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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 
IČ:  13644319 

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 za 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.  
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− Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. 
Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické 
a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov 
mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, 
společenský sál, plavecký bazén a venkovní hřiště.  

− K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku 
informačních a komunikačních technologií, pro výuku 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 rovněž 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) 
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− úsek ekonomický 

− úsek správy majetku 
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. Zapletalová Lenka zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 
Mgr. Mráček Richard zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 
Mgr. Krnáčová Jaromíra vedoucí ekonomického úseku 
Ing. Šimíček Michal vedoucí správy majetku 
Bc.  Petrovský Ivo vedoucí vychovatel 

1.4 Adresa pro dálkový přístup a důležitá telefonní čísla 
e-mail: sszm@po-msk.cz 
web. stránky: www.skolspec.cz 
datová schránka (ID DS): 9sjfcqr 
škola – recepce (vrátnice): 596 909 310 (stát. linka 596 909 111) 
ředitel:  Ing. Radovan Maresz 596 909 301 (stát. linka 596 916 191) 
sekr. ředitele: Eva Bílková 596 909 302  
statut. zást. ředitele:  Mgr. Dáša Pilichová 596 909 309 
zástupci ředitele:  Mgr. Jiří Gilar 596 909 313 
 Mgr. Dáša Pilichová 596 909 309 
 Mgr. Lenka Zapletalová 596 909 303 
 Mgr. Richard Mráček 596 909 282 
sekr. zást. řed. TV: Nikola Jeziorská 596 909 222 
ved. ekon. úseku: Mgr. Jaromíra Krnáčová 596 909 314 
ved. správy majetku: Ing. Michal Šimíček 596 909 317 
domov mládeže: Bc. Ivo Petrovský 596 909 210 
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1.5 Údaje o školské radě 
Ve školním roce 2018/2019 pracovala školská rada na naší škole v tomto složení: 
předsedkyně: Mgr. Eva Sroková, zástupce zřizovatele 
místopředseda: Jaroslav Kubíček 
jednatelka – zapisovatelka: PaedDr. Ivana Hotová 
členové: Mgr. Olga Rosenbergerová  
 Andrea Skalková 
 Veronika Glogarová 
 
Školská rada se ke svému jednání v průběhu školního roku sešla celkem třikrát, a to dne 18. 10. 
2018, 12. 3. 2019 a 18. 6. 2019. Na svých schůzích projednala veškeré dokumenty stanovené 
§167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. Na jednáních byl přítomen jako host ředitel školy 
Ing. Radovan Maresz, zástupce ředitele Mgr. Jiří Gilar a vedoucí ekonomického úseku školy 
Mgr. Jaromíra Krnáčová. 
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018, 
projednala Koncepci rozvoje školy na období 2018-2024, schválila dodatky ke školnímu řádu, 
projednala a schválila Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018. 
Školská rada rovněž projednala Stipendijní řád pro obor Pekař-29-53-H/01 a vzala na vědomí 
informaci o záměru zřídit na škole nový obor vzdělání s maturitní zkouškou Předškolní 
a mimoškolní pedagogika. 
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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 

2.1.1 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. 
 
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. 
 
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. 
 

2.1.2 Dálková forma vzdělávání 
75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – pětileté 
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. 
 
75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – pětileté 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
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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. 
 
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.  
 

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. 
 
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. 
 
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. 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
ČINNOSTI ŠKOLY 

 

  Přepočtený 
počet Plnění kvalifikace 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 36,40 100,0 % 

Učitelé odborných předmětů 26,70 100,0 % 

Učitelé odborného výcviku 39,90 97,49 % 

Asistenti pedagoga 25,25  

 

Speciální pedagogové  1,00 

Školní psycholog 1,00 

 

Úsek domova mládeže  

Vychovatelé 8,50 

Bezpečnostní pracovník (noční dozor) 1,00 

 

Nepedagogičtí pracovníci  

Správa školy 14,30 

Školní jídelna 7,81 

Údržba 6,97 

Úklid 12,02 

Vrátný–telefonista 4,00 

Plavčík a obsluha bazénu (financováno z ost. zdrojů) 5,50 

Knihovnice 0,30 

Sportovní areál 2,00 

Celkem 52,90 
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4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

4.1 Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 
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 (dále jen „školský zákon“), 

− vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky 
č. 243/2017 Sb. (dále jen „vyhláška“), 

− zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

− nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ nařízení vlády“), 

− sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále také 
„MŠMT“), kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 
2018/2019, č. j. MSMT-28002/2018-1 ze dne 7. září 2018, v souladu s ustanovením § 60 c 
odst. 1 školského zákona, (dále jen „sdělení MŠMT“), 

− souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, 
střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019, 
vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, (dále jen 
„soubor pedagogicko-organizačních informací“), resp. kapitolou 5.1 z výše uvedeného 
souboru pedagogicko-organizačních informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední 
školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019. 

 
Složení přijímací komise: 
Předseda:  Ing. Radovan Maresz, ředitel 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová, ZŘTV 
Členové: Mgr. Mráček, Mgr. Pilichová, Mgr. Sedlačíková, Mgr. Teuerová,
 Mgr. Volná 
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4.2 Souhrnné údaje o přijímacím řízení a jeho kritéria 

4.2.1 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 
 

Kód Název oboru 
Forma 

vzdělávání
Počet 

přijímaných
Místa na 
odvolání 

Celkem 
 

Přijímací 
zkouška 

18-20-M/01 

Informační technologie 
(jen pro žáky se 
speciálními 
vzdělávacími potřebami) 

denní 13 1 14 ano 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví 
a turismus) denní 29 1 30 ano 

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

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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) 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva 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 
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vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Organizace přijímacích zkoušek 
1. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou písemného 

testu jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její 
aplikace. 
− 1. termín: 12. dubna 2019 

− 2. termín: 15. dubna 2019 
2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test 

z matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
ve druhém pořadí. 

3. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření 
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek 
pro konání jednotné zkoušky. V případě, že z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít PC, 
kompenzační pomůcky nebo služeb podporující osoby (asistent), musí být informovaný 
souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka učiněn ve škole dne 2. 4. 2019 
od 13:00 do 15:00 v učebně E8. 

 
IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné zkoušky 
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
1. Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 
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2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 
uchazečem podílí 62,5 %. Jednotné přijímací zkoušky 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, kterého uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce 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 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 
1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 
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). 

− 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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

4. 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. 

5. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě 
výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, 
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minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího 
řízení.  

6. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

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

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

7. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 30. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) bude zveřejněn nejpozději 29. dubna 2019 v závislosti na zpřístupnění výsledků 
přijímací zkoušky Centrem (CERMAT). 
 
V Ostravě-Porubě 10. 1. 2019 
 
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, 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,  

− 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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4.2.2 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 
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 

 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa 
na odvolání

Celkem 
 

Přijímací 
zkouška 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce)  13 1 14 ne 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 
(Košíkářské práce) 13 1 14 ne 

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

41-52-E/01 Zahradnické práce  
(Pěstování a aranžování květin) 13 1 14 ne 

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

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

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

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

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 



 

22 

uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva 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, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 
ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 d 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 
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2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných soutěžích krajské, 
celostátní nebo mezinárodní úrovně: + 5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. 
Umístění je nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem. 

3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) bude zveřejněn 23. dubna 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 10. 1. 2019 
 
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. 
 
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),  
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− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.  
 
65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař – číšník – příprava jídel) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře,  

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
 
41-52-E/01 Zahradnické práce 
41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických, 

− přecitlivělost na alergizující látky, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 
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29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
 
66-51-E/01 Prodavačské práce 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 
s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
 
69-54-E/01 Provozní služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 
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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. 

 
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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4.2.3 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání – denní 
forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2019/2020 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 
do jednotlivých oborů středního vzdělání – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa 
na odvolání 

Celkem Přijímací 
zkouška 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 6 1 7 ne 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 17 1 18 ne 

 

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. 
 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 1. 3. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro dva obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva 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 vysvědčení nebo 
jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena 
školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 
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− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. v platném znění, 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 
ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání – denní formy vzdělávání. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 d 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  
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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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 23. dubna 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 10. 1. 2019 
 
Ing. Radovan Maresz, v. r. 
ředitel školy 
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4.2.4 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání – OBCHODNÍ 
ŠKOLA – denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2019/2020 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 
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 

 

Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 
 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 1. 3. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol 
musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro dva obory na naší 
škole, taktéž musí odevzdat dva 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 vysvědčení nebo 
jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena 
školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu 
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. V platném znění 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje 
ředitel školy kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 do oboru středního vzdělání 
Obchodní škola – denní formy vzdělávání. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60 d 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  
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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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 23. dubna 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 10. 1. 2019 
 
Ing. Radovan Maresz, v. r. 
ředitel školy 
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4.2.5 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – dálková forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 do oboru 
středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálkové formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru 
Počet 

přijímaných 
Místa 

na odvolání
Celkem Přijímací 

zkouška 

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

29 1 30 ano 

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
řediteli střední školy do 1. 3. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 
stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč 
podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce 
také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí být 
na obou přihláškách stejné!  

3. Nezbytné součásti přihlášky 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 
na formuláři přihlášky), 

− ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění 
povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, 
pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč 
splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. v platném znění. 

 
III. Organizace přijímacích zkoušek 
1. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou písemného 

testu jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její 
aplikace. 
− 1. termín: 12. dubna 2019 

− 2. termín: 15. dubna 2019 
2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test 

z matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené 
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 
ve druhém pořadí. 

3. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření 
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek 
pro konání jednotné zkoušky. V případě, že z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít PC 
nebo služeb podporující osoby (asistent), musí být informovaný souhlas zákonného 
zástupce žáka nebo zletilého žáka učiněn ve škole dne 2. 4. 2019 od 13:00 do 15:00 v učebně 
E8. 

 
IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné zkoušky 
b) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
1. Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 
2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 

uchazečem podílí 62,5 %. Jednotné přijímací zkoušky 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 jednotné zkoušce 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 
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za 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 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 
1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 
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). 

− 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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

4. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno na základě 
výsledků jednotné přijímací zkoušky 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 v následujícím pořadí: 

− Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

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

− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

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 (viz §20 odst. 4 školského zákona). 
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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 a kteří zároveň nemají počet bodů nižší 
než 30. 
 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 
čísly) bude zveřejněn nejpozději 29. dubna 2019 v závislosti na zpřístupnění výsledků 
přijímací zkoušky Centrem (CERMAT). 
 
V Ostravě-Porubě 10. 1. 2019 
 
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. 
 
75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 
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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4.2.6 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – denní forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 2. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 
 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání

Počet 
přijímaných

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

18-20-M/01 

Informační technologie  
(jen pro žáky se 
speciálními 
vzdělávacími potřebami)

denní 3 1 4 ne 

75-41-M/01 Sociální činnost denní 5 1 6 ne 

65-42-M/01 Hotelnictví  
(Hotelnictví a turismus) denní 9 1 10 ne 

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 29. 5. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje ředitel 
školy jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých 
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění. 
Ve 2. kole přijímacího řízení 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 s přesností na 2 desetinná místa. 
Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 
1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 

− 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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. 
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3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2. 
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− 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. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 31. května 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 20. 5. 2019 

 
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. 
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75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− závažné duševní nemoci a poruchy chování. 
 
65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,  

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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4.2.7 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání - 2. kolo pro školní rok 2019/20 

  
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 2. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem - denní forma 
vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

29-53-H/01 Pekař 19 1 20 ne 

29-54-H/01 Cukrář 5 1 6 ne 

 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 4 1 5 ne 

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

1 1 2 ne 

66-51-E/01 Prodavačské práce 1 1 2 ne 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací 
služby 6 1 7 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce 5 1 6 ne 

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

4 1 5 ne 

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

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
řediteli střední školy do 24. 5. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno 
stáhnout na webových stránkách naší školy. 
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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 jejich ověřené 
kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které 
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání. 
Ve 2. kole přijímacího řízení v souladu s § 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. 
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4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 28. května 2019. 
 

V Ostravě-Porubě 15. 5. 2019 
 
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. 
 
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. 



 

44 

 
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. 
 
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
 
66-51-E/01 Prodavačské práce 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, 
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− 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. 
 
41-52-E/01 Zahradnické práce 
41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických, 

− přecitlivělost na alergizující látky, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 
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4.2.8 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání – OBCHODNÍ 
ŠKOLA - denní forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2019/2020 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 2. kole 
přijímacího řízení do oboru středního vzdělání – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 10 1 11 ne 

 
Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 
 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 24. 5. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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 vysvědčení nebo jejich 
ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke 
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání – denní formy vzdělávání. 
Ve 2. kole přijímacího řízení v souladu s § 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 28. května 2019. 
V Ostravě-Porubě 15. 5. 2019 
 
Ing. Radovan Maresz, v. r. 
ředitel školy 
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4.2.9 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání – PRAKTICKÁ 
ŠKOLA - denní forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2019/2020 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 2. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 2 1 3 ne 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 5 1 6 ne 

 
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. 
 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 24. 5. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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 vysvědčení nebo jejich 
ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 
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− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání – denní formy vzdělávání. 
Ve 2. kole přijímacího řízení v souladu s § 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  
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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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 28. května 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 15. 5. 2019 
 
Ing. Radovan Maresz, v. r. 
ředitel školy 
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4.2.10 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – dálková forma vzdělávání 2. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 2. kole 
přijímacího řízení do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálkové formy 
vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Místa na 
odvolání Celkem Přijímací 

zkouška 

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

17 1 18 ne 

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 29. 5. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 
− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 

na formuláři přihlášky), 

− ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění 
povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, 
pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč 
splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  
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III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje 
ředitel školy jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do oboru 
středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
Ve 2. kole přijímacího řízení 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 s přesností na 2 desetinná místa. Za tento průměrný prospěch získá 
uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 
1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 

− 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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 
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− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) budou 
zveřejněny 31. května 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 20. 5. 2019 
 
 
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. 
 
75-41-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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4.2.11 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – denní forma vzdělávání 3. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 3. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 
 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví 
a turismus) denní 10 ne 

18-20-M/01 
Informační technologie  
(jen pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami) 

denní 4 ne 

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 14. 6. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje ředitel 
školy jednotná kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých 
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění. 
Ve 3. kole přijímacího řízení 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 s přesností na 2 desetinná místa. 
Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 
1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 
1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 

− 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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 
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− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 18. června 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 3. 6. 2019 
 
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. 
 
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. 
 
18-20-M/01 Informační technologie 
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 
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4.2.12 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání 3. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 3. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem - denní 
forma vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

29-54-H/01 Cukrář 9 ne 

29-53-H/01 Pekař 19 ne 

 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 5 ne 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 2 ne 

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

41-52-E/01 Zahradnické práce 5 ne 

41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 5 ne 

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

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně 
ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím 
řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů 
a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1 k těmto kritériím). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
řediteli střední školy do 14. 6. 2098 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), 

− 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 jejich ověřené 
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kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které 
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
 
III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání. 
Ve 3. kole přijímacího řízení v souladu s § 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 
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5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 18. června 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 3. 6. 2019 
 
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. 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
41-52-E/01 Zahradnické práce 
41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 
alergických,  

− prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění 
alergických, 

− přecitlivělost na alergizující látky, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví. 
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4.2.13 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání – OBCHODNÍ 
ŠKOLA - denní forma vzdělávání 3. kolo pro školní rok 2019/2020 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 3. kole 
přijímacího řízení do oboru středního vzdělání Obchodní škola – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 8 ne 

 
Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 
 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 14. 6. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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 vysvědčení nebo 
jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena 
školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do oboru středního 
vzdělání Obchodní škola – denní formy vzdělávání. 
Ve 3. kole přijímacího řízení v souladu s § 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 18. června 2019. 
V Ostravě-Porubě 3. 6. 2019 
 
Ing. Radovan Maresz, v. r. 
ředitel školy 
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4.2.14 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – dálková forma vzdělávání 3. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 3. kole 
přijímacího řízení do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálkové formy 
vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

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

dálková 9 ne 

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 14. 6. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 
− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 

na formuláři přihlášky), 

− ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění 
povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřená kopie vysvědčení, 
pokud je klasifikace z příslušného ročníku na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč 
splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. 
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III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje 
ředitel školy jednotná kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do oboru 
středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
Ve 3. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií: 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. 

Průměrný prospěch z prospěchu za 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 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 
1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 
1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 – více 0 

 

− 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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. 
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4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 
− 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. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 18. června 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 3. 6. 2019 
 
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. 
 
75-41-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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4.2.15 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou – denní forma vzdělávání 4. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 4. kole 
přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 
 

Kód Název oboru Forma 
vzdělávání 

Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví 
a turismus) denní 9 ne 

75-41-M/01 Sociální činnost denní 6 ne 

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 23. 8. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb., 

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje ředitel 
školy jednotná kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých 
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění. 
Ve 4. kole přijímacího řízení 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 s přesností na 2 desetinná místa. 
Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 
1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 6 
1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 
1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 - více 0 

 

− 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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

− Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. 
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− Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované 
třídy povinné školní docházky. 

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona). 

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 27. srpna 2019. 
 
V Ostravě-Porubě 24. 6. 2019 
 
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. 
 
65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 
v tomto oboru vzdělání, jsou: 

− prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž 
páteře, 

− prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 
(poruchy hrubé a jemné motoriky), 

− přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

− prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 
a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, 
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,  

− nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 
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75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) 
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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4.2.16 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním 
listem – denní forma vzdělávání 4. kolo pro školní rok 2019/20 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl 
ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 
ve 4. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem – 
denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

29-53-H/01 Pekař 16 ne 

 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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). 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 23. 8. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do jednotlivých oborů 
středního vzdělání s výučním listem – denní formy vzdělávání.  
Ve 4. kole přijímacího řízení v souladu s § 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 27. srpna 2019. 
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V Ostravě-Porubě 24. 6. 2019 
 
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. 
 
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.  
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4.2.17 Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání – OBCHODNÍ 
ŠKOLA - denní forma vzdělávání 4. kolo pro školní rok 2019/2020 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, rozhodl ředitel školy 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 ve 4. kole 
přijímacího řízení do oboru středního vzdělání Obchodní škola – denní formy vzdělávání: 
 

Kód Název oboru Počet 
přijímaných 

Přijímací 
zkouška 

63-51-J/01 Obchodní škola 7 ne 

 
Obor Obchodní škola je určen především pro žáky s tělesným postižením. 
 
II. Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 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 23. 8. 2019 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře 
je možno stáhnout na webových stránkách školy. 

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 vysvědčení nebo 
jejich ověřené kopie pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena 
školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, 

− doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu, 

− v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb.,  

− doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích. 
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III. Kritéria přijímacího řízení 
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňuje ředitel 
školy kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 do oboru středního 
vzdělání Obchodní škola – denní formy vzdělávání. 
Ve 4. kole přijímacího řízení v souladu s § 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 × 
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 v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený předmět odpočteny 
4 body. 

− Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů za každý 
2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování. 

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. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: 

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

− Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné 
školní docházky. 

