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1. Základní údaje o organizaci 

Název školy: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Sídlo školy: 17.listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

1.1 Účel zřízení 

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

vzdělávacích programů. 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:  

- poskytuje střední vzdělání 

- poskytuje střední vzdělání s výučním listem 

- poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou 

- poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně 

vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších 

odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, v případě hodném 

zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy, vede 

žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností 

- zabezpečuje stravování žáků a studentů 

- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 

Služby pro veřejnost: 

- sportovní areál 

- školní restaurace – pořádání společenských akcí 

- přednáškový sál 

- ubytování 

- rekvalifikační kurzy, semináře 

- prodej zahradnických výrobků 

- prodej cukrářských výrobků 

- aranžování květin 

1.2 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.  

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

plavecký bazén a 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.  

 Škola věnuje 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 

 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. 

 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 
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Odloučená pracoviště: 

- Čs. legií 42,  742 83  Klimkovice 

- U Hrůbků 115,  709 00 Ostrava - Nová Ves 

1.3 Údaje o vedení školy 

Poradní sbor ředitele  

Ing.  Maresz  Radovan ředitel školy 

Mgr. Pilichová Dáša  statutární zástupce ředitele školy  

zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 

Mgr. Gilar  Jiří  zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 

Mgr. Trembač Lukáš  zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 

Mgr. Mráček Richard zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 

Ing. Hanslik Jan  vedoucí ekonomického úseku 

Bc. Šimíček Michal  vedoucí správy majetku 

  Magerová Bronislava vedoucí vychovatel 

1.4 Adresa pro dálkový přístup a důležitá telefonní čísla 

e-mail:  skolspec@sos.eridan.cz 

web. stránky: www.skolspec.cz 

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:  Mgr. Dáša Pilichová 59 6909 309 

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. ekon. úseku: Ing. Hanslik Jan  59 6909 314   

ved. správy majetku: Bc. Michal Šimíček 59 6909 317 

domov mládeže: Bronislava Magerová 59 6909 210 

1.5 Údaje o školské radě 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala školská rada na naší škole v tomto složení: 

předsedkyně:    Mgr. Eva Sroková, zástupce zřizovatele 

místopředseda:  Jaroslav Kubíček 

jednatelka - zapisovatelka:  Ing. Libuše Chrustová 
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členové:   Mgr. Olga Rosenbergerová  

    Andrea Dorníková 

    Daniel Bulička 

Ve školním roce  2015/2016  se sešla ŠR celkem dvakrát - 13. 10. 2015 a 8. 3. 2016. 

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

Sb. 

Dne 13. 10. 2015 se jednání ŠR jako hosté účastnili Mgr. Dáša Pilichová, statutární zástupce 

ředitele školy, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování a Mgr. Lukáš Trembač, 

zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování.  

Dne 8. 3. 2016 se jednání ŠR jako hosté účastnili ředitel školy Ing. Radovan Maresz a Ing. Jan 

Hanslik, vedoucí ekonomického úseku.  

Volební období ŠR v uvedeném složení končí ke dni 31. 8. 2017. 
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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 

1. 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. 

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. 

2. dálková forma vzdělávání 

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – pětileté, ukončené MZ. 

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/01 Sociální činnost (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.   
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2.2 Obory středního vzdělání s výučním listem – denní forma vzdělávání 

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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75-41-E/01 Pečovatelské služby 

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.   

2.3 Obory středního vzdělání - 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. 

63-51-J/01 Obchodní škola 

Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola. 

Vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23. Výuka dle ŠVP probíhá od 1. 9. 2015 

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 33,2 100,0% 

interních učitelé odborných předmětů 30,0 100,0% 

asistenti pedagoga 16,6  

Celkem 82,0  

b) 

Úsek praktického vyučování počet Plnění kvalifikace 

učitelé OV a PV 41,0 85,4 % 

c) 

Úsek domova mládeže počet 

vychovatelé 8,04 

d) 

Nepedagogičtí pracovníci počet 

správa školy 14,2 

školní jídelna 7,6 

údržba 8,5 

úklid 14,7 

vrátnice 4,2 

bezpečnostní pracovník domova mládeže  

(noční dozor) 

1,0 

obsluha bazénu (financováno z ostatních zdrojů) 5,0 

Celkem 55,2 
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4. Údaje o přijímacím řízení 

4.1 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 

 

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

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

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

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

řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 

 zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

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

a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění 

 Vyhlášením pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání 

s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 

2015/2016, č. j.: MSMT-26724/2015-3, ze dne 10. září 2015, vydaným MŠMT 

v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona 

 Bližšími podrobnostmi k organizaci konání jednotného testu v rámci pokusného 

ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 vyhlášeným MŠMT 

pod č. j.: MSMT-26724/2015-3, vydanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 

 

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 2016/2017 probíhalo v souladu s Organizačním zajištěním 

přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2015/2016 schváleným přijímací komisí 

a ředitelem školy. 

 

Přijímací komise pracovala ve složení: 

Předseda:   Ing. Radovan Maresz, ředitel školy 

Místopředseda:   Mgr. Dáša Pilichová, zástupce ředitele 

Tajemník:   Lenka Doležilová, 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 
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4.2 Souhrnné údaje o přijímacím řízení a jeho kritéria 

I. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – 

denní forma vzdělávání, 1. kolo pro školní rok 2016/2017 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2016/2017 do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  - denní 

formy vzdělávání: 

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 

 

2. 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. 2016 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Na přihlášce uchazeč 

uvede až dvě školy. Jednotné testy pak bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl 

jako první v pořadí. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu 

zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne 

pro 2 obory na naší škole, taktéž musí odevzdat 2 formuláře přihlášky. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:   

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

formuláři přihlášky), 

- 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, 
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- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích, 

- kolonka „Termín přijímací zkoušky“ se na přihlášce nevyplňuje – není určena pro 

konání jednotných testů. 

3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

zveřejňuje ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 do 

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

V 1. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13, 14 a 15 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících 

kritérií. 

1. Škola se přihlásila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení, jehož 

součástí jsou organizací Cermat centrálně zadávané jednotné testy z Českého jazyka 

a literatury a z Matematiky a její aplikace. Uchazeč musí tyto jednotné testy absolvovat. 

Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.  

Řádný termín testů: 15. 4. 2016  

2. Jednotné testy se skládají z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky 

a její aplikace. Každý test 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.  

3. K celkovému součtu bodů, které uchazeč dosáhl v jednotných testech z českého jazyka 

a literatury a matematiky a její aplikace, 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 60 1,41 – 1,50 36 1,81 – 1,90 12 

1,11 – 1,20 54 1,51 – 1,60 30 1,91 – 2,00 6 

1,21 – 1,30 48 1,61 – 1,70 24 2,01 – více 0 

1,31 – 1,40 42 1,71 – 1,80 18   

Znamená to, že uchazeč může získat max. 160 bodů součtem bodů za jednotné testy 

(max. 100 bodů) a za znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání (max. 60 bodů). 

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

základě výsledků jednotných testů a hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, 

minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám 

přijímacího řízení.  

5. 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: 
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- Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

- Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 

docházky. 

- 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. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

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

počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 

přijímaných uchazečů.  

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 

23. dubna 2016. 

V Ostravě-Porubě 27. 1. 2016          

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 

 

Příloha č. 1: 

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 pozdějších předpisů. 

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,  
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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,  

- 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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II. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem – denní 

forma vzdělávání, 1. kolo pro školní rok 2016/17 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 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 24 1 25 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 

 

2. 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. 2016 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na  webových stránkách naší školy. Na přihlášce uchazeč 

uvede až dvě školy. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu 

zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne 

pro 2 obory na naší škole, taktéž musí odevzdat 2 formuláře přihlášky. 
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3. Nezbytné součásti přihlášky:  

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

formuláři přihlášky), 

- 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. 

3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

zveřejňuje ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 do 

jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem - denní formy vzdělávání.  

V 1. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13, 14 a 15 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících 

kritérií. 

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/). 

- Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 

4 body.  

- Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy sníženou známkou z chování, jsou mu odpočteny 2 body za každý 

2. stupeň z chování a 4 body za každý 3. stupeň z chování. 

- Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 

nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 

4 body.   

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.  

4. Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 

k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch 

z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. 
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5. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 

přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0,0. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 

23. dubna 2016. 

 

V Ostravě-Porubě 27. 1. 2016          

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 

 

Příloha č. 1: 

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 pozdějších předpisůPříloha č. 1 

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,  
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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, 

- 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. 

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), 
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- 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, 

- 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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III. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání – denní forma 

vzdělávání, 1. kolo pro školní rok 2016/2017 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 do 

jednotlivých oborů středního vzdělání - denní formy vzdělávání: 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem Přijímací 

zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 13 1 14 ne 

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). 

Obory Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá jsou určeny pro žáky se středně 

těžkým nebo těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami, 

s poruchou autistického spektra, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci 

s dalším zdravotním postižením. 

Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 

2. 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. 2016 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Na přihlášce uchazeč 

uvede až dvě školy. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu 

zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne 

pro 2 obory na naší škole, taktéž musí odevzdat 2 formuláře přihlášky. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

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

formuláři přihlášky), 

- 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,  
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- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním 

znevýhodnění uchazeče,  

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 

ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 do jednotlivých oborů 

středního vzdělání - denní formy vzdělávání.  

V 1. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13 a 14 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií. 

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.  

4. Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 

k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch 

z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. 

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

přijímaných uchazečů. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

 

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 

23. dubna 2016. 

V Ostravě-Porubě 27. 1. 2016 

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 
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IV. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – 

dálková forma vzdělávání, 1. kolo pro školní rok 2016/2017 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 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 

2. 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. 2016 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na webových stránkách naší školy.  

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

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

formuláři přihlášky), 

- 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. 

3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 

ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok  2016/2017 do oboru středního vzdělání 

s maturitní zkouškou  -  dálkové formy vzdělávání.  

V 1. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13, 14 a 15 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií. 

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/).  

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

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

4. Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 

k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch 

z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. 

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

přijímaných uchazečů. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 

23. dubna 2016. 

V Ostravě-Porubě 27. 1. 2016               

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 

 

Příloha č. 1: 

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 pozdějších předpisů 

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. 
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V. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – 

denní forma vzdělávání, 2. kolo pro školní rok 2016/2017 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 do 

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

Kód Název oboru Počet  

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

75-41-M/01 Sociální činnost 11 1 12 ne 

 

2. 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 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 

stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy 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,  

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 

ředitel školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok  2016/2017 do jednotlivých 

oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  - denní formy vzdělávání.  

Základní kritéria: 

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. 

2. (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 
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1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 

docházky nesmí být horší než 2,20. 

3. 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. 

4. 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. 

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

přijímaných uchazečů. 

 

V Ostravě-Porubě 16. 5. 2016 

Ing. Radovan Maresz v.r. 

 ředitel školy 

 

 

Příloha č. 1: 

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. 

 

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

forma vzdělávání, 2. kolo pro školní rok 2016/17 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 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 9 1 10 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 

66-51-E/01 Prodavačské práce  6 1 7 ne 

33-58-E/01 
Zpracovatel přírodních pletiv 

(Košíkářské práce) 
7 1 8 ne 

41-52-E/01 
Zahradnické práce (Pěstování 

a aranžování květin) 
1 1 2 ne 

 Provozní služby 7 1 8 ne 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  2 1 3 ne 

 

2. 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 27. 5. 2016 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na  webových stránkách naší školy.  

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, 
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- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 

ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 do jednotlivých oborů 

středního vzdělání s výučním listem - denní formy vzdělávání.  

V 2. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13, 14 a 15 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií. 

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/). 

- Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 

4 body.  

- Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy sníženou známkou z chování, jsou mu odpočteny 2 body za každý 

2. stupeň z chování a 4 body za každý 3. stupeň z chování. 

- Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 

nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 

4 body.   

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.  

4. Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 

k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch 

z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. 

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

přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0,0. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 

27. května 2016. 

 

V Ostravě-Porubě 16. 5. 2016 

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 
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Příloha č. 1 

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. 

29-53-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.  

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. 

 

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, 
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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,  

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

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. 

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.  
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VII. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání - denní forma 

vzdělávání, 2. kolo pro školní rok 2016/17 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 do 

jednotlivých oborů středního vzdělání - denní formy vzdělávání: 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem Přijímací 

zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 7 1 8 ne 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 6 1 7 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). 

Praktická škola dvouletá je určen pro žáky se středně těžkým nebo těžkým stupněm 

mentálního postižení, souběžným postižením více vadami, s poruchou autistického spektra, 

případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. 

Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 

2. 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 25. 5. 2016 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na webových stránkách naší školy.  

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, 

- posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním 

znevýhodnění uchazeče,  

- doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 

 

3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 

ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 do jednotlivých oborů 

středního vzdělání - denní formy vzdělávání.  
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V 2. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13 a 14 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií. 

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.  

4. Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 

k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch 

z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. 

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

přijímaných uchazečů. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 

27. května 2016. 

 

V Ostravě-Porubě 16. 5. 2016 

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 
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VIII. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem – denní 

forma vzdělávání, 3. kolo pro školní rok 2016/17 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 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 6 1 7 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 

66-51-E/01 Prodavačské práce  5 1 6 ne 

33-58-E/01 
Zpracovatel přírodních pletiv 

(Košíkářské práce) 
5 1 6 ne 

69-54-E/01 Provozní služby 6 1 7 ne 

 

2. 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 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 

stáhnout na  webových stránkách naší školy.  

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 
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3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 

ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 do jednotlivých oborů 

středního vzdělání s výučním listem - denní formy vzdělávání.  

V 3. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13, 14 a 15 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií. 

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/). 

- Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou nedostatečnou 

4 body.  

- Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy sníženou známkou z chování, jsou mu odpočteny 2 body za každý 

2. stupeň z chování a 4 body za každý 3. stupeň z chování. 

- Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 

nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 

4 body.   

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.  

4. Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 

k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch 

z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. 

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

přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0,0. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

 

V Ostravě-Porubě 6. 6. 2016 

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 
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Příloha č. 1 

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. 

29-53-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.  

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. 

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 
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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. 
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IX. Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání – denní forma 

vzdělávání, 3. kolo pro školní rok 2016/17 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 

ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/2017 do 

jednotlivých oborů středního vzdělání - denní formy vzdělávání: 

 

Kód Název oboru Počet 

přijímaných 

Místa  

na odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 5 1 6 ne 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 3 1 4 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). 

Obor Praktická škola dvouletá je určen pro žáky se středně těžkým nebo těžkým stupněm 

mentálního postižení, souběžným postižením více vadami, s poruchou autistického spektra, 

případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. 

Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 

2. 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 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 

stáhnout na webových stránkách naší školy.  

3. Nezbytné součásti přihlášky:  

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

formuláři přihlášky), 

- 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. 
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3. Kritéria přijímacího řízení 

V souladu s odst. 3 a 4 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 

ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 do jednotlivých oborů 

středního vzdělání - denní formy vzdělávání.  

V 3. kole přijímacího řízení v souladu s odst. 13 a 14 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění, hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií. 

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.  

4. Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího 

k nejnižšímu počtu bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch 

z prospěchu za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. 

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

přijímaných uchazečů. 

6. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

rozhovorem.  

 

V Ostravě-Porubě 6. 6. 2016          

Ing. Radovan Maresz v.r. 

