpory žáků a pracovníků 

škol a školských zařízení. 

V projektu byl kladen také důraz na vzdělávací aktivity školních specialistů. Vzdělávání 

podporuje zvyšování odborné způsobilosti, reflektuje aktuální potřeby poradenské praxe 

na školách. Příprava a realizace vzdělávání vycházela z dosažených odborných kompetencí 

specialistů na školách. Jednalo se o systém postavený víceúrovňově, tj. tak, aby umožňoval 

vycházet z kompetencí, které školní specialisté získali předchozí praxí a již absolvovaným 

DVPP. 

Prostřednictvím projektové podpory mohl školní psycholog na naší škole pracovat v týmu 

poradenských školních pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště. Okruhy 

činností a služeb, které školní psycholog vykonával, směřovaly především k zajištění rovných 

příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. 

Intervence se zaměřovaly jak na pomoc jednotlivým žákům, kteří z nějakého důvodu selhávají 

ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Neoddělitelnou součástí činnosti školního 

psychologa, i díky specifikace naší školy, byla práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jeho služby byly orientovány na práci v systému a se systémem školy. Pozornost 

byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty. 

Především se školskými poradenskými zařízeními. Koordinovaná metodická podpora v rámci 

projektu RAMPS  přispěla ke zlepšení kvality i rozsahu poskytovaných poradenských služeb 

na škole. Přidanou hodnotou byly supervize a také možnosti kariérního růstu prostřednictvím 

programů DVPP. 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Spolupráce s odborovou organizací 

Po sloučení škol existují dvě odborové organizace, které se dohodly na společné kolektivní 

smlouvě, která je uzavírána na každý kalendářní rok. Kolektivní smlouva vymezuje vztahy 

mezi školou a odborovými organizacemi. 

Zástupci odborových organizací byli pravidelně zváni na rozšířené poradní sbory ředitele 

školy, pravidelně probíhala setkání ředitele školy s výbory odborových organizací. 

Přílohu Kolektivní smlouvy tvoří: Směrnice o pracovní době, Hodnocení zaměstnanců, 

Odměňování zaměstnanců, Zásady čerpání FKSP a Rozpočet FKSP. 

Po předchozím jednání s odborovými organizacemi byl zpracován a vydán Plán DVPP. 

Mezinárodní spolupráce a programy 

 Spolupráce s Asociací Zlatý déšť ve francouzském městě Morlaix: 

Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti vzdělávání pracovníků sociálně-

zdravotních služeb. 

 Spolupráce s Asociací AFPE ve francouzském městě Saint Brieuc: 

Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti vzdělávání pracovníků sociálně-

zdravotních služeb. 

 Spolupráce s Asociací EPTA v italském městě Bologna: 

Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti péče o dospělé osoby s mentálním 

postižením a autismem. 

 Spolupráce s Asociací FUTURA v italském městě Řím: 

Cílem spolupráce je výměna zkušeností v oblasti péče o osoby s poruchou autistického 

spektra (zaměstnání, bydlení). 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání a seznam stipendií - viz příloha  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

 

Žáci, zaměstnanci a členové ŠR souhlasí s uveřejněním svých jmen v této výroční zprávě. 
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15. Přílohy 

Příloha č. 1 – Minimální preventivní program 

Příloha č. 2 – Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů ve školním roce 2013/2014 

Příloha č. 3 – Protokol o státní kontrole 

Příloha č. 4 – Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek a programu KVALITA 

Příloha č. 5 – Tabulka spolupracujících organizací a poskytovaných stipendií 

 



 

 

 

1. Minimální preventivní program 

Školní rok: 2013/2014 

ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 596 939 350 

 

Jméno a příjmení ředitele Radovan Maresz, Ing. 

Telefon a e-mail na ředitele 596909302, www.skolspec@sos-eridan.cz 

Jméno školního metodika prevence Martina Janoušková, Mgr. 

Telefon, e-mail 596909244, martina.janouskova@skolspec.cz 

Specializační studium ano 

Poradenské pracoviště ano 

 

Garant programu (lektor): Mgr. Martina Janoušková - ŠMP 

Charakteristika školy: Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami v plném rozsahu. K nim patří žáci se zdravotním postižením, se zdravotním 

znevýhodněním a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního 

prostředí). Střední škola jako právnická osoba sdružuje střední školu, domov mládeže a školní 

jídelnu. Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je 

komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické 

vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a 

sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště 

na plážový volejbal. 

V oblasti sociálního znevýhodnění věnuje škola pozornost rozšíření nabídky oborů středního 

vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických a 

národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority 

Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání. Na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga. 

 

 maturitní z toho 

speciálních 

učební 

obory 

z toho 

speciálních 

z toho dálkové 

studium 

celkem 

počet tříd 20 4 26 18 5 69 

 

Počet oborů 29 

Celkový počet žáků 1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. SEZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY S PROGRAMEM (základní pravidla 

realizace programu) 

MPP je součástí školního vzdělávacího programu.  

Vychází ze současné platné školské legislativy - Metodické doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 

21291/2010-28. 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních č. j.  MŠMT – 22294/2013-1 

Vychází z časových, personálních a finančních investic zaměřený na nejvyšší efektivitu. 

Základem je spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované do Rámcového 

vzdělávacího programu školy. 

 

Datum: 

18.9.2013 

MPP předložen řediteli SŠ, v plném rozsahu 

schválen. 