5. 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 (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

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 a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 0. 
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků 
hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude 
zveřejněn 27. srpna 2019. 
V Ostravě-Porubě 24. 6. 2019 
 
Ing. Radovan Maresz, v. r.  
ředitel školy 



 

 

76 4.3 Výsledky přijímacího řízení 

4.3.1 Protokol o přijímacím řízení – 1. kolo – výsledky k 28. 5. 2019 
Denní forma vzdělávání 
Dálková forma vzdělávání 
 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 
odvolání 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 
Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

65-42-M/01 Hotelnictví 
(Hotelnictví a turismus) 47 34 7 24 0 4 

18-20-M/01 Informační technologie 16 15 0 10 0 0 
75-41-M/01 Sociální činnost 91 66 13 58 0 5 

75-31-M/02 
Sociální činnost (Sociální 
činnost pro národnostní 
menšiny) 

13 12 0 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 
(Kuchař-číšník-příprava jídel) 59 40 4 29 1 2 

29-54-H/01 Cukrář 78 34 9 23 0 4 
29-53-H/01 Pekař 24 21 0 5 0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 26 20 3 13 1 1 

33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv
(Košíkářské práce) 16 13 1 14 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 16 16 0 8 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 
(Pěstování a aranžování květin) 17 17 0 9 0 0 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 17 17 0 8 1 1 
66-51-E/01 Prodavačské práce 16 16 0 12 1 1 
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Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 
odvolání 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 
Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

69-54-E/01 Provozní služby 14 14 0 9 0 0 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 12 12 1 14 0 0 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 3 3 0 3 0 0 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 12 12 0 12 0 0 
63-51-J/01 Obchodní škola 5 5 0 3 0 0 
 CELKEM 482 367 37 253 4 18 
Počet odvolání odeslaných na Krajský úřad: 0 
 
Podpis členů přijímací komise  
 
Předseda:  Ing. Radovan Maresz   ……………………………………………. 
 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová ……………………………………………. 
 
Členové:  Mgr. Richard Mráček  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Dáša Pilichová  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Kateřina Teuerová ……………………………………………. 
  
   Mgr. Eva Sedlačíková ……………………………………………. 
 
   Mgr. Jarmila Volná  ……………………………………………. 
 
 



 

 

78 4.3.2 Protokol o přijímacím řízení – 2. kolo – výsledky k 14. 6. 2019 
Denní forma vzdělávání 
Dálková forma vzdělávání 
 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 
odvolání 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 
Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

65-42-M/01 Hotelnictví  
(Hotelnictví a turismus) 2 2 0 1 0 0 

18-20-M/01 Informační technologie 0 0 0 0 0 0 
75-41-M/01 Sociální činnost 3 3 0 2 0 1 

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

10 10 0 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař – 
číšník - příprava jídel) 1 1 0 0 0 0 

29-54-H/01 Cukrář 5 5 0 4 0 0 
29-53-H/01 Pekař 3 3 0 2 0 0 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 0 0 0 0 0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 1 1 0 1 0 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 1 1 0 1 0 0 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 2 2 0 2 0 0 
41-52-E/01 Zahradnické práce 1 1 0 1 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 
(Pěstování a aranžování květin) 0 0 0 0 0 0 

63-51-J/01 Obchodní škola 4 4 0 4 0 0 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 2 2 0 2 0 0 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 1 1 0 1 0 0 
 CELKEM 36 36 0 21 0 0 
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Počet odvolání odeslaných na Krajský úřad: 0 
 
Podpis členů přijímací komise  
 
Předseda:  Ing. Radovan Maresz   ……………………………………………. 
 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová ……………………………………………. 
 
Členové:  Mgr. Richard Mráček  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Dáša Pilichová  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Kateřina Teuerová ……………………………………………. 
  
   Mgr. Eva Sedlačíková ……………………………………………. 
 
   Mgr. Jarmila Volná  ……………………………………………. 
 
 



 

 

80 4.3.3 Protokol o přijímacím řízení – 3. kolo – výsledky k 1. 8. 2019 
Denní forma vzdělávání 
Dálková forma vzdělávání 
 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 
odvolání 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 
Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

65-42-M/01 Hotelnictví 
(Hotelnictví a turismus) 0 0 0 0 0 0 

18-20-M/01 Informační technologie 0 0 0 0 0 0 

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

3 3 0 0 0 0 

29-54-H/01 Cukrář 5 5 0 4 0 0 
29-53-H/01 Pekař 2 2 0 2 0 0 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 0 0 0 0 0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 0 0 0 0 0 0 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 0 0 0 0 0 0 
41-52-E/01 Zahradnické práce 0 0 0 0 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 
(Pěstování a aranžování květin) 0 0 0 0 0 0 

63-51-J/01 Obchodní škola 0 0 0 0 0 0 
 CELKEM 10 10 0 6 0 0 
Počet odvolání odeslaných na Krajský úřad: 0 
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Podpis členů přijímací komise  
 
Předseda:  Ing. Radovan Maresz   ……………………………………………. 
 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová ……………………………………………. 
 
Členové:  Mgr. Richard Mráček  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Dáša Pilichová  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Kateřina Teuerová ……………………………………………. 
  
   Mgr. Eva Sedlačíková ……………………………………………. 
 
   Mgr. Jarmila Volná  ……………………………………………. 
 
 



 

 

82 4.3.4 Protokol o přijímacím řízení – 4. kolo – výsledky k 30. 8. 2019 
Denní forma vzdělávání 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášených

Počet 
přijatých 

Počet přijatých 
na základě 
odvolání 

Odevzdali 
ZL 

Z odevzdaných 
ZL opětovně 

uplatnili 
Z odevzdaných 
ZL vzali zpět 

65-42-M/01 Hotelnictví 
(Hotelnictví a turismus) 2 2 0 2 0 0 

75-41-M/01 Sociální činnost 4 4 0 4 0 0 
29-53-H/01 Pekař 9 7 0 3 0 0 
63-51-J/01 Obchodní škola 1 1 0 1 0 0 
 CELKEM 16 14 0 9 0 0 
Počet odvolání odeslaných na Krajský úřad: 0 
 
Podpis členů přijímací komise  
Předseda:  Ing. Radovan Maresz   ……………………………………………. 
 
Místopředseda:  Mgr. Lenka Zapletalová ……………………………………………. 
 
Členové:  Mgr. Richard Mráček  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Dáša Pilichová  ……………………………………………. 
 
   Mgr. Kateřina Teuerová ……………………………………………. 
  
   Mgr. Eva Sedlačíková ……………………………………………. 
 
   Mgr. Jarmila Volná  ……………………………………………. 
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4.4 Správní řízení 2018/2019 
 

 

 
 

Správní řízení 2018/2019 
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 

427 0 

Rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání 
ve střední škole  

117 37 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přestup  0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o změnu oboru 
vzdělání  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o přerušení 
vzdělávání  

0 0 

Rozhodnutí ředitele o zamítnutí žádosti o opakování 
ročníku  

1 0 

Rozhodnutí ředitele o podmíněném vyloučení  19 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 2018/2019 PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 
VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 

5.1 Vzdělávání žáků 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Obor vzdělání Ročník
Počet
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

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

I. 
II. 
III. 
IV. 

22 
20 
23 
24 

0 
1 
0 
0 

12 
16 
19 
24 

10 
3 
4 
0 

Informační technologie 
18-20-M/01 

I. 
II. 
III. 
IV. 

9 
8 
10 
11 

3 
1 
1 
1 

5 
7 
7 
9 

1 
0 
2 
1 

Sociální činnost 
75-41-M/01 

I. 
II. 
III. 
IV. 

52 
48 
42 
41 

1 
4 
4 
1 

36 
41 
32 
33 

15 
3 
6 
7 

Celkem  310 17 241 52 

 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání 

Obor vzdělání Ročník
Počet
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

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

I. 
III. 
V. 

15 
12 
16 

5 
2 
2 

8 
8 
14 

2 
2 
0 

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

II. 
IV. 

 

6 
8 
 

2 
2 
 

4 
6 
 

0 
0 
 

Celkem  57 13 40 4 
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Obory středního vzdělání s výučním listem 

Obor vzdělání Ročník
Počet
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo

Cukrář 
29-54-H/01 

I. 
II. 
III. 

24 
26 
16 

0 
1 
2 

23 
24 
14 

1 
1 
0 

Pekař 
29-53-H/01 

I. 
II. 
III. 

14 
12 
16 

0 
1 
0 

14 
11 
14 

0 
0 
2 

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

I. 
II. 
III. 

23 
28 
12 

0 
0 
0 

22 
26 
9 

1 
2 
3 

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

I. 
II. 
III. 

8 
6 
7 

3 
1 
1 

5 
5 
6 

0 
0 
0 

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

I. 
II. 
III. 

7 
6 
7 

0 
0 
1 

6 
4 
6 

1 
2 
0 

Stravovací a ubytovací služby 
65-51-E/01 

I. 
II. 
III. 

9 
7 
10 

1 
2 
1 

7 
5 
9 

1 
0 
0 

Pečovatelské služby 
75-41-E/01 

I. 
II. 

12 
13 

4 
2 

8 
11 

0 
0 

Zahradnické práce 
41-52-E/01 

I. 
II. 
III. 

7 
8 
8 

1 
1 
0 

6 
7 
8 

0 
0 
0 

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

I. 
II. 
III 

10 
12 
6 

0 
3 
0 

10 
9 
6 

0 
0 
0 

Prodavačské práce 
66-51-E/01 

I. 
II. 
III. 

12 
10 
6 

0 
1 
2 

11 
9 
4 

1 
0 
0 

Provozní služby 
69-54-E/01 

I. 
II. 

13 
8 

4 
1 

9 
7 

0 
0 

Celkem  365 36 316 13 
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Obory středního vzdělání 

Obor vzdělání Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

Praktická škola jednoletá 
78-62-C/01 

I. 5 2 3 0 

Praktická škola dvouletá 
78-62-C/02 

I. 
II. 

7 
20 

1 
6 

6 
14 

0 
0 

Obchodní škola 
63-51-J/01 

I. 
II. 

10 
5 

2 
2 

8 
2 

0 
1 

Celkem  47 13 33 1 
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5.2 Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2018/2019 
Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání s výučním listem 

Obor vzdělání Přihlášených Prospělo 
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Nekonalo

Kuchař – číšník (Kuchař-
číšník-příprava jídel) 
65-51-H/01 
KU3 

9 1 8 0 0 

Cukrář 
29-54-H/01 
C3 

14 0 12 2 0 

Pekař 
29-53-H/01 
P3 

13 0 10 3 0 

Potravinářská výroba 
29-51-E/01 
PV3 

6 2 4 0 0 

Stravovací a ubytovací 
služby 
65-51-E/01 
SU3 

10 2 8 0 0 

Pečovatelské služby 
75-41-E/01 
 

0 0 0 0 0 

Provozní služby 
69-54-E/01 
PSL2 

8 1 7 0 0 

Zahradnické práce 
(Pěstování a aranžování 
květin) 
41-52-E/01 
AZP3 

5 2 3 0 0 

Zahradnické práce 
41-52-E/01 
AZP3 

7 2 5 0 0 

Prodavačské práce 
66-51-E/01 
PR3 

6 2 4 0 0 

Zpracovatel přírodních 
pletiv (Košíkářské 
práce) 
33-58-E/01 
KP3 

7 4 3 0 0 

Celkem 85 16 64 5 0 
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Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání  

Obor vzdělání Přihlášených Prospělo 
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nekonalo

Praktická škola 
jednoletá 
78-62-C/01 
PŠ1C 

3 1 2 0 0 

Praktická škola 
dvouletá 
78-62-C/002 
PŠ2A 
PŠ2B 
PŠ2C 

 
 
 
4 
2 
5 

 
 
 
4 
0 
4 

 
 
 
0 
2 
1 

 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
0 
0 
0 

Obchodní škola 
63-51-J/01 
OŠ2 

4 3 1 0 0 

Celkem 18 12 6 0 0 

 
Podzimní termín závěrečných zkoušek  

Obor vzdělání Náhradní 
zkouška 

Opravná 
zkouška 

Prospělo 
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

Cukrář 
29-54-H/01 
C3 

2 2 0 4 0 

Kuchař – číšník (Kuchař-
číšník-příprava jídel) 
65-51-H/01 
KU3 

2 0 0 2 0 

Pekař 
29-53-H/01 
P3 

1 3 0 3 1 

Potravinářská výroba 
29-51-E/01 
PV3 

1 0 0 1 0 

Celkem 6 5 0 10 1 
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5.3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2018/2019 
Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2019) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěchpřihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

IT 
18-20-M/01 11 10 9 10 10 2,900 

SČ 
75-41-M/01 41 26 17 23 26 3,962 

HT 
65-42-M/01 24 22 21 21 21 3,273 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

16 16 10 15 16 3,688 

AJ 

IT 
18-20-M/01 11 10 10 10 10 1,400 

SČ 
75-41-M/01 40 26 21 23 26 3,038 

HT 
65-42-M/01 23 21 21 20 19 2,476 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

14 14 10 13 14 3,429 

M 

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

SČ 
75-41-M/01 1 0 0 x x x 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

2 2 1 x x 4,500 

Pr
of

ilo
vá

 

HDW 
IT 

18-20-M/01 

11 10 x x 10 2,600 
OPS 11 10 x x 10 2,300 
SPR 11 10 x x 10 1,900 
SPL 

SČ 
75-41-M/01 

41 26 x x 26 2,038 
SOP 41 26 x x 26 1,731 
PPK 41 26 x x 26 1,346 
EKP 

HT 
65-42-M/01 

24 22 x x 19 2,773 
HOP 24 22 x x 21 2,864 
SPR 24 22 x x 22 2,091 
SPP PAS 

75-31-M/02 
Dálková forma 

vzdělávání 

16 16 x x 16 1,625 

PSY 16 16 x x 16 1,750 

TVM 16 16 x x 16 1,000 
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Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2019) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěchpřihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

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

SČ 
75-41-M/01 18 17 8 9 6 4,412 

HT 
65-42-M/01 5 5 1 2 2 4,400 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

6 6 4 1 x 3,833 

AJ 

SČ 
75-41-M/01 15 14 2 9 5 4,429 

HT 
65-42-M/01 5 5 1 3 4 4,000 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

4 4 1 0 x 4,750 

M 

SČ 
75-41-M/01 1 1 0 x x 5,000 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

Pr
of

ilo
vá

 

SPL 
SČ 

75-41-M/01 

9 8 x x 7 3,375 
SOP 9 8 x x 7 3,375 
PPK 9 8 x x 8 2,500 
EKP 

HT 
65-42-M/01 

5 5 x x 4 3,600 
HOP 3 3 x x 3 3,000 
SPR 2 2 x x 2 3,500 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2018/2019 

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch

IT řádný 7 2 1 2,220 x x x x 
opravný x x x x 0 0 1 3,200 

SČ řádný 13 1 12 2,423 2 0 6 3,575 
opravný x x x x 3 0 8 2,745 

HT řádný 16 0 6 2,727 0 0 2 3,900 
opravný x x x x 4 0 2 3,500 

PAS 
(DFV) 

řádný 8 1 8 2,325 x x x x 
opravný x x x x 4 0 4 2,625 

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) 
SOP Sociální péče 
SPL Sociální politika 
EKP Ekonomika a podnikání 
HOP Hotelový provoz 
PSY Psychologie 
SPP Speciální pedagogika 
PPK Přímá péče o klienta (praktická zkouška) 
TVM Tělesná výchova s metodikou (praktická zkouška) 
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Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2016/2017 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2019) Podzimní termín (podzim 2019) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených

SČ 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání  
SČ Sociální činnost 

 
Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2017/2018 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2019) Podzimní termín (podzim 2019) 

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 1 1 x x x x 

SČ 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 6 0 6 12 1 0 1 2 

HT 
65-42-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 2 0 4 6 0 0 1 1 
SČM 

(DFV) 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 2 0 11 13 0 0 4 4 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání 
IT Informační technologie 
SČ Sociální činnost 
HT Hotelnictví 
SČM (DFV) Sociální činnost pro národnostní menšiny (dálková forma vzdělávání) 
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5.4 Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2018/2019 
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 
Český jazyk 77,3 6 33 2. stupeň 31 4. stupeň 
Matematika 29,8 4 9 4. stupeň 15 4. stupeň 

Anglický 
jazyk 67,4 12 21 4. stupeň 15 3. stupeň 

 

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 

Český jazyk 77,3 6 44 3. stupeň 
Matematika 29,8 4 44 4. stupeň 

Anglický 
jazyk 67,4 12 44 4. stupeň 
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6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

6.1 Výroční zpráva ŠPP za školní rok 2018/19 
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. 

 

6.1.1 Školní psycholog – Mgr. Jana Matochová, PhD. 
Náplň práce školního psychologa ve školním roce 2018/2019 vycházela z Koncepce školního 
poradenského pracoviště ve SŠ prof. Zdeňka Matějčka.  
1. Prevence 
Během měsíců září 2018 – říjen 2018 proběhla adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníků školy. 
Adaptační programy jsou součástí prevence rizikového chování žáků a negativních sociálních 
jevů a jsou půldenní. Cílem je usnadnit adaptaci nových žáků na střední stupeň vzdělávání 
a pomoci jim lépe se začlenit do nových třídních kolektivů. Přispívají ke snadnějšímu 
seznámení se s novými spolužáky a k oboustrannému seznámení se mezi třídním učitelem 
a žáky jeho třídy. Adaptační dopoledne proběhla celkem v sedmnácti prvních ročnících a bylo 
podpořeno celkem dvě stě třicet devět žáků, patnáct třídních učitelů a deset asistentů pedagoga. 
Šedesát sedm procent podpořených žáků hodnotilo seznamovací program v tom smyslu, že se 
jim program líbil nebo docela líbil s tím, že měli možnost lépe poznat své nové spolužáky. 
2. Skupinová diagnostika a konzultace 
V průběhu školního roku 2018/2019 psycholog v dalších dvaceti dvou třídách provedl 
diagnostiku sociálního klimatu, v deseti třídách se jednalo o krizovou intervenci, v ostatních 
šlo o preventivní screening. S problémovými třídními kolektivy pak proběhla systematická 
skupinová práce. Psychologická podpora byla cílena na zlepšení vztahů ve třídě, rozvoj 
tolerance a spolupráce mezi žáky, na podporu sounáležitosti a kohese třídy, zlepšení 
komunikace v rámci skupiny. Pokud bylo nutné, probíhaly i následné individuální konzultace 
se žáky a třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Pro některé žáky byly 
nastaveny plány pedagogické podpory nebo aktualizovány individuální vzdělávací plány. 
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3. Individuální diagnostika a konzultace 
Mezi stěžejní činnosti školního psychologa ve školním roce 2018/2019 patřily individuální 
konzultace. Především se žáky, ale také s jejich rodiči či zákonnými zástupci. Problémy se 
týkaly zdravotních omezení, která mají vliv na vzdělávání. Týkaly se také výchovných potíží, 
školního selhávání a neprospěchu ve studiu, možností změny oboru vzdělání, osobních 
problémů, rodinné, sociální a vztahové problematiky nebo nízké motivace ke studiu. Byly 
řešeny i problémy s psychiatrickými diagnózami, se sebepoškozováním, ADHD včetně poruch 
osobnosti. Ve školním roce proběhly celkem tři sta osmdesát dvě individuální konzultace se 
žákem a osmdesát dvě konzultace s rodiči žáků nebo s jejich zákonnými zástupci. Na základě 
těchto konzultací byla pro úspěšné zvládnutí studia pro některé žáky nastavena podpůrná 
opatření.  
4. Kariérové poradenství 
I v tomto školním roce mohli žáci třetích maturitních ročníků dle vlastního zájmu využít 
možnosti absolvovat psychologické vyšetření v rámci kariérového poradenství zaměřené na 
ověření výkonové kapacity pro zvažované následné vysokoškolské studium či možnost dalšího 
sebeuplatnění. Psychologického vyšetření včetně rozboru výsledků se zúčastnilo devět žáků. 
Možnost kariérového poradenství byla otevřena také pro žáky, kteří selhávali ve studijních 
výsledcích ve zvoleném oboru, který v tomto školním roce studovali, a to v rámci prevence 
školního selhávání. Tuto možnost využilo devatenáct žáků. 
5. Metodická podpora 
Během školního roku 2018/2019 byla poskytována metodická pomoc a psychologické 
poradenství i pedagogickým pracovníkům, kteří dle potřeby iniciovali konzultace u psychologa. 
Jednalo se především o výchovné a výukové problémy u žáků, zdravotní a psychické, osobní, 
sociální a rodinné problémy. 
 