ředitel školy 
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4.3 Výsledky přijímacího řízení 

 

I. Protokol o přijímacím řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou 

denní forma vzdělávání  

1. kolo – výsledky k 23.4.2016 

 

Kód oboru Název oboru 

Počet 

přihláše-

ných 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřija-

tých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoreme-

durou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

75-41-M/01 
Sociální 

činnost 
100 70 30 17 17 0 

65-42-M/01 

Hotelnictví 

(Hotelnictví 

a turismus) 

69 36 33 9 9 0 

18-20-M/01 
Informační 

technologie 
16 10 6 4 4 0 

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

II. Protokol o přijímacím řízení v oborech středního vzdělání a středního vzdělání 

s výučním listem  

1. kolo – výsledky k 23.4.2016 

 

Kód oboru Název oboru 

Počet 

přihláše-

ných 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřija-

tých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoreme-

durou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

29-54-H/01 Cukrář 72 34 38 15 15 0 

65-51-H/01 

Kuchař-

číšník 

(Kuchař-

číšník-

příprava 

jídel) 

95 35 60 18 18 0 

29-53-H/01 Pekař 25 21 4 4 4 0 

75-41-E/01 
Pečovatelské 

služby 
6 0 6 0 0 0 

29-51-E/01 

Potravinářská 

výroba 

(Cukrářské 

práce) 

21 20 1 0 0 0 

69-54-E/01 
Provozní 

služby 
7 7 0 0 0 0 

66-51-E/01 
Prodavačské 

práce 
18 17 1 0 0 0 

65-51-E/01 

Stravovací a 

ubytovací 

služby 

22 21 1 0 0 0 
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Kód oboru Název oboru 

Počet 

přihláše-

ných 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřija-

tých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoreme-

durou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

41-52-E/01 
Zahradnické 

práce 
10 9 1 0 0 0 

41-52-E/01 

Zahradnické 

práce  

(Pěstování a 

aranžování 

květin) 

9 9 0 0 0 0 

33-58-E/01 

Zpracovatel 

přírodních 

pletiv 

(Košíkářské 

práce) 

8 8 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 

63-51-J/01 
Obchodní 

škola 
12 12 0 0 0 0 

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

 

III. Protokol o přijímacím řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou  

dálková forma vzdělávání  

1. kolo – výsledky k 23.4.2016 

 

Kód oboru Název oboru 

Počet 

přihlá-

šených 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřija-

tých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autorem-

durou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

75-31-M/01 

Pedagogika 

pro asistenty 

ve školství 

29 29 0 0 0 0 

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

 

IV. Protokol o přijímacím řízení středního vzdělání s maturitní zkouškou denní 

forma vzdělávání  

2. kolo – výsledky k 12.6.2016 

 

Kód oboru Název oboru 

Počet 

přihlá-

šených 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřija-

tých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autorem-

durou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

75-41-M/01 
Sociální 

činnost 
7 7 0 0 0 0 
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V. Protokol o přijímacím řízení oborech středního vzdělání a středního vzdělání 

s výučním listem  

2. kolo – výsledky k 27.5.2016 

 

Kód oboru Název oboru 

Počet 

přihláše-

ných 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřija-

tých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoreme-

durou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

29-53-H/01 Pekař 2 2 0 0 0 0 

41-52-E/01 

Zahradnické 

práce 

(Pěstování a 

aranžování 

květin) 

1 1 0 0 0 0 

33-58-E/01 

Zpracovatel 

přírodních 

pletiv 

(Košíkářské 

práce) 

1 1 0 0 0 0 

78-62-C/02 

Praktická 

škola 

dvouletá 

3 3 0 0 0 0 

63-51-J/01 
Obchodní 

škola 
1 1 0 0 0 0 

 

VI. Protokol o přijímacím řízení v oborech středního vzdělání a středního vzdělání 

s výučním listem  

3. kolo – výsledky k 30.8.2016 

 

Kód oboru Název oboru 

Počet 

přihláše-

ných 

Počet 

přijatých 

Počet 

nepřija-

tých 

Počet 

odvolání 

Vyhověno 

autoreme-

durou 

Předáno 

nadříz. 

orgánu 

29-53-H/01 Pekař 6 6 0 0 0 0 

33-58-E/01 

Zpracovatel 

přírodních 

pletiv 

(Košíkářské 

práce) 

1 1 0 0 0 0 

66-51-E/01 
Prodavačské 

práce 
2 2 0 0 0 0 

69-54-E/01 
Provozní 

služby 
2 2 0 0 0 0 

63-51-J/01 
Obchodní 

škola 
1 1 0 0 0 0 
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4.4 Správní řízení 2015/2016 

 

  

Správní řízení 2015/2016 

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  
379 0 

Rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání ve 

střední škole  
181 67 

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  
1 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o opakování 

ročníku  
1 0 

Rozhodnutí ředitele o podmíněném vyloučení  14 0 

Rozhodnutí ředitele o vyloučení žáka ze školy  0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o uznání 

dosaženého vzdělání  
0 0 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2015/2016 
podle cílů stanovených vzdělávacími programy 

5.1 Vzdělávání žáků 

Obory středního vzdělání s výučním listem 

Obor studia ročník počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamená

ním 

prospělo neprospělo 

Cukrář  

29-54-H/01  

I. 

II. 

III. 

29 

27 

16 

0 

2 

1 

25 

21 

14 

4 

4 

1 

Pekař  

29-53-H/01  

I. 

II. 

III. 

8 

11 

15 

0 

1 

0 

7 

6 

14 

1 

4 

1 

Kuchař (Kuchař-číšník-příprava 

jídel)  

65-51-H/01 

I. 

II. 

III. 

22 

18 

21 

1 

1 

3 

20 

16 

17 

1 

1 

1 

Zpracovatel přírodních pletiv 

(Košíkářské práce)  

33-58-E/01 

I. 

II. 

III. 

13 

10 

12 

5 

5 

6 

8 

5 

6 

0 

0 

0 

Potravinářská výroba (Cukrářské 

práce)  

29-51-E/01 

I. 

II. 

III. 

11 

6 

11 

2 

0 

0 

9 

6 

11 

0 

0 

0 

Stravovací a ubytovací služby 

65-51-E/01 

I. 

II. 

III. 

14 

12 

6 

4 

1 

1 

10 

10 

5 

0 

1 

0 

Pečovatelské služby  

75-41-E/01 

I. 

II. 

III. 

12 

8 

9 

1 

1 

4 

11 

7 

5 

0 

0 

0 

Zahradnické práce  

41-52-E/01 

I. 

II. 

III. 

6 

8 

8 

3 

1 

0 

3 

7 

8 

0 

0 

0 
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Zahradnické práce  (Pěstování a 

aranžování květin) 

41-52-E/01 

I. 

II. 

III 

12 

12 

12 

1 

5 

3 

11 

7 

9 

0 

0 

0 

Prodavačské práce   

66-51-E/01 

I. 

II. 

III. 

7 

10 

4 

0 

1 

2 

7 

9 

0 

0 

0 

2 

Provozní služby  

69-54-E/01 
II. 8 1 7 0 

Celkem H, E obory vzdělání  378 56 301 21 

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Obor studia ročník 
počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Hotelnictví (Hotelnictví a 

turismus) 

65-42-M/01 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

29 

21 

18 

22 

3 

1 

0 

0 

24 

19 

18 

19 

2 

1 

0 

3 

Informační technologie 

18-20-M/01 

I. 

II. 

III. 

IV. 

13 

13 

10 

11 

0 

1 

0 

0 

11 

11 

9 

11 

2 

1 

1 

0 

Sociální činnost 

75-41-M/01 

I. 

II. 

III. 

IV. 

47 

59 

56 

51 

4 

4 

9 

10 

41 

49 

46 

39 

2 

6 

1 

2 

Celkem  350 32 297 21 
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Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání 

 

Obor studia ročník 
počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamená

ním 

prospělo neprospělo 

Pedagogika pro asistenty ve 

školství 

75-31-M/02 

II. 

VI. 

V. 

17 

10 

12 

4 

3 

7 

13 

7 

5 

0 

0 

0 

Sociální činnost (Sociální 

činnost pro národnostní 

menšiny) 

75-41-M/01 

I. 

III. 

20 

16 

2 

4 

16 

12 

2 

0 

Celkem DS obory vzdělání  75 20 53 2 

 

Obory středního vzdělání 

Obor studia ročník 
počet 

žáků 

prospělo 

s vyznamená

ním 

prospělo neprospělo 

Praktická škola jednoletá 

78-62-C/01 
I. 6 3 3 0 

Praktická škola dvouletá 

78-62-C/02 

I. 

II. 

14 

20 

5 

7 

9 

12 

0 

1 

Obchodní škola 

63-51-J/01 
I. 6 4 0 2 

Celkem C obory vzdělání  46 19 24 3 
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5.2 Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2015/2016 

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 

18 5 13 0 

Cukrář                        29-54-H/01 

C3 
14 4 8 2 

Pekař                          29-53-H/01 

P3 
13 1 10 2 

Potravinářská výroba   29-51-E/01 

PV3 
9 1 8 0 

Stravovací a ubytovací služby 

65-51-E/01 

SU3 

6 2 4 0 

Pečovatelské služby    75-41-E/01 

PP3 
8 3 5 0 

Provozní služby          69-54-E/01 

PSL2 
7 2 5 0 

Zahradnické práce (Pěstování a 

aranžování květin)      41-52-E/01 

AP3 

10 2 8 0 

Zahradnické práce     41-52-E/01 

ZP3 
8 3 5 0 

Prodavačské práce      66-51-E/01 

PR3 
2 1 1 0 

Zpracovatel přírodních pletiv 

(Košíkářské práce)  33-58-E/01 

KP3 

12 7 5 0 

Celkem 107 31 72 4 
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Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání  

 

Obor vzdělání ZZ konalo 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Praktická škola jednoletá 

78-62-C/01 

PŠ1C 

4 3 1 0 

Praktická škola dvouletá 

78-62-C/002 

PŠ2A 

PŠ2B 

 

5 

8 

 

5 

5 

 

0 

3 

 

0 

0 

Celkem 17 13 4 0 

 

Podzimní termín závěrečných zkoušek  

Obor vzdělání 
náhradní 

zkouška 

opravná 

zkouška 

prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Cukrář  

29-54-H/01 
1 2 0 3 0 

Pekař 

29-53-H/01 
1 2 0 1 2 

Kuchař (Kuchař-číšník-

příprava jídel) 

65-51-H/01 

2 0 0 1 1 

Potravinářská výroba  

(Cukrářské práce)          

29-51-E/01 

2 0 0 2 0 

Zahradnické práce 

(Pěstování a aranžování 

květin)       

41-52-E/01 

1 0 0 1 0 

Pečovatelské služby    

75-41-E/01 
1 0 0 1 0 

Celkem 8 4 0 9 3 
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5.3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2015/2016 

 Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2016) 

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 

11 7 4 7 6 4,167 

SČ 
75-41-M/01 

52 46 36 46 42 3,435 

HT 
65-42-M/01 

24 13 11 13 12 3,231 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

12 12 10 12 12 2,917 

AJ 

IT 

18-20-M/01 
9 6 6 6 5 3,000 

SČ 
75-41-M/01 

49 43 33 38 43 3,674 

HT 
65-42-M/01 

24 13 13 13 13 2,077 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

5 5 4 5 5 3,000 

M 

IT 
18-20-M/01 

2 1 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 

3 3 1 x x 4,667 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 

forma 
vzdělávání 

5 5 0 x x 5,000 

NJ 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

2 2 1 2 2 4,000 

P
ro

fi
lo

v
á
 

HDW 
IT 
18-20-M/01 

11 7 x x 6 3,167 

OPS 11 7 x x 6 3,333 

SPR 11 7 x x 4 4,143 

SPL 
SČ 
75-41-M/01 

52 46 x x 45 2,283 

PSN 52 46 x x 46 1,674 

SPR 52 46 x x 46 1,935 

EKP 
HT 
65-42-M/01 

24 13 x x 13 2,308 

HOP 24 13 x x 13 2,385 

SPR 24 13 x x 13 2,000 

SPP PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

12 12 x x 12 1,500 

PPC 12 12 x x 12 1,583 

TVM 11 11 x x 11 1,000 

VVM 1 1 x x 1 1,000 
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 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2016) 

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 

8 8 3 4 5 4,000 

SČ 
75-41-M/01 

18 16 9 3 6 4,000 

HT 
65-42-M/01 

9 8 5 6 7 4,125 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

2 2 2 x x 4,000 

AJ 

IT 
18-20-M/01 

4 4 1 2 4 3,500 

SČ 
75-41-M/01 

18 16 5 3 3 4,500 

HT 
65-42-M/01 

7 6 6 6 6 2,500 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

M 

IT 
18-20-M/01 

2 2 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 

2 2 1 x x 4,000 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

5 5 1 x x 4,800 

NJ 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

P
ro

fi
lo

v
á
 

HDW 
IT 
18-20-M/01 

5 5 x x 5 3,400 

OPS 5 5 x x 5 3,000 

SPR 7 7 x x 6 4,000 

PSN SČ 
75-41-M/01 

5 3 x x 3 2,000 

SPL 6 4 x x 4 2,750 

SPR 5 3 x x 3 3,000 

EKP HT 
65-42-M/01 

7 6 x x 6 3,500 

HOP 7 6 x x 6 3,167 

SPR 7 6 x x 6 3,167 
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 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

IT řádný 0 0 7 z toho 

1x 
omluva 

3,600 1 0 3 3,750 

opravný x x x x 4 0 3 3,314 

SČ řádný 22 2 22 2,539 1 0 2 3,267 

opravný x x x x 10 0 12 2,818 

HT řádný 9 2 2 2,400 4 0 2 3,267 

opravný x x x x 1 0 1 1,650 

PAS 
(DFV) 

řádný 3 2 7 2,200 x x x x 

opravný x x x x 1 0 6 2,571 

 

 Vysvětlivky použitých zkratek 

DT didaktický test 

PP   písemná práce 

ÚZ ústní zkouška 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 

IT Informační technologie 

SČ Sociální činnost 

HT Hotelnictví 

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

 

POVINNÉ ZKOUŠKY (PŘEDMĚTY) 

HDW Hardware 

OPS Operační systémy 

SPR Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) 

PSN Psychologie v sociální činnosti 

SPL Sociální politika 

VVM Výtvarná výchova s metodikou (praktická zkouška) 

EKP Ekonomika a podnikání 

HOP Hotelový provoz 

PPC Psychologie v pedagogické činnosti 

SPP Speciální pedagogika 

TVM Tělesná výchova s metodikou (praktická zkouška) 

  



51 

 

 

 Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2011/2012 

 

Vysvětlivky použitých zkratek 

EPS Elektronické počítačové systémy 

 

 Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2013/2014 

Obor Termín 

Jarní termín (jaro 2016) Podzimní termín (podzim 2016) 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
Přihláše-

ných 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl přihlášených 

VHČ - SV       
75-41-
M/012 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 

VHČ - SA       
75-41-
M/013 

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 0 0 2 2 0 0 1 1 

 

Vysvětlivky použitých zkratek 

VHČ - SV Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost 

VHČ - SA Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost 

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

 

  

Obor Termín 

Jarní termín (jaro 2016) Podzimní termín (podzim 2016) 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
přihláše-

ných 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
Přihláše-

ných 

26-47-
M/002  

řádný x x x x x x x x 

EPS opravný 0 0 1 1 x x x x 
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5.4 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2015/2016  

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 48,60 24,00 88,00 64,00 33,00 

Matematika 41,50 10,00 39,00 50,00 22,00 

Jazyk 

anglický 
64,40 16,00 24,00 86,00 22,00 

Jazyk 

německý 
42,60 57,00 x 60,00 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 13 -3,5 13 -3,5 

Matematika x x 14 3,3 21 3,3 

Jazyk 

anglický 
x x 24 0,9 24 0,9 

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 
péče 

úspěšnost percentil percentil  přidaná hodnota 

Jazyk český x x 18 -3,5 

Matematika x x 17 3,3 

Jazyk 

anglický 
x x 13 0,9 

Jazyk 

německý 
x x x x 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Výroční zpráva ŠPP za školní rok 2015/16 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje na škole od roku 2005 a tvoří ho školní speciální 

pedagog, školní psycholog, školní výchovný poradce a školní metodik prevence. Za činnost 

ŠPP zodpovídá ředitel školy, jednotlivé aktivity a postupy ŠPP koordinuje školní speciální 

pedagog.  Jednou měsíčně se pracovníci ŠPP a ŘŠ schází na informativní pracovní schůzce, 

jinak dle aktuální potřeby.  