Podpis: 

 

II. SEZNÁMIT KOLEGY S FILOZOFIÍ PROGRAMU A ZAPOJIT JE DO JEHO 

REALIZACE 

termín témata 

porada seznámení s obsahem MPP na školní rok 2013/2014, krizovým plánem, 

programem proti šikanování, materiálem k prevenci a řešení kyberšikany, 

upozornění na informace vyvěšené na webových stránkách školy. 

průběžně nabídka metodických materiálů a besed pro třídní učitele - leták 

průběžně předložení způsobu spolupráce ve vybraných předmětech 

průběžně nabídka odborné literatury, videokazet, informačních a metodických materiálů - 

seznam ve sborovně 

 aktuální informace budou předány písemnou, ústní formou nebo na webových 

stránkách školy 

 nabídka sociální diagnostiky třídy ve spolupráci se školním psychologem 

 

III. ZAJISTIT PRŮBĚŽNOU SPOLUPRÁCI S VÝCHOVNÝM PORADCEM 

v rámci termínů výchovné komise 

účast ŠMP proběhne podle potřeby 

v průběhu školního roku budou řešeny aktuální problémy podle potřeby 

 

IV. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝM PORADENSKÝM CENTREM 

v rámci dohodnutých termínů  

Pravidelné schůzky ŠPC s ředitelem školy. 

Seznamovací dopoledne pro žáky I. ročníků. 

Řešení aktuálních problémů podle potřeby. 

Spolupráce při diagnostice sociálního klimatu třídy. 

Skupinová práce se třídou podle potřeby. 

Vytvoření týmu k řešení výskytu kyberšikany. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. AKTIVITY PRO ŽÁKY 

A. tématické bloky s dětmi 

Výchovné pořady třída lektor datum 

Seznamovací 

dopoledne 

I. ročníky všech oborů školní psycholog, 

metodik prevence 

září, říjen 2013 

Virtuální 

komunikace 

III. ročníky všech oborů Renarkon listopad 2013 

Drogy a já II. ročníky všech oborů Renarkon listopad 2013 

Komunikace I. ročníky všech oborů Prožitkový program 

Renarkon 

březen 2014 

Tolerance a 

akceptace menšin 

II. ročníky všech oborů Prožitkový program 

Renarkon 

březen 2014 

Problematika AIDS III. ročníky VHČ, PH, SP, UO, 

PS 

prezentace DVD  

Synkopa imunity 

průběžně 

Sexuální výchova ve všech ročnících prezentace DVD průběžně 

Problematika 

kyberšikany 

ve všech ročnících PowerPoint, DVD, 

internetové stránky 

průběžně 

 

 

Preventivní aktivity v rámci výuky 

téma            třídy   předměty                                                    

Šikana ve všech ročnících  

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Komunikace, asertivita ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Zdravý životní styl ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Poruchy příjmu potravy ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Duševní hygiena ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Zvládání životních těžkostí ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Sebevýchova, sebereflexe ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Drogová problematika ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Rasová a jiná diskriminace ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Xenofobie a rasismus ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Kriminalita ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Delikvence, kriminalita 

mládeže 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Netolismus (virtuální drogy) a 

patologické hráčství  

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Agresivita ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 



 

 

 

Ohrožování mravní výchovy 

mládeže 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Domácí násilí ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Úmluva o právech dítěte ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Kyberšikana, stalking ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Sebepoškozování ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Závislost na politickém a 

náboženském extremismu 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Onemocnění HIV/AIDS ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Sport a doping ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Životní cíle a žebříček hodnot ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

Týrání a zneužívání dětí, 

včetně komerčního sexuálního 

zneužívání. Syndrom CAN 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ZDN, ČJL 

 

 

Témata SPJ v rámci třídnických hodin 

Práce se třídou 

Drogová závislost 

Problematika šikany, kyberšikany  

Rizikové sexuální chování 

Výchova k toleranci  

Kriminalita mládeže 

Zdravý životní styl 

Komunikace, asertivita 

Rasová a jiná diskriminace 

Zvládání životních těžkostí, sebepoškozování 

 

B. jednorázové akce 

besedy třídy lektor termín 

Nebezpečí 

kyberprostoru 

1.- 4. ročníky M. Janoušková 3.9.2013 

Jak se žije s AIDS 1.- 3. roč. učební obory ACET ČR březen 2014 

S tebou o tobě 1. ročníky všech oborů Procter Gamble únor 2014 

Daruj krev 3.-4. ročníky všech 

oborů 

TS Ostrava březen 2014 

Volné téma podle potřeby školy   

Hudbou proti 

drogám 

 podle potřeby školy  duben 2014 

První pomoc podle potřeby školy  květen2014 

 

 



 

 

 

Ostatní akce    

Světluška  dobrovolníci  humanitární sbírka 9.9.2013 

Evropské dny handicapu VHČ, HT  říjen 2013 

Světový den antikoncepce všichni žáci propagační materiál informační  26.9.2013 

o.s.FOD dobrovolníci osobní asistence průběžně 

Centrum ranné péče dobrovolníci osobní asistence průběžně 

Vybrané MŠ dobrovolníci pomoc při akcích průběžně 

OS Výzva dobrovolníci pomoc při akcích průběžně 

Humanitární sbírky dobrovolníci dle nabídky průběžně 

Sportovní akce   upřesnění v průběhu šk.roku průběžně 

Kulturní akce  upřesnění v průběhu šk.roku průběžně 

Prezentace výrobků a 

oborů 

 Dle aktuální nabídky průběžně 

Den řemesel všichni žáci ukázky různých druhů květen 2014 

 