6.1.2 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 

− 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. 2019: 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (žáci se zdravotním postižením) 

158 

Počty žáků s odlišnými životními 
podmínkami a odlišného kulturního prostředí 

10 
(všichni mají souběžně zdravotní postižení, 
jsou již uvedeni v počtu žáků se zdravotním 

postižením) 

 
1. Jednání s rodiči 
− Celkem proběhlo 128 jednání s rodiči. 
 
2. Vypracování IVP: 
− Celkem bylo vypracováno 52 individuálních vzdělávacích plánů.  

− Praktická škola 27 IVP.  

− Obory středního vzdělání s výučním listem 25 IVP. 
 
3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga 
− Metodické vedení 14 asistentů pedagoga. 

− Koordinace práce 6 osobních asistentů a 14 pedagogických asistentů. 
 

6.1.3 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-číšník 65-51-H/01 

− Pekař 29-53-H/01 

− Cukrář 29-54-H/01 

− Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 

− Stravovací a ubytovací služby 65-51-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. 2018 (viz Příloha - Tabulka žáků se SVP): 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

185 

 
1. Jednání s rodiči  
− Celkem proběhlo 102 jednání s rodiči. 
 
2. Vypracování IVP a PLPP: 
− Celkem bylo vypracováno 40 individuálních vzdělávacích plánů. 

− Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 27 IVP.  

− Obory středního vzdělání s výučním listem 13 IVP. 

− Bylo zpracováno 6 PLPP. 
 
3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga  
− Metodické vedení a koordinace práce 12 asistentů pedagoga. 
 
4. Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky 
− 23 žáků 4. ročníků s uzpůsobením podmínek MZ – skupina SPUO-1 - 6 žáků, skupina 

SPUO-2 - 6 žáků, skupina SPUO-3-A - 1 žák, ve skupině TP-1- 3 žáci, skupina TP-2-1 žák, 
skupina TP-3-A -5 žáků a skupina ZP-2 -1 žák  

 
5. 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 
Činnost 
− Proběhlo 18 jednání výchovné komise, která řešila vážné porušení školního řádu – 

neomluvenou absenci žáků, vulgární, neadekvátní a hrubé chování žáků školy. 
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− Celkem bylo výchovnou komisí projednáno a řešeno problémové chování 17 žáků školy, 
14 žáků bylo podmíněně vyloučeno ze školy a z toho 2 žáci následně vyloučeni ze školy 
z důvodu porušení školního řádu ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení. 

− Uskutečnilo se 12 výchovných pohovorů, během nichž byly projednány méně závažné 
kázeňské přestupky.  

 

6.1.4 Výchovný poradce – Ing. Karla Puffová 
Obory vzdělání: 
− Cukrář 29-54-H/01 

− Pekař 29-53-H/01 

− Pečovatelské služby 75-41-E/01 

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

− Provozní služby 69-54-E/01 

− Prodavačské práce 66-51-E/01 

− Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 

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

− Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 

− Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 
 
1.  Výchovná komise č. 2 
− Proběhlo 19 jednání výchovné komise. 

− Nejčastěji docházelo k nevhodnému chování žáků, vysoké neomluvené absenci. 

− Správní řízení o podmíněném vyloučení ze školy bylo vedeno s 11 žáky. 

− Výchovné pohovory se zápisem byly vedeny se 40 žáky. 

− Nejčastějším důvodem pohovorů byla zvýšená neomluvená absence.  

− Při zvýšené neomluvené absenci byla navázána spolupráce se zákonnými zástupci, případně 
sociálními pracovníky OSPOD. 

 
2. Preventivní činnost 
− Pohovory s rodiči zejména při narůstající neomluvené absenci žáků, vysvětlení negativního 

dopadu na pracovní návyky a klasifikaci. 

− Spolupráce se školním psychologem a metodikem prevence zejména v případech 
konfliktního chování žáků vůči učitelům. 

− Zprostředkování přednášek poradců IPS Úřadu práce Ostrava v rámci přípravy na přechod 
do pracovního poměru. 
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− Konzultace v rámci kariérového poradenství v oblasti seznámení s profesními možnostmi 
Klastru sociálních podniků Sinec. 

− Využívání interaktivního výukového programu regionálního poradenského a informačního 
centra v rámci kariérového poradenství při práci s třídami praktické školy a učebních oborů. 

 
3. Spolupráce na propagaci školy 
− Výchovná poradkyně se zúčastnila pravidelných náborových akcí pořádaných školou 

a průběžně poskytovala informace o možnostech studia v rámci konzultací na výchovných 
pohovorech. 

− Zúčastnila se jednání Valné hromady Klastru Sinec. 
 

6.1.5 Školní metodik prevence Mgr. Martina Janoušková 
Práce školního metodika prevence vychází z PPŠ, který je součástí školního vzdělávacího 
programu. PPŠ 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 (preventivní program školy), 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, 
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 prevence rizikového chování žáků 
na škole. Vede databázi žáků s výchovnými problémy a prevenci předčasných odchodů žáků 
prvních ročníků. 
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, 
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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, na rozvoj zdravého 
životního stylu.  
 
Akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování 
Září až říjen:  

− Seznamovací programy pro I. ročníky – celkem 14 prvních ročníků.  

− 4. 9. 2018 Preventivní program pro žáky „Nenechte si ubližovat“ ve spolupráci s BKB. 
Celkem 373 žáků. 

− 18. 9. 2018 -  22. 9. 2018 Adaptačně -ozdravný pobyt pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami pořádaný občanským sdružením Duhový klíč  - preventivně socializační aktivity. 

− 26. 9. 2018 Osvětová akce Světový den antikoncepce.  
Říjen:  

− Schůze studentské rady, stanovení řídícího výboru SROV. 

− Organizace žáků k účasti na WEBINÁŘI O HIV. 

− Zapojení žáků do výzkumu rizikového chování v online prostředí – projekt E-bezpečí. 
Listopad:  

− Přednáška Institutu vzdělávání SOKRATES pro žáky 4. ročníků maturitních oborů. 

− Workshop „Co můžu pro sebe udělat“ - prevence onkologických onemocnění, pro žáky 
dvou tříd I. ročníků maturitních oborů. 

− Beseda na téma „Dluhová problematika“ - - žáci učebního oboru C1 a C3. 

− Prožitkové programy pro II. a III. ročníky.  Renarkon, téma: Drogy a já, Komunikace, 
Šikana, Kyberšikana, Tolerance a akceptace menšin. Celkem 217 žáků. 

− Prožitkové programy pro II. ročníky oborů vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Realizátor Bílý nosorožec  z.s.  Příběh hodného dědečka. Celkem 80 žáků. 

Březen: 

− Prožitkové programy pro I., II. a III. ročníky.  Renarkon, téma: Komunikace, Tolerance 
a akceptace menšin, celkem 226 žáků. 

− Prožitkové programy I. a II. ročníků oborů vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Realizátor Bílý nosorožec z.s. Kyberšikana, Respekt k odlišnostem. Celkem 171 
žáků. 

Duben: 

− organizace veřejné sbírky „Pomoc letí“, žáci oboru Sociální činnost. Celkem 36 žáků. 

− Preventivní program „Staň se hrdinou svého života“. Akce se celkem účastnilo 260 žáků. 
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Květen: 

− Preventivní program pro žáky „ Když můžeš, pomůžeš?“ – osvěta dárcovství krve. Celkem 
320 žáků. 

Červen: 

− Celoročně Interaktivní výukový program: Drogy trochu jinak. 

− Prevence předčasných odchodů žáků prvních ročníků – sledování a vyhodnocování 
předčasných odchodů žáků I. ročníků ve spolupráci s třídními učiteli. 

− Metodické materiály pro pedagogy: Vedení třídnických hodin, Jak dětem sdělovat špatné 
zprávy, Co dělat, když mám ve třídě neklidné dítě, Cvičení o svobodě a povinnosti, Aktivita 
Naše třída. Zařazení témat prevence rizikového chování žáků do výuky v jednotlivých 
předmětech – sběr údajů. 

− Zpracování informací o výskytu rizikového chování žáků ve školním roce 2018/2019. 

− Vyhodnocení školního preventivního programu v systému on-line výkaznictví 
https://www.preventivni- aktivity.cz/index.php. 

Další aktivity:  
− Říjen 2018 – Krajská konference k prevenci rizikového chování Malenovice  

− Kongres „Gerontologické dny“ 

− Listopad 2018 Vzdělávací seminář – „Bezpečnostně-právní faktory rizikového chování“ 

− Únor 2019 – seminář ŠMP 

− Duben 2019 – Konference „Děti v systému sociální práce a sociální pedagogiky“ 

− Květen 2019 – konference „Dítě v krizi“ – praxe Linky bezpečí 

− Červen 2019 – seminář ŠMP 

− Zapojení do projektu Vzdělávání pro život 3 – šablona  III/2.10 Zapojení odborníka z praxe 
do výuky na SŠ. 

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, Bílý kruh bezpečí, AZ help o.p.s., Pavučina o.p.s. 
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 – krajská koordinátorka.  



 

102 

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, ELIM, lékaři. 
 
 
 
 



 

103 

7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

Vzdělávací akce v rámci DVPP za období školního roku 2018–2019 

Datum Počet 
pedagogů Název školení Místo 

2018/2019 1 Specializační studium Koordinátor ŠVP Praha 
17. – 21. 9. 
2018 1 Košíkářství Trutnov 

26. 9. 2018 2 Zelenina a saláty Brno 
27. 9. 2018 4 III. workshop Gramotnost Bruntál 
1. 10. 2018 3 EDH – konference Ostrava 
2. 10. 2018 1 Zaměstnání lidí s duševním onemocněním Ostrava 
8. – 9. 10. 
2018 1 Konference k prevenci rizikového chování Malenovice 

10. 10. 2018 2 Matematika pro život  Ostrava 
15. 10. 2018 2 Roadshow pro školy 2018 Ostrava 
16. 10. 2018 2 Konference Šablony pro školy Praha 
17. – 19. 10. 
2018 2 Gerontologické dny Ostrava 

2. 11. 2018 2 Podoby současné světové literatury Olomouc 
5. 11. 2018 1 Problematika rizikového chování Ostrava 
6. 11. 2018 2 Bakalářská konference 2018 Pardubice 
8. 11. 2018 2 Konference Škola v síti informací Ostrava 

9. 11. 2018 4 Jak hravými aktivitami rozvíjet schopnost 
komunikovat v cizím jazyce Ostrava 

9. 11. 2018 1 Eworkshop CBA Brno 
12. 11. 2018 2 Kurz efektivního učení, rozvoje paměti Ostrava 
10. – 12. 11. 
2018 1 Košíkářství Trutnov 

12. – 13. 11. 
2018 2 Typologie MBTI Ostrava 

14. 11. 2018 1 Ochrana osobních údajů Ostrava 
15. 11. 2018 1 Konference Školství 2019 Praha 
16. – 17. 11. 
2018 4 Kaleidoskop moderní gastronomie I. Frenštát p. R. 

19. 11. 2018 5 Rozvoj komunikace v CJ (hravé formy) – 
úroveň 1 

SŠ prof. Zdeňka 
Matějčka 

20. 11. 2018 1 Uplatitelnost a podpora technického 
vzdělávání inovativními metodami Ostrava 

22. 11. 2018 2 Metody vaření – suché teplo Brno 
22. – 23. 11. 
2018 4 Kaleidoskop moderní gastronomie I. Frenštát p. R. 

23. 11. 2018 2 Konference pro učitele cizích jazyků Ostrava 
23. 11. 2018 2 ADHD – Metody práce s dětmi a žáky Ostrava 
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Datum Počet 
pedagogů Název školení Místo 

16. 11., 30. 
11. 2018  2 Muzikorelaxace Ostrava 

3. 12. 2018 1 Pedagogické formování charakteru Olomouc 
4. 12. 2018 1 Polytechnické vzdělávání – Šablony Olomouc 
4. 12. 2018 1 Sekce potravinářských škol při SPaC ČR Praha 
6. 12. 2018 1 Odborná konference Podíl ZOO při EVVO Ostrava 
12. 12. 2018 1 Vánoce a zdraví Ostrava 
13. 12. 2018 2 Škádlení nebo šikana Opava 
15. – 16. 1. 
2019 1 Ovocnářské dny 2019 Hradec Králové 

17. 1. 2019 2 Konzultační seminář pro šk. maturitní 
komisaře Ostrava 

23. 1. 2019 2 Typologie MBTI jako cesta k sebepoznání 
a spolupráci v týmu Ostrava 

23. 1. 2019 1 Porada zástupců škol a NÚV – ZZ Cukrář Praha 
23. – 24. 1. 
2019 2 Školení Pekař – chlazení a mrazení; IREKS 

ENZYMA Brno 

25. 1. 2019 2 VŠ vzdělávání a jeho metodologická úskalí 
ve výzkumu Opava 

30. 1. 2019 2 Metody vaření – vlhké teplo Brno 
30. 1. 2019 1 Geografický seminář Ostrava 

5. 2. 2019 1 Jak podpořit gramotnosti materiálem 
s grafikou webinář 

21. 2. 2019 1 Rodina v postmoderní době Ostrava 

21. 2. 2019 4 Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit 
a redukovat Ostrava 

25. 2. 2019 1 Jak řešit problémové chování žáků s PAS Ostrava 
28. 2. 2019 1 Praktický seminář k moderní metodě výuky Olomouc 
2. 3. 2019 2 Modelování květin z čokolády Český Těšín 
7. 3. 2019 1 Povinnosti pedagogů vůči žákům se SVP Olomouc 
13. 3. 2019 1 Školský zákon v praxi Praha 
13. 3. 2019 2 Workshop na OU Ostrava Ostrava 
15. 3. 2019 1 Projektová výuka prakticky – Šablony Ostrava 
15. 3. 2019 1 Muzeum romské kultury Brno 
18. 3. 2019 2 Práce s emočními a krizovými stavy u žáků Frýdek–Místek 
20. 3. 2019 1 Konference Svět jinýma očima 2019 Ostrava 
26. 3. 2019 1 Pekařsko-cukrářský seminář Frenštát 

29. 3. 2019 2 Psychologie šikany, včasná a krizová 
intervence ve škole – Šablony Ostrava 

28. – 29. 3. 
2019 1 Polytechnické vzdělávání Ostravice 

8. 4. 2019 3 Vzdělávání žáka s PAS na SŠ – Šablony Ostrava 

9. 4. 2019 1 Základy tvorby vektorové grafiky 
a animace – Šablony  

10. 4. 2019 1 Kariérové poradenství – kariérový koučink Ostrava 
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Datum Počet 
pedagogů Název školení Místo 

11. 4. 2019 1 Konference Rodina, škola a přátelé na 
cestě… Opava 

11. 4. 2019 2 Demodays Microsoft Opava 
24. 4. 2019 1 Pedagog mezi paragrafy Praha 
25. 4. 2019 1 Workshop Ryby a mořské plody Ostrava 
25. 4. 2019 1 Konference Dítě v systému sociální péče Ostrava 

26. 4. 2019 1 Dítě v systému sociální práce a sociální 
pedagogiky Ostrava 

26. 4. 2019 1 Mentální trénink a koučink – Šablony Ostrava 
29. 4. 2019 1 Konference Volba povolání Ostrava 
30. 4. 2019 1 Společné vzdělávání na SŠ – Šablony Ostrava 
7. 5. 2019 1 Jóga pro děti – Šablony Ostrava 
21. 5. 2019 2 Techambition – Šablony Hladnov 

24. 5. 2019 3 Jak připravit a vést obtížný rozhovor – 
Šablony Ostrava 

25. 5. 2019 1 Tvořivá práce s rytmem – Šablony Ostrava 
30. 5. 2019 2 Moderní technologie Brno 

6. 6. 2019 2 Konference Digitální transformace v české 
škole Ostrava 

6. – 7. 6. 
2019 1 Konference environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty Opava 

12. 6. 2019 1 Workshop OKAP Ostrava 
13. – 14. 6. 
2019 2 Moderní HTML – školení Ostrava 

19. 6. 2019 1 Seminář Dobré vychování se pozná při 
stolování Brno 

28. 8. – 30. 
8. 2019 1 Tělo Olomouc 2019 Olomouc 

 
 
 



 

 

106 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

8.1 Školní akce 
Školní akce – akce je v tematickém plánu (mimo soutěží a odborných exkurzí) 

Datum od Datum do Název akce Místo konání 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 
8. 9. 2018 22. 9. 2018 Projekt Erasmus+ Itálie 12/1 

11. 10. 2018 12. 10. 2018 Specializační kurz kávy Barista CaféArt Level 1 + 
Level 2 SŠ prof. Zdeňka Matějčka 14/1 

7. 11. 2018  Evoluce – vzdělávací program v ZOO ZOO Ostrava 24/2 
19. 11. 2018 5. 12. 2018 Sbírka hraček pro děti v pěstounských rodinách SŠ prof. Zdeňka Matějčka 50/5 
1. 12. 2018  Vánoční badmintonový turnaj zaměstnanců školy SŠ prof. Zdeňka Matějčka 0/27 
1. 12. 2018 20. 12. 2018 Potravinová sbírka SŠ prof. Zdeňka Matějčka 20 

1. 12. 2018 20. 12. 2018 Sbírka kosmetiky a oblečení, Fond ohrožených dětí, 
Klokánek Dolní Benešov SŠ prof. Zdeňka Matějčka 100/10 

5. 12. 2018  Tradiční setkání bývalých zaměstnanců školy SŠ prof. Zdeňka Matějčka 10/1 

7. 12. 2018 8. 12. 2018 DOD SŠ prof. Zdeňka Matějčka Všichni žáci 
a vyučující 

20. 12. 2018  Setkání zaměstnanců školy SŠ prof. Zdeňka Matějčka 30/3 
15. 1. 2019  Knihovna – Pikku Nikku aneb Japonský piknik  6/2 
10.1, 17. 1., 
24. 1. 2019  DOD – míchání nápojů pro návštěvníky školy, 