ŠPP pracuje ve složení  

školní psycholog - Mgr. Jana Matochová, PhD. 

školní speciální pedagog -Mgr. Eva Sedlačíková, Mgr. Kateřina Teuerová 

výchovný poradce – Ing. Karla Puffová, Mgr. Kateřina Teuerová 

školní metodik prevence – Mgr. Martina Janoušková 

V měsíci září byli na prvních třídních schůzkách rodiče 1. ročníků požádáni o vyslovení 

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

Školní psycholog - Mgr. Jana Matochová, PhD. 

Náplň práce školního psychologa ve školním roce 2015/2016 vycházela z Rozvojového 

programu MŠMT- 44133/2015-1 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. 

1. Prevence 

Na začátku školního roku 2015/2016, v průběhu měsíců září – říjen byla realizována adaptační 

dopoledne pro žáky 1. ročníků školy. Adaptační programy jsou součástí prevence rizikového 

chování žáků a negativních sociálních jevů. Slouží především k lepší adaptaci nově příchozích 

žáků do školy v novém prostředí. Cílem je usnadnit přechod žáků ze základního školství na 

střední školu, rychleji se seznámit s novými spolužáky a oboustranné poznání se v diádě třídní 

učitel a žák.  

Adaptační dopoledne proběhly celkem ve 12 prvních ročnících a bylo podpořeno celkem 234 

žáků, 12 třídních učitelů a 5 asistentů pedagoga. 

2. Skupinová diagnostika a konzultace 

Během školního roku 2015/2016 psycholog v dalších třinácti třídách provedl diagnostiku 

sociálního klimatu, v sedmi třídách se jednalo o krizovou intervenci. V šesti třídách pak 

probíhala systematická skupinová práce. Psychologická podpora byla cílena na zlepšení vztahů 

ve třídě, rozvoji tolerance a spolupráce mezi žáky, na podporu sounáležitosti a kohese třídy, 

zlepšení komunikace v rámci sociální skupiny. Dalším výstupem bylo nastavení podpůrných 

opatření pro některé žáky. Následně pak proběhly individuální konzultace se žáky a třídními 

učiteli. 

3. Individuální diagnostika a konzultace 

Ve školním roce 2015/2016 probíhaly konzultace se žáky nebo rodiči individuálně. Problémy 

se týkaly zdravotních omezení, výchovných potíží, školního selhávání a neprospěchu ve studiu, 

možnosti změny oboru vzdělání, osobních problémů, rodinné, sociální a vztahové 



54 

 

problematiky. Ve školním roce proběhlo celkem 221 individuálních konzultací se žákem a 68 

konzultací s rodiči žáků.  

4. Metodická podpora 

Během školního probíhaly individuální psychologické konzultace s pedagogickými 

i nepedagogickými pracovníky, které se týkaly pracovních i osobních problémů. 

Školní speciální pedagog  

Dvě školní speciální pedagožky zajišťovaly ve škole péči především o žáky se zdravotním 

postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Na základě odborných podkladů 

školských poradenských pracovišť (SPC nebo PPP) a lékařských zpráv vedly evidenci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky zajišťovaly realizaci podpůrných opatření 

–  vytvoření vhodných studijních podmínek (např. úpravu prostředí, speciální didaktické 

pomůcky, zajištění přítomnost další osoby ve vyučování, sestavení individuálních vzdělávacích 

plánů).  Podílely se na řešení vzdělávacích, sociálních a výchovných problémů žáků. Prováděly 

krátkodobou i dlouhodobou individuální práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

intervenční činnost ve třídních kolektivech, ovlivňovaly klima třídy. 

Školní speciální pedagožky metodicky podporovaly ostatní pedagogy školy. Úzce 

spolupracovaly s ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště. Poskytovaly 

konzultaci žákům, jejich zákonným zástupcům či opatrovníkům. 

V případě potřeby konzultovaly otázky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

s příslušnými školskými poradenskými pracovišti. Spolupracovaly především se SPC pro 

mentálně postižené ve Slezské Ostravě, SPC pro žáky s PAS a vadami řeči v Ostravě-Zábřehu, 

SPC pro tělesně postižené ve Frýdku-Místku, SPC pro zrakově postižené v Opavě, SPC pro 

sluchově postižené v Ostravě-Porubě, SPC Srdce v Opavě, SPC v Novém Jičíně, PPP 

v Ostravě, PPP v Opavě a PPP v Novém Jičíně. 

Školní speciální pedagožky poskytovaly kariérové poradenství pro žáky naší školy, ale i v rámci 

přijímacího řízení žákům a jejich zákonným zástupcům z jiných škol. 

Školní speciální pedagog – Mgr. Eva Sedlačíková 

Obory vzdělání: 

Praktická škola jednoletá   78-62-C/01 

Praktická škola dvouletá   78-62-C/02 

Potravinářská výroba  29-51-E/01 

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

Zahradnické práce  41-52-E/01 

Stravovací a ubytovací služby  65-51-E/01 

Pečovatelské služby  75-41-E/01 

Provozní služby  69-54-E/01 
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Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výše uvedených oborech  

k 30. 9. 2015: 

Počet žáků se zdravotním postižením 208 žáků 

Počty žáků se zdravotním znevýhodněním 10 žáků 

Celkem žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
218 žáků 

 

 

Počty žáků se sociálním znevýhodněním 

 

9 žáků 

(všichni mají souběžně zdravotní postižení, 

jsou uvedeni i v počtu žáků se zdravotním 

postižením) 

1. Jednání s rodiči 

Celkem proběhlo 112 jednání s rodiči. 

2. Vypracování IVP: 

- Celkem bylo vypracováno 54 individuálních vzdělávacích plánů.  

- Praktická škola 29 IVP.  

- Obory středního vzdělání s výučním listem 25 IVP.  

3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga   

- Metodické vedení 11 asistentů pedagoga. 

- Koordinace práce 6 osobních asistentů a 11 pedagogických asistentů. 

Školní speciální pedagog a výchovný poradce - Mgr. Kateřina Teuerová 

Obory vzdělání: 

Sociální činnost  75-41-M/01 

Hotelnictví  65-42-M/01 

Informační technologie  18-20-M/01 

Kuchař  65-51-H/01 

Pekař  29-53-H/01 

Cukrář  29-54-H/01 

Zpracovatel přírodních pletiv  33-58-E/01 

Prodavačské práce  66-51-E/01 

Obchodní škola  63-51-J/01 
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Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výše uvedených oborech  

k 30. 9. 2015: 

Počet žáků se zdravotním postižením 144 žáků 

Počty žáků se zdravotním znevýhodněním 14 žáků 

Počty žáků se sociálním znevýhodněním 

11 žáků 

(z toho jsou tři vedeni i jako žáci se 

zdravotním postižením) 

Celkem žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 165 žáků 

 

1. Jednání s rodiči a žáky 

Celkem proběhlo 98 jednání s rodiči a žáky. 

2. Vypracování IVP: 

Celkem bylo vypracováno 28 individuálních vzdělávacích plánů. 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou  18 IVP.  

Obory středního vzdělání s výučním listem  10 IVP. 

3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga  

Metodické vedení 8 asistentů pedagoga. 

Koordinace práce 1 osobního asistenta a 8 pedagogických asistentů. 

4. Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky 

15 žáků 4. ročníků s uzpůsobením podmínek MZ 

 skupina SPUO-1 -  7 žáků, 

 skupina SPUO-2 -  1 žák, 

 skupina SPUO-3-A   1 žák, 

 skupina TP-1-   1 žák, 

 skupina TP-3-A -  2 žáci, 

 skupina SP-2 - 2 žáci, 

 skupina ZP-2-20 –  1 žák. 

5. Podpora sociálně znevýhodněných žáků 

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

MŠMT  požádalo o finanční dotaci na období září-prosinec 2015“  5 žáků školy, žádost byla 

schválena v plné výši 22 800,-, využito bylo 13 475,-. Finanční podpora byla využita na stravné, 

cestovné a nákup školních potřeb.  

Na období leden-červen 2016 byli do programu zařazeni dva žáci, výše žádané podpory je 

11 000,-.  
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6. Výchovná komise č.1 

Obory vzdělání: 

Sociální činnost  75-41-M/01 

Hotelnictví  65-42-M/01 

Informační technologie  18-20-M/01 

Kuchař-číšník 65-51-H/01 

Zpracovatel přírodních pletiv  33-58-E/01 

Prodavačské práce  66-51-E/01 

Obchodní škola  63-51-J/01 

Proběhlo 8 jednání výchovné komise, které řešily vážné porušení školního řádu- 

neomluvenou absenci žáků, vulgární, neadekvátní a hrubé chování žáků školy. 

Celkem bylo VK  projednáno a řešeno problémové chování 13 žáků školy, 8 žáků bylo 

podmíněně vyloučeno ze školy. 

Uskutečnilo se 15 výchovných pohovorů, během nichž byly projednány méně závažné kázeňské 

přestupky.  

 

Výchovný poradce- Ing. Karla Puffová 

Obory vzdělání: 

Cukrář   29-54-H/01 

(Kuchař-číšník-příprava jídel)   

Pekař 29-53-H/01 

Pečovatelské služby 75-41-E/01 

Potravinářská výroba 29-51-E/01 

(Cukrářské práce) 

Provozní služby 69-54-E/01 

Prodavačské práce 66-51-E/01 

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 

Zahradnické práce 41-52-E/01 

(Pěstování a aranžování květin) 

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 

Praktická škola dvouletá 8-62-C/02 
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1. Výchovná komise č. 2 

Proběhlo 13 jednání výchovné komise. 

Nejčastěji docházelo k závažnému porušování školního řádu a vysoké neomluvené absenci. 

Jednání výchovné komise se zúčastnilo celkem 15 žáků. 

Bylo navrženo 8 důtek ředitele školy, 14 podmíněných vyloučení, 10 třetích stupňů   z chování 

a 5 druhých stupňů z chování. 

Výchovné pohovory se zápisem byly vedeny s 38 žáky. 

Nejčastějšími důvody pohovorů byl chybný způsob omlouvání absence a porušování školního 

řádu. 

Při vysoké neomluvené absenci byla navázána spolupráce se sociálními pracovníky, kteří byli 

nápomocni při spolupráci s rodiči.   

2. Preventivní činnost 

- Pohovory s rodiči zejména při narůstající neomluvené absenci žáků, vysvětlení 

negativního dopadu na pracovní návyky a klasifikaci 

- Spolupráce se školním psychologem, zejména v případech konfliktního, agresivního 

chování žáků 

- Výchovný poradce průběžně řešil s žáky problémy s absencí, nevhodnou FB 

komunikaci, nevhodným chováním ve vyučování 

- Zvýšená preventivní péče byla věnována žákům s poruchou autistického spektra. 

Školní metodik prevence -výchovný poradce  Mgr. Martina Janoušková 

Práce školního metodika prevence vychází z MPP, který je součástí školního vzdělávacího 

programu. MPP 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. 

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou. Koordinuje tvorbu 

školních preventivních strategií (minimální preventivní program), kontroluje jeho realizaci, 

koordinuje aktivity prevence, metodicky vede pedagogické pracovníky v oblasti vyhledávání 

problémových projevů chování, preventivní práce se třídou, koordinuje vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti prevence, zapojování multikulturních prvků do 

vzdělávacího procesu, spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy, 
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kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu, shromažďuje 

odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, vede písemné záznamy dokládající 

rozsah a obsah činnosti.  

Zajišťuje a předává učitelům odborné informace, nabídky programů, prezentuje výsledky 

preventivní práce, vede a aktualizuje databáze spolupracovníků školy. 

Provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického 

chování. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů a účastní se při 

sledování úrovně rizikových faktorů důležitých pro rozvoj SPJ na škole. Vede databázi žáků 

s výchovnými problémy. 

Plán práce školního metodika prevence směřuje k ochraně mládeže před rizikovým chováním. 

V jeho rámci je preferován pozitivní přístup – vychází z poznání, že spíše než poskytovat 

informace o nežádoucích jevech, je lepší vytvářet podmínky pro využití volného času, 

spolupodílet se na vzájemně přínosné nestresující komunikaci, upřednostňovat aktivity, které 

přinášejí pozitivní prožitky jinak než užitím drogy apod. Důraz je kladen na posilování 

zdravého sebevědomí, samostatného rozhodování a řešení problémů, rozvoj zdravého životního 

stylu.  

1. Akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování  

Termín  Akce 

Srpen –  úprava školního řádu podle Pomůcky pro ředitele škol při tvorbě školního 

řádu čj. MŠMT – 10867/2015 

Vypracování Minimálního preventivního programu pro šk. rok 2015/16. 

Září až říjen:  Seznamovací programy pro I. ročníky – celkem 12 prvních ročníků, tj. 234 

žáků. 

2.9. 2015  program pro žáky „Nebezpečí kyberprostoru“  - žáci všech ročníků a oborů. 

26.9. 2015   Osvětová akce Světový den antikoncepce. 

říjen Schůze studentské rady, stanovení řídícího výboru SR. 

23.10.2015 Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami I. 

– seminář pro pedagogy. Celkem 21 osob. 

Listopad  Prožitkové programy pro I., II. a III. ročníky.  Renarkon, téma: Drogy a já 

Netolismus, Nomofóbie, Komunikace, Šikana, Kyberšikana, Tolerance 

a akceptace menšin. Celkem 544 žáků. 

20.11.2015 Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami II. 

Seminář pro pedagogy. Celkem 28 osob. 
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Březen -   Prožitkové programy pro I., II. ročníky. Téma pro I. ročníky bylo 

Komunikace,  účastnilo se 197 žáků. Téma pro II. ročníky bylo Tolerance 

a akceptace menšin, účastnilo se 173 žáků. 

 Interaktivní seminář  na rozvoj soft skills v rámci projektu I´Mprove,  vybrané 

třídy oboru Sociální činnost. 

Duben -   Školení v problematice první pomoci a základní neodkladné resuscitace pro 

zaměstnance školy, celkem  proškoleno 179 zaměstnanců. 

 Organizace veřejné sbírky „Pomáhat zn. rád“ celkem 26 žáků oboru Sociální 

činnost. 

Červen Zapojení školy do interaktivního televizního vysílání Webinář o HIV. 

Beseda projektu E-bezpečí na téma „Nebezpečné komunikační jevy 

související s používáním ICT pro žáky“. Účast 4 vybraných tříd učebních 

oborů. 

Celoročně  Interaktivní výukový program: Drogy trochu jinak. 

 

2. Další aktivity: 

Účast na 23. kongresu k sexuální výchově Pardubice 2014. 

Účast na Konferenci k prevenci rizikového chování Malenovice 2015. 