Kroužky 

Anglický klub Younglife 

Florbal vozíčkářů FBC ABAK - Ostrava 

Boccia 

Hipoterapie EQUI centrum Hrabová 

showdown 

Stolní tenis pro nevidomé  

Internetový kroužek 

Terapeutická dílna Arteterapie 1    

Terapeutická dílna Arteterapie 2     

Terapeutická dílna Dramaterapie   

Terapeutická dílna Ergoterapie       

Terapeutická dílna Muzikoterapie    

Terapeutická dílna SRT    

Kurz Anglická konverzace 1    

kurz Anglická konverzace 2     

kurz Anglická konverzace 2     

kurz Fotografie bez bariér – digitální zpracování obrazu ve 21. století  

 

Školní časopis: www.skolspec.cz 

 

C. stanovení konzultačních hodin  

čas kontakt 

kabinet S/7 

pátek 10,00 – 12,00 

hod. 

tel. 596 909 244. martina.janouskova@skolspec.cz – možnost porady a  

konzultací elektronickou poštou, aktuální problémy je možno řešit po 

domluvě kdykoliv 

 

D. zřízení schránky s dotazy 

místnost  

vedle kabinetu S/7 odpovědi na anonymní dotazy budou vyvěšeny na nástěnce 

 

 

 

http://www.skolspec.cz/
mailto:martina.janouskova@skolspec.cz


 

 

 

VI. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY 

A. vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby 

preventisty a ostatních pedagogů 

zřízeno místo forma 

3.9.2013 sborovna informační materiály, seznam videokazet a DVD, odborné 

literatury 

3.9.2013 kabinet knihovna, videotéka 

 www Krizový plán, Program proti šikanování 

 kabinet propagační materiál, letáčky, plakáty 

  informační zdroje – odkazy na webové stránky 

 www Kyberšikana 

 www Stalking 

od 29.2.2013 www interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 

 

B. zřízení nástěnky 

termín místo téma 

září vestibul SŠ Světový den antikoncepce 

16.10.2013  Světový den výživy 

11.11. 2013  Den boje proti drogám 

16.11. 2013  Mezinárodní nekuřácký den 

1.12. 2013  Světový den proti AIDS 

7.4. 2014  Světový den zdraví 

průběžně  aktuální informace 

 

C. shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a              

odbornících, kteří v oblasti protidrogové prevence působí v okrese 

zřízeno  místo obsah 

13. 9. 2013 sborovna, webové stránky 

školy 

seznam institucí a organizací 

13. 9. 2013 kabinet nabídka výchovných pořadů, výcvikových kurzů 

 

VII.  AKTIVITY PRO PEDAGOGY ( přednášky, kurzy, dotazníky, informační 

materiály) 

místo forma téma 

sborovna, web školy písemná informační materiály, témata besed, informační zdroje 

sborovna, web školy písemná mezipředmětová spolupráce 

přednáškový sál pedagogické  

porady 

vyhodnocení dotazníků, aktuální informace z odborného 

tisku, noviny, internetu 

sborovna písemná nabídka výchovných pořadů 

sborovna písemná nabídka vzdělávacích kurzů, školení a seminářů 

přednáškový sál beseda kyberšikana 

přednáškový sál beseda dle požadavků pedagogů a aktuální nabídky 

web školy  metodické materiály 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII. AKTIVITY PRO RODIČE 

Informovat školskou radu a získat podporu (nejlépe finanční) 

beseda,  

dopis pro rodiče 

19. září 2013 třídní schůzky pro rodiče prvních ročníků. 

webová stránka školy  

schůze Školské rady  seznámení s filosofií MPP 

beseda pro rodiče upřesnění během roku dle vybraného tématu 

sekundární prevence  poradenská pomoc, krizová intervence 

Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu (schůzky rodičů, zápis do 

žák. knížek, místní tisk,webové stránky školy) 

forma plán obsah 

ústní, 

dopis 

webové stránky školy 

19. září 2013 informace pro rodiče 1. ročníku  

Program proti šikanování, Krizový plán 

MPP, Školní strategie prevence,  

beseda upřesní se během roku dle vybraného tématu 

 

IX. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY (PPP, lékaři, nízkoprahová 

zařízení, OPD, OHS, policie městská i státní, okresní protidrogový koordinátor) 

instituce Forma spolupráce poznámky 

PPP konzultace  

Policie ČR konzultace  

Protidrogový koordinátor konzultace  

OSPOD MÚ konzultace  

Městská policie konzultace, beseda  

Renarkon o.p.s. konzultace, beseda  

Krizové centrum pro rodinu a děti konzultace, beseda  

o.s. Faust konzultace, beseda  

Stonožka návštěva, spolupráce  

Vzájemné soužití návštěva, beseda  

Diagnostický ústav – SVP Ostrava návštěva, beseda  

Dětský psychiatr, psycholog konzultace  

Kofoedova škola návštěva, beseda  

 

X.  VOLNÝ ČAS, STÁTNÍ SPRÁVA, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA 

A.spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a institucemi zabývajícími se 

využitím volného času dětí a mládeže 

instituce (jméno) forma spolupráce 

Centrum M. Magone návštěva, beseda 

Salesiánské středisko Don Bosko návštěva, beseda 

o. s.  Faust návštěva, praxe studentek 

Diakonie návštěva, spolupráce 

Ranarkon návštěva, spolupráce, programy 

FOD návštěva, spolupráce, osobní asistence při akcích 

Vzájemné soužití praxe žáků 

o. s. S.T.O.P. beseda 

Společně-JEKETHANE beseda 

o. s Centrom exkurse 

Probační a mediační služba ČR beseda 

Centrom praxe žáků 



 