Informační servis SŠ prof. Zdeňka Matějčka 20/3 



 

 

107 

Datum od Datum do Název akce Místo konání 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 
27. 1. 2019 31. 1. 2019 LVVZ – monoski 2019 Krkonoše 6/3 
13. 2. 2019  Setkání s podnikateli SŠ prof. Zdeňka Matějčka 31/2 
13. 2. 2019 7. 3. 2019 Učební praxe – Domov pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec 59/4 

13. 2. 2019  Turnaj Boccia SŠ prof. Zdeňka Matějčka Všichni žáci a 
vyučující PŠ 

24. 2. 2019 1. 3. 2019 Lyžařský kurz Bílá Chata Bílá v Beskydech 44/5 
12. 3. 2019  Setkání bez hranic – tvorba zápichů SŠ prof. Zdeňka Matějčka 6/2 
26. 3. 2019  Prodejní akce – vestibul školy SŠ prof. Zdeňka Matějčka 4/1 

26. 3. 2019  Knihovna – Pikku Nikku aneb Japonský piknik Knihovna, Opavská, Ostrava-
Poruba 6/2 

28. 3. 2019  Setkání zaměstnanců – Den učitelů 129 osob SŠ prof. Zdeňka Matějčka 40/6 
Duben 2019  Kariéra v sociálních službách – projektový den SŠ prof. Zdeňka Matějčka 80/6 
15. 4. 2019  Projektový den – Třídění odpadů, OZO SŠ prof. Zdeňka Matějčka 27/10 
16. 4. 2019  Knihovna – Pikku Nikku aneb Japonský piknik  4/2 
Květen 2019  Exkurze OZO Ostrava OZO Ostrava 40/2 
9. 5. 2019  ZOO Ostrava – Na motýlích křídlech ZOO Ostrava 22/10 
16. 5. 2019  Divadelní představení – Kocour Modroočko Divadlo loutek, Ostrava  
31. 5. 2019  Badmintonový turnaj + pétanque zaměstnanců školy SŠ prof. Zdeňka Matějčka 0/24 

3. 6. 2019 7. 6. 2019 Cyklistický kurz Liščí mlýn ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. 41/6 
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Datum od Datum do Název akce Místo konání 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 
18. 6. 2019  Divadelní představení – Prodaná nevěsta Divadlo loutek, Ostrava 23/10 
25. 6. 2019  Středisko pracovní rehabilitace SPR Ostrava-Poruba 5/2 
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8.2 Kulturní akce, exkurze, výstavy 
 

Datum Název akce Místo konání 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod)

6. 3. 2018 
Křest knihy Snůška tužeb 
s vernisáží obrazů Pascal Veličkové 
z OŠ1 

SŠ prof. Z. Matějčka 40/10 

3. 5. 2018 Orientální cukrovinky Cukrářská výrobna 
Pudichová 21/2 

24. 6. 2018 Pražírna a kavárna ve Velké Polomi Pražírna a kavárna 
ve Velké Polomi 20/1 

11. 9. 2018 Integrované výjezdové centrum 
v Nové Bělé 

Integrované výjezdové 
centrum ve Staré Bělé 25/2 

20. 9. 2018 Exkurze Hasičské muzeum Hasičské muzeum 
Ostrava 15/2 

21. 9. 2018 Výstava Život na zahradě Výstaviště Černá 
louka 39/14 

5. 10. 2018 Evropský den jazyků – filmové 
představení Cinestar Ostrava 230/24 

5. 10. 2018 Flóra Olomouc – podzimní část Olomouc 6/2 
11. 10. 2018 Záchranné informační centrum Ostrava-Hrabová  10/2 
16. 10. 2018 Sanatoria Klimkovice Klimkovice-Hýlov 13/3 

18. 10. 2018 Exkurze – Gerontologické dny 
Ostrava Dům kultury Ostrava 20/1 

25. 10. 2018 Exkurze – výroba cukrovinek Marlenka Frýdek–
Místek 7/1 

25. 10. 2018 Exkurze – OZO Ostrava 12/2 
31. 10. 2018 Slezská tvorba Opava Opava 12/3 

1. 11. 2018 Přednáška doc. Horáka z VŠB, 
Obnovitelné zdroje energie 

SŠ prof. Zdeňka 
Matějčka 32/2 

7. 11. 2018 Exkurze – Marlenka internacionál, 
s.r.o. 

Marlenka Frýdek–
Místek 16/2 

9. 11. 2018 Výstava Kreativ Ostrava Výstaviště Černá 
louka 66/20 

23. 11. 2018 Exkurze – výroba baněk Opava 8/2 

26. 11. 2018 Exkurze – Pohankový mlýn 
Šmajstrla s.r.o. 

Frenštát pod 
Radhoštěm 16/2 

29. 11. 2018 Exkurze – výroba odnosných tašek Karviná – Czech 
plastic 6/1 

29. 11. 2018 Advent plný křídlení – charitativní 
akce 

Multifunkční hala 
GONG DOV 25/5 

30. 11. 2018 Výstava Historie počítačů, 
přednáška bezpečnost na síti 

Slezská univerzita 
Opava 35/3 

13. 12. 2018 Jednodenní poznávací zájezd do 
Vídně Rakousko – Vídeň 42/3 
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Datum Název akce Místo konání 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod)
14. 12. 2018 Exkurze – formy prodeje Ostrava OD Laso 11/2 
17. – 18. 12. 
2018 

Výstava v ateliéru floristky Ivy 
Kepákové Ostrava, Poštovní ul. 46/12 

19. 12. 2018 Exkurze – formy prodeje Ostrava OD Laso 12/3 

17. 12. – 19. 
12. 2018 

Návštěva prodejních stánků 
a květinových síní s vánočními 
vazačskými výrobky 

Ostrava-Zábřeh 27/4 

4. 1. 2019 Samoobslužná prádelna Ostrava-Poruba 13/3 

15. 1. 2019 Vzdělávací program Kde končí 
odpady OZO Ostrava 17/5 

23. 1. 2019 Výstava Infotherma, workshop 
Energie pro lepší životní prostředí Výstaviště Ostrava 35/6 

25. 1. 2019 Výukový program Práce se dřevem Dolní oblast Vítkovic 21/6 

28. 1. 2019 Výstava Historie počítačů, 
přednáška počítačová gramotnost 

Slezská univerzita 
Opava 28/2 

20. 2. 2019 Exkurze – OZO Ostrava OZO Ostrava 10/3 

27. 2. 2019 Exkurze – pražírna kávy Ostrava – Laura 
coffee 6/1 

27. 2. 2019 Exkurze – Kuchyňský provoz 
Sluníčko Ostrava-Vítkovice 8/2 

5. 3. 2019 Divadelní představení „ Jack and 
Joe“ v anglickém jazyce DK Ostrava 200/30 

15. 3. 2019 Exkurze – Živnostenský úřad 
Ostrava Magistrát m. Ostravy 18/1 

18. 3. 2019 Exkurze Microsoft Microsoft, Praha 22/4 
22. 3. 2019 Exkurze – Výroba pralinek Opava 13/3 

22. 3. 2019 Exkurze – Chráněná šicí dílna a 
prádelna Frýdek–Místek 12/1 

29. 3. 2019 Výstava Kreativ Ostrava, Černá Louka 24/8 

3. 4. 2019 Exkurze – výroba cukrovinek Marlenka Frýdek–
Místek 7/2 

15. 4. 2019 Exkurze – Velkokapacitní prádelna 
RENATEX Ostrava-Poruba 17/4 

17. 4. 2019 Návštěva Prahy Praha 6/2 
19. 4. 2019 Ubytovací a stravovací provoz Sanatoria Klimkovice 10/2 
16. 4. – 19. 4. 
2019 Exkurze Praha – památky – letiště Praha + zákulisí 

pražského letiště 24/2 

24. 4. 2019 Exkurze – úřad práce Ostrava, Burza práce 
v Gongu 6/1 

24. 4. 2019 Exkurze – Muzeum řeznictví 
Krásno Valašské Meziříčí 22/4 

25. 4. 2019 Výstava Flóra Olomouc – jarní část Olomouc 49/9 
9. 5. 2019 Exkurze – váhy a míry OBI, IKEA Ostrava 11/2 
9. 5. – 10. 5. 
2019 

Zahradnická exkurze – Bílé 
Karpaty Bojkovice, Hostětín 13/3 
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Datum Název akce Místo konání 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod)
15. 5. 2019 Exkurze – zpracování odpadů OZO Ostrava 13/5 

16. 5. 2019 Exkurze – výroba piva Krnov – pivovar 
Nachmelená opice 5/1 

27. 5. 2019 Exkurze – „Náš svět“ Pržno 7/3 

29. 5. 2019 Exkurze – Integrované záchranné 
centrum Ostrava 15/5 

31. 5. 2019 Farma Bezdínek – Velkokapacitní 
skleníky  Dolní Lutyně 15/3 

4. 6. 2019 Exkurze – Velkokapacitní kuchyně Městská nemocnice 
Fifejdy 12/1 

4. 6. 2019 Den policie ČR Ostrava-Poruba 12/2 

5. 6. 2019 Stravovací a výrobní provoz Městská nemocnice 
Fifejdy 10/2 

6. 6. 2019 Exkurze – výkladní skříně Ostrava 2/1 
29. 5., 30. 5., 
7. 6. 2019 

Zahradnická procházka 
s poznáváním rostlinného materiálu Ostrava-Poruba 31/5 

7. 6. 2019 Výstava růží, letniček KD Bartovice 21/6 
7. 6. 2019 Náš svět – chráněné bydlení Pržno 6/2 
10. 6. 2019 Velkokapacitní kuchyně Domov Slunečnice 12/1 
11. 6. 2019 Exkurze – Dřeviny v přírodě Lesopark Poruba 4/2 
12. 6. 2019 Exkurze – Dřeviny v přírodě Lesopark Poruba 8/2 
12. 6. 2019 Planetarium – Životní prostředí OstravaPoruba 7/2 
13. 6. 2019 Exkurze – Duhový dům Ostrava 9/1 
14. 6. 2019 Exkurze OC Nová Karolína 4/2 
14. 6. 2019 Den s policií ČR Ostrava 11/1 
18. 6. 2019 Kojenecký ústav Domeček Ostrava-Zábřeh 12/2 
19. 6. 2019 Okrasné dřeviny – Hukvaldy Hukvaldy 6/2 
20. 6. 2019 Matematika v architektuře Praha 40/4 

20. 6. 2019 Den otevřených dveří – Zahradní 
slavnost 

Středisko pracovní 
rehabilitace Ostrava-
Poruba 

13/2 

20. 6. 2019 Vaření v přírodě Ostrava-Poruba 12/3 

22. 6. 2019 Parahokej Ostrava Vítkovice aréna, 
Ostrava-Zábřeh 135/12 

24. 6. 2019 Domov pro seniory Ludgeřovice Ludgeřovice 9/2 
26. 6. 2019 Město Štramberk Štramberk 9/2 
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8.3 Školní soutěže 
 

Datum Název akce 
Počet žáků/počet 

pedagogů 
(doprovod) 

Počet 
organizátorů 

27. 11. 2018 Školní turnaj v sálové kopané 63/2 2 
5. 12. 2018 Turnaj ve stolním tenise chlapců 30/2 2 
7. 12. 2018 Řemesla v adventu 26/6 4 
12. 12. 2018 Turnaj ve stolním tenise dívek 13/2 2 

19. 12. 2018 Školní soutěže Zkoušky dovedností 
2018 20/2 2 

31. 1. 2019 Ročníková soutěž v kreativním balení 7/1 2 
13. 2. 2019 Školní turnaj tříd ve hře Boccia 52/2 5 

11. 3. 2019 Školní kolo výtvarné soutěže – 
Evropa ve škole 35 1 

14. 3. 2019 Školní turnaj ve florbalu chlapců  45/2 2 
21. 3. 2019 Školní turnaj ve florbalu dívek 43/2 2 
26. – 27. 3. 
2019 Školní soutěž Netradiční koláče  16/2 2 

1. 4. 2019 Školní soutěže Zkoušky dovedností 
2019 20/2 2 

4. 4. 2019 Požární ochrana očima dětí 33 1 
3. 4. – 5. 4. 
2019 Slavnostní tabule 17/1 1 

17. 4. 2019 Školní turnaj v badmintonu dívek 48/2 2 
24. 4. 2019 Školní turnaj v badmintonu chlapců 26/2 2 
22. 5. 2019 Ajťák 2019 76/6 4 
29. 5. 2019 Školní turnaj ve vybíjené dívek 42/2 2 

21. 6. 2019 Ročníková soutěž v kreativním balení 
1 + 2 roč. 21/4 1 
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8.4 Mimoškolní akce a prezentace školy na veřejnosti 
 

Datum od Datum do Název akce Pořadatel 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 

Počet dalších 
účastníků 

20. 9. 2018  Výstava Život na zahradě ČSZ Ostrava 18/5 600 
1. 10. 2018  Evropské dny Handicapu – Gong Ostrava Asociace Trigon 3/2 1500 
Říjen 2018  Týdny duševního zdraví – workshop MensSana 21/1 80 
3. 10. 2018 4. 10. 2018 Evropské dny handicapu Asociace Trigon 30/8 100 

3. 10. 2018  13. Křišťálový kamínek – slavnostní večer 
v Gong Dolní Vítkovice KÚ Ostrava  40/5 150 

4. 10. 2018  Evropské dny handicapu – turnaj Boccia Asociace TRIGON a SŠ prof. 
Zdeňka Matějčka 8/4 28 

8. 10. 2018  Slavnostní zasedání vědecké rady OU Ostravská univerzita 13/3 120 

3. 11. 2018  Vánoční jarmark řemesel (obor 
Zpracovatel přírodních pletiv) Obecní úřad Krmelín 2/2 500 

3. 11. 2018  Dny řemesel Krmelín – Jarmark lidových 
řemesel (obor Cukrář) DK Krmelín 4/2  

22. 11. 2018 23. 11. 2018 Tvůrčí vánoční dílny – KD Petřkovice 
ČSZ Ostrava 
 

17/5 130 

23. 11. 2018 24. 11. 2018 Vánoční jarmark Dům zahrádkářů Vřesina 0/2  

29. 11. 2018   Předvánoční setkání zástupců obce 
s řediteli příspěvkových organizací  OÚ Ostrava-Poruba 8/2 37 

29. 11. 2018  Advent plný křídlení – charitativní akce  25/5 500 

30. 11. 2018  Tvůrčí vánoční dílny – KD Korunka 
Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
 

8/2 250 
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Datum od Datum do Název akce Pořadatel 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 

Počet dalších 
účastníků 

30. 11. 2018   Vánoční jarmark řemesel ve Vratimově Kulturní středisko Vratimov 2/2  
30. 11. 2018 1. 12. 2018 Učeň, středoškolák, vysokoškolák  Výstaviště Černá louka  17/4  

2. 12. 2018  Rozsvícení vánočního stromu Úřad městského obvodu Slezská 
Ostrava 6/2 200 

7. 12. 2018 8. 12. 2018 Den otevřených dveří SŠ prof. Zdeňka Matějčka 8/4 400 
8. 12. 2018 9. 12. 2018 Vánoce na zámku v Kravařích Město Kravaře 0/5 2000 

12. 12. 2018  Tvůrčí vánoční dílny – KD Heřmanice 
MŠ Heřmanice 
 

18/6 450 

15. 1. 2019   Novoroční koncertu pod záštitou prof. Ing. 
Ivo Vondráka, hejtmana MSK 

KÚ, Janáčková konzervatoř 
a Gymnázium v Ostravě 20/1 60 

28. 2. 2019   
Slavnostní galavečer 17. ročníku 
Sportovec roku 2018 Moravskoslezského 
kraje. 

KÚ Ostrava, Gong Dolní 
Vítkovice 40/6 1150 

14. 3. 2019  Setkání zástupců obce s řediteli 
příspěvkových organizací  OÚ Ostrava-Poruba 8/2 37 

20. 3. 2019  Celiakie – zdravé vaření Klub celiakie pro Ostravu 
a Moravskoslezský kraj 10/1 100 

25. 3. 2019  Global Money Week 2019 ČNB, knihovna města Ostravy 25/2 25 
30. 3. 2019 31. 3. 2019 Velikonoce na zámku v Kravařích Město Kravaře 0/4 2000 

Duben 2019  DOD VOŠ sociální VOŠ sociální, Ostrava – 
Mariánské Hory 50/3 130 

3. 4. 2019 4. 4. 2019 Tvůrčí velikonoční dílny – KD Heřmanice MŠ Heřmanice 20/5 380 
5. 4. 2019 6. 4. 2019 Velikonoční jarmark Vřesina Dům zahrádkářů Vřesina 1/2 300 
9. 4. 2019  Velikonoční pletení pomlázek Knihovna L. Podéště 1/1 100 
12. 4. 2019  Velikonoční pletení Knihovna Opavská 1/1 100 

16. 4. 2019  Tvůrčí velikonoční dílny – Mariánské 
Hory 

Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 8/1 210 
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Datum od Datum do Název akce Pořadatel 
Počet 

žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) 

Počet dalších 
účastníků 

16. 4. 2019  Tvůrčí velikonoční dílny – Ostrava-
Poruba ZŠ Valčíka Ostrava-Poruba 10/3 120 

16. 4. 2019 17. 4. 2019 Povídání o vrbě MŠ Dvorní Ostrava – Poruba 2/2 60 

18. 5. 2019  Farmářské trhy – prodej výrobků a ukázka 
pletení Město Hlučín 1/2 300 

21. 5. 2019  Taneční akademie Taneční škola Ostrava-Poruba 10/3 300 
5. 6. 2019  Slavnostní zasedání vědecké rady OU Ostravská Univerzita 8/2 150 

6. 6. 2019  Garden Party Duhový klíč Všichni žáci 
a vyučující PŠ  

10. 6. 2019 11. 6. 2019 Landscape festival K2N landscape 40/14 5000 
20. 6. 2019  Lidé lidem – den sociálních služeb Statutární město Ostrava 45/2 450 
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Datum Název akce /místo konání Organizátor 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) naší 
školy 

Celkový 
počet 

soutěžících
Výsledky našich žáků 

14. 6. 2018 

Plážový volejbal konaný 
v rámci projektu Modernizace, 
rekonstrukce a výstavba 
sportovišť vzdělávacích 
zařízení I 

Hotelová škola, Frenštát pod 
Radhoštěm 7/1 24 5. – 6. místo 

10. – 11. 10. 
2018 Valašský datel OU Nový Jičín 5/2 35 9. místo družstvo 

25. – 26. 10. 
2018 

Mezinárodní soutěže ZAV 
Olomoouc OA Olomouc 5/2 71 10. místo družstvo 

12. – 13. 11. 
2018 

Soutěž Bobřík informatiky 
2018 Jiří Vaníček (ibobr.cz) 28/2 

Celostátní 
soutěž 

asi 16 000 
soutěžících

 

16. 11. 2018 Turnaj v odbíjené dívek SŠ – 
základní kolo 

Střední škola služeb a podnikání 
Příčná, Ostrava-Poruba 11/1 26 2. místo 

29. 11. 2018 Florbalový turnaj chlapců 
středních škol – skupina B 

SPŠ chemická a SPŠ stavební, 
Ostrava-Zábřeh 11/1 73 4. – 8. místo 

5. 12. 2018 Soutěž Office 2018 Mendelova střední škola, Nový 
Jičín 1/1 58 4. místo 

28. 2. 2019 Podbeskydský ještěr 209 

SŠ gastronomie, oděvnictví 
a služeb Frýdek Místek, p.o. 
Soutěž se konala pod záštitou 
náměstka hejtmana 

1/2 13 2. místo. 
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Datum Název akce /místo konání Organizátor 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) naší 
školy 

Celkový 
počet 

soutěžících
Výsledky našich žáků 

Moravskoslezského kraje 
Stanislava Folwarczného a ve 
spolupráci s AKC ČR. 