Účast na semináři „Ohrožené dítě – právní úprava a odborná pomoc“, KVIC,  3.11. 2015. 

Pedagogické studium speciální pedagogiky pro UPV, UOV a vychovatele. 

Vypracování Školní preventivní strategie  2015-2019. 

Spolupráce se studentskou radou, spravování elektronické schránky důvěry. 

Aktualizace nástěnek ŠMP a ŠPP. 

Vypracování 68 posudků pro potřeby soudů a OSPOD, vedení 56 výchovných pohovorů. 

3. Spolupráce s dalšími organizacemi 

Škola již několik let úspěšně spolupracuje s vybranými organizacemi při zajišťování 

preventivních aktivit pro žáky, případně při řešení vzniklých problémů se žáky v oblasti 

sociálně patologických jevů. Současně pomáhá zajišťovat informační a osvětové akce pro 

pedagogy a rodiče. 

Renarkon o.p.s., Projekt e-bezpečí Olomouc, Krizové centrum pro děti a rodinu, Centrum 

sociálních služeb Ostrava,  

Policie – prevence kriminality dětí a mládeže, PPP Ostrava - okresní metodik prevence, 

o.s. Faust, Odbor ochrany mládeže, Komunitní centrum Vesnička soužití, 

Magistrát města Ostravy – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

Moravskoslezský krajský úřad – odbor školství, mládeže a sportu – krajský koordinátor. 

 DÚ Ostrava, SVP Ostrava-Koblov, Městská Policie, Policie ČR, Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy, Probační a mediační služba, Linka důvěry, Charita, Diakonie, 

Fond ohrožených dětí, Bílý kruh bezpečí, ELIM, lékaři. 
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4. Činnosti v rámci výchovného poradenství 

 včasné aktivní vyhledávání žáků s problémy v oblasti učení či chování  

 poradenství rodičům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků  

 řešení výchovných a prospěchových problémů žáků, pohovory s rodiči problémových 

žáků  

 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními  (PPP, SPC, event. SVP) při 

zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy 

 výchovné pohovory s problémovými žáky  

 zasedání výchovné komise  

 vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky 

 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů 

Vypracování 68 posudků pro potřeby soudů a OSPOD, vedení 56 výchovných pohovorů. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávací akce v rámci DVPP za období školního roku 2015-2016  

datum počet pedagogů název kurzu / školení 

2015/16 1 Life Dynamic   

2015/16 2 Speciální pedagogika 1. ročník 

2015/16 2 Speciální pedagogika 2. ročník 

srpen 1 Kurs zahradní terapie 

srpen 2 Tělo Praha 

září 1 23. kongres Pardubice 

září 2 Složitost beletrie a poetický text 

říjen 4 Agrese dětí 

říjen 2 Gerontologické dny 

říjen 1 Inkluzivní vzdělávání žáků 

říjen 4 Kurz instruktora plavání 

říjen 1 Moderní škola 

říjen 3 Správní právo pro říz. školy 

říjen 2 Zvládání agresivity u žáka 

říjen 1 Žena a válka 

říjen 25 Sex. výchova a osvěta u žáků 

listopad 25 Sex. výchova a osvěta u žáků 

listopad 2 Dějiny Československa 

listopad 1 Jak komunikovat s lidmi 

prosinec 2 Ohrožené dítě 

prosinec 1 Závislost není jen o drogách   

leden 1 Charakter a ukázky dobrého vyučování 

leden 2 Netradiční hry v TV 

leden 3 Zvládání problémových žáků 

leden 1 Zvládání problémových žáků    

leden 1 Zvládání problémových žáků II. 

leden 1 Asertivita a Vy 

únor 1 Čtyři roční období 

únor 1 Dva dny s didaktikou 

únor 2 Jak využít Google 

únor 3 Novela zákona 561/2004 Sb. 
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únor 1 Využití reklamy 

březen 4 Didaktické studium  angl. jazyka 

březen 3 Německé a rakouské reálie a německá historie 

březen 1 Základy koučinku pro pedagogy 

duben 3 Kulinářské umění 

duben 1 Mediální inspiromat 

duben 2 Reakce žáků a pedagogů v konfliktních situacích 

květen 1 Inkluzivní vzdělávání 

květen 1 Správní řád ve školství 

červen 2 Práce se skupinami 

červen 1 Rizikové chování v oblasti školství 

červen 3 Zdravotník zotavovacích akcí 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Mimoškolní akce a prezentace školy na veřejnosti 

 

Datum Název akce Místo konání 
žáci /  

pedagogové 

4. 9. 2015 
Slavnostního otevření Centra trénování paměti v Ostravě 

– Porubě, raut 
Centrum trénování paměti v Ostravě – Porubě 28/2 

8. 9. 2015 Pracovní snídaně  KÚ Ostrava 10/3 

9. 9. 2015 Slavnostní raut SUŠ Ostrava KÚ Ostrava 20/4 

25. 9. 2015 
Ostrava, Výstaviště Černá louka: „Život na zahradě“, 

„Zdraví a duše“  
Ostrava 19/6 

30. 9. 2015 
Křest Almanachu poezie ostravských žáků základních a 

středních ostravských  
Středisko volného času na Ostrčilově ulici 8 

1. 10. 2015 Workshop  „O pomoci těm, co bolí duše…“ SŠ prof. Matějčka 25/1 

1. 10. 2015 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK   KC Gama 2/2 

3. 10. 2015 1. celostátní setkání celiaků v Ostravě  – pro veřejnost SŠ prof. Zdeňka Matějčka,  Ostrava – Poruba, 10/1 

5. 10. 2015 Evropské dny handicapu XXIII. ročník Asociace Trigon Ostrava 2/1 

6. 10. 2015 XXIII. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě KÚ Ostrava 10/2 
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7. 10. 2015 
10. Křišťálový kamínek - slavnostní večer v Domě kultury 

města Ostravy  
DK Ostrava 40/5 

7. 10. 2015 Křišťálový kamínek – květinová výzdoba Asociace Trigon Ostrava 25/4 

12. 10. 2015 Propagační prodejní akce Bartovice KD Bartovice 4/1 

14. -16. 10. 2015 Gerontologické dny - přednáška Dům kultury, Ostrava-Moravská Ostrava 0/2 

16. 10. 2015 
Ostrava, Výstaviště Černá louka: „Život bez bariér“, 

„Kreativ“ 
Ostrava 9/3 

16. 10. 2015 Život bez bariér Výstaviště O. - Černá louka 25/6 

23. 10. 2015 
Slavnostní raut  k příležitosti návštěvy Marocké 

velvyslankyně ČR v Ostravě 

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, 

příspěvková organizace  
20/4 

6. 11. 2015 Seminář školních psychologů a speciálních pedagogů. Krajský úřad v Ostravě. 10/2 

7. 11. 2015 KRMELÍNSKÝ JARMARK ŘEMESEL Svaz zahrádkářů Vřesina 2/2 

10. 11. 2015 X. konference ,,Pracujeme společně“ 
Pracovní skupina Občané s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postižením 
15/2 

22. 11. 2015 – 28. 

11. 2015 

Vzdělávání pro život 2 - jazykově-vzdělávací pobyt pro 

žáky a pedagogický dozor 
SŠ prof. Zdeňka Matějčka,  Ostrava – Poruba, 40/4 

26. 11. 2015 
Propagační akce Rozsvícení vánočního stromu – 

Petřkovice 
OÚ Heřmanice 12/2 

27. 11. 2015 Kouzlo barev- výstava Galerie VŠB TU- Ostrava 15 
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27. 11. 2015 Květinová výzdoba Charita Ostrava Charita  10/1 

27. 11. 2015 Vánoční jarmark Markvartovice OÚ Markvartovice 1/2 

28. – 29. 11. 2015 Vánoční jarmark  Dům zahrádkářů Vřesina 0/2 

29. 11. 2015 Propagační akce Rozsvícení vánočního stromu KD Heřmanice 6/1 

5. – 6. 12. 2015  Vánoce na zámku OÚ Kravaře 0/3 

7. 12. 2015 
Předvánoční setkání zástupců kraje s řediteli 

příspěvkových organizací,, KRAJ SOBÉ“ 
KÚ Ostrava 40/5 

7. 12. 2015 Tvůrčí dílny KD O. - Heřmanice MŠ Heřmanice 20/4 

8. 12. 2015 Prodejní akce Ludgeřovice DD Ludgeřovice 7/1 

8. 12. 2015 VÁNOČNÍ JARMARK VE VRATIMOVĚ KS Vratimov 2/2 

9. 12. 2015 Jarmark řemesel DPS Poruba 5/4 

9. 12. 2015 Propagační prodejní akce KD Radvanice 6/1 

9. 12. 2015 Propagační prodejní akce O. - Radvanice KD Radvanice 6/1 

10. 12. 2015 Prezentace oboru Taneční škola Poruba 8/1 

10. 12. 2015 Výstava výtvarných prací žáků KP1 Mgr. Michaela Hořínková 15 

14. 12. 2015 Zdravý svět seniora na stole Domov pro seniory Kamenec   6/1 

17. 12. 2015 
Předvánoční setkání zástupců obce s řediteli 

příspěvkových organizací 
OÚ Ostrava-Poruba 10/2 
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18. 12. 2015 Vánoční Ostrava Ostrava 14/6 

19. 12. 2015 Tvůrčí vánoční dílny MŠ Poruba 12/2 

12. 1. 2016   Novoroční koncert Janáčkova konzervatoř a Gymnáziu v Ostravě  15/2 

15. 01. 2016 Výjezdní zasedání Krajského úřadu Ostrava KÚ 20/2 

3. 2. 2016 Čokoládová vařečka, SŠSS Ostrava-Hrabůvka p. Mikulášková 6/2 

3. 2. 2016 Ranní show České televize Dobré ráno  Česká televize Ostrava   2+1 

18. 2. 2016 
MEZINÁRODNÍ POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH 

SALIMA, BRNO 
MBK - BRNO 56/4 

4. 3. 2016   Zasedání KÚ Ostrava KÚ 8+1 

9. 3. 2016 
Slavnostní galavečer 14. ročníku Sportovec roku 2015 

moravskoslezského kraje, raut 
KÚ Ostrava, Gong Dolní Vítkovice 20+3 

12. -13. 3. 2016 Velikonoce na zámku v Kravařích Zámek Kravaře 1/4 

12. -13. 3. 2016 Velikonoční jarmark Dům zahrádkářů Vřesina 0/2 

12. -13. 3. 2016 VELIKONOČNÍ JARMARK VE VŘESINĚ Svaz zahrádkářů Vřesina 2/2 

16. 3. 2016 Prezentace zahrad. oborů Knihovna O. - Poruba 2/1 

17. 3. 2016 Propagační akce ZŠ Ukrajinská ZŠ Ukrajinská 15/2 

17. 3. 2016 Propagační prodejní akce KD Petřkovice KD Petřkovice 18/4 

19. 3. 2016 Vítání jara OÚ Dobroslavice 0/3 
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21. 3. 2016 Velikonoční dílny KD O.- Heřmanice MŠ Heřmanice 20/4 

22. 3. 2016 Propagační akce ZŠ Valčíka ZŠ Valčíka 8/2 

22. 3. 2016 Velikonoční tvůrčí dílna Knihovna L. Podéště, O. Poruba 0/2 

30. 3. 2016 Taneční škola O.-Poruba – Vázané kytice TŠ O. - Poruba 26/4 

4. -5. 12.2015 Učeń, středoškolák, Výstaviště Černá louka 8/2 

10. 5. 2016 „Řekni to Vám po svém“ - živé vysílání TV Ostrava 26/5 

18. 5. 2016 
Slavnostní galavečer k 25. výročí založení Múzické školy 

v Ostravě 
Múzická školy v Ostravě 20/3 

19. 5. 2016 Jarní turnaj v bowlingu Ostrava 8/2 

5. 6. 2016 Tradiční pouť Ženklava OÚ Ženklava  1/3 

23. 6. 2016 Výstava obrazů Galerie Ametyst   Galerie Ametyst,  VŠB-TU Ostrava 12/2 

 7. 11. 2015 Jarmark řemesel Krmelín OÚ Krmelín 0/2 

průběžně 
Recyklohraní  - sběr použitých baterií, drobných 

elektrozařízení, plastových víček a odpadů z hliníku 
SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 

pro všechny 

žáky a 

pedagogy 

školy 
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8.2 Školní akce 

Datum konání Název akce/téma Třídy 
žáci /                     

pedagogové 

24.09.2015 Beseda o dobrovolnictví – o.p.s. ADRA  SČ1A  25/1 

21. 9. – 25. 9. 2015 Letní cyklistický kurz pro studenty 2. a 3. ročníků dle seznamu 32/1 

21.-25. 9. 2015 Adaptační pobyt Zubříč pro handicapované žáky   24 /7 

06.10.2015 Zkušební maturitní test z matematiky  SČ4. A, IT4, HT4, DS5 5/1 

9. -10. 11. 2015 Specializační kurz techniky a přípravy  míchaných nápojů HT2,KUP2 11/1 

15.10.2015 Beseda o životě člověka se zrakovým postižením SČ1A 23/1 

12.-16.10.2015 
Veřejná sbírka pro potravinovou banku -  10. ročník aktivit 

Dnů proti chudobě  
třídy SČ, DSP, DSM 80/1 

19.-20. 10. 2015 Kurz   BARISTA – Level 1 HT1, HT2, KU1, KUP2 23/1 

21.10.2015 Testování Kvalita 1. ročníků  SC1A,B,HT1, IT1 102 

27.10.2015 Projektový den - Smysly Třídy PŠ 33/3 

03.11.2015 Specializační kurz kávy „Barista“ CaféArt  LEVEL 2 HT1, HT2, KU1, KUP2 23/1 

12.11.2015 Adaptační program PŠ1A 9/1 

16.11.2015 RENARKON: „Drogy a já“ PSL2 1/1 

18.11.2015 RENARKON: Netolismus, nomofobie PP3 8/1 
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19.11.2015 RENARKON: Třídy PŠ 34/1 

22.– 28.11.2015 
Vzdělávání pro život 2 - jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

a pedagogický dozor 
dle seznamu 40/4 

23. -24. 11. 2015 Specializační kurz pro začátečníky  CARVING HT1, HT2, KU1, KUP2 10/1 

24.11.2015 RENARKON: „Drogy a já“ PP2 8/1 

25.11.2015 RENARKON: „Tolerance a akceptace menšin“ PP1 13/1 

30.11.2015 Kouzlo zahrad pro žáky s handicapem  12/1 

01.12.2015 Vánoční jarmark – kinosál školy KP3 2/1 

01.12.2015 
Vánoční sbírka hraček a oblečení pro pěstounské rodiny, 

Hnízdo-Vzájemné soužití 
SČ1A, SČ2B, SČ3A,B 63/8 

03.12.2015 Tradiční setkání bývalých zaměstnanců školy KUP2,HT1 10/1 

11.- 12.12. 2015 Prezentace oborů v rámci Dne otevřených dveří KP1, KP3, AP3 12/1 

11.-12.12. 2015 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ všichni ped. pracovníci PŠ    

22.12.2015 Setkání zaměstnanců školy HT1,HT2 30/3 

14.01.2016 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ-míchání nápojů pro 

návštěvníky školy, Informační servis 
HT1,HT2,HT3 30/3 

21.01.2016 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ-míchání nápojů pro 

návštěvníky školy, Informační servis 
HT1,HT2,HT3 30/3 

24.-28. 1. 2016 Kurz MONOSKI Janské Lázně SVP 5/2 

28.01.2016 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -míchání nápojů pro 

návštěvníky školy, Informační servis 
HT1,HT2,HT3 30/3 
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01.03.2016 Projektový den k První pomoci pro 1. ročníky SČ, SČ1A,SČ1B 40/2 