 

 

Linka důvěry beseda 

 

B. DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, obecní úřady všech úrovní, úřady práce,  

instituce (jméno) forma spolupráce poznámky 

úřad práce beseda  

o.s. ABAK sbírky, sport. akce  

o.s. FOD osobní asistence  

Komunitní plánování města 

Ostravy 

výpomoc žáků při akcích  

 

XI. PROPAGACE (místní a regionální tisk, TV, školní časopis, rozhlas) 

téma forma propagace 

Mezinárodní den boje proti AIDS školní rozhlas, regionální tisk 

Dokumentace o jednotlivých akcí školy Školní kronika, www.skolspec.cz 

 

XII. RIZIKOVÉ OBLASTI VE ŠKOLE 

velký počet žáků a velké prostory školy 

riziková místa – vchod do školy pro žáky, dvůr školy, WC chlapců i dívek na budově E a WC 

dívek i chlapců u kantýny 

 

XIII. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ 

dle platných školských dokumentů 

Školní řád, Krizový plán, Program proti šikanování 

Směrnice ředitele č. 10/2012 Řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a 

alkoholu žáky 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních  č. j. MSMT- 22294/2013-1  

 

Příkaz ředitele pro zaměstnance školy - Řešení konzumace tabákových výrobků u žáků ve 

škole 

Traumatologický plán 

 

XIV. Konzultace, krizová intervence 

- ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ budou průběžně poskytovány žákům a jejich rodičům 

konzultace v problémech rizikového chování žáků. 

 

XV. Školní metodik prevence 

Specializační studium Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ, PdF Ostravské univerzity 

Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP  

Specializační studium prevence sociálně patologických jevů pro metodiky prevence na OU 

PdF Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SŠ, 

ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 

členka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

členka České Asociace školních metodiků prevence 

členka Asociace výchovných poradců 

členka Profesní komory sociálních pracovníků 

členka Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava, pracovní skupina Děti a rodina 

Krizová intervence, výcvikový kurz (40 hodin),  I.E.S., Sdružení podané ruce o. s., Brno, 

Diagnostika vztahů v třídním kolektivu, intervenční a preventivní programy (výcvikový 

http://www.skolspec.cz/


 

 

 

seminář) 

Rodinná terapie, výcvikový kurz (48 hodin)  

Modulový vzdělávací program Výchovné a kariérové poradenství, způsobilost pracovat 

v Learning Management systému Oracle iLearning, NÚOV, Praha. 

 

XVI. Zmapování situace v oblasti SPJ 

Výsledky dotazníkových šetření – webové stránky školy 

Krizový plán školy – viz webové stránky školy 

Přílohy:  

Plán akcí SPJ 2013/2014 

Plánovaná činnost ŠMP na odloučeném pracovišti K. Pokorného 1742 ve školním roce 

2013/2014 

 

Návrh na akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování (sociálně 

patologických jevů) v  2013/2014 

 

Září až říjen: Seznamovací programy pro I.ročníky – celkem 12 prvních ročníků. 

3.9. 2013 program pro žáky „Nebezpečí kyberprostou“  - žáci všech ročníků a oborů 

9.9.2013 Humanitární sbírka Světluška.  

26.9. 2013   Osvětová akce Světový den antikoncepce. 

Listopad Prožitkové programy pro III. a II.  ročníky  Renarkon -   

  preventivní interaktivní seminář „ Obchodování s lidmi“- vybrané třídy 

Prosinec: Vánoční strom – pomoc žáků při humanitární akci  

Leden:  besedy dle aktuální nabídky a potřeb školy 

Únor: beseda „S tebou o tobě“ – dívky prvních ročníků 

Březen: Prožitkové programy pro I. a II.  ročníky - Renarkon 

Duben: beseda Dárcovství krve, Svátek s Emilem, 

besedy dle aktuální nabídky a potřeb školy - Hudební program Zítřek začíná již dnes, První 

pomoc. 
Květen: besedy dle aktuální nabídky a potřeb školy 

Červen: besedy dle aktuální nabídky a potřeb školy 

Besedy pro rodiče – dle zvoleného tématu 

Besedy pro pedagogy – aktuální nabídka 

celoročně Interaktivní výukový program: Drogy trochu jinak 

V průběhu školního roku může dojít ke změnám ve výše uvedeném plánu. Aktivity na 

odloučeném pracovišti Pokorného 1742, Ostrava – Poruba, proběhnou v rámci jejich 

minimálního preventivního programu pro školní rok 2013/2014 (příloha MPP 2013/2014).  

 

13.9.2013 

Vypracovala Mgr. M. Janoušková 

 

 

 



 

 

 

Střední škola prof. Matějčka, Ostrava Poruba, 17. listopadu 1129, příspěvková 

organizace, odloučené pracoviště Pokorného 1742, O. Poruba 

Plánovaná činnost ŠMP na odloučeném pracovišti K. Pokorného 1742 ve školním roce 

2013/2014 

Základní informace o činnosti ŠMP, VP, SP na naší škole byly podány zákonným zástupců v 

září na třídních schůzkách pro první ročníky, které se konaly 19. 9. 2013. Zákonní zástupci 

byli informováni písemně a další informace naleznou na www stránkách školy. 