28. 02. 2019 XX. ročník Ahol cup 2019 SŠ Ahol Ostrava 1/1 21 7. místo 

1. – 3. 2019 Nakresli svůj komiks Knižní festival Ostrava Černá 
louka 1/1  2. místo 

8. 3. 2019 Zlatovar cup Opava 2019 SŠ hotelnictví a služeb, restaurace 
Vesna Opava 3/2 27 2. místo, 10. – 11. místo, 

14. místo 
15. 3. 2019 Evropa ve škole  SVČ Korunka 35   
25. 3. 2019 Global Money Week 2019 ČNB, knihovna města Ostravy 25/2 25 1 žák tři věcné ceny 

26. 3. 2019 Krajská soutěž v grafických 
disciplínách OVA OA Opava 3/1 29 1. místo 

8. – 9. 4. 
2019 

Soutěž v psaní na klávesnice 
ZAV Přerov OA Přerov 4/2 38 11. místo jako družstvo 

10. 4. 2019 Gastro Mánes, HŠ Kroměříž Hotelová škola Kroměříž 2/1 14 1. místo 
11. 4.  Tvoříme pro radost jiných SŠ techniky a služeb, Karviná 2/1 7 7. místo 

24. 4. 2019 Marlenka CUP 
Střední škola hotelnictví a služeb 
a Vyšší odborná škola, Opava, 
příspěvková organizace 

2/2 13 9. místo a 13. místo 

26. 4. 2019 Všechno lítá co má peří SVČ Ostrava, Ostrčilova 9/1 179  
7. 5. 2019 Den je krásný Asociace Trigon EDH 2019 35/1   
10. 5. 2019 Mládí Stanice mladých přírodovědců 33/1   

12. 5. 2019 Sladké opojení  Střední škola hotelová a služeb 
Kroměříž 2/2 7 6. místo 
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Datum Název akce /místo konání Organizátor 

Počet 
žáků/počet 
pedagogů 

(doprovod) naší 
školy 

Celkový 
počet 

soutěžících
Výsledky našich žáků 

13. 5. 2019 Požární ochrana očima dětí HZS, Ostrava Zábřeh 2/1 

40 
školských 
zařízení, 

2 500 prací
2. místo, 3. místo 

14. – 15. 5. 
2019 

MSČ v graf. disciplínách 
OVA OA Ostrava-Mariánské Hory 1/1 73 8. místo 

16. 5. 2019 

Plavecké závody konané 
v rámci projektu Modernizace, 
rekonstrukce a výstavba 
sportovišť vzdělávacích 
zařízení I 

SŠ prof. Zdeňka Matějčka 9/2 21 2. místo 

21. 5. 2019 

Turnaj v nohejbale – 
o čokoládový míč konaný 
v rámci projektu Modernizace, 
rekonstrukce a výstavba 
sportovišť vzdělávacích 
zařízení I 

Střední škola společného 
stravování, Krakovská 1095, 
Ostrava-Hrabůvka 

7/1 35 2. místo 

25. 5. 2019 Život v oceánech SVČ Ostrava 33/1   

3. – 4. 6. 
2019 

Celorepubliková soutěž 
v psaní na klávesnici 
a korektuře 

ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh 6/1 64 
8. místo korektura 
14. místo družstvo 

18. 06. 2019 Číšnický pětiboj Hotelová škola Frenštát pod 
Radhoštěm 4+1 26 

2. místo z 13 družstev 
dvojic žáků, 1. místo 
v servisu polévek z 26 
žáků 
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8.6 Práce zapsaných spolků při škole 
Při škole pracují dva zapsané spolky: 

− ABAK – počítadlo, z.s. 

− Duhový klíč, z.s. 

8.6.1 Aktivity zapsaného spolku ABAK – počítadlo, z.s. ve školním roce 
2018/2019 

ABAK – počítadlo, z.s. od roku 2001 naplňuje cíle sdružení, které jsou dány stanovami. Spolek 
podporuje především integraci, volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve věku 15 – 
26 let. 
K aktivitám sdružení patří: 

I. CELOROČNÍ AKTIVITY PRAVIDELNÉ 
− trénink sportovního oddílu florbalu vozíčkářů FBC ABAK – Ostrava 1 × týdně – úterý 

15:30–17:00 hod., v tělocvičně SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě 

− trénink sportovního kroužku Aplikovaných sportovních aktivit Boccia – 1x týdně – pondělí 
14:30–15:30 hod., v tělocvičně SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě 

II. JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 
− listopad – prosinec 2018 Advent plný křídlení – benefiční dobročinná akce pro neziskový 

sektor SKLÁDÁME SE NA KŘÍDLA PRO MÍSTNÍ NEZISKOVKY 

− 7. – 10. 2. 2019 – 6 sportovců s postižením se zúčastnilo otevřeného mistrovství světa pro 
handicapované sportovce ve švédském Malmö, www.malmo-open.com 

− Celoroční spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči Ostrava, SK Kontakt Ostrava, 
Stonožka, Středisko pracovní rehabilitace Ostrava, RÚ Hrabyně 

III. POBYTOVÉ AKTIVITY JEDNORÁZOVÉ 
− 27. 1. – 31. 1. 2019 – LVVZ monoski, organizace a finanční zajištění pro 6 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, Centrum handicapovaných lyžařů Krkonoše – Janské 
Lázně. 

− 30. 6. – 4. 7. 2019 – sportovně rehabilitační pobyt pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, Camping Campanula, rafty, turistika, plavání, Rakousko – 16 osob 

 

8.6.2 Aktivity zapsaného spolku Duhový klíč, z.s. ve školním roce 
2018/2019 

Po celou dobu působení Duhový klíč vytváří podmínky pro integraci, podporuje rekreační, 
sportovní a volnočasové aktivity, vytváří lepší materiální podmínky pro rozvoj těchto žáků, 
podporuje vzdělávání pedagogů pracujících s handicapovanými žáky.  
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V oborech vzdělání, ve kterých se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
na naší škole, jde o žáky s lehkou a středně těžkou mentální retardací (převážná část 
žáků), žáky s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, s vývojovými poruchami učení 
a chování, žáky s autismem, s psychiatrickými diagnózami a kombinovaným postižením. 
Aktivity Duhového klíče v tomto školním roce: 
1. Realizace projektu Kouzlo zahrad pro žáky s handicapem  

Výsadba ovocných stromků, úprava stávajících okrasných stromů a keřů, péče o bylinkovou 
zahrádku a pěstování bylin, trvalek, jednoletek na školní zahradě SŠ prof. Zdeňka Matějčka. 
Péče o ptactvo, ptačí budky, pítka. Zpracování plodů. 
Termín zahájení a ukončení projektu: 1. 4. 2018 – 30. 10. 2018 
Počet účastníků celkem: 46 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Finanční dotace: SMO, odbor životního prostředí ve výši 53 000,00 Kč 
Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná 

2. Realizace projektu Adaptační pobyt pro handicapované žáky (září 2018) 
Finanční dotace: Magistrát města Ostravy poskytl na tuto akci 51 000,00 Kč  
Česká lékařská komora poskytla 5 000,-Kč 
Počet účastníků celkem: 24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  
7 pedagogických pracovníků, 1 zdravotní sestra 
Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná 

3. Realizace projektu Den dětí 2019 – garden party na školní zahradě s opékáním buřtů 
Místo konání projektu: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, 708 00  
Počet účastníků celkem: 46 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci oborů  
vzdělání Pečovatelské služby, Provozní služby 
Finanční dotace: z vlastních zdrojů spolku Duhový klíč 
Projekt zpracovala: Mgr. Jarmila Volná 

4. Burza oděvů, obuvi a hraček – květen 2019, pro žáky a rodiče, neodebrané oblečení, obuv 
a hračky byly odvezeny do charitativního obchodu Žebřík. Výtěžek šel na dobročinné účely. 

5. Junior–senior–hendikepiáda – červen 2019 
Ve spolupráci s ÚMOB Poruba a ZŠ Porubská, 12 žáků PŠ + asistent pedagoga 

6. Kraniosakrální rehabilitační úkony pro žáky praktické školy (převážně postižené 
mozkovou obrnou)- průběžně celý školní rok ve stanovených termínech. Odborné masáže 
ve spolupráci s panem Romanem Michnou. 
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9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
PROVEDENÉ ČŠI 

 
Kontrola z ČŠI v tomto školním roce neproběhla žádná. 
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10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

10.1 Ukazatelé stanovené příspěvkové organizaci  
Organizace hospodaří s přidělenými finančními prostředky schválenými Radou 
Moravskoslezského kraje na podkladě Sdělení závazných ukazatelů na rok 2018 a je povinna 
dodržet čerpání závazných ukazatelů. 
 
Přílohou ke Sdělení závazného ukazatele je rozpis příspěvků a dotací: 
− dle jednotlivých poskytovatelů, tj. MŠMT, zřizovatel; 

− dle účelových znaků, tj. účelově určené finanční prostředky. 
 

Závazný ukazatel na rok 2018 Limit v Kč Skutečnost v Kč % plnění 

Příspěvek na provoz: 

− příspěvky a dotace MŠMT 

− příspěvky a dotace od zřizovatele 

 
91 172 736,00 
18 354 448,00 

 
91 142 696,00 
18 206 000,00 

 
100,00 
99,00 

Výsledek hospodaření za rok 2018 0 5 511,83 X 

Organizace hospodařila s finančními prostředky na základě Sdělení závazných ukazatelů na rok 
2017 schváleného Radou Moravskoslezského kraje. Organizace byla povinna při hospodaření 
v roce 2017 se řídit závaznými ukazateli 
 

10.2 Čerpání účelových dotací 
Vyhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z MŠMT – ze státního rozpočtu v Kč: 
 

Účelový 
znak Popis příspěvku a dotace Poskytnutá 

dotace v Kč 
Čerpání 

dotace v Kč 
Vyúčtování 
dotace v Kč 

33353 

Přímé náklady na vzdělávání v tom: 
− prostředky na platy 
− ostatní osobní náklady 
− zákonné odvody + FKSP 
− ONIV 

90 913 940 
65 781 385 

450 000 
23 834 338 

848 217 

90 913 940 
65 781 385 

450 000 
23 834 338 

848 217 

 
 
 
 

0 

33034 

RP 
„MŠMT na podporu organizace 
a ukončování středního vzdělávání 
maturitní zkouškou na vybraných 
školách v podzimním zkušebním 
období roku 2018“ v tom: 
− prostředky na platy 
− zákonné odvody + FKSP 
− ONIV 

 
 
 
 
 
 

76 800 
27 648 
30 040 

 
 
 
 
 
 

76 800 
27 648 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 040 
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Účelový 
znak Popis příspěvku a dotace Poskytnutá 

dotace v Kč 
Čerpání 

dotace v Kč 
Vyúčtování 
dotace v Kč 

33049 

RP „Podpora odborného vzdělávání 
v tom: 
− prostředky na platy 
− zákonné odvody + FKSP 

 
 

23 256 
8 372 

 
 

23 256 
8 372 

 
 

0 

33049 

RP „Podpora odborného vzdělávání 
září–prosinec“ v tom: 
−  prostředky na platy 
zákonné odvody + FKSP 

 
 
 

68 147 
24 533 

 
 
 

68 147 
24 533 

 
 
 
 

0 
Celkem příspěvky a dotace MSMT 91 172 736 91 142 696 30 040 
Pozn.: RP = rozvojový program 
 
Ostatní neinvestiční výdaje – Podpůrná opatření – účelový znak ÚZ 33353 
Školská poradenská zařízení doporučila žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nákup 
kompenzačních pomůcek v rámci podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů. Organizace předložila zřizovateli za měsíc prosinec 2017 výkaz R 44-99 . Na základě 
usnesení rady kraje č. 37/3244 ze dne 24. 4. 2018 organizaci byly schváleny finanční prostředky 
na podpůrná opatření ve výši 34 000 Kč. V září 2018 organizace opět předložila výkaz R 44-99 
s požadavkem na nákup kompenzačních pomůcek. Na základě usnesení rady kraje č. 49/4370 
ze dne 23. 10. 2018 byly schváleny finanční prostředky ve výši 800 Kč. 
 
Finanční prostředky na podpůrná opatření čerpala organizace k zakoupení: 

− počítače včetně softwaru v hodnotě 33 737,60 Kč pro žáka vzdělávaného ve třídě zřízené 
podle §16 odst. 9 školského zákona; 

− braillského papíru v hodnotě 950 Kč pro žáka vzdělávaného v běžné třídě. 
 
Organizace zakoupila kompenzační pomůcky, které slouží ke zkvalitnění edukačního procesu 
žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání. 
 
Účelová dotace ÚZ 33034 „Rozvojový program MŠMT na podporu organizace a ukončování 
středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním 
období roku 2018“ v Kč: 
 

 
Poskytnutá 
dotace v Kč 

Čerpání dotace 
v Kč 

Nevyčerpaná 
dotace v Kč 

Prostředky na platy 76 800 76 800 0 

Zákonné odvody 26 112 26 112 0 
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FKSP 1 536 1 536 0 

ONIV 30 040 0 30 040 

Celkem 134 488 104 448 30 040 

 
Organizaci byly zaslány účelové finanční prostředky na základě rozhodnutí a usnesení rady 
kraje č. 50/4416 ze dne 6. 11. 2018 v celkové výši 134 488 Kč. Dotace byla poskytnuta a určena 
na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných prací 
společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Organizace vyčerpala 
finanční prostředky 104 448 Kč k financování platů a souvisejících povinných odvodů 
pedagogických pracovníků. Poskytnutá dotace na platy včetně zákonných odvodů a ONIV byla 
řádně vyúčtována zřizovateli a Závěrečná zpráva odeslána zřizovateli. Vratka nedočerpané 
dotace ve výši 30 040,00 Kč byla zaslána v lednu 2019 na účet Moravskoslezského kraje. 
 
Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele v Kč: 

 
Účelový 
znak 

Popis příspěvku a dotace Poskytnutá 
dotace v Kč 

Čerpání 
dotace v Kč 

Vyúčtování 
dotace v Kč

1 Provozní náklady 10 431 000 10 431 000 0 

140 
Příspěvek určen na dofinancování osobních 
nákladů školní psycholog a školní speciální 
pedagogové (platy a zákonné odvody) 

1 184 200 1 184 200 0 

205 
Účelové prostředky na krytí odpisů DHM 
a DNM 

2 299 000 2 299 000 0 

144 
Účelové prostředky na financování stipendií 
ve šk. roce 2017/2018 

38 300 38 300 0 

144 
Účelové prostředky na financování stipendií 
ve šk. roce 2018/2019 

148 448 0 148 448 

206 
Účelové prostředky na akci „Změna systému 
provozu šaten“ 

4 140 000 4 140 000 0 

206 
Účelové prostředky na podporu modernizace 
ICT 

100 000 100 000 0 

209 
Účelové prostředky na podporu kvality 
odborného vzdělávání oboru cukrář 

13 500 13 500 0 

Celkem Příspěvky a dotace od zřizovatele 18 354 448 18 206 000  148 448 
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Účelové prostředky - ÚZ 209 - na podporu kvality odborného vzdělávání oboru Cukrář 
Organizace použila účelové prostředky v plné výši na: 

− pořízení učebních pomůcek (obchodní váhy, ruční šlehače, mikrovlnná trouba), 

− zakoupení 2 dárkových poukazů v hodnotě á 1 500 Kč.  
Poukazy byly předány dvěma nejúspěšnějším žákyním oboru „Cukrář“. První žákyně 
reprezentovala naši školu v odborných dovednostech na 4. ročníku regionální soutěže 
Podbeskydský ještěr a druhá žákyně byla ohodnocena za vynikající dlouhodobé a studijní 
výsledky a za reprezentaci školy na propagačních akcích. Organizace předložila zřizovateli 
Závěrečné vyúčtování účelových prostředků včetně kopií účetních dokladů 
 
Účelové prostředky - ÚZ 144 - na financování stipendií ve školním roce 2017/2018 
Organizace v roce 2018 vyplatila stipendia žákům třídy P1 oboru Pekař celkem ve výši 
68 000,00 Kč. Stipendia financovala z nevyčerpaných účelových prostředků roku 2017 v částce 
29 700,00 Kč a z účelových prostředků určených na školní rok 2017/2018 ve výši 38 300,00 Kč. 
 
Stipendia žákům byla vyplacena v měsících únor a červen 2018: 
Únor 
− stipendijní motivační složka za měsíce prosinec 2017 a leden 2018  15 000,00 Kč 

− stipendijní prospěchová složka za 1. pololetí školního roku   10 000,00 Kč 
Červen 
− stipendijní motivační složka za měsíce únor - červen 2018   32 000,00 Kč 

− stipendijní prospěchová složka za 2. pololetí školního roku   11 000,00 Kč 
Vyúčtování stipendijní a motivační složky za školní rok 2017/2018 organizace předložila 
zřizovateli. 
 
Účelové prostředky - ÚZ 144 - na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 
V prosinci 2018 organizace obdržela účelové finanční prostředky ve výši 148 448,00 Kč 
na financování stipendií žákům ve školním roce 2018/2019. Motivační a prospěchové složky 
stipendií žákům 1. a 2. ročníku oboru Pekař budou vyplaceny za 1. pololetí školního roku 
v únoru 2019 a za 2. pololetí školního roku 2019 v červnu 2019. 
 
Účelové prostředky - ÚZ 206 - na akci „ Změna systému šaten“ 
Na základě usnesení č. 36/3121 Rady Moravskoslezského kraje ze dne 10. 4. 2018 byly 
organizaci zaslány účelové finanční prostředky ve výši 4 140 000,00 Kč na akci „Změna 
systému šaten“. Akce byla realizována o hlavních prázdninách, jednalo se o celkovou 
rekonstrukci (opravy a údržba) prostorů šaten pro žáky v přízemí budovy E (cca 320 m²), 
a dodávku 800 ks šatních skříněk do hlavní šatny budovy E a 50 ks  do šatny žáků budovy B.  
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Celková cena akce  4 879 408,37 Kč 
− nákup šatních skříněk včetně montáže  3 593 288,60 Kč  

− v plné výši financováno z účelových finančních prostředků 

− rekonstrukce šatny  1 286 119,77 Kč  

− z účelových finančních prostředků financováno  546 711,40 Kč  

− z finančních prostředků fondu investic, který slouží jako zdroj použití  
k financování oprav a údržby financováno  739 408,37 Kč 

Organizace předložila zřizovateli vyúčtování účelových prostředků včetně kopií účetních 
dokladů a smlouvy o dílo. 
 