6. - 11. 3. 2016 Lyžařský výchovně výcvikový kurz dle seznamu 43/5 

14.03.2016 Renarkon PSL2 1/1 

16.03.2016 Renarkon „Komunikace“ PP1 12/1 

23.03.2016 Velikonoční setkání seniorů – kinosál školy KP3, SČ2B 30/2 

01.04.2016 Beseda o dobrovolnictví – o.p.s. ADRA  SČ2A  25/1 

01.04.2016 Kouzlo zahrad pro žáky s handicapem Třídy PŠ 12/1 

06.04.2016 
OZO Ostrava, přednášky s promítáním 3D filmu: „Kde končí 

odpady“ 
HT 1 24/1 

13.04.2016 Testování „Kvalita 3. ročníků“ SC3A, B, 84/6 

20.04.2016 Testování „Kvalita 3. ročníků“ SC3A, B, 84/6 

28.04.2016 
OZO Ostrava, přednášky s promítáním 3D filmu: „Kde končí 

odpady“ 
C2 21/1 

10.05.2016 Beseda o životě člověka se sluchovým postižením SČ2A  25/1 

10.05.2016 Projektový den k První pomoci pro 1. ročníky SČ SČ1A 23/1 

17.05.2016 Testování sociální gramotnosti žáků 1. ročníků H oborů Obory H 58/3 

15. 6. 2016 Státní zkouška ze zpracování textu Obory H 7/2 
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8.3 Kulturní akce, exkurze, výstavy 

Datum Název akce Místo konání 
žáci / 

pedagogové 

04. 9. 2015 Filmové představení Život je život - kino Luna kino Luna cca 300 

17. 9. 2015 Divadlo loutek -  Divadlo loutek  28/7 

19. 10. 2015 Divadlo loutek – Cirkus (Bílá holubice) Divadlo loutek  23 /9 

26. 10. 2015 
Evropský den jazyků-návštěva filmového představení 

„Amy“ 
Kino Luna 320/35 

8. 12. 2015 Divadlo loutek – O hubaté Doře Divadlo loutek  32/9 

8. 12. 2015 Divadelní představení v anglickém jazyce – „Peter Blafl“ Divadlo loutek  300/20 

16. 12. 2015 
Andor Šandor – přednáška: Bezpečnostní hrozby, 

terorismus, zpravodajský a bezpečnostní systém v ČR 
DK Ostrava 60 

12. 1. 2016 Novoroční koncert 
Janáčková konzervatoř a Gymnázium v 

Ostravě  
15/2 

22. 3. 2016 Divadlo loutek – Svět podle Sofie Divadlo loutek  16/4 

5. 4. 2016 
Mezinárodní  festival dokumentárních filmů „Jeden svět na 

školách“  
Kino Art 100 

9. 4. 2016 Dospělí dětem – Bio pohádka Katolický dům  27/9 

4. 5. 2016 
Filmové představení Jak básníci čekají na zázrak - kino 

Luna 
Kino Luna cca 300 

13. 5. 2016 Divadelní představení Karls of Ostrava, Klubu Stará Aréna Ostrava 25/1 

27. 6. 2016 Filmové představení Jak se zbavit nevěsty - kino Luna Kino Luna  Cca 300 
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Datum Název akce Místo konání 
žáci /                     

pedagogové 

1. 9.2015 Hasičská zbrojnice- exkurze Ostrava 25/3 

15. 9. 2015 Hasičský záchranný sbor O.-Zábřeh Ostrava-Zábřeh 14/2 

21. 9. 2015 Sortiment úklidových pomůcek a prostředků Globus Ostrava 12/2 

25. 9. 2015 
Ostrava, Výstaviště Černá louka: „Život na zahradě“, 

„Zdraví a duše“  
Ostrava-Černá louka 19/6 

25. 9. 2015 Výstava Život na zahradě Výstaviště O. - Černá louka 44/10 

1. 10. 2015 Zahradnická exkurze Semo Smržice, Arboreko Smržice  Smržice 11/3 

2. 10. 2015 Flora Olomouc 2015 Výstaviště  Flora Olomouc 43/9 

15. 10. 2015 
Exkurze Týn nad Bečvou: ZD Podhradí, Zahradnictví 

Chovanec 
Týn nad Bečvou 8/2 

5. 11.2015 Exkurze – formy prodeje – Globus, odpoledne Plesná 10/1 

5. 11. 2015 
Exkurze – formy prodeje Babiččina cukrárna, Fa Milota- 

Zdravá výživa, Librex, Zlatnictví  
Ostrava 10/1 

18. 11. 2015 Exkurze – Hasičské muzeum Ostrava 12 /3 

20. 11. 2015 Exkurze - Prádelna SŠM, kuchyň – uklízecí stroje Ostrava 7/1 

26. 11. 2015 Propagační akce Rozsvícení vánočního stromu – Petřkovice OÚ Heřmanice 12/2 

27. 11. 2015 Kouzlo barev- výstava Galerie VŠB TU- Ostrava 15 

4. 12. 2015 Exkurze Kámen & Zahrada s.r.o. O. - Přívoz Ostrava 10/1 

4. -5. 12.2015 Učeň, středoškolák, Výstaviště O. - Černá louka 8/2 

16. - 17. 12. 2015 
Exkurze Květinové síně a stánky Obchodní centrum           

O. - Zábřeh 
Ostrava 21/2 

16. 12. 2015 Exkurze – Domov sv. Mikuláše, Ludgeřovice Ludgeřovice 6/1 

18. 12. 2015 Exkurze – doplňkové formy prodeje Ostrava 7/2 

18. 12. 2015 Slezskoostravský hrad – Betlémy Slezká Ostrava 13/3 

18. 12. 2015 Vánoční Ostrava Ostrava 14/6 
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21. 12. 2015 Exkurze – formy prodeje Ostrava 10/2 

21. 12. 2015 
Slezskoostravský hrad/ Vánoční inspirace, výzdoby 

interiéru 
Slezská Ostrava 50/10 

7. 1. 2016 Exkurze ZOO Ostrava: výukový program: „Evoluce“, Ostrava-ZOO 25/1 

12. 1. 2016 OZO Zpracování a třídění odpadů OZO Ostrava 53/12 

19. 1. 2016 Hasičský záchranný systém Ostrava-Zábřeh 49/12 

27. 1. 2016 Velkosklad KLIA  Opavská 436, 747 19 Bohuslavice 33/6 

5. 2. 2016 „Kde končí odpad“ OZO Ostrava Ostrava 9/2 

9. 2. 2016 Čistírna PENGUIN a.s. Ostrava 8/2 

22. 3. 2016 Ze života zvířat v ZOO, ZOO Ostrava Ostrava 13/5 

23. 3. 2016 Návštěva květinových síní Ostrava 6/2 

30. 3. 2016 Okresní soud Ostrava - přednáška Okresní soud Ostrava 25 

7. 4. 2016 Krevní centrum FN Ostrava Ostrava-Poruba 6/2 

7. 4. 2016 Velkokapacitní kuchyně MěN Ostrava Ostrava 12/2 

13. 4. 2016 Prádelny RENATEX Ostrava 15/3 

21. 4. – 22. 4. 2016 Flora Olomouc 2016 Výstaviště Flora Olomouc 50/6 

28. 4. 2016 Návštěva výstavy obrazů Galerie Ametyst, VŠB – TU 12/2 

28. 4. 2016 Obrazy příběhů, „Bez mámy“ - výstava 
Galerie VŠB TU- Ostrava a Galerie 

Ametyst FNO 
15 

29. 4. 2016 Školní zahradnictví, Nová Ves Ostrava-Nová ves 6/2 

10. 5. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

12. 5. 2016 Exkurze: OZO Ostrava OZO Ostrava 24/1 

13. 5. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

16. 5. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

17. 5. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

17. 5. 2016 Interaktivní exkurze Hrabyně - Památník ll, světové války Hrabyně 10/3 

19. 5. 2016 Štramberk Mgr. Petrušková 7/1 

20. 5. 2016 Exkurze: Halda Ema Halda Ema 15/1 
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20. 5. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

24. 05. 2016 Ex – Avion Schoping Park Ostrava 3/1 

26. 05. 2016 Exkurze: OZO Ostrava OZO Ostrava 20/1 

27. 05. 2016 Exkurze: Halda Ema Halda Ema 25/1 

30. 5. 2016 Exkurze ZOO Zoo 5/2 

2. 6. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

3. 6. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

3. 6. 2016 Den s integrovaným záchranným systémem Ostrava 13/3 

3. 6. 2016 Vaření v přírodě Ostrava 7/2 

6. 6. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

8. 6. 2016 Exkurze Lysá hora Lysá Hora 8/2 

15. 6. 2016 Flora a fauna ZOO Lešná ZOO Lešná 5/2 

16. 6. 2016 Sadovnická exkurze Hukvaldy Hukvaldy 8/2 

17. 6. 2016 Exkurze: Halda Ema Halda Ema 20/1 

20. 6. 2016 Exkurze:  Marlenka Frýdek-Místek 5/1 

20. 6. 2016 Sadovnické exkurze: Poznávání okrasných dřevin  Ostrava 44/6 

20. 6. 2016 Sortiment úklidových pomůcek a prostředků Ostrava 10/2 

21. 6. 2016 Exkurze: „Odra – živá a starodávná“ Odra 23/1 

22. 6. 2016 Ex – Globus Plesná Plesná 26/1 

23. 6. 2016 Výstava obrazů Galerie Ametyst,  VŠB-TU Ostrava Ostrava-VŠB 12/2 

23. 6. 2016 ART & SCIENCE FEI, VŠB Poruba 30 / 3 

24. 6. 2016 Exkurze Marpos, s.r.o., O-Vítkovice O-Vítkovice 8/2 

28. 6. 2016 Hrad Hukvaldy Hukvaldy 4/2 

28. 6. 2016 Laboratoře FEI VŠB Ostrava 19/3 
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8.4 Školní soutěže 

Datum konání Název akce/téma Třídy 
Počet 

studentů 

25. 11. 2015 Turnaj ve stolním tenise dívek dle seznamu 14/1 

1. 12. 2015 Školní recitační soutěž - „LITERÁRNÍ ČAJOVNA“ Celá škola 25/3 

    2. 12. 2015 Turnaj ve stolním tenise chlapců dle seznamu 38/1 

10. 12. 2015 Školní kolo olympiády v českém jazyce Celá škola 22/4 

Leden – únor 2016 Olympiáda v českém jazyce 2015/2016  26/3 

13. 1. 2016 Turnaj ve florbalu chlapců  dle seznamu 65/2 

20. 1. 2016 Turnaj ve florbalu dívek dle seznamu 49/2 

8. 2. 2016 Turnaj v Boccii dle seznamu 63/3 

19. 2. 2016 Školní kolo výtvarné soutěže – Evropa ve škole  12 

1. 3. 2016 25. ročník výtvarné a literární soutěže Evropa škole.   6/2 

21. 3. 2016 Turnaj ve vybíjené dívek  dle seznamu 54/2 

11. 4. 2016 Turnaj v sálové kopané dle seznamu 54/2 

9. 5. 2016 Turnaj dívek v badmintonu dle seznamu 47/2 

16. 5. 2016 Turnaj chlapců v badmintonu dle seznamu 22/2 

25. 5. 2016 Školní kolo soutěže v ICT dovednostech „Ajťák 2016“ SČ2A.B, 75/6 

22. 6. 2016 Olympijský den ZP1, ZP2 17/1 

23. 6. 2016 Olympijský den dle seznamu  
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8.5 Mimoškolní soutěže   

 

Datum konání Název soutěže (umístění) Pořadatel žáci/doprovod 
Počet všech 

soutěžících 

8. – 9. 10. 2015 Valašský datel –psaní na PC OA Valašské Meziříčí 4/1 58 

 Družstvo 6. místo 

9.-10. 11. 2015 Bobřík informatiky iBobr 
Katedra informatiky Pedagogické 

fakulty Jihočeské univerzity 
On-line 40 

2. – 4. 12.2015 
Celorepubliková znalostní soutěž 

BenQ Školní ajťák 2015 
Herní portál Grunex.com On-line 60 

 12 našich žáků se kvalifikovalo do TOP 500, 58. místo  

10. - 12. 12. 

2015 

23. Mistrovství ČR ve zpracování 

textu v Litovli 
ZŠ Litovel 3/1 55 

 Korektura textu: 5. -6. místo, Opis kategorie Žáci – 11. místo, 13. místo, kategorie Junioři 9. místo 

19.1.2016 O PRIESSNITZŮV DORTÍK 2016 
AKC ČR, SŠ gastronomie a farmářství 

Jeseník. 
1/1   

  7. místo z 15 gastronomických škol 

27.1.2016 

AHOL CUP 2016 - junior cocktail 

competition,  18. ročník tradiční 

soutěže České barmanské asociace 

Ahol Cup 

Česká barmanská asociace Ahol Cup, 

SŠ Ahol Ostrava, Multifunkční aula 

Gong v Dolní oblasti Vítkovice. 

2/1   

 
Tereza   Winklerová   HT3, s výsledkem zařazení bronzového pásma na 23. místě,                                                                   

Markéta Pešlová          HT2, s výsledkem zařazení bronzového pásma na 28. místě. 

4.2.2016 
OKRESNÍ KOLE STŘEDNÍCH 

ŠKOL VE FUTSALE 

Střední průmyslová škola 

elektrotechniky a informatiky v Ostravě 
6/1 118 

 nepostoupili ze skupiny 
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19.2.2016 
Krajské kolo VYV soutěže 

– Evropa ve škole 
  1/0 12 

  3. místo v KRAJSKÉM KOLE 

16. – 17. března 

2016 
16. ročník v psaní na PC Přerov OA Přerov 4/2 50 

 Družstvo 5. místo, 13. místo Kapusniaková, 17. místo Dudicová, 18. místo Mecová, 32. Kissová 

22. března 2016 
Krajská soutěž v grafických 

disciplínách 

Moravskoslezská OA, Ostrava-Slezská 

Ostrava 
4/1 30 

 Disciplína Korektura: 2. místo, 4. místo, 9. místo, 12. místo, disciplína Opis: 18. místo, 20. místo 

5.4.2016 
Výtvarná soutěž: „Požární ochrana 

očima dětí pro rok 2016“ 
Školní kolo 50/2 50 

5.4.2016 

MARLENKA CUP 2016 

ORIGINÁLNÍ MEDOVÝ 

VÝROBEK 

SŠHS a VOŠ Opava ve spolupráci se 

společností Marlenka international 

s.r.o., 

2/1 2 

 Nikola Nováková, umístila se na 10. místě a Barbora Študentová, umístila se na 5. místě 

8.4.2016 Orlovská soutěž v informatice Net Office, Orlová 2/0   

 7. místo 

13.4.2016 
Svatba – soutěž ve vázání 

a aranžování květin 
SZaŠ Ostrava Hulváky 2 17 

 2., 4., 8., 12. místo 

19.4.2016 
Okresní kolo: Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska Školní kolo 
9/1  

25.4.2016 PLAVECKÉ ZÁVODY 
SŠ Prof. Z. Matějčka, 17. listopadu 

1123, Ostrava - Poruba 
9/2 38 

 1. místo družstvo 
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12.5.2016 Výtvarná soutěž: „Život ve tmě“ 
Středisko přírodovědců Ostrava - 

Poruba 
7/2 50 

15.5.2016 SLADKÉ OPOJENÍ 2016 
Střední škola hotelová a služeb 

v Kroměříži 
2/1 2 

 Zlaté pásmo. V celkovém hodnocení druhé místo. 