Plánované akce ve školním roce 2013/2014: 

 Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ -  Renarkon – zapojení všech žáků PŠ a OU 

(Pečovatelské práce a Provozní služby). Každá ze tříd absolvuje 2 přednášky za školní 

rok. 

 Adaptační pobyt na Zubříči s žáky PŠ od 16.9. - 20. 9. 2013. Během pobytu žáci 

absolvovali mnoho aktivit – vystoupení Policie ČR s ukázkovým a informativním 

programem, sportovní aktivity, kulturní a společenské aktivity a celodenní výlet, 

rehabilitační úkony (masáže, perlička), hipoterapii, muzikoterapii. Adaptační pobyt 

podporuje komunikaci a spolupráci žáků PŠ a OU. Adaptačního pobytu se zúčastnilo 27 

žáků.    

 Účast žáků PŠ na Evropských dnech handicapu v říjnu 2013 

 Sportovní den 

 Pěvecká soutěž 

 Den dětí 

 Divadelní a filmová představení 

 Návštěva Úřadu práce, Domova důchodců 

 Návštěva chráněného bydlení a chráněného pracoviště 

 Přednášky a besedy s odborníky 

 Projektové dny 

 Vánoční besídka s rodiči 

 Den otevřených dveří – vystoupení žáků odloučeného pracoviště 

 Zájmové aktivity po výuce – dramaterapie 

 Anglický jazyk – z projektu  

 Exkurze 

 Třídnické hodiny 

 Rozhovory s žáky dle individuálních potřeb 

Spolupráce s dalšími organizacemi: 

 Policie ČR 

 Duhový klíč 

 SPC, PPP 

 Podané ruce  

 Stonožka 

 Centrum pro rodinu a sociální péči - OASA 

 Domov důchodců „Slunečnice“    

 Městská policie 



 

 

 

 firmy v našem regionu – např. Arcelor Mittal,  EVRAZ  a další 

 Magistrát města Ostravy 

Dokumentace o jednotlivých akcích odloučeného pracoviště bude umístěna v kronice 

odloučeného pracoviště, na www stránkách školy a v budově školy na nástěnkách.  

Schránky důvěry: umístěna v přízemí (odpovědi na dotazy budou umístěny na nástěnce v 

přízemí 

Riziková místa: vzhledem k velikosti odloučeného pracoviště jsou riziková místa na WC a na 

chodbách.                     

Žáci byli proškoleni: 

 školní řád 

 BOZP a PO 

 na začátku a na konci týdně jsou poučeni o bezpečnosti a chování ve škole i mimo ni. 

Poučení je také prováděno před každými prázdninami a delšími svátky. Informace o 

tomto proškolení je zapisována do TK. 

O případných přestupcích bude vypracován dokument. Vážné přestupky jsou konzultovány s 

VP, TU, SP, ŠMP, žákem a zákonnými zástupci.  

Přestupky budou řešeny dle platných školských dokumentů, Školního řádu, Krizového plánu, 

Programu proti šikanování, Příkazu ředitele školy pro zaměstnance a Traumatologického 

plánu. 

Preventivní informace budou také sdělovány v hodinách RZV, OBV, ZPSV, RDV, SPV, CJL, 

PSP, ZPO a ICT - průběžně. Informace budou sdělovány ústně, pomocí informací na 

nástěnkách, video, texty, www stránky. 

Informace zákonným zástupcům budou poskytovány na třídních schůzkách a individuálně, dle 

domluvy.   

Počty žáků na odloučeném pracovišti: 

PŠ dvouletá – 37 žáků 

PŠ jednoletá – 9 žáků 

Pečovatelské práce – 38 žáků 

Provozní služby - 22 žáků                       

Zpracovala: Ing. Kateřina Brůnová     Dne: 24.9.2013 

 



 

 

 

2. Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů 

(výkaz k 30.9.2013) 

 

Obor vzdělání 
Mentální 

postižení 

Tělesné 

postižení 

Zrakové 

postižení 

Sluchové 

postižení 

Vada 

řeči 
SPU SPCH 

Auti- 

smus 

Více 

vad 

Celkem 

zdravotní 

postižení 

Zdrav. 

znevý-

hodnění 

Celkem 

žáků se 

SVP 

18-20-M/01 

Informační technologie 
0 6 1 2 1 13 3 8 0 34 2 36 

75-41-M/013 

Vých. a hum.činnost-sociálně 

administrativní činnost 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75-41-M/012 

Vých. a hum.činnost-sociálně 

výchovná činnost 

0 2 0 2 1 2 0 1 0 8 1 9 

75-41-M/01 

Sociální činnost 
0 2 2 1 2 4 0 2 0 13 5 18 

65-42-M/01 

Hotelnictví 1.až 3.r. 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

75-41-M/005 

Sociální péče - Sociální 

činnost pro etnické skupiny 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 

65-51-H/01 

Kuchař- číšník-příprava jídel 
1 0 0 0 1 3 0 1 0 6 2 8 

29-53-H/01 

Pekař 
1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 5 

29-54-H/01 

Cukrář 
0 1 0 1 0 3 0 0 0 5 1 6 

Celkem žáků v H, M, L 

oborech: 
2 11 3 6 5 30 3 12 0 72 15 87 

 



 

 

 

 