Účelové prostředky  - ÚZ 203 - na obnovu ICT  
Na základě usnesení č. 50/4444 Rady Moravskoslezského kraje ze dne 6. 11. 2018 byly 
organizaci zaslány finanční prostředky ve výši 100 000,00 Kč na podporu modernizace ICT. 
Organizace na základě výběrového řízení v prosinci pořídila 16 ks repasovaných počítačů, 11 ks 
monitorů, 4 ks Apple iPad a 1 ks notebook. Celková částka nákupu činila 167 500,00 Kč, z toho 
byly plně vyčerpány účelové finanční prostředky ve výši 100 000,00 Kč a vyúčtování 
organizace předložila zřizovateli včetně kopií účetních dokladů a kupní smlouvy. Doplatek 
67 500,00 Kč organizace uhradila z provozních prostředků. Učitelům odborného výcviku, kteří 
jsou na elokovaných pracovištích, byly přiděleny 4 ks tabletů k možnosti připojení do školního 
systému Bakalář z důvodu vyplňování elektronické třídní knihy. Na elokované pracoviště do 
cukrárny Klimkovice byl předán notebook k využití všemi pedagogickými zaměstnanci 
za účelem zpracování příprav na odborné soutěže a akce, zpracování projektů, šablon apod. 
Počítače a monitory byly pořízeny do učeben v souvislosti se zavedením elektronických 
třídních knih. Veškerá technika je současně k dispozici vyučujícím ke zlepšení výuky 
žáků. 
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Vyhodnocení čerpání neinvestičního projektu – OPVVV Šablony v Kč 
 

Účelový 
znak 

Popis projektu 
Závazný ukazatel

r. 2018 
Převod z roku

z roku 2017 
Celkové 
čerpání 

Nevyčerpané 
prostředky 

33063 OPVVV Šablony 720 807,60 786 639,40 776 917,00 730 530,00 

 
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace se organizace stala Příjemcem účelové dotace na 
projekt „Vzdělávání pro život 3“. Celková doba realizace projektu je stanovena na 24 měsíců, 
tj. od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019. Projekt byl příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit 
a naplněním výstupů z těchto jednotek v souladu se schválenou žádostí. Dokládání naplnění 
jednotek proběhlo formou podání Zpráv o realizaci (1ZoR byla podána k 30. 4. 2018, 2ZoR 
k 16. 10. 2018). Ve sledovaném roce organizace čerpala finanční prostředky z roku 2017 ve 
výši 776 917,00 Kč a zůstatek 9 722,40 Kč převedla do následujícího roku 2019. Dále do 
následujícího roku 2019 přeúčtovala celkovou výši poskytnuté dotace, tj. 720 807,60 Kč.  
 
Přehled nákladů za rok 2018: 
Celkem 776 917,00 Kč  
− cestovní náklady 15 135,00 Kč 

− ostatní platby za provedenou práci a zákonné soc. poj.  550 257,00 Kč 

− vzdělávání a školení pedagogických zaměstnanců  190 658,00 Kč 

− ostatní služby – ubytování 280,00 Kč 

− pořízení DDHM (počítač a tiskárna) 20 587,00 Kč  
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10.3 Mzdové náklady  
Ukazatel prostředků MŠMT – obsahuje závazné ukazatele podle účelových znaků 33353, 
33034, 33049, 33050, 140 k čerpání prostředků na platy a ostatní osobní náklady. 

 

Ukazatel prostředků MŠMT 
Rok 2017 

v Kč 
Rok 2018 

v Kč 

Vyplacené prostředky na platy celkem, z toho: 58 573 393 65 949 588 

− pedagogové 48 197 065 53 843 277 

− nepedagogové 10 376 328 12 106 311 

   

Průměrný plat zaměstnanců celkem 26 380 28 957 

   

Průměrný plat pedagogové, z toho: 28 569 32 620 

− učitelé 34 348 37 395 

− učitelé odborného výcviku 27 156 30 956 

− vychovatelé 30 732 33 990 

− asistenti pedagoga 20 129 22 396 

   

Průměrný plat nepedagogové 17 593 19 312 

   

Školní psycholog 32 886 37 523 

   

Ostatní platby za provedenou práci, z toho: 550 000 450 000 

− odstupné 0 0 

− dohody o provedení práce 449 170 373 610 

− dohody o pracovní činnosti 100 830 76 390 
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10.4 Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti je uveden v Tabulce č. 1 tabulkové části 
této zprávy. 
 

Ukazatel Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (před zdaněním), v tom: –696 651,38 

− z příspěvku zřizovatele (po zdanění) 0 

− z vlastních zdrojů (po zdanění) –697 348,86 

Zdanění 697,48 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění –697 348,86 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 702 860,69 

Zdanění 0 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění 702 860,69 

Celkem výsledek hospodaření po zdanění 5 511,83 

 
Komentář k výsledku hospodaření 
Organizace v hlavní činnosti vykázala z vlastních zdrojů výsledek hospodaření ztrátu, kterou 
pokryla zapojením výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Výsledek hospodaření je v plné 
výši finančně krytý. 
Zdanění uvedené v tabulce výsledku hospodaření ve výši 697,48 Kč je srážkovou daní 
úrokového příjmu z běžného účtu a je účtována v organizaci na účet 591. 
 

10.5 Náklady 
Vývojový ukazatel celkových nákladů, tj. srovnání plánu se skutečnosti, je vyhodnocen 
odchylkou ve výši 11,71 %, čímž organizace dodržela hladinu významnosti, která je 
stanovena ±10 %. Níže uvádíme komentář k vybraným nákladovým účtům s významností 
odchylky. 
 
Účet 501 – Spotřeba materiálu 
V celkové spotřebě materiálu byla dodržena stanovená hladina významnosti tohoto účtu –
2,77 %. 
 
Účet 502 – Spotřeba energie 
Celkové náklady na spotřebu energií v hlavní činnosti poklesly o 831 882,95 Kč a v doplňkové 
činnosti se zvýšily o 525 860,96 Kč. Toto kolísání v HČ a DČ je způsobeno změnou účtování 
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v hodnoceném roce.  Významná úspora byla ve spotřebě plynu, a to ve školní kuchyni. Další 
odchylka –10,91 % byla ve spotřebě tepla a TUV z důvodu tříměsíčního uzavření bazénu 
a klimatických podmínek. 
 
Účet 511 – Opravy a udržování  
Odchylka +45,10 % vznikla: 

− v provozních nákladech zapojením neinvestiční dotace od zřizovatele na akci „Změna 
systému provozu šaten“ 

− v ostatních zdrojích zapojením vlastních finančních prostředků. 
 
Účet 512 – Cestovné 
Nejvyšší odchylka 176 338,85 Kč je v položce ostatní zdroje. Organizace do plánu zahrnula 
čerpání z projektů Šablony a Erasmus+ a z vlastních zdrojů. Výběrem místa konání školení, 
kurzů a seminářů náklady na cestovné výrazně poklesly. 
 
Účet 518 – Ostatní služby 
V položce nájemné nemovitosti je odchylka  –22,76 %, důvodem je snížení ceny za pronajaté 
prostory včetně služeb pro žáky školy. Ve sledovaném roce poklesl počet žáků v oborech 
Zahradnické práce a Pekaři. 
 
Účet 527 – Zákonné sociální náklady 
Nárůst v ostatních zdrojích ovlivnilo čerpání finančních prostředků z projektu Šablony na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 
Účet 538 – Jiné daně a poplatky 
Ve sledovaném roce organizace snížila náklad na dálniční známku z důvodu odprodeje 
motorového vozidla, v provozních nákladech celková odchylka –40 %. 
 
Účet 542 – Jiné pokuty a penále 
Na tomto účtu byl účtován úrok z prodlení daňových povinností daně z přidané hodnoty vůči 
Finančnímu úřadu Ostrava ve výši 697,00 Kč. Podrobnější objasnění je uvedeno v bodě Peněžní 
fondy – čerpání rezervního fondu. 
 
Účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku  
Nárůst nákladů z drobného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti o 3 243 243,22 Kč 
(odchylka 190,80 %) ovlivnilo čerpání neinvestiční dotace od zřizovatele – nákup šatních 
skříněk pro žáky školy. V období letních prázdnin byly do učebny ICT zakoupeny počítačové 
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stoly pro žáky a učitele v hodnotě 53 101,00 Kč a současně byla realizována výměna 
podlahové krytiny. 

 
 
Další významné položky drobného dlouhodobého majetku: 

− dataprojektory, plátna, reprobedny, držáky (výměna za nefunkční, nové  
 do dosud nevybavených tříd) 256 651,08 Kč 

− polohovací postel pro obor Pečovatelské služby 15 280,00  Kč 

− školní tabule do učebny  29 415,10  Kč 

− šicí stoje pro obor Provozní služby 38 711,00  Kč 

− pracovní stoly, chladnička, odvlhčovač vzduchu pro odloučené 
pracoviště Klimkovice 52 485,00  Kč 

− vitríny, nástěnky pro propagaci umístěné v chodbách školy 44 827,68  Kč 

− vybavení pro školní kuchyň (mixér, vozík na příbory) 25 660,40  Kč 

− nábytek (vybavení kanceláře pracovnic školní kuchyně, 
stoly pro vyučující) 112 115,00  Kč 

− vybavení (domov mládeže a praktická škola) 60 100,00  Kč 

− výpočetní technika (switch, záložní zdroje) 33 233,31  Kč 

− elektrospotřebiče a další pracovní pomůcky pro učební obory 30 771,00  Kč 

− učební pomůcky (hra boccia, model lidského trupu, generátor funkcí) 41 588,00  Kč 
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Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti 
Nárůst ostatních nákladů v hlavní činnosti o 127 048,21 Kč a v doplňkové činnosti 
o 27 324,03 Kč oproti stanovenému plánu (celková odchylka 46,78 %) nastal výplatou stipendií 
žákům oboru Pekař a technickým zhodnocením majetku do 40 tis. Kč. 
 
Účet 563 – Kurzové ztráty 
Na tomto účtu organizace účtovala v průběhu roku kurzovou ztrátu z projektu Erasmus+. 
Celkové náklady kurzové ztráty činí 10 239,14 Kč. 
 
Významné odchylky na účtech 524, 525, 528, 531 
V plánu doplňkové činnosti na účtu 525 je uvedena částka 154 000,00 Kč, která měla být 
uvedena v doplňkové činnosti na účtu 524 – zákonné sociální pojištění, na účtu 528 – jiné 
sociální náklady je uvedena částka 5 000,00 Kč, která měla být uvedena na účtu 531 – daň 
silniční. 
 

10.6 Výnosy 
Vývojový ukazatel celkových výnosů tj. srovnání plánu se skutečnosti je vyhodnocen 
odchylkou ve výši 11,72%, čímž organizace dodržela hladinu významnosti, která je 
stanovena ±10%.  
 
Níže uvádíme komentář k vybraným výnosový účtům s významností odchylky.  
 
Účet 602 -Výnosy z prodeje služeb 
V celkových výnosech z prodeje služeb byla dodržena stanovená hladina významnosti tohoto 
účtu –4,97 %.  Ve sledovaném roce nelze porovnat jednotlivé syntetické členění na tomto účtu, 
jelikož v plánu na rok 2018 je uveden souhrnný řádek.   
 
Účet 603 - Výnosy z pronájmu  
K odchylce 55,54 % došlo jiným způsobem účtování ve sledovaném roce výnosů z pronájmu 
a výnosů ze služeb – viz bod 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti, odstavec Pronájem 
majetku. 
 
Účet 646 – Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemku. 
Ve sledovaném roce organizace na základě kupní smlouvy prodala automobil Volswagen 
Transporter včetně tažného zařízení za celkovou cenu 17 000 Kč. Organizace odeslala 
zřizovateli v řádném termínu vyplněnou tabulku Hlášení o výnosech z prodeje movitého 
majetku svěřeného příspěvkové organizaci krajem za rok 2018.  
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Účet 649 – Ostatní výnosy 
Odchylka 22,77 % ve výši 4 553,45 Kč oproti plánu byla ovlivněna mimořádnými výnosy 
z plnění škodních událostí, náhrad za ztráty čipů, učebnic a obuvi žáků při ukončení studia. 
 
Účet 663 – Kursové zisky 
Organizace v průběhu roku účtovala kursové zisky z projektu Erasmus+. Celkové výnosy 
kurzových zisků činí 19 263,10 Kč. 
 

10.7 Péče o spravovaný majetek 
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem kraje - budovami, pozemky a movitým 
majetkem, na základě Přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

Budova školy 

− katastrální území Poruba - sever stavba – občanská 
vybavenost č.p. 1123 ostatní plocha 

parcela č. 1988/1

 
Soubor budov: 
− budova A (škola) = učebny, kabinety, pracoviště odborného výcviku, sociální zařízení, 

chodby, schodiště, výtah 

− budova B (domov mládeže) = pokoje, kanceláře, kulturní místnosti, sociální zařízení, 
chodby, schodiště, 2 výtahy 

− budova C (bývalé zdravotní středisko) = archivy, skladové prostory, pokoje, sociální 
zařízení, chodby, schodiště 

− budova D (provozní budova) = kuchyně, sklady, školní kuchyně, jídelna, školní 
restaurace, salonek školní restaurace, výměník, transformační stanice, dílny údržby, 
pracoviště odborného výcviku, knihovna, učebny, kabinety, přednáškový sál, sociální 
zařízení, šatny, chodby, schodiště, nákladové 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 technologickým 
zázemím, posilovna, společenský sál, sociální zařízení, šatny, chodby, schodiště, technické 
místnosti  

− koridory = spojují jednotlivé budovy 

− spojovací most = spojuje budovu E a budovu F 
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Budova Klimkovice  

− katastrální území Klimkovice stavba – občanská 
vybavenost č.p. 42 

parcela č. 514

− zahrada parcela č. 512

− ostatní plocha parcela č. 523/ 2

 
Dílčí inventarizační komise zkontrolovala podle inventární sestavy k 31. 10. 2018 stavby 
a pozemky s originálem Výpisu z katastru nemovitostí ze dne 6. 12. 2018. Následně po kontrole 
v rámci řádné periodické inventarizace majetku vypracovala Soupis částí inventarizačních 
položek majetku evidovaných na účtu 021 – stavby a účtu 031 – Pozemky. 
 
Investiční činnost 
Investiční příspěvek do fondu investic od zřizovatele 
Organizace financovala investiční činnosti z účelových prostředků od zřizovatele, které 
schválila Rada Moravskoslezského kraje usnesením ze dne 10. 4. 2018. Organizaci byl zaslán 
závazný ukazatel, který byl navýšen o investiční příspěvek do fondu investic na rok 2018 na 
níže uvedené investiční akce: 
 

Výměna střešní konstrukce budovy bazénu  9 449 238,18 Kč

Sanace střední zdi objektu bazénu   621 775,98 Kč

Zřízení přístupového, docházkového a informačního systému 
v rámci akce “Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských 
zařízení“ 

530 000,00 Kč

 
Zapojení fondu investic 
 

Technické zhodnocení budov 421 401,81 Kč

− Technické zhodnocení kamerového systému školy (rozšíření 
kamerového systému do šaten žáků) 

51 921,10 Kč

− Úprava 4 ks oken z fixních na otevírací – sportovní areál 163 128,52 Kč

− Rekonstrukce cvičné kuchyně – odloučené pracoviště 
Klimkovice 

206 352,19 Kč

Pořízení hmotného majetku 370 227,60 Kč

− Melanžér – odloučené pracoviště Klimkovice 144 165,00 Kč
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− Podlahový mycí stroj – školní kuchyně   57 433,00 Kč

− Dofinancování „Zřízení přístupového, docházkového 
a informačního systému“ 

168 629,60 Kč

Celková hodnota technického zhodnocení bazénu za rok 2018 10 106 104,16 Kč

− Výměna střešní konstrukce budovy bazénu  9 449 238,18 Kč

− Sanace střední zdi objektu bazénu 621 775,98 Kč

− Projektová dokumentace z r. 2017 35 090,00 Kč

 
Údržba a opravy 
Údržbu a opravy organizace financovala z provozních prostředků, vlastních zdrojů, doplňkové 
činnosti a investičního fondu 
 

Celkové náklady na údržbu a opravy v Kč   4 152 610,29 Kč 

1) Opravy a údržba nemovitého majetku dle zdrojů 
financování 

z provozních prostředků zřizovatele 1 125 572,39  Kč

výměna potrubí TUV a cirkulace 222 704,49  Kč

zaizolování potrubí – bazén (částečně DČ) 6 724,58  Kč

výměna vadného modulu MC 102 - bazén (částečně DČ) 14 704,95  Kč

oprava dveří 11 238,48  Kč

projektová dokumentace elektro – bazén (částečně DČ) 3 484,65  Kč

výměna dveří (sklad MTZ, šatna, kuchyň) 35 102,10  Kč

oprava dveří do dvora      4 420,00  Kč

oprava venkovního schodiště budovy E 135 384,53  Kč

malířské a natěračské práce 75 023,74  Kč

podlahářské práce 349 066,66  Kč

opravy datové kabeláže (učebny, kuchyň, kabinety)  85 138,60  Kč

výměna primárních svítidel bazénu (částečně DČ) 99 191,81  Kč

čištění žlabů, okapů, střech 5 785,66  Kč

oprava elektroinstalace v 2. NP 73 185,64  Kč

zaizolování potrubí bazénu (částečně DČ) 6 724,58  Kč
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použití investičního fondu 1 637 240,99  Kč

dofinancování akce „Změna systému provozu šaten“ 739 408,37  Kč

celková oprava zázemí a sociálního zázemí údržby 388 240,60  Kč

malířské a natěračské práce 141 272,49  Kč

oprava klimatizační jednotky ve školní kuchyni 368 319,53  Kč

vlastní zdroje 366 217,84  Kč

servisní údržba střech objektu 4 250,00  Kč

oprava poškozené fasády (částečně hrazeno Českou pojišťovnou) 12 699,92  Kč

výměna vybraných protipožárních dveří budovy 349 267,92 Kč

účelové prostředky od zřizovatele – příspěvek na provoz – ÚZ 
206 akce „Změna systému provozu šaten“ 546 711,40  Kč

2) Opravy výpočetní techniky, kopírovacích strojů a tiskáren 49 259,63  Kč 

3) Opravy vozového parku 1 815,00  Kč  

4) Oprava strojů, přístrojů a ostatního movitého majetku 199 617,96  Kč 

5) Opravy výtahu 11 063,03  Kč 

6) Ostatní opravy a údržba 65 048,43  Kč 

7) Opravy a údržba financované z doplňkové činnosti 150 063,62  Kč

 
Pojištění majetku, pojistné události 
Pojištění majetku 
Nemovitý a movitý majetek školy je centrálně pojištěn u České pojišťovny, a.s. prostřednictvím 
zřizovatele školy.   
 