18.5.2016 
TURNAJ V NOHEJBALE - O 

ČOKOLÁDOVÝ MÍČ 

Střední škola, Krakovská 1095, Ostrava 

– Hrabůvka 
6/1 22 

 2. místo družstvo 

3.6.2016 Senior-junior hendikepiáda 
ÚMOb Ostrava – Poruba, Pečovatelský 

dům Astra 
3 13 

 1. místo, 3. místo  

6. – 7. června 

2016 

Celorepubliková soutěž ZAV 

Ostrava 
ZŠ Kosmonautů Ostrava 4/1 67 

 Družstvo: 15. místo  

8.6.2016 

ASOCIACE TRIGON - XXIV. 

ročník EDH 2016 „Jablka nepadají 

daleko od stromu aneb páni, jak já 

se podobám mámě, tátovi 

ASOCIACE TRIGON 9/1 PŠ 9 

23.6.2016 
TURNAJ V PLÁŽOVÉM 

VOLEJBALE 

Hotelová škola z Frenštátu pod 

Radhoštěm 
2/1  

 15.4.2016 
Festival „Očima generací“ – tvůrčí 

téma „Souznění“ 
COR APERTUM, o.s. 4/0 4 

  vystaveny všechny práce 

5. – 6. 11. 2015 
20. ročník Mezinárodní soutěže 

v psaní na PC 
OA Olomouc 3/2 68 

 Družstvo 11. místo 
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8.6 Práce občanských sdružení při škole 

Při škole pracují dvě občanská sdružení: 

 ABAK-počítadlo, občanské sdružení  

 občanské sdružení Duhový klíč 

 ABAK 

ABAK – počítadlo o.s. od roku 2001 naplňuje cíle sdružení, které jsou dány stanovami. 

Sdružení podporuje především intergraci, volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity žáků 

s tělesným a kombinovaným handicapem a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve 

věku 15 – 26 let. 

K pravidelným aktivitám sdružení patří: 

I. CELOROČNÍ AKTIVITY 

 trénink sportovního oddílu florbalu vozíčkářů FBC ABAK – Ostrava  2 x týdně - úterý, 

čtvrtek 14:30-16:00 hod.,v tělocvičně SŠ prof. Matějčka v Ostravě – Porubě, oddíl je 

členem České florbalové ligy a hraje celorepublikovou soutěž 

 trénink sportovního kroužku Aplikovaných sportovních aktivit boccia – 1x týdně pon. 

II. JEDNORÁZOVÉ PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

 Únor - 11 sportovců s postižením se zúčastnilo otevřeného mistrovství světa pro 

handicapované sportovce ve švédském  Malmo, které se letos konalo ve dnech 

     11. – 14. 2. 2016.  www.malmo-open.com    

 Červenec – prezentace občanského sdružení na Colours off Ostrava 2016 

 Říjen – účast na otevřeném turnaji v Havířově - boccia 

 Prosinec - účast na charitativní akci „Advent plný andělů“ 

 Celoroční spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava, SK Kontakt, SKV - 

Ostrava 

III. POBYTOVÉ AKTIVITY 

1.-7. 7.2016 – sportovně rehabilitační pobyt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Rakousko - Korutany, se zaměřením na vodní turistiku a handbike, 16 osob. 
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 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ (SPOLKU) DUHOVÝ KLÍČ  

V ROCE 2015-16 

1. Název projektu: Kouzlo zahrad pro žáky s handicapem 

Přesazování a nová výsadba zahrady na školní zahradě prof. Z. Matějčka. 

Termín zahájení a ukončení projektu: 1. 4. 2015 – 30. 10. 2015 

Místo konání projektu: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,Ostrava-Poruba, 708 00  

Počet účastníků celkem: 50  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Finanční dotace:  5 000,00 Kč 

Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná 

2. Projekt realizovaný každoročně od roku 2007: 

Název projektu:  

Adaptační pobyt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  v roce 2015 

(září 2015) 

Částka dotace:  Magistrát města Ostravy poskytl na tuto akci 70 000,00 Kč  

Účastníci:  24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 7 pedagogických  

pracovníků, 1 zdravotní sestra 

Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná, Ing. Kateřina Brůnová    

3. Název projektu:   

Den dětí 2016 –  garden party na školní zahradě s opékáním buřtů, hry, soutěže       

Místo konání projektu: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka  Ostrava-Poruba, 708 00  

Počet účastníků celkem: 50  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Finanční dotace:  z vlastních zdrojů spolku Duhový klíč 

Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná 

4. Nadace Agel –   prosinec 2015 -zakoupení hudebních nástrojů pro žáky v celkové výši 

15 000,-Kč, červen 2016 – 30 000,-Kč na adaptační pobyt v září 2016 

5. Burza oděvů a obuvi – únor 2016, pro žáky a rodiče, neodebrané oblečení, obuv a věcí 

domácí potřeby byly odvezeny do charitativního obchodu Žebřík. Výtěžek šel na 

dobročinné účely. 

6. Junior-senior –hendikepiáda – červen 2016 

Ve spolupráci s ÚMOB Poruba a ZŠ Porubská, 36 žáků PŠ + pedagogové, as. 

Další aktivity: 

1. Schůze Rady sdružení  

2. Valná hromada 

3. Vystoupení dramaterapeutického vzdělávání na Akademii a dnech pro seniory. 

4. Získávání sponzorských darů (průběžně) 

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

členové pracují ve sdružení bez nároku na odměnu. Informace na www.skolspec.cz. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve dnech 9. – 11. února 2016 Česká školní inspekce provedla kontrolu dodržování právních 

předpisů podle § 174 odst. 2 písm. a) 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), ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

 

71807010 

13706300 

 

71791159 

13706300 

 

 

99,98 

100,00 

 

Projekt „Vzdělávání pro život 2“ 944092 944092 100,00 

Účelová investiční dotace  

do investičního fondu  
185130 185130 100,00 

Odvod do rozpočtu kraje – odvod 

z investičního fondu 
0 0 x 

Výsledek hospodaření za rok 2015 0 22184,30 x 

Limit počtu zaměstnanců    

   Peněžní dary na podporu činnosti školy byly v roce 2015 poskytnuty ve výši 331 165,- Kč. 

10.2 Čerpání účelových dotací 

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v Kč 

Účelový  

znak 

Účel Poskytnuto  

 

Použito Vráceno 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 

 

68425000 68425000 0 

33034 Podpora organizace a ukončová- 

ní středního vzdělávání maturit- 

ní zkouškou na vybraných ško- 

lách v podzimním zkušebním 

období 

129813 129317 3496 

33049 Podpora  odborného vzdělávání 

 

167628 167628 0 

33050 Podpora školních psychologů 

a školních speciálních pedagogů 

ve školách a metodiků – specia- 

listů ve školských poradenských 

zařízeních 

445500 445500 0 

33052 Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství 

2257577 2257577 0 

33061 Zvýšení odměňování 

pracovníků 

regionálního školství 

346692 346692 0 

33160 Podpora romských žáků 

středních škol 

34800 22445 12355 
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Prostředky UZ 33034 nebyly dočerpány z důvodu hodnocení menšího počtu písemných prací. 

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

dokladů k určení nároku na poskytnutí dotace. 

 

Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele v Kč 

Účelový  

znak 

Učel Poskytnuto  

 

Použito Vráceno 

0 Provozní náklady 10003000 10003000 0 

131 Udržení dostupnosti 918000 918000 0 

131 Stěhování odloučeného 

pracoviště z ul. Pokorného 
205000 205000 0 

140 Školní psychologové/spec. 

pedagogové 

 

465800 465800 0 

203 posílení mzdových prostředků 40500 40500 0 

205 

 

Odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného 

majetku 

2074000 2074000 
0 

 

 

10.3 Výnosy v hlavní 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 4250,51 tis. Kč a oproti předchozímu roku vzrostly o 202,34 tis. Kč (tj. 4,99 %). 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) dosáhly částky 1077,12 tis. Kč a byly o 10,5 

tis. Kč (0,99 %) 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, Zpracovatel přírodních pletiv, Provozní služby a Pečovatelské služby. 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 904,89 tis. Kč. Oproti roku předchozímu byly výnosy 

vyšší o 7,50 tis. Kč (0,83%). U oborů zahradnické práce byly prodány výrobky ve výši 100,51 

tis. Kč. Oproti předešlému roku došlo ke snížení výnosů zejména z důvodu rekonstrukce 

provozní budovy, ve kterých probíhá odborný výcvik. Snížení výnosů oproti předchozímu roku 

je o 938,- Kč, tj. 0,9 %. Prodej košíkářských výrobků dosáhl částky 60,01 tis. Kč při meziročním 

nárůstu o 240,-. Kč, tj. 0,40%, Všechny uvedené obory se významným způsobem zapojily do 

prezentačních akcí školy. Pro rok 2016 předpokládáme výnosy z prodeje vlastních výrobků ve 

výši 1.070 tis. Kč. 

Výnosy z  prodeje služeb (účet 602) dosáhly částky 3173,39 tis. Kč a jsou tvořeny v podstatné 

míře příjmy za stravování žáků a zaměstnanců, ubytování žáků. Na tomto účtu jsou evidovány 

i výnosy z využití bazénu, které v hlavní činnosti činily 127,10tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu 

výnosů z prodeje služeb o 191,84 tis. Kč, tj. 6,4%. Výnosy za produktivní práci žáků 

(poskytované služby externím odběratelům žáky oboru zahradnické práce) byly vykázány ve výši 

54,14 tis. Kč. Oproti předchozímu roku byl zaznamenán pokles o 16,83 tis. Kč tj. 23,7%. Výnosy 

za ubytování žáků v domově mládeže dosáhly částky 919,12 tis. Kč při nárůstu o 15,6%. Došlo 

k nárůstu počtu ubytovaných žáků v hlavní činnosti. Cena za ubytování zůstala beze změny na 
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úrovni 800,- Kč za měsíc. Výnosy za stravování žáků vzrostly o 0,87% a byly vykázány v částce 

1536,34 tis. Kč. Výnosy za stravování zaměstnanců vzrostly o 1,17% a dosáhly částky 529,4 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 2016 budou ve výši 

3050 tis. Kč. 

Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) z rozpočtu zřizovatele vzrostly z 13102,1 tis. Kč na 

13706,3 tis. Kč, tj. o 604,2 tis. Kč. Posílen byl samostatný příspěvek na provozní náklady, kde 

zřizovatel dofinancovává provoz bazénu v hlavní činnosti a dále byl navýšen příspěvek účelově 

určený na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku. 

Zapojení fondů do hospodaření (výnosů) bylo v rozsahu 1108,36 tis. Kč, z toho z investičního 

fondu na posílení zdrojů na opravy a údržbu nemovitého majetku bylo použito 683,25 tis. Kč, na 

dary bylo čerpáno z rezervního fondu 305,11 tis. Kč a na odměny bylo z fondu odměn použito 

120 tis. Kč. Celkově bylo zapojení fondů do hospodaření roku 2015 vyšší o 902,98 tis. Kč.  

Vyšší než plánované čerpání investičního fondu na posílení zdrojů na opravy a údržbu 

nemovitého majetku bylo ovlivněno větším množstvím oprav, které musely být v roce 2015 

provedeny nad rámec plánu. 

Náhrady škod od pojišťoven v roce 2015 nebyly evidovány.  

Vlastní výnosy v hlavní činnosti (po vyloučení transferů a čerpání fondů) v roce 2015 oproti 

předchozímu roku vzrostly z 4 134,32 tis. Kč na  4328,06  tis. Kč, tj. o 193,74 tis. Kč více. 

10.4 Náklady 

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

Meziroční nárůst nákladů v hlavní činnosti je o 2746,76 tis. Kč vyšší – což je tvořeno zejména 

v mzdové oblasti. 

Níže uvádíme komentář k vývoji na základních nákladových účtech: 

Účet 501 – spotřeba materiálu  

Náklady na tomto účtu se navýšily o 127,01 tis. Kč, tj. 2,6 %. Nárůst se týká zejména v nákupu 

ochranných prostředků pro žáky v odborné výuce a v nákupu materiálu pro odbornou výuku. 

Účet 502 – spotřeba energie 

Celkové náklady na energie v hlavní činnosti narostly o 173,5 tis. Kč (4,4 %). U spotřeby vody 

došlo k nárůstu o 19,22tis. Kč tj. 3,5%, u spotřeby elektrické energie došlo k poklesu o 33,71tis. 

Kč tj. 2,5% a u spotřeby tepla došlo k nárůstu 184,57tis. Kč tj. o 9,5% a u spotřeby plynu je 

nárůst o 3,42tis. Kč tj. o 7%. 

 Účet 511 – opravy a udržování  

Náklady v této položce byly 1506,25 tis. Kč, došlo k jejich zvýšení oproti roku 2014 o 1031,07 

tis. Kč tj. snížení o 46,5%.Vynaložení těchto finančních prostředků bylo z hlediska správy 

majetku nezbytné a současně maximálně úsporné.  

Účet 518 – ostatní služby 

Meziročně došlo ke zvýšení nákladů na služby v hlavní činnosti o 1104,88 tis. Kč, tj. 41,7%.  

K navýšení došlo zejména čerpáním projektu „Vzdělávání pro život“ ve výši 758tis. Kč. 

K dalšímu nárůstu došlo v revizních zprávách o 74tis. Kč a k nárůstu licenčních poplatků ve výši 

120tis. Kč.  
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Účet 521 – mzdové náklady  

Oproti předešlým obdobím došlo k výraznému nárůstu, a to zejména z důvodu navýšení 

mzdových prostředků ve výši 1033,916 tis. Kč. S tímto nárůstem souvisí také nárůst pojištění 

v odpovídající výši. U náhrad za dočasnou pracovní neschopnost došlo ke zvýšení z 168,33tis. 

Kč  na 416,57tis. Kč 

Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti 

Nárůst o 150,07 tis. Kč je ovlivněn v souvislosti s poklesem koeficientu kráceného nároku na 

odpočet DPH a dále technickým zhodnocením majetku do 40 tis. Kč, kde je nárůst o 125,83tis. 

Kč. 

Účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku 

 Nárůst o 429,96 tis. Kč, tj. o 28,5% je ovlivněn čerpáním finančních prostředků z projektu 

„Sharp centrum Olomouc“ ve výši 304,68tis. Kč.  

10.5 Výsledek hospodaření 

Za rok 2015 byl vykázán hospodářský výsledek v hlavní činnosti – 881 196,49 Kč a v doplňkové 

činnosti + 903 380,79 Kč, celkový hospodářský výsledek 22 184,30 Kč. Tento HV je kryt 

finančními prostředky. Ztráta v hlavní činnosti byla oproti roku 2014 nižší o 38 387,90 Kč. 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl oproti roku 2014 nižší o 55 772,60 Kč.  