33-58-E/01 

Zpracovatel přírodních pletiv 
6 7 0 0 0 0 0 2 3 18 2 20 

29-51-E/01 

Potravinář výroba 
21 0 0 0 0 1 1 0 0 23 2 25 

65-51-E/01 

Stravovací a ubytovací služby 
22 1 0 0 0 0 2 4 1 30 1 31 

41-52-E/01 

Zahradnické práce 
15 0 0 0 0 1 0 2 1 19 3 22 

41-52-E/01 

Zahradnické práce (Pěstování 

a aranžování květin) 

20 2 0 0 1 2 0 3 2 30 2 32 

69-55-E/005 

Práce ve zdravot. a sociálních 

zařízeních 

- pečovatelské práce 

 

8 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

 

1 
 

12 

75-41-E/01 

Pečovatelské služby 
15 3 1 0 2 1 1 1 0 24 0 24 

66-51-E/01 

Prodavačské práce 
16 2 0 0 0 0 0 2 0 20 1 21 

69-54-E/01 

Provozní služby 
17 0 0 0 0 1 1 3 1 23 0 23 

78-62-C/002 

Praktická škola dvouletá 
9 1 0 0 0 0 1 0 3 14 0 14 

78-62-C/02 

Praktická škola dvouletá 
17 0 0 0 0 0 0 1 7 25 0 25 

78-62-C/001 

Praktická škola jednoletá 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

 

9 

 

0 
 

9 

Celkem žáků v E a C 

oborech: 
167 18 1 0 4 6 6 18 26 246 12 258 

Celkem žáků se SVP ve škole 169 29 4 6 9 36 9 30 26 318 27 345 

 



 

 

 

3. Protokoly o státní kontrole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 
 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

4. Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek a programu KVALITA 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2014) 

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ 

IT 

18-20-M/01 
7 6 5 6 6 3,833 

SP 

75-41-M/005 
15 11 10 11 11 2,636 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
53 50 47 49 45 3,080 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
26 25 22 24 23 3,400 

HT 

65-42-M/01 
39 38 38 38 38 2,974 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

12 9 7 8 9 3,111 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

11 11 8 11 11 3,000 

AJ 

IT 

18-20-M/01 
6 6 5 6 6 3,333 

SP 

75-41-M/005 
11 8 6 7 8 3,375 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
49 46 38 37 42 3,391 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
21 21 16 16 18 3,524 

HT 

65-42-M/01 
32 31 29 30 31 2,645 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

5 4 1 1 3 4,250 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

6 6 4 4 6 4,000 

M 

IT 

18-20-M/01 
1 0 0 x x 0,000 

SP75-41-M/005 4 3 0 x x 5,000 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
3 3 0 x x 5,000 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
5 4 0 x x 5,000 

HT 

65-42-M/01 
5 5 2 x x 3,800 



 

 

S
p

o
le

čn
á 

M 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

6 5 1 x x 4,800 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

5 5 1 x x 4,600 

NJ 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
1 1 1 1 1 3,000 

HT 

65-42-M/01 
2 2 1 2 2 4,500 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

1 0 0 0 0 0,000 

P
ro

fi
lo

v
á 

HDW 
IT 

18-20-M/01 

7 6 x x 6 2,833 

OPS 7 6 x x 6 3,167 

SPR 7 6 x x 6 3,000 

RMA 
SP 

75-41-M/005 

15 11 x x 10 1,727 

SOP 15 11 x x 11 2,364 

SPR 15 11 x x 11 1,818 

PAP 

VHČ - SV 

75-41-M/012 

53 50 x x 49 2,020 

SPH 53 50 x x 49 1,860 

HVM 30 29 x x 29 1,517 

VVM 23 21 x x 21 1,381 

EKO 
VHČ - SA 

75-41-M/013 

26 25 x x 24 2,200 

SZZ 26 25 x x 24 2,560 

SPR 26 25 x x 25 2,280 

EKP 
HT 

65-42-M/01 

39 38 x x 38 2,474 

HOP 39 38 x x 38 2,421 

SPR 39 38 x x 38 2,447 

RMA SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

12 9 x x 9 1,889 

SOP 12 9 x x 9 2,111 

SPR 12 9 x x 9 1,667 

PED 
PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

11 11 x x 11 1,182 

PSY 11 11 x x 11 1,182 

TVM 5 5 x x 5 2,000 

VVM 6 6 x x 6 1,667 

  



 

 

 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2014) 

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

čn
á 

ČJ 

IT 

18-20-M/01 
1 1 0 x x 5,000 

SP 

75-41-M/005 
4 4 1 3 1 5,000 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
10 9 3 1 3 3,444 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
7 7 2 2 2 4,143 

HT 

65-42-M/01 
1 1 0 1 1 5,000 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 4 0 2 2 5,000 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

3 3 0 x x 5,000 

AJ 

IT 

18-20-M/01 
1 1 0 x x 5,000 

SP 

75-41-M/005 
4 4 3 0 1 4,750 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
15 14 3 6 4 4,214 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
7 7 4 1 3 4,429 

HT 

65-42-M/01 
4 4 2 1 1 4,250 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 3 1 1 1 5,000 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

3 3 2 0 x 4,667 

M 

SP 

75-41-M/005 
4 4 0 x x 5,000 

VHČ - SV 

75-41-M/012 
3 3 1 x x 4,667 

VHČ - SA 

75-41-M/013 
5 5 1 x x 4,800 

HT 

65-42-M/01 
3 3 2 x x 4,333 

SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 2 1 x x 4,500 



 