Pojistné události 
Organizace přijala v roce 2018 od České pojišťovny pojistné plnění ze škodních událostí 
v celkové částce 13 410,00 Kč. 
 
Inventarizace majetku 
Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla v souladu § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 
Sb., účetnictví, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků v platném znění, na základě Příkazu ředitele č. 1/2018 – 
Organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018. 
Organizace majetek eviduje v softwaru FAUST. 
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Ředitel školy jmenoval k provedení inventarizace majetku a závazků ústřední inventarizační 
komisi a 26 dílčích inventarizačních komisí.  
Organizace zpracovala Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku 
a závazků za rok 2018 a vložila ji na Portál kraje dle pokynu zřizovatele k roční účetní závěrce. 
 
V roce 2018 organizace přijala dva nepeněžní dary na základě darovací smlouvy od dárců: 

− Asociace TRIGON, o.p.s., Ostrava-Poruba 
Herní sada Boccii v hodnotě 14 023,00 Kč – dar bude použit k vytváření podmínek 
a předpokladů přispívajících ke zkvalitnění života osob s handicapem. 

− Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace  
PC, monitor, tiskárna a skener v celkové hodnotě 2 635,38 Kč – dar bude sloužit pro potřeby 
školy. 

 

10.8 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
Doplňkovou činnost zřizovatel definoval organizaci v příloze č. 2 ke zřizovací listině. 
 
Okruhy doplňkové činnosti organizace dle zřizovací listiny – viz tabulka č. 6 této zprávy: 
1. Ubytovací služby. 
2. Hostinská činnost. 
3. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 
5. Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování. 
6. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
7. Pronájem majetku. 
8. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost. 
9. Zemědělství a prodej výpěstků. 
 
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podle okruhů doplňkové činnosti 
 

Okruh doplňkové činnosti Náklady Výnosy Hospodářský 
výsledek 

Ubytovací služby 68 458,40 274 146,86 205 688,46 

Hostinská činnost 581 820,03 587 170,04 5 350,01 
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Okruh doplňkové činnosti Náklady Výnosy Hospodářský 
výsledek 

Obchodní činnost (školní bufet) 0 0 0 

Provozování tělovýchovných 
a sportovních zařízení: 

1 345 063,47 1 625 945,41 280 881,94 

Pořádání rekvalifikačních 
a vzdělávacích kurzů 

0 0 0 

Závodní stravování  0  0 0 

Pronájem majetku 378 331,33 589 271,61 210 940,28 

Poskytování služeb pro zahradnictví 0 0 0 

Zemědělství a prodej výpěstků 0 0 0 

Celkem  2 373 673,23  3 076 533,92 702 860,69   

 
Za rok 2018 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku z okruhů doplňkových 
činností ve výši 702 860,69 Kč, který je finančním přínosem pro posílení hlavní činnosti.  
Zřizovatel v září 2018 vyhodnotil využití doplňkové činnosti v hospodaření minulých let 
a navrhl výmaz okruhu činností 122 – Obchodní činnost včetně zprostředkování, 136 – 
Poskytování služeb pro zemědělství, atd. a 149 – Zemědělství a prodej výpěstků. 
Organizace na tento návrh reagovala a neprodleně zažádala zřizovatele o výmaz výše 
uvedených okruhů činností. Výmaz bude dle sdělení zřizovatele proveden v roce 2019. 
 

10.9 Peněžní fondy 
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Počáteční stav 
v Kč 

Tvorba fondu 
v Kč 

Čerpání fondu 
v Kč 

Konečný stav 
fondu v Kč 

Finanční krytí 
v Kč 

1 042 738,76 28 523,51 697,00 1 070 565,27 766 177,77 

  
Rezervní fond z ostatních titulů – peněžní dary v Kč 

Počáteční stav 
v Kč 

Tvorba fondu 
v Kč 

Čerpání fondu 
v Kč 

Konečný stav 
fondu v Kč 

Finanční krytí
v Kč 

61 406,00 46 135,00 30 950,00 76 591,00 76 591,00 
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Tvorba fondu 
Přijaté finanční dary 

firma DHL Express 35 000,00 Kč na podporu činnosti školy 

Ing. Helena Zaviačičová 11 135,00 Kč 
na podporu výuky a soutěže žáků předmětu Technika 
administrativy 

 
Čerpání fondu 
V roce 2018 organizace čerpala finanční prostředky z darů přijatých od dárců z let 2015, 2016 
a 2017.  Nevyčerpané dary ve výši 76 591,00 Kč se převádí do roku 2019, od firmy DHL Expres 
47 736,00 Kč a 28 855,00 Kč od Ing. Heleny Zaviačičové. 
 

Dárce Využití daru Celková částka v Kč

Ing. Helena Zaviačičová Ubytování, cestovné – soutěže žáků v předmětu TEA 4 756,00 

DHL Expess 

Odměny žákům: 

− za sportovní turnaje 

− soutěže 
Doprava – výstava Flora Olomouc 

 
9 664,00 
6 298,00 

10 232,00 

 
Fond odměn 

Počáteční stav 
v Kč 

Tvorba fondu 
v Kč 

Čerpání fondu 
v Kč 

Konečný stav 
fondu v Kč 

Finanční krytí 
v Kč 

390 541,06 0 0 390 541,06 390 541,06 

 
Fond kulturních a sociálních potřeb 

Počáteční stav 
v Kč 

Tvorba fondu 
v Kč 

Čerpání fondu 
v Kč 

Konečný stav 
fondu v Kč 

Finanční krytí 
v Kč 

535 337,01 1 351 080,00 1 448 013,35 438 403,66 393 388,67 

 
Fond investic 

Počáteční stav 
v Kč 

Tvorba fondu 
v Kč 

Čerpání fondu 
v Kč 

Konečný stav 
fondu v Kč 

Finanční krytí 
v Kč 

117 401,91 13 015 362,16 13 029 884,56 102 879,51 102 879,51 
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10.10 Pohledávky 
Organizace vykazuje k 31. 12. 2018 celkový stav pohledávek 1 221 027,69 Kč, oproti roku 
2017 došlo k nárůstu o 309 773,12 Kč. Ve sledovaném roce je zřejmý nárůst na účtu 377, na 
kterém byly zaúčtovány pohledávky projektů Erasmus+ 307 840,79 Kč a Gramotnosti 
99 547,00 Kč. 
 

10.11 Závazky 
Stav závazků celkem k 31. 12. 2017 organizace vykazuje ve výši 11 822 405,80 Kč, jedná 
se o krátkodobé závazky z obchodního styku a krátkodobé přijaté zálohy vůči dodavatelům 
evidované na účtu 321 a 324, závazky vyplývající z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2017. 
Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti do 1 roku, do 3 let a starší 3 let. 
 

10.12 Kontroly 
V organizaci nebyla ve sledovaném období provedena žádná kontrola. 
 

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. 7,78 zaměstnanců. Skutečný počet zaměstnávaných osob 
se zdravotním postižením byl 12,70 zaměstnance. Organizaci za rok 2018 nevznikl žádný 
odvod do státního rozpočtu. 
 

10.14 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Za rok 2018 organizace zpracovala Výroční zprávu o poskytování informací s nulovými údaji. 
 

10.15 Projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců 
se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018 byla předložena školské 
radě k projednání dne 12. března 2019. Zaměstnanci budou s touto zprávou prokazatelně 
seznámení do 31. března 2019. 
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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 2018–2019 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 

V dubnu 2017 byla zpracována a předložena na MŠMT žádost na financování projektu: 

Název operačního 
programu: 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy: 
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ
a VOŠ I 

Číslo výzvy: 02_16_035 

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

Název projektu: Vzdělávání pro život 3 

Cíle projektu: 
− osobnostně profesní rozvoj pedagogů, učitelů odborného výcviku a asistentů pedagoga, 

prostřednictvím dalšího vzdělávání, 

− vzájemná výměna zkušeností a spolupráce mezi pedagogy různých SŠ, 

− spolupráce s odborníky z praxe, 

− podpora pedagogů prostřednictvím stáží, 

− prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků pomocí tandemové výuky, 

− podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Požadovaná částka: 1 802 019,– Kč 
Doba realizace: září 2017 – srpen 2019 
 
V únoru 2019 byla předložena na MŠMT žádost na financování projektu: 

Program ERASMUS+ 

Klíčová akce KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců 

Aktivita Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 

Příjemce Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba 

Název projektu Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu práce II 

Cíle projektu: 
− Rozvoj klíčových kompetencí a dovedností žáků nad rámec možností běžného školního 

vyučování formou zahraniční praxe. 

− Přinést žákům možnost získat pracovní zkušenosti v cizojazyčném prostředí s vazbou na 
odbornou problematiku. 
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− Zvýšit kvalitu odborné praxe a přizpůsobit praktickou přípravu účastníků současným 
potřebám trhu práce. 

− Přispět ke zdokonalení jazykových schopností, rozvoji komunikativních, sociálních 
a personálních kompetencí žáků. 

− Inspirovat se příklady dobré praxe, přenést know-how do vzdělávacího procesu. 

− Modernizovat výchovně vzdělávací proces ve směru sladění požadavků zaměstnavatelů 
a kompetencí absolventů školy. 

− Seznámit účastníky s kulturou a mentalitou obyvatel Itálie, tím zvýšit mezikulturního 
povědomí. 

− Využívat nástroje ECVET jako sjednocujícího evropského nástroje pro rozeznávání 
výsledků učení. 

− Přispět ke zlepšení kvality a posílení mezinárodní spolupráce, které je v souladu se 
strategickými dokumenty naší školy. 

Požadovaná částka: 86 043,– Euro 
Schváleno: 27. 5. 2019 
Doba realizace: červen 2019 – listopad 2020 
 
Aktivity v rámci projektu z výzvy 2017 ve školním roce 2018/2019 
− Poslední běh projektu ze žádosti 2017 od 8. 9. 2018 - 22. 9. 2018, Milano Marittima, 5 žáků 

oboru Kuchař-číšník-příprava jídel a 7 žáků oboru Hotelnictví a turismu. 

− Projektový den Erasmus+ dne 6. 11. 2018, žáci vybraných oborů byli seznámeni 
s proběhlými aktivitami a dále diskutovali s hostem, personalistkou Ilonou Urbanovou, 
na téma uplatnění na trhu práce. 

 
 

Projekt Gramotnosti CRPR o.p.s. 
Jedná o zavedení inovativního projektového vyučování na středních školách u oborů bez 
maturitní zkoušky jako nové výukové metody umožňující aktivně a na přiměřené úrovni 
rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje u žáků se socioekonomickým znevýhodněním v rámci 
čtenářské, matematické a finanční gramotnosti. Tyto aktivity vzešly z akčního výzkumu, 
provedeného zkušenými pedagogy všeobecného vzdělávání. 
Do projektu je zapojeno celkem 7 škol.  

Název operačního 
programu 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název projektu Gramotnosti CRPR o.p.s. 
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Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 

Žadatel / příjemce 
Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s., 
se sídlem Hamerská 314/30, 779 00 Olomouc 

Partner žadatele SŠ prof. Zdeňka Matějčka 

Finanční podíl 
příjemce 

10 514 948 Kč 

Finanční podíl 
partnera 

891 475 Kč 

Doba realizace 1/2017 – 12/2019 

Popis klíčových aktivit: 
− KA1 Řízení projektu 

− KA2 Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech 
SŠ bez maturity formou projektové výuky 

− KA3 Podpora a zvyšování motivace pro studium v oborech SŠ bez maturity  
1. volnočasové aktivity pro žáky 1. a 2. ročníků zaměřené na badatelskou výuku 
2. volnočasové aktivity pro žáky 3. ročníků zaměřené na vznik fiktivní firmy 

− KA4 Evaluace 
Cíle projektu: 
− vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného 

a kulturně odlišného prostředí v oborech středního vzdělávání bez maturitní zkoušky, 

− podpora funkční gramotnosti, 

− rozšíření volnočasových aktivit žáků, 

− motivace žáků pro vědu, badatelské činnosti a podnikání. 
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14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 
ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
VE VZDĚLÁVÁNÍ 

14.1 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. 
 

14.2 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 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). 

 

14.3 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 – Preventivní program školy 
Příloha č. 2 – Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů ve školním roce 2018/2019 
Příloha č. 3 – Protokoly o státní kontrole 
Příloha č. 4 – Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek 
Příloha č. 5 – Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2018/2019 
Příloha č. 6 – Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání  
Příloha č. 7 – Další vzdělávání v rámci celoživotního učení  
Příloha č. 8 – Projekty 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 1 – Preventivní program školy 
(dříve minimální preventivní program) 
Školní rok: 2018/2019 
 

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

 

Jméno a příjmení ředitele Radovan Maresz, Ing. 

Telefon a e-mail na ředitele 596 909 302, www.skolspec@sos-eridan.cz 

Jméno školního metodika prevence Martina Janoušková, Mgr. 

Telefon, e-mail 596 909 244, 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 s dobrou dostupností 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 pracoviště pro potřeby žáků, rodičů i pedagogů. 

 
 
 



 

 

 maturitní z toho 
speciálních 

učební 
obory 

z toho 
speciálních

Praktická 
škola 

Obchodní 
škola 

celkem 

počet 
tříd 

16+5 
dálkového 
studia 

4 30  21 5 2 60 

 

Počet oborů 18 

Celkový počet žáků 873 

  
I. SEZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY S MINIMÁLNÍM PREVENTIVNÍM 
PROGRAMEM (základní pravidla realizace programu) 

Preventivní program školy 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 se všemi přílohami. 
Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, 
č. j. - 21149/2016. 
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018.
Metodické doporučení pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení 
rizikového chování žáků.  
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 
rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.: 14423/99-22. 
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č. j. 11 691/2004-24. 
Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, 
č. j. 25 884/2003-24. 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005. 
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon, zákon č. 82/2015 Sb. (novela školského zákona). 
Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. 
Krizový plán školy. 
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení.  

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

Základem je spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované do Rámcového 
vzdělávacího programu školy. 



 

 

II. SEZNÁMIT KOLEGY S FILOZOFIÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU A ZAPOJIT JE DO JEHO REALIZACE 

Termín Témata 

porada 
20. 9. 2018 

Seznámení s obsahem PPŠ na školní rok 2018/2019, krizovým plánem. 
Programem proti šikanování, materiálem k prevenci a řešení kyberšikany. 
upozornění na informace a dokumenty k primární prevenci umístěné na 
webových stránkách školy. 

průběžně Nabídka metodických materiálů a besed pro třídní učitele – ve sborovně, 
elektronickou formou, umístění na server učitele. 

průběžně Předložení způsobu spolupráce ve vybraných předmětech. 

průběžně Nabídka odborné literatury, videokazet, informačních a metodických materiálů 
- seznam ve sborovně, umístění na server učitele, informace elektronickou 
formou. 

 Aktuální informace budou předány písemnou (elektronickou) či ústní formou 
nebo umístěny na webových stránkách školy. 

 Nabídka sociální diagnostiky třídy ve spolupráci se školním psychologem. 
Nabídka intervence ve třídách podle potřeby TU nebo situace. 
Nabídka stmelovacích programů. 

 
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 ŠPP 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 – intervence, stmelovací programy. 

Vytvoření týmu k řešení výskytu kyberšikany. 

Prevence předčasných odchodů žáků I. ročníků – průběžné sledování. 

Metodická podpora při tvorbě třídních pravidel. 

Metodická podpora pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. 



 

 

V. ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
Školní psycholog: 
Mgr. Jana Matochová Ph.D.  kabinet č. S/10            tel. 596 909 213 
Výchovný poradce, speciální pedagog:  
Mgr. Kateřina Teuerová   kabinet č. A/7             tel. 596 909 256 
Výchovný poradce: 
Ing. Karla Puffová   kabinet č. A/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   kabinet B6, A/9a  tel. 596 909 214   
 
VI. AKTIVITY PRO ŽÁKY 
A. tematické bloky s dětmi 

Výchovné pořady třída lektor datum 

Seznamovací 
dopoledne 

I. ročníky všech oborů školní psycholog, 
školní metodik 
prevence 

září, říjen 2018 

Drogy a já II. ročníky M, H oborů prožitkový program 
Renarkon 

listopad 2018 

Drogy a já, Vztahy v 
kolektivu 

I. +II. ročníky E, C, J 
oborů  

prožitkový program 
 

listopad 2018 

Komunikace, 
Tolerance a akceptace 
menšin 

I. +II. ročníky M, H 
oborů  

prožitkový program 
Renarkon 

březen 2019 

Komunikace a vztahy, 
Sexualita a vztahy 

I. +II. ročníky E, C, J 
oborů 

prožitkový program 
 

březen 2019 

Tolerance a akceptace 
menšin 

II. ročníky M, H oborů  
 

prožitkový program 
Renarkon 

březen 2019 

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 

Webinář HIV ve všech ročnících vysílání ČT1 průběžně 

 



 

 

Preventivní aktivity v rámci výuky 

Téma třídy   předměty 

Šikana ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ

Komunikace, asertivita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PPK

Zdravý životní styl ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ZDN, 
ČJL, DEJ 

Poruchy příjmu potravy ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PPK

Duševní hygiena ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Zvládání životních těžkostí ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, 
DEJ, TEV 

Sebevýchova, sebereflexe ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, 
DEJ, TEV 

Drogová problematika ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Rasová a jiná diskriminace ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ

Xenofobie a rasismus ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Kriminalita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Delikvence, kriminalita 
mládeže 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Netolismus (virtuální drogy) 
a patologické hráčství  

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Agresivita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL 

Ohrožování mravní výchovy 
mládeže 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 



 

 

Domácí násilí ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Úmluva o právech dítěte ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT,
PSP 

Kyberšikana, stalking, 
netolismus, nomofobie 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Sebepoškozování ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Závislost na politickém 
a náboženském extremismu 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Onemocnění HIV/AIDS ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PPK

Sport a doping ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, TEV

Životní cíle a žebříček hodnot ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Týrání a zneužívání dětí, 
včetně komerčního 
sexuálního zneužívání. 
Syndrom CAN 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP 

Podrobnější analýza umístěna na webových stránkách školy. 
 
Témata rizikového chování v rámci třídnických hodin 

Práce se třídou 

Drogová závislost. 

Problematika šikany, kyberšikany. 

Rizikové sexuální chování, rizikové chování a jeho právní dopady. 

Výchova k toleranci, Rasová a jiná diskriminace. 

Kriminalita mládeže. 

Zdravý životní styl. 

Komunikace, asertivita. 



 

 

Zvládání životních těžkostí, sebepoškozování, sociální dovednosti, prevence suicidálního 
chování. 

Doporučení při ozbrojeném útoku a výhrůžném telefonátu. 

Rizika facebooku, závislost na mobilních telefonech. 

Posměch ve škole, Efekt přihlížejícího, Jak se vyhnou srovnávání žáků, Jak přistupovat k 
dítěti v pubertálním vzdoru, Jak přistupovat k FOMO, Školský ombudsman – jeho poslání a 
role, Šikana učitele, Obecné metodické postupy uplatňované při vzdělávání žáků s PAS. 