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31. 12. 2015 

 

Kč 

Celkem po zdanění 22 184,30 

Položky upravující HV 0 

K rozdělení do fondů 22184,30 

Rezervní fond 22184,30 
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10.6 Mzdové náklady, průměrný plat (ze státního rozpočtu) v Kč 

Ukazatel Rok 2014  Rok 2015 Index 

Vyplacené prostředky na platy 51 197 889 52 076 445 101,72 

z toho - pedagogové 41 141 490 42 433 132 103,14 

           - nepedagogové 10 056 399   9 643 313          95,89 

Zaměstnanci 187,940 181,415 96,53 

z toho - pedagogové 132,995 131,196 98,65 

           - nepedagogové   54,945  50,219         91,40 

Průměrný plat celkem 22701 23921 105,37 

z toho - pedagogové 25 778 26 952 104,55 

             - učitelé 29 059 30 278 104,19 

             - učitelé OV 24 074 25 065 104,12 

             - vychovatelé 26 664 26 935        101,02 

             - asistenti pedagoga 15 851 17 787        112,21 

           - nepedagogové 15 252 16 002          104,92 

Ostatní platby za provedenou práci       700 000       450 000           64,28 

z toho - odstupné       400 131         67 500           16,87 

 

10.7 Péče o spravovaný majetek 

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 
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- 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. 514  č.p.     42,  kat.území Klimkovice 

c) zem.stavba   na parc. 229  č.p.   216,  kat.území Klimkovice 

 

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě za rok 2015 

Investiční prostředky 

V rámci financování investiční výstavby, rekonstrukcí a modernizací, pořízení majetku, byly 

realizovány akce v hodnotě 1,762.422,51 Kč 

Na posílení zdrojů údržby a oprav majetku  byl investiční fond čerpán ve výši 683.249,26 Kč 

na akce  

- podlahářské práce           222 931,57 Kč  

- malířské a natěračské práce        238 817,54 Kč  

- malířské a natěračské práce budova „B“ 1+2nadz. podlaží     96 788,50 Kč  

- oprava kanalizačního potrubí ve dvoře školy       46 445,00 Kč  

- malířské a natěračské práce cukrárna               59 399,00 Kč  

- oprava izolace malá tělocvična a velká tělocvična       18 867,65 Kč  

Provozní prostředky 

Na opravy a údržbu bylo vynaloženo celkem             1 609 939,48 Kč 

Ve všech případech se jednalo o běžné opravy na majetku školy v důsledku běžného opotřebení 

majetku. 

Pojištění majetku 

V průběhu roku byl nemovitý i movitý majetek pojištěn centrálně prostřednictvím zřizovatele. 

Přijaté náhrady škod od pojišťoven nebyly v roce 2015 evidovány. 

Inventarizace majetku 

Inventarizace majetku a závazků byla provedena dle příkazu ředitele č. 1/2015. O jejím průběhu 

a výsledcích je sepsána závěrečná inventarizační zpráva, která byla zaslána zřizovateli. Nebyly 

vykázány inventarizační rozdíly. 
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Pronájmy a smlouvy o výpůjčce  

Částečně nevyužitý nemovitý majetek byl předmětem pronájmu na základě smluv uzavřených 

pro rok 2015. Přehled o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce je evidován 

ve FaMa+.  

10.8 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

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. 
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Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podle okruhů doplňkové činnosti 

 

Okruh doplňkové činnosti Náklady Výnosy  Hospodářský 

výsledek 

Ubytovací služby 434789,67 481128,63 46338,96 

Hostinská činnost 646053,17 687296,20 41243,03 

Obchodní činnost 0 0 0 

Pronájem majetku 192835,14 952000,69 759165,55 

Provozování tělovýchovných 

a sportovních zařízení –bazén 

663696,75 720330 56633,25 

Celkem 1937374,73 2840755,52 903 380,79  

Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo ve všech doplňkových činnostech. 

Hlavním přínosem doplňkové činnosti je získání dodatečných zdrojů na posílení činnosti hlavní. 

V roce 2016 očekáváme HV v doplňkové činnosti minimálně na úrovni roku 2015.  

10.9  Peněžní fondy 

 Stav fondu  

Název fondu 1. 1. 2015 31. 12. 2015 Rozsah finančního krytí v Kč 

Fond odměn 424541,06 304541,06 304541,06 

FKSP 285778,24 271408,88 271408,88 

Rezervní fond – zlepšený HV 962066,55 1001635,55 1001635,55 

Rezervní fond – ostatní tituly 54970 81022 81022 

Investiční fond 1977249,29 2739194,52 941031,52 

 

Zapojení fondů do hospodaření v roce 2015: 

Fond odměn 

Čerpáno na odměny 120 000,- Kč. 

Rezervní fond – ostatní tituly 

Zúčtováno čerpání darů ve výši 305 113,-  Kč. Významným čerpáním fondu bylo čerpání 

z nadačního fondu společnosti Vítkovice Steel, a.s. ve výši 217 640,- Kč na vybavení školní 

posilovny. 
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Investiční fond 

V rozsahu 683 249,26 Kč byl investiční fond použit k posílení zdrojů na opravy a údržbu 

nemovitého majetku. 

10.10  Pohledávky 

Stav všech pohledávek byl v roce 2015 vykázán ve výši 227,88 tis. Kč, v roce předchozím byly 

pohledávky vykázány ve výši 264,06 tis. Kč. Meziročně došlo k poklesu pohledávek o 36,18 

tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti se snížily z 81,86 tis. Kč na 54,85 tis. Kč, tj. 

o 27,01 tis. Kč.  Struktura pohledávek je uvedena v tabulce č. 5.  

Pohledávky v kategorii do tří let po lhůtě splatnosti jsou vykázány ve výši 15,51 tis. Kč, z toho 

v rozsahu 1,5 tis. Kč se jedná o poskytnutou provozní jistinu firmě Sodexo a dále o pohledávku 

za VOKD, a.s. ve výši 14,01 tis. Kč, která byla přihlášena u Krajského soudu v Ostravě dne 

18. 7. 2014. Pohledávku po lhůtě splatnosti za firmou CK ADRIA v celkové výši 21070,- Kč, 

která byla evidována jako pohledávka po splatnosti, byla organizací odepsána na základě 

usnesení č. 84/6648 dne 3.12.2015. 

10.11 Závazky 

Krátkodobé závazky (z obchodního styku) evidované na účtech 321-Dodavatelé a 324-

Krátkodobé přijaté zálohy k 31. 12. 2015 činily 898,66 tis. Kč. Oproti předchozímu období, kdy 

byly ve výši 451,67 tis. Kč, došlo k jejich navýšení o 446,99 tis. Kč. Organizace nevykazuje 

k  31. 12. 2015 závazky po lhůtě splatnosti.  

10.12 Výsledky kontrol 

V roce 2015 nebyla provedena kontrola ze strany zřizovatele ani ze strany ČŠI.  

10.13 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Organizace má dle výše uvedeného zákona povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se 

zdravotním postižením, tj. 7,68 zaměstnanců. Skutečný počet zaměstnávaných osob se 

zdravotním postižením byl 7,39%  tj. 14,09 zaměstnance.  

10.14 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2015 nebyly podány žádné písemné žádosti o informace. Viz.příloha – Výroční zpráva 

o poskytování informací. 

10.15 Závodní stravování zaměstnanců organizace  

Závodní stravování zaměstnanců bylo v roce 2015 zajišťováno ve vlastní školní jídelně pro 

zaměstnance s pracovištěm na adrese 17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba. Zaměstnanci z 

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

základě uzavřených smluv o zajištění stravování. 
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            v Kč 

Ukazatel Rok 2015 – OV Poruba, 17. listopadu 1123/70 

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 2015 činily 20,10 Kč, věcné náklady 

11,60 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. 

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 (1.pol.) 56 28 10 18 

Střední zahranická 

škola OV-Hulváky 

do 31.8.2015 

74 40 10 24 

Střední zahranická 

škola OV-Hulváky 

od 1.9.2015 

78 42 10 26 
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Restaurace Klenba 

Klimkovice do 31.8.2015 
75 40 10 25 

Restaurace Klenba 

Klimkovice od 1.9.2015 
80 42 10 28 

Pekaři a spol. s.r.o. 

 

76 

67 

40 

36 

10 

10 

26 

21 

Eurest (Tesco,Futurum) 70 37 10 23 

Domov pro seniory 

Kamenec 
34 9 10 15 

Sanatoria  

AquaKlim, Klimkovice 
32 7 10 15 

Sodexo (Gen.Píky) 60,48 32,48 10 18 

 

10.16 Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 byla předložena školské 

radě k projednání dne 8.3.2016. Zaměstnanci byli s touto zprávou prokazatelně seznámeni 

v termínu do 31. března 2016. 
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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. 

Ministerstvo zemědělství prodloužilo autorizaci pro poskytování profesních kvalifikací naší 

škole pro obor Cukrář a Pekař od  20. 5. 2015 na dobu 5 let. 

 

Ve školním roce 2015-2016 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  
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13. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 

Název operačního 

programu: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo a název prioritní 

osy: 
1 – Počáteční vzdělávání 

Číslo a název oblasti 

podpory: 
1.1 -  Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Příjemce: 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková 

organizace 

Název projektu: Vzdělávání pro život 2 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2018 

 

Souhrnné informace o realizaci projektu – výroční zpráva školy 

Doba realizace projektu:  1.9.2015 – 31.12.2015 

Rozpočet projektu:   944 092,00 Kč 

Škola v rámci projektu Vzdělávání pro život 2 realizovala 2 klíčové aktivity: 

 Čtenářské dílny  

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Čtenářské dílny 

Popis realizace: 

Čtenářské dílny v maturitních oborech 

Škola zavedla Čtenářské dílny v maturitních oborech – tř. SČ3A a tř. HT2 (2. a 3. ročník). Byly 

vytvořeny 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky (2. a 3. ročník) na 

celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů obsahoval popis deseti 

Čtenářských dílen na školní rok. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém ze dvou ročníků 

10 Čtenářských dílen. Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci 

Čtenářských dílen: nákup 169 kusů knih (tř. SČ3A – 65 ks knih, tř. HT2  - 104 ks knih) 

v papírové podobě a nákup 8 ks elektronických čteček. 

Čtenářské dílny v Praktické škole dvouleté  

Škola zavedla Čtenářské dílny v oboru vzdělání Praktická škola dvouletá – tř. PŠ1A a tř. PŠ2A 

(1. a 2. ročník). Byly vytvořeny 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané 

ročníky (1. a 2. ročník) na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů 

obsahoval popis deseti Čtenářských dílen na školní rok. V průběhu trvání projektu proběhlo 

v každém ze dvou ročníků 6 Čtenářských dílen. Další ověření Čtenářských dílen proběhlo 

v měsících leden – červen 2016. Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro 
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realizaci Čtenářských dílen: nákup 159 kusů knih (tř. PŠ1A – 64 ks knih, tř. PŠ2A  - 95 ks knih) 

v papírové podobě a nákup 8 ks elektronických čteček. 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Popis realizace: 

Škola uskutečnila pro žáky 2 krátkodobé jazykově-vzdělávací pobyty v zahraničí. Jeden pobyt 

pro 40 žáků (tzn. pro 4 skupiny po 10 žácích) ve Velké Británii s Lodýnem a další pobyt pro 20 

žáků (tzn. pro 2 skupiny po 10 žácích) v Německu v Mnichově. Žáci absolvovali jazykovou 

výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi 

příslušného místa. Cílovou skupinou byli žáci SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním 

jazykem v navštívených zemích (ANJ – Velká Británie, NEJ – Německo). Žáci obdrželi 

osvědčení o absolvování výuky v zahraničí. Pro zajištění aktivity byla vyhlášena veřejná 

zakázka.  

Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a pedagogický dozor - Velká Británie s Londýnem 

Zajišťovala CK: Inex - cestovní kancelář s.r.o., Divadelní 6, 301 00 Plzeň (vítěz veřejné 

zakázky) 

Termín: 22.11.2015 - 28.11.2015 

Účast: 4 skupiny (4 x 10 žáků a 4 x pedagogický dozor) 

Jazyková výuka: 9 VH za pobyt v jazykové škole: St. Giles College, 1-3 Marlborough Place, 

Brighton, BN1 1UB 

Navštívené reálie: 

• Canterbury - prohlídka katedrály 

• Brighton - Královský pavilon krále Jiřího IV., Mořské Aquacentrum Sea Life 

Centre 

• Hastings - přístav 

• Seven Sisters 

• Portsmouth - přístavní město, prohlídka královského námořního muzea Royal 

Naval Museum. vlajkové lodi 

• Vicory admirála Nelsona, prohlídka muzea věnovanému vraku lodi Mary Rose, 

která patřila do válečného programu krále Jindřicha VIII. 

• Londýn - návštěva centra Londýna, Westminster Abbey, budov Parlamentu, Big 

Ben, Downing street,ministerstvo obrany, park St. James, Buckinghamský palác, 

náměstí Piccadilly, Trafalgarské náměstí, tradiční, londýnský trh v Covent Garden 

 

Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a pedagogický dozor - Německo – Mnichov 

Zajišťovala CK: GATTOM-M.T.G.s.r.o., Ostravská 557, 735 41 Petřvald (vítěz veřejné 

zakázky) 

Účast: 2 skupiny (2 x 10 žáků a 2 x pedagog. dozor) 

Jazyková výuka: 9 VH za pobyt v jazyk. škole: Alinguas Sprachschulle München, ulice 

Hohenzolle rnpl.5, 80796 Mnichov 
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Navštívené reálie: 

• návštěva zámku Nymphenburg s krásnou botanickou zahradou. 

• návštěva Olympijského stadionu a parku, muzea BMW Welt. 

• návštěva zámku – Neuschwanstein.   

 

Obě aktivity byly realizovány v plném rozsahu. Cíle projektu byly naplněny. 
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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 CESENA v italském městě Cesena: 

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  6. 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

 

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 2015/2016 

Příloha č. 3 – Protokol o státní kontrole 

Příloha č. 4 – Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek 

Příloha č. 5 – Tabulky s přehledem výsledků programu KVALITA 

Příloha č. 6 – Tabulka spolupracujících organizací a poskytovaných stipendií 

Příloha č. 7 - Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání učení a dalšího 

Příloha č. 8 - Projekty 

 

 



 

 

 Minimální preventivní program 

Školní rok: 2015/2016 

ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace 

 

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 viz příloha 

 

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. 

Ve škole pracuje Školské poradenské centrum pro potřeby žáků, rodičů i pedagogů. 

 

 maturitní z toho 

speciálních 

učební 

obory 

z toho 

speciálních 

z toho 

dálkové 

studium 

Praktická 

škola 

celkem 

počet 

tříd 
16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 

 



 

 

Počet oborů 18 

Celkový počet žáků 945 

  

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 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních čj. 

22294/2013-1 

Metodické doporučení pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků  

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení  

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 

 

Vychází z časových, personálních a finančních investic zaměřených na nejvyšší efektivitu. 

Základem je spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované do Rámcového 

vzdělávacího programu školy. 