 

PAS 

75-31-M/010 

Dálková forma 

vzdělávání 

4 4 3 x x 4,250 

NJ 
HT 

65-42-M/01 
1 1 1 x x 4,000 

P
ro

fi
lo

v
á 

RMA 
SP 

75-41-M/005 

4 4 x x 4 3,250 

SOP 3 3 x x 3 4,000 

SPR 3 3 x x 3 2,333 

PAP  VHČ - SV 

75-41-M/012 

2 1 x x 1 2,000 

SPH 2 1 x x 1 1,000 

HVM 1 0 x x x x 

EKO VHČ - SA 

75-41-M/013 

2 2 x x 2 3,500 

SZZ 2 2 x x 2 4,000 

SPR 1 1 x x 1 3,000 

EKP HT 

65-42-M/01 

1 1 x x 1 4,000 

HOP 1 1 x x 1 3,000 

SPR 1 1 x x 1 4,000 

RMA SP 

75-41-M/005 

Dálková forma 

vzdělávání 

2 2 x x 2 1,500 

SOP 2 2 x x 2 3,000 

SPR 2 2 x x 2 3,500 

  



 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 

IT řádný 5 0 1 3,233 x x x x 

opravný x x x x 0 0 1 4,200 

SP řádný 4 1 6 2,473 0 0 3 4,000 

opravný x x x x 2 0 4 2,833 

VHČ - 

SV 

řádný 23 4 23 2,380 x x x x 

opravný x x x x 12 0 10 2,745 

VHČ - 

SA 

řádný 12 0 13 2,840 0 0 1 4,200 

opravný x x x x 6 0 7 3,215 

HT řádný 30 1 7 2,663 0 0 1 4,200 

opravný x x x x 5 0 2 3,286 

SP  

(DFV) 

řádný 1 1 7 2,667 0 0 2 3,600 

opravný x x x x 1 0 4 2,880 

PAS 

(DFV) 

řádný 2 1 8 2,291 x x x x 

opravný x x x x 2 0 6 2,450 

 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2012/2013 

          

Obor Termín 

Jarní termín (jaro 2014) Podzimní termín (podzim 2014) 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl přihlášených prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl přihlášených 

EPS 

26-47-M/002 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 1 2 x x x x 

VHČ – SV 

75-41-M/012 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 2 4              

(1x omluva) 

x x x x 

VHČ – SA 

75-41-M/013 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 0 1              

(1x omluva) 

x x x x 

HT 

65-42-M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 3 0 2 5 x x x x 

OB 

66-41-L/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 0 1 x x x x 

EL 

26-41-M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 

SP (DFV) 

75-41-M/005 

řádný x x x x x x x x 

opravný 1 0 0 1 x x x x 

  



 

 

Vysvětlivky použitých zkratek 

DT didaktický test 

     PP   písemná práce 

     ÚZ ústní zkouška 

     
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 

IT 

 

Informační technologie 

SP 

 

Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny 

VHČ - SV Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost 

 VHČ - SA Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost 

 HT 

 

Hotelnictví 

 EPS  Elektronické počítačové systémy   

OB  Obchodník  

EL  Elektrotechnika  

SP (DFV) Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny (dálková forma vzdělávání) 

PAS (DFV) Pedagogika pro asistenty ve školství (dálková forma vzdělávání) 

 
POVINNÉ ZKOUŠKY (PŘEDMĚTY) 

HDW 

 

Hardware 

OPS 

 

Operační systémy 

  
  

SPR 

 

Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) 

RMA 

 

Romistika 

SOP 

 

Sociální péče 

    PAP 

 

Pedagogika a psychologie 

SPH 

 

Speciální pedagogika a humanitární výchova 

HVM 

 

Hudební výchova s metodikou (praktická zkouška) 

VVM 

 

Výtvarná výchova s metodikou (praktická zkouška) 

EKO 

 

Ekonomika 

SZZ 

 

Sociální a zdravotní zabezpečení 

EKP 

 

Ekonomika a podnikání 

HOP 

 

Hotelový provoz 

PED 

 

Pedagogika 

PSY 

 

Psychologie 

TVM 

 

Tělesná výchova s metodikou (praktická zkouška) 

 

  



 

 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014  

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

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy 

v rámci 

skupiny oborů 

vzdělání  

Výsledky školy 

v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

Výsledky školy 

v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

18 Informatické 

obory 

65 Gastronomie, 

hotelnictví a 

turismus 

75 Pedagogika, 

učitelství a sociální 

peče 

úspěšnost percentil percentil  percentil  percentil  

Jazyk český 60,20 15,00 6,00 29,00 56,00 

Matematika 38,20 6,00 12,00 29,00 33,00 

Jazyk anglický 60,80 11,00 12,00 36,00 22,00 

Jazyk německý x x x x x 

 

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

       

Předmět 

Výsledky školy 

v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání  

Výsledky školy v rámci skupiny 

oborů vzdělání  

18 Informatické obory 
65 Gastronomie, hotelnictví a 

turismus 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 

hodnota 
percentil  

přidaná 

hodnota 

Jazyk český x x 19 0,7 45 0,7 

Matematika x x 22 5,2 26 5,2 

Jazyk anglický x x 28 3,8 37 3,8 

Jazyk německý x x x x x x 

       

       

Předmět 

Výsledky školy 

v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání  

  75 Pedagogika, učitelství a 

sociální peče 

  
úspěšnost percentil percentil  

přidaná 

hodnota 

  Jazyk český x x 30 0,7 

  Matematika x x 25 5,2 

  Jazyk anglický x x 33 3,8 

  Jazyk německý x x 34 -0,3 

   

 



 

 

5. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání   

    Firmy spolupracující při zajišťování  praktického  vyučování žáků 

 

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 

 

 

      43 

Hotel PARK INN  by Radisson Hotel Ostrava      

Hotel CLARION  KONGRES  HOTEL Ostrava 

Hotel VISTA Ostrava 

Lázně Klimkovice Aqua Klim, s. r. o.          