 
B. jednorázové akce 

Besedy třídy lektor termín 

Nebezpečí kyberprostoru 
– stalking 

1.–4. ročníky Mgr. M. Koželuhová, 
BKB 

4. 9. 2018 

Volné téma podle potřeby školy  bude upřesněno 

Beseda s Policií ČR podle potřeby školy  bude upřesněno 

Sportovní den podle potřeby školy  bude upřesněno 

Projektový den podle potřeby školy pracovníci Diakonie bude upřesněno 

Den dětí podle potřeby školy  červen 2019 

Soutěže podle potřeby školy  průběžně 

 

Ostatní akce    

Evropské dny handicapu SČ, HT aktivní účast říjen 2018 

Světový den antikoncepce všichni žáci propagační materiál informační  26. 9. 2018 

o.s. FOD, Mensana 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  všichni žáci upřesnění v průběhu šk. roku průběžně 

Kulturní akce všichni žáci upřesnění v průběhu šk. roku průběžně 

Den řemesel všichni žáci prezentace výrobků a oborů květen 2018



 

 

Kariérové poradenství převážně 4. roč. návštěva DOD VŠ, VOŠ, 
besedy, Sokrates – informace, 
brožurky, konzultace 

průběžně 

Integrovaný záchranný 
systém 

všichni žáci  průběžně 

Diakonie, dobrovolnická 
činnost 

žáci oboru SČ  průběžně 

Spolupráce se studentskou 
radou 

všichni žáci konzultační schůzky, zapojení 
do Parlamentu dětí a mládeže 
města Ostravy, předávání 
informačních materiálů, 
pozvánek na akce apod 

průběžně 

 
Kroužky 

Florbal vozíčkářů FBC ABAK – Ostrava 

Boccia 

Terapeutická dílna Ergoterapie       

Terapeutická dílna Muzikoterapie    

Terapeutická dílna SRT    

Podrobnější údaje o aktivitách jednotlivých oborů a ročníků jsou k dispozici ve výroční zprávě 
školy. 
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

 Elektronická schránka důvěry na webu školy 

 



 

 

VII. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY 
A. vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby preventisty 
a ostatních pedagogů 

zřízeno místo forma 

1. 9. 2018 sborovna 
server učitele 

Informační materiály, seznam videokazet a DVD, seznam 
odborné literatury 

1. 9. 2018 kabinet Knihovna, videotéka 

 www školy 
server učitele 

Krizový plán, Program proti šikanování 

 kabinet Propagační materiál, letáčky, plakáty 

 www školy Informační zdroje – odkazy na webové stránky 

 www školy 
server učitele 

Kyberšikana, metodické materiály pro učitele 

 www školy Stalking 

od 29. 2. 2013 www školy Interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 

 
B. Zřízení nástěnky 

termín místo téma 

září vestibul SŠ Světový den antikoncepce 

16. 10. 2018  Světový den výživy 

11. 11. 2018  Den boje proti drogám 

16. 11. 2018  Mezinárodní nekuřácký den 

1. 12. 2018  Světový den proti AIDS 

7. 4. 2019  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. 2018 sborovna, webové stránky 
školy, server učitele 

Seznam institucí a organizací 

12. 9. 2018 kabinet Nabídka výchovných pořadů, výcvikových kurzů



 

 

 
VIII.  AKTIVITY PRO PEDAGOGY (přednášky, kurzy, dotazníky, informační 
materiály) 

místo forma téma 

sborovna, web školy, 
elektronická pošta 

písemná Informační materiály, témata besed, informační zdroje 

sborovna, web školy písemná Mezipředmětová spolupráce 

přednáškový sál pedagogické  
porady 

Vyhodnocení dotazníků, aktuální informace 
z odborného tisku, novin a internetu 

sborovna, 
elektronická pošta 

písemná Nabídka výchovných pořadů 

sborovna, 
elektronická pošta 

písemná Nabídka vzdělávacích kurzů, školení a seminářů 

přednáškový sál beseda Kyberšikana 

přednáškový sál beseda Dle požadavků pedagogů a aktuální nabídky 

web školy, server 
učitele elektronická 
pošta 

 Metodické materiály 

 
IX. AKTIVITY PRO RODIČE 
Informovat školskou radu a získat podporu (nejlépe finanční) 

Informace pro rodiče 
Prokazatelné poučení 
o dokumentech k primární 
prevenci 

20. září 2018 Třídní schůzky pro rodiče prvních 
ročníků 
Webová stránka školy  

schůze Školské rady  Seznámení s filosofií PPŠ 

beseda pro rodiče upřesnění 
během roku 

Dle vybraného tématu 

sekundární prevence dle potřeby 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, 20. září 2018 Informace pro rodiče  



 

 

webové stránky školy Program proti šikanování, Krizový plán 
PPŠ, Školní strategie prevence 

beseda upřesnění během roku Dle vybraného tématu 

 
X. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY (PPP, lékaři, nízkoprahová 
zařízení, OPD, OHS, policie městská i státní, okresní protidrogový koordinátor) 

Instituce forma spolupráce poznámky 

PPP, krajský metodik prevence Konzultace  

Centrom konzultace, besedy  

AZhelp konzultace, besedy  

OSPOD MÚ konzultace  

Městská policie, Policie ČR konzultace, beseda  

Renarkon o.p.s. konzultace, beseda  

Krizové centrum pro rodinu a děti konzultace, beseda  

o.s. Faust konzultace, beseda  

Stonožka návštěva, spolupráce  

Centrum sociálních služeb Ostrava návštěva, beseda  

Diagnostický ústav – SVP Ostrava návštěva, beseda  

Dětský psychiatr, psycholog konzultace  

Diakonie Ostrava návštěva, beseda, 
projektový den 

 

Mental café návštěva  

Bílý nosorožec beseda  

 
XI.  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 exkurse, 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 

Bílý nosorožec besedy 

 
B. DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, obecní úřady všech úrovní, úřady práce 

Instituce (jméno) forma spolupráce 

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 

ADRA – dobrovolnické centrum zapojení žáků do dobrovolnické činnosti 

 
 



 

 

XII. PROPAGACE (místní a regionální tisk, TV, školní časopis, rozhlas) 

Téma Forma propagace 

Mezinárodní den boje proti AIDS Školní rozhlas, regionální tisk 

Dokumentace o jednotlivých akcích školy Školní kronika, www.skolspec.cz 

 
XIII. 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 

 
XIV. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ 

dle platných školských dokumentů 

Školní řád, Krizový plán, Program proti šikanování 

Směrnice ředitele č. 11/2017 Řešení problémů spojených s užíváním návykových látek 
a alkoholu žáky 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol  
a školských zařízení, č. j. - 21149/2016 

Příkaz ředitele pro zaměstnance školy - Řešení konzumace tabákových výrobků u žáků 
ve škole 

Traumatologický plán 

 
XV. Konzultace, krizová intervence 
Ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ budou průběžně poskytovány žákům a jejich rodičům konzultace 
v problémech rizikového chování žáků. 
 
XVI. 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. 

 
XVII. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
Výsledky dotazníkových šetření – webové stránky školy. 
Krizový plán školy – viz webové stránky školy, server učitelé. 
Program proti šikanování – viz webové stránky školy, server učitelé. 
Školní preventivní strategie na období 2015–2019, server učitelé. 
Školní preventivní strategie.  
Program poradenských služeb. 
Vlastní hodnocení školy za období 2013–2016. 
SWOT analýza rizikového chování žáků. 
Opatření k předčasným odchodům žákům ze školy. 
Výsledky online dotazníkového šetření pro žáky „Identifikace rizikových oblastí  
u dospívajících“, „Škola a šikana“, „Klima třídy“ – server učitelé. 
 
XVIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Tento dokument je zveřejněn na www.skolspec.cz , na serveru: učitele a ve sborovně 
na nástěnce (budova E, přízemí). 
Zaměstnanci a žáci jsou prokazatelně seznámeni s dokumenty k primární prevenci a třídní 
učitelé informují o těchto dokumentech zákonné zástupce žáků zápisem do žákovských knížek. 
Příloha č. 1 Návrh na akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování  

 
Zpracovala:         Mgr. M. Janoušková 
 
PPŠ předložen řediteli, v plném rozsahu schválen:   Ing. Radovan Maresz 
 
Datum: 19. 9. 2018 
 



 

 

Příloha č. 2 – Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů ve školním roce 2018/2019 

Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů vzdělání ve školním roce 2018/2019 (k 30. 9. 2018) 
 

Obor vzdělání Mentální 
postižení 

Tělesné 
postižení 

Zrakové 
postižení 

Sluchové 
postižení 

Vada 
řeči SPU SPCH PAS Více 

vad 

Celkem
žáků se 

SVP 

18-20-M/01 
Informační technologie 

0 9 2 0 7 5 2 12 6 43 

75-41-M/01  
Sociální činnost 

0 6 1 0 3 6 0 1 0 17 

65-42-M/01 
Hotelnictví 1. – 3. roč. 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5-51-H/01 
Kuchař-číšník-příprava 
jídel 

2 0 0 0 2 2 4 0 1 11 

29-53-H/01 
Pekař 

0 1 0 0 1 4 2 0 2 10 

29-54-H/01 
Cukrář  

0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

Celkem žáků v H, M 
oborech: 2 17 3 0 14 19 8 13 9 85 

 



 

 

Obor vzdělání Mentální 
postižení 

Tělesné 
postižení

Zrakové 
postižení 

Sluchové 
postižení 

Vada 
řeči VPU VPCH PAS Více 

vad 

Celkem 
žáků se 

SVP 

29-51-E/01 
Potravinář výroba   

9 1 0 0 2 0 5 2 2 21 

41-52-E/01 
Zahradnické práce 

10 1 0 0 1 2 1 5 4 24 

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

8 2 0 0 3 1 1 5 7 27 

75-41-E/01 
Pečovatelské služby 

10 1 0 0 3 1 3 4 4 26 

69-54-E/01 
Provozní služby 

12 0 0 0 0 0 1 1 9 23 

33-58-E/01 
Zpracovatel přírodních 
pletiv 

10 3 0 0 1 0 0 2 7 23 

66-51-E/01 
Prodavačské práce 

21 1 0 1 2 0 1 0 3 29 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 
služby 

16 0 0 2 2 1 3 3 5 32 

 
 



 

 

Obor vzdělání Mentální 
postižení 

Tělesné 
postižení 

Zrakové 
postižení 

Sluchové 
postižení 

Vada 
řeči VPU VPCH PAS Více 

vad 

Celkem 
žáků se 

SVP 

78-62-C/02 
Praktická škola 
dvouletá 

13 0 0 0 0 0 0 11 7 31 

78-62-C/01 
Praktická škola 
jednoletá 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 6 

63-51-J/01 
Obchodní škola 

2 5 1 0 0 1 0 3 3 15 

Celkem žáků v E, C 
a J oborech: 114 14 1 3 14 6 15 36 54 257 

Celkem žáků se SVP 
ve škole 116 31 4 3 28 25 23 49 63 342 

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



 

 

Příloha č. 3 – Protokoly o státní kontrole 

Kontrola z ČŠI v tomto školním roce neproběhla žádná. 
 
 



 

 

Příloha č. 4 – Tabulky s přehledem výsledků maturitních zkoušek 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním (jaro 2019) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěchpřihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

IT 
18-20-M/01 11 10 9 10 10 2,900 

SČ 
75-41-M/01 41 26 17 23 26 3,962 

HT 
65-42-M/01 24 22 21 21 21 3,273 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

16 16 10 15 16 3,688 

AJ 

IT 
18-20-M/01 11 10 10 10 10 1,400 

SČ 
75-41-M/01 40 26 21 23 26 3,038 

HT 
65-42-M/01 23 21 21 20 19 2,476 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

14 14 10 13 14 3,429 

M 

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

SČ 
75-41-M/01 1 0 0 x x x 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

2 2 1 x x 4,500 

Pr
of

ilo
vá

 

HDW 
IT 

18-20-M/01 

11 10 x x 10 2,600 
OPS 11 10 x x 10 2,300 
SPR 11 10 x x 10 1,900 
SPL 

SČ 
75-41-M/01 

41 26 x x 26 2,038 
SOP 41 26 x x 26 1,731 
PPK 41 26 x x 26 1,346 
EKP 

HT 
65-42-M/01 

24 22 x x 19 2,773 
HOP 24 22 x x 21 2,864 
SPR 24 22 x x 22 2,091 
SPP PAS 

75-31-M/02 
Dálková forma 

vzdělávání 

16 16 x x 16 1,625 

PSY 16 16 x x 16 1,750 

TVM 16 16 x x 16 1,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2019) 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěchpřihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

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

SČ 
75-41-M/01 18 17 8 9 6 4,412 

HT 
65-42-M/01 5 5 1 2 2 4,400 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

6 6 4 1 x 3,833 

AJ 

SČ 
75-41-M/01 15 14 2 9 5 4,429 

HT 
65-42-M/01 5 5 1 3 4 4,000 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

4 4 1 0 x 4,750 

M 

SČ 
75-41-M/01 1 1 0 x x 5,000 

PAS 
75-31-M/02 

Dálková forma 
vzdělávání 

1 1 0 x x 5,000 

Pr
of

ilo
vá

 

SPL 
SČ 

75-41-M/01 

9 8 x x 7 3,375 
SOP 9 8 x x 7 3,375 
PPK 9 8 x x 8 2,500 
EKP 

HT 
65-42-M/01 

5 5 x x 4 3,600 
HOP 3 3 x x 3 3,000 
SPR 2 2 x x 2 3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2018/2019 

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch

IT řádný 7 2 1 2,220 x x x x 
opravný x x x x 0 0 1 3,200 

SČ řádný 13 1 12 2,423 2 0 6 3,575 
opravný x x x x 3 0 8 2,745 

HT řádný 16 0 6 2,727 0 0 2 3,900 
opravný x x x x 4 0 2 3,500 

PAS 
(DFV) 

řádný 8 1 8 2,325 x x x x 
opravný x x x x 4 0 4 2,625 

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) 
SOP Sociální péče 
SPL Sociální politika 
EKP Ekonomika a podnikání 
HOP Hotelový provoz 
PSY Psychologie 
SPP Speciální pedagogika 
PPK Přímá péče o klienta (praktická zkouška) 
TVM Tělesná výchova s metodikou (praktická zkouška) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2016/2017 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2019) Podzimní termín (podzim 2019) 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl přihlášených prospěl prospěl 

s vyzn. neprospěl přihlášených

SČ 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 0 0 1 1 x x x x 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání  
SČ Sociální činnost 

 
Přehled výsledků opravných a náhradních zkoušek za školní rok 2017/2018 

Obor Termín 
Jarní termín (jaro 2019) Podzimní termín (podzim 2019) 

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 1 1 x x x x 

SČ 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 6 0 6 12 1 0 1 2 

HT 
65-42-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 2 0 4 6 0 0 1 1 
SČM 

(DFV) 
75-41-
M/01 

řádný x x x x x x x x 

opravný 2 0 11 13 0 0 4 4 

Vysvětlivky použitých zkratek 
Obory středního vzdělání 
IT Informační technologie 
SČ Sociální činnost 
HT Hotelnictví 
SČM (DFV) Sociální činnost pro národnostní menšiny (dálková forma vzdělávání) 

 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 5 – Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 
2018/2019 

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 
Český jazyk 77,3 6 33 2. stupeň 31 4. stupeň 
Matematika 29,8 4 9 4. stupeň 15 4. stupeň 

Anglický 
jazyk 67,4 12 21 4. stupeň 15 3. stupeň 

 

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 

Český jazyk 77,3 6 44 3. stupeň 
Matematika 29,8 4 44 4. stupeň 

Anglický 
jazyk 67,4 12 44 4. stupeň 

 
 
 
 



 

 

Příloha č. 6 – 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) 

40 Quality Hotel Ostrava City**** 
Hotel CLARION KONGRES HOTEL Ostrava 
Lázně Klimkovice Aqua Klim, s. r. o. 
Restaurace ADAGIO 
Restaurace AURA 
Restaurace AURA SAREZA 
Restaurace Třebovický mlýn 
Restaurace PALETA 
Restaurant & music club GARAGE 
Resaurace Třebovická Role 
Kavárna Elektra 
Restaurace „U Radnice“ 
Restaurace Pod Muzeem 
TESCO Stores CR a.s. 
Cukrárna Žídek Hlučín 
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 
KB INVESTMENT COMPANY s.r.o., 
Domov pro seniory SLUNEČNICE 
Domov pro seniory SLUNÍČKO 



 

 

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 O.-Poruba 

 
 
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-příprava 
jídel, 
Stravovací a ubytovací služby, Cukrář, Pekař, 
Potravinářská výroba 
Pořádání soutěží a podpora při účasti na 
odborných soutěžích AHOL CUP, Gastro 
Bidvest cup, Moravský kuchař, Brněnský 
soudek vysílání odborníků z praxe při 
závěrečných zkouškách, pořádání odborných 
seminářů a kurzů – Barista, Barmanských 
kurzů, vyřezávání ovoce a zeleniny – kurz 
Carvingu, 

Podpora při pořádání 
soutěží, zasílání 
odborných publikací 
a periodik z oboru, 
účast na odborných 
akcích 

 
 



 

 

 

Firmy 
(jiné formy 
spolupráce než 
zajišťování 
praktického 
vyučování)  

  

0 -  

Další partneři 
(např. úřad práce, 
obec…) 

  

0 -  

 
Stipendia žáků 

Počet udělených 
stipendií Firmy poskytující stipendium 

0 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 7 – Další vzdělávání v rámci celoživotního učení  

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 

 
 
 
 



 

 

Příloha č. 8 – Projekty 

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  
 

Praxe žáků 
v italských 
podnicích pro 
lepší uplatnění 
na trhu práce 

ERASMUS+ 2017-1CZ01-KA102-034590 příjemce 59 833 EUR 

Mobilita žáků        
a pracovníků 
v odborném 
vzdělávání              
a přípravě. 

1. 6. 2017 - 
30. 11. 2018 

Gramotnost 
CRPR o.p.s. 

Výzkum, vývoj 
a vzdělávání  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 

příjemce 
Centrum pro rozvoj a 
podporu regionů o.p.s., 
se sídlem Hamerská 
314/30, 779 00 Olomouc 
 
Škola je partner 

10 514 948 Kč 
 
 
 
 
891 475,20 Kč 

Podpora funkční 
gramotnosti žáků   
s SVP v oborech 
středního vzdělání 
bez mat. zkoušky 
formou projektové 
výuky. Podpora a 
zvyšování motivace 
pro studium. 

1/2017 – 
12/2019 
 

Vzdělávání pro 
život 3 

Výzkum, vývoj 
a vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006010 příjemce 1 802 019,00 Kč 

Rozvoj ped. 
pracovníků 
prostřednictvím 
DVPP, odborných 
stáží, apod. 
Tandemová výuka. 
Podpora žáků 
ohrožených 
školním 
neúspěchem. 

1. 9. 2017 - 
31. 8. 2019 

 



 

 

Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zd
roj 
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  
 

Praxe žáků 
v italských 
podnicích pro 
lepší uplatnění 
na trhu práce 
II. 

ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA102-060166 příjemce 86 043 EUR 

Mobilita žáků 
a pracovníků 
v odborném 
vzdělávání a 
přípravě. 

3. 6. 2019 -
02. 12. 2020 

 
 
 



 

 

 
 