 

Datum: 

4. 9. 2015 

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 2015/2016, 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 či 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. tematické bloky s dětmi 

Výchovné pořady třída lektor datum 

Seznamovací 

dopoledne 

I. ročníky všech oborů školní psycholog, 

metodik prevence 

září, říjen 2015 

Drogy a já I.+II. ročníky všech oborů Renarkon listopad 2015 

Netolismus III. ročníky všech oborů  listopad, prosinec 

2015 

Komunikace a 

vztahy 

I.+II. ročníky všech oborů Prožitkový program 

Renarkon 

březen 2016 

Tolerance a 

akceptace menšin 

II. ročníky všech oborů Prožitkový program 

Renarkon 

březen 2016 

Problematika AIDS III. ročníky SČ, 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 ročnícíchv 

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 2.9.2015 

Jak se žije s AIDS 1.- 3. roč. učební obory ACET ČR březen 2016 

S tebou o tobě 1. ročníky všech oborů Procter Gamble únor 2016 

Volné téma podle potřeby školy  bude upřesněno 

Hudbou proti 

drogám 

podle potřeby školy  duben 2016 

Beseda s Policií ČR podle potřeby školy  bude upřesněno 

První pomoc podle potřeby školy  květen2016 

Sportovní den podle potřeby školy  bude upřesněno 

Projektový den podle potřeby školy  bude upřesněno 

Den dětí podle potřeby školy  červen 2016 

 

Ostatní akce    

Evropské dny handicapu SČ, HT  říjen 2015 

Světový den antikoncepce všichni žáci propagační materiál informační  26.9.2015 

o.s.FOD dobrovolníci osobní asistence průběžně 

Centrum rané 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 2016 

 



 

 

Kroužky 

Anglický klub Younglife 

Florbal vozíčkářů FBC ABAK - Ostrava 

Boccia 

Hipoterapie EQUI centrum Hrabová 

showdown 

Stolní tenis pro nevidomé  

Internetový kroužek 

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 – 11,00 

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 

 



 

 

VI. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY 

A. vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby 

preventisty a ostatních pedagogů 

zřízeno místo Forma 

3.9.2015 sborovna Informační materiály, seznam videokazet a DVD, odborné 

literatury 

3.9.2015 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 

16.10.2015  Světový den výživy 

11.11. 2015  Den boje proti drogám 

16.11. 2015  Mezinárodní nekuřácký den 

1.12. 2015  Světový den proti AIDS 

7.4. 2016  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 

12. 9. 2015 sborovna, webové stránky 

školy 

Seznam institucí a organizací 

12. 9. 2015 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 

17. září 2015 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 

17. září 2015 Informace pro rodiče žáků 1. ročníku  

Program proti šikanování, Krizový plán 

Mpp, Školní strategie prevence, 

beseda upřesnění 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  

 

X.  VOLNÝ ČAS, STÁTNÍ SPRÁVA, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA 

A. spolupráce s orgány státní správy  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 žáků 

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 



 

 

Bílý kruh bezpečí, Intervenční 

centrum 

beseda 

o. s Centrom exkurze , praxe žáků, spolupráce 

Probační a mediační služba ČR beseda 

Centrum sociálních služeb Ostrava 

o.p.s 

besedy, přednášky, praxe žáků 

Linka důvěry beseda 

Podané ruce besedy, spolupráce 

Stonožka besedy, spolupráce, praxe žáků 

Centrum pro rodinu a sociální péči -

OASA 

besedy, spolupráce 

 

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, sportovní a společenské akce   

o.s. FOD Osobní asistence  

o.s. Duhový klíč Sbírky, sportovní a společenské akce  

DC ADRA Ostrava  veřejné sbírky, besedy, dobrovolnictví  

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 

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 škol. 

Program proti šikanování – viz webové stránky škol. 

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

školní psycholog: 

Mgr. Jana Matochová  Ph.D. kabinet č. S/10 tel. 596909213 

speciální pedagog:  

Mgr. Kateřina Teuerová  kabinet č. AS/7 el. 596909256 

Mgr. Eva Sedlačíková    kabinet č. AS/9 tel. 596909214 

výchovný poradce: 

Ing. Karla Puffová kabinet č. AS/4 tel. 596 909 264 

výchovný poradce, školní metodik prevence: 

Mgr. Martina Janoušková  kabinet č. S/7 tel. 596 909 244 

speciální pedagog  

Mgr. Eva Sedlačíková   tel.  596 939 351   

 

Návrh na akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování 

(sociálně patologických jevů) v  2015/2016 

Termín  Akce 

Září až říjen:  Seznamovací programy pro I. ročníky – celkem 12 prvních ročníků. 

2.9. 2015  program pro žáky „Nebezpečí kyberprostoru“  - žáci všech maturitních ročníků 

oborů 

26.9. 2015   Osvětová akce Světový den antikoncepce 

23.10.2015 Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami I. 

Listopad  Prožitkové programy pro II. ročníky  Renarkon, téma: Drogy a já 

Preventivní interaktivní seminář „ Obchodování s lidmi“- vybrané třídy 

 



 

 

20.11.2015 Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami II. 

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, téma:  Komunikace, 

Tolerance a akceptace menšin 

Komunikace a vztahy, Netolismus 

Duben:  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. 

Aktualizace preventivních aktivit v rámci výuky. Dotazníkové šetření „Závislost na mobilních 

telefonech“. 

V průběhu školního roku může dojít ke změnám ve výše uvedeném plánu.  

 

4. 9. 2015 

Vypracovala Mgr. M. Janoušková 



 

 

 Přehled počtu žáků podle druhu postižení  a oborů ve školním roce 2015/16 

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 14 3 2 2 12 3 10 0 46 3 49 

75-41-M/01  

Sociální činnost 
0 4 2 1 1 6 1 2 0 17 1 18 

65-42-M/01 

Hotelnictví 1.až 3.r. 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

 

65-51-H/01 

Kuchař- číšník-příprava 

jídel 

0 0 0 0 1 2 0 1 0 4 2 6 

29-53-H/01 

Pekař 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 (1)‘ 2 

29-54-H/01 

Cukrář 
0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 2 6 

Celkem žáků v H, M 

oborech: 
1 18 5 3 5 26 4 13 0 75 8 83 

63-51-J/01 

Obchodní škola 
0 2 0 

0 

 
0 1 0 4 0 7 0 7 

33-58-E/01 

Zpracovatel přírodních 

pletiv 

12 9 0 0 0 0 0 3 11 35 1 36 

66-51-E/01 

Prodavačské práce 
23 2 0 1 1 0 1 1 2 31 3 34 

29-51-E/01 

Potravinář výroba 
22 1 0 1 3 0 0 2 0 28 3 31 

65-51-E/01 

Stravovací a ubytovací 

služby 

 

28 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

4 

 

1 

 

0 

 

36 

 

1 

 

37 



 

 

41-52-E/01 

Zahradnické práce 
14 0 0 0 1 1 0 6 1 23 3 26 

41-52-E/01 

Zahradnické práce 

(Pěstování a aranžování 

květin) 

 

23 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

2 

 

4 

 

1 

 

36 

 

2 

 

38 

75-41-E/01 

Pečovatelské služby 
19 0 1 0 2 3 1 4 1 31 1 32 

69-54-E/01 

Provozní služby 
5 1 0 0 0 0 2 1 0 9 0 9 

78-62-C/02 

Praktická škola dvouletá 
23 0 1 0 0 0 0 3 9 36 0 36 

78-62-C/01 

Praktická škola jednoletá 

 

6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

8 

 

  0 

 

8 

Celkem žáků v E a C 

oborech: 
175 17 2 3 9 9 10 31 25 281  10 218 

Celkem žáků se SVP ve 

škole 
176 35 7 6 14 35 14 44 25 356 22 378 

 

 

(1)‘ve třídě je žák, který má souběžně zdravotní znevýhodnění a zdravotní postižení 



 

 Protokoly o státní kontrole  

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek  

Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2016)      

          

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 11 7 4 7 6 4,167 

 
SČ 
75-41-M/01 52 46 36 46 42 3,435 

 
HT 
65-42-M/01 24 13 11 13 12 3,231 

 
PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

12 12 10 12 12 2,917 

 

AJ 

IT 
18-20-M/01 9 6 6 6 5 3,000 

 
SČ 
75-41-M/01 49 43 33 38 43 3,674 

 
HT 
65-42-M/01 24 13 13 13 13 2,077 

 
PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

5 5 4 5 5 3,000 

 

M 

IT 
18-20-M/01 2 1 0 x x 5,000 

 
SČ 
75-41-M/01 3 3 1 x x 4,667 

 
PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

5 5 0 x x 5,000 

 

NJ 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

2 2 1 2 2 4,000 

 

P
ro

fi
lo

v
á
 

HDW 
IT 
18-20-M/01 

11 7 x x 6 3,167  
OPS 11 7 x x 6 3,333  
SPR 11 7 x x 4 4,143  
SPL 

SČ 
75-41-M/01 

52 46 x x 45 2,283  
PSN 52 46 x x 46 1,674  
SPR 52 46 x x 46 1,935  
EKP 

HT 
65-42-M/01 

24 13 x x 13 2,308  
HOP 24 13 x x 13 2,385  
SPR 24 13 x x 13 2,000  
SPP PAS 

75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

12 12 x x 12 1,500  
PPC 12 12 x x 12 1,583  
TVM 11 11 x x 11 1,000  
VVM 1 1 x x 1 1,000  

          

 



 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016   

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

IT řádný 0 0 7 z toho 1x 
omluva 

3,600 1 0 3 3,750 

opravný x x x x 4 0 3 3,314 

SČ řádný 22 2 22 2,539 1 0 2 3,267 

opravný x x x x 10 0 12 2,818 

HT řádný 9 2 2 2,400 4 0 2 3,267 

opravný x x x x 1 0 1 1,650 

PAS 
(DFV) 

řádný 3 2 7 2,200 x x x x 

opravný x x x x 1 0 6 2,571 

                    

          

Vysvětlivky použitých zkratek     

DT didaktický test        

PP   písemná práce        

ÚZ ústní zkouška        

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ       

IT Informační technologie     

SČ Sociální činnost      

HT Hotelnictví      

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

POVINNÉ ZKOUŠKY (PŘEDMĚTY)   
    

HDW Hardware     

OPS Operační systémy  
    

SPR Soubor odborných předmětů (praktická zkouška)     

PSN Psychologie v sociální činnosti      

SPL Sociální politika      

VVM Výtvarná výchova s metodikou (praktická zkouška)     

EKP Ekonomika a podnikání      

HOP Hotelový provoz      

PPC Psychologie v pedagogické činnosti      

SPP Speciální pedagogika      

TVM Tělesná výchova s metodikou (praktická zkouška)     

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2016)    

         

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 8 8 3 4 5 4,000 

SČ 
75-41-M/01 18 16 9 3 6 4,000 

HT 
65-42-M/01 9 8 5 6 7 4,125 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

2 2 2 x x 4,000 

AJ 

IT 
18-20-M/01 4 4 1 2 4 3,500 

SČ 
75-41-M/01 18 16 5 3 3 4,500 

HT 
65-42-M/01 7 6 6 6 6 2,500 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

M 

IT 
18-20-M/01 2 2 0 x x 5,000 

SČ 
75-41-M/01 2 2 1 x x 4,000 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

5 5 1 x x 4,800 

NJ 

PAS 
75-31-M/02 
Dálková 
forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

P
ro

fi
lo

v
á
 

HDW 
IT 
18-20-M/01 

5 5 x x 5 3,400 

OPS 5 5 x x 5 3,000 

SPR 7 7 x x 6 4,000 

PSN SČ 
75-41-M/01 

5 3 x x 3 2,000 

SPL 6 4 x x 4 2,750 

SPR 5 3 x x 3 3,000 

EKP HT 
65-42-M/01 

7 6 x x 6 3,500 

HOP 7 6 x x 6 3,167 

SPR 7 6 x x 6 3,167 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2011/2012  
          

Obor Termín 

Jarní termín (jaro 2016) Podzimní termín (podzim 2016) 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl přihlášených prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl přihlášených 

26-47-M/002  řádný x x x x x x x x 
EPS opravný 0 0 1 1 x x x x 

  
          
Vysvětlivky použitých zkratek 

          
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 

EPS  

Elektronické počítačové 
systémy      

 

 

 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2013/2014   

          

Obor Termín 

Jarní termín (jaro 2016) Podzimní termín (podzim 2016) 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl přihlášených prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl přihlášených 

VHČ - SV       
75-41-M/012 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 
VHČ - SA       
75-41-M/013 

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 0 0 2 2 0 0 1 1 

  

          
Vysvětlivky použitých zkratek      

          
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ      

          

VHČ - SV  

Výchovná a humanitární činnost - sociálně 
výchovná činnost    

VHČ - SA  

Výchovná a humanitární činnost - sociálně 
administrativní činnost    

SP (DFV)  

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

  



 

 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2014/2015   

          

Obor Termín 

Jarní termín (jaro 2016) Podzimní termín (podzim 2016) 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl přihlášených prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl přihlášených 

IT 
18-20-M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 2 2 0 0 1 1 
SČ 
75-41-M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 6 6 x x x x 
HT                  
65-42-M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 0 0 1 1 
PAS (DFV)                  
75-31-
M/010 

řádný x x x x x x x x 

opravný 2 0 4 6 x x x x 

SP (DFV)        
75-41-
M/005 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 3 5                
(2x 

omluva) 

0 0 2 2 

  

          
Vysvětlivky použitých zkratek    

          
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ    

IT  

Informační 
technologie       

SČ  

Sociální 
činnost       

HT  Hotelnictví        

PAS (DFV)  

Pedagogika pro asistenty ve školství (dálková 
forma vzdělávání)    

SP (DFV)  

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

 

 

  



 

 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2015/2016 

 

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 péče 

úspěšnost percentil percentil  percentil  percentil  

Jazyk český 48,60 24,00 88,00 64,00 33,00 

Matematika 41,50 10,00 39,00 50,00 22,00 

Jazyk 

anglický 
64,40 16,00 24,00 86,00 22,00 

Jazyk 
německý 

42,60 57,00 x 60,00 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 13 -3,5 13 -3,5 

Matematika x x 14 3,3 21 3,3 

Jazyk 

anglický 
x x 24 0,9 24 0,9 

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 18 -3,5 

Matematika x x 17 3,3 

Jazyk 

anglický 
x x 13 0,9 

Jazyk 
německý 

x x x x 

  



 

 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů  a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání   

    Firmy spolupracující při zajišťování  praktického  vyučování žáků 

Počet firem 

Dlouhodobě spolupracující firmy 

(uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu stačí uvést firmy 

z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

44 Hotel PARK INN  by Radisson Hotel Ostrava      

Hotel CLARION  KONGRES HOTEL Ostrava 

Lázně Klimkovice Aqua Klim, s. r. o.          

Restaurace ADAGIO 

Restaurace AURA 

Restaurace AURA SAREZA 

Restaurace OKI COFFE 

Restaurace URAL 

Restaurant & music club GARAGE 

Restaurace MA´MA 

Restaurace Pod Věží 

Restaurace „U Radnice“ 

Restaurace Pod Muzeem   

TESCO Stores CR a.s.   

PENAM, a.s. 

Cukrářská výrobna     

SODEXO, s.r.o. ŠJ G. Píky 

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  AHOL CUP, Gastro Bidvest cup, 

Moravský kuchař, Brněnský soudek vysílání 

odborníku z praxe při závěrečných 

zkouškách, pořádání odborných seminářů a 

kurzů – Barista, Barmanských kurzů, 

vyřezávání ovoce a zeleniny – kurz Carvingu, 

Karneval chutí 

Podpora při pořádání 

soutěží, zasílání 

odborných publikací 

a periodik z oboru, 

účast na odborných 

akcích 

 



 

Firmy 

(jiné formy 

spolupráce než 

zajišťování 

praktického 

vyučování)  

  

0 -  

Další partneři  
(např. úřad práce, 

obec ...) 

  

0 -  

 

 

Stipendia žáků 

Počet udělených 

stipendií 
Firmy poskytující stipendium 

0 - 

  



 

 

 Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

  X Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 



 

 Projekty 

Nově zahájené projekty: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu (v případě 
partnerství také částka, 

která připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Vzdělávání 

pro život 2 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost  

CZ.1.07/1.1.00/56.2018 příjemce 944.092,- Zvyšování 

kvality ve 

vzdělávání 

10.-

12./2015 

       

 

Projekty již v realizaci: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu (v případě 
partnerství také částka, 

která připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

       

       

 