Restaurace ADAGIO 

Restaurace AURA 

Restaurant & music club GARAGE 

Restaurace MA´MA 

Restaurace Pod Věží 

Restaurace Jet Set Caffé 

Restaurace „U Radnice“ 

Restaurace Pod Muzeem   

TESCO Stores CR a.s.   

PENAM, a.s. 

Cukrářská výrobna     

Cukrárna Karolína Klimkovice  

Cukrárna Verona       

Pekaři a spol.     

Pekařství Velička Petřkovice      

Zahradnictví  Poruba, s.r.o.       

Střední zahradnická škola Ostrava, přísp. org    

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, přísp. org. 

Centrum sociálních služeb Poruba, p.o.  

Soukromá ZŠ speciální pro žáky s více vadami Ostrava s.r.o.   

MŠ Ostrava-Poruba, Čs. Exilu 67 

ZŠ a MŠ Ukrajinská, přísp. org. 

RENARKON, o.p.s. 

Domov pro seniory Kamenec  p.o 

ČSSZ Ostrava 

ŠJ G. Píky – SODEXHO 

KB INVESTMENT COMPANY s.r.o.,    

Domov pro seniory SLUNEČNICE 

Středisko pracovní rehabilitace L. Podéště 

Úřad práce Ostrava 

ZŠ a MŠ A. Kučery, O – Hrabůvka 

Charita Ostrava, O – Vítkovice 

Občanské sdružení společně Jekhetane, O-Poruba 

Církevní středisko volného času Sv. Jana Boska, Havířov 

Městská nemocnice Ostrava 

Dodávky automatizace spol.,  s.r.o., O – Vítkovice 

CS21 Nexnet, s.r.o., Ostrava 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Dodávky automatizace spol. s. r. o. 

  

 



 

 

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů  

ve  vzdělávání 

 

Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

Podnikatelský svaz 
pekařů a cukrářů 

U učebních oborů  - Cukrář, Pekař, Potravinářská 
výroba – podpora při propagaci školy v periodiku 
vydávaném svazem, vysílání odborníku z praxe při 
závěrečných zkouškách, možnost zprostředkování 
zaměstnání pro absolventy v rámci republiky, 

Podpora při 

pořádání soutěží, 

zasílání odborných 

publikací a periodik 

z oboru, účast na 

odborných akcích 

Asociace kuchařů a 

cukrářů ČR 

 

UNIHOST Ostrava 

 

Česká barmanská asociace 

CBA 

 

AHR Asociace hotelů a 
restaurací 

Studijní obor Hotelnictví a turismus 

U učebních oborů – Kuchař číšník pro přípravu jídel 

a Stravovací a ubytovací služby, Cukrář, Pekař, 
Potravinářská výroba 

Pořádání a podpora při účasti na odborných 
soutěžích – Gastrofestival, AHOL CUP, Gastro 
Bidvest cup, Moravský kuchař, Brněnský šejkr 
vysílání odborníku z praxe při závěrečných 
zkouškách, pořádání odborných seminářů a kurzů – 
Barista, Barmanských kurzů, vyřezávání ovoce a 
zeleniny – kurz Carvingu  

Podpora při 
pořádání soutěží, 
zasílání odborných 
publikací a periodik 
z oboru, účast na 
odborných akcích 

Firmy 

(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

 

_ 

 

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

  

ÚMOb Poruba Spolupráce v oblasti sociální a kulturní. 

Spolupráce s porubským časopisem Prio. 

Spolupráce s letopiseckou komisí. 

 

Statutární město Ostrava Spolupráce v oblasti péče o žáky s handicapem. 

Organizace XIX. ročníku Evropských dnů handicapu. 

 

Komise pro komunitní 
plánování MO 

Spolupráce v oblasti sociálního znevýhodnění žáků.  

Komise pro 
handicapované děti a 
mládež MO 

Spolupráce v oblasti péče o žáky s handicapem.  

  



 

 

Úřad práce Ostrava Projednávání vhodnosti nabízených oborů dle 
požadavku trhu. 

Spolupráce při realizaci rekvalifikačních kurzů. 

 

Asociace Trigon Spolupráce v oblasti péče o žáky s handicapem. 

Zahraniční spolupráce. 

 

Asociace školních 
sportovních klubů ČR 

Spolupráce při organizaci sportovních turnajů a soutěží.  

Asociace EPTA v Bologni Spolupráce v oblasti školní integrace.  

Asociace FUTURA v Římě Spolupráce v oblasti školní integrace.  

Asociace Zlatý déšť               
v Morlaix 

Spolupráce v oblasti péče o tělesně a mentálně 
postižené občany. 

 

Asociace AFPE v Saint 
Brieuc 

Spolupráce v oblasti vzdělávání pracovníků sociálně-
zdravotních služeb. 

 

Stipendia žáků 

 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

 

0 

 

- 

 

 

 


