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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 
IČO:  13644319 
 

1.1 Účel zřízení 

Hlavní činností organizace, a tedy účelem zřízení, je uskutečňovat/poskytovat vzdělávání a výchovu žáků 
v souladu se vzdělávacími programy jednotlivých oborů vzdělání. 
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 
− poskytuje střední vzdělání 
− poskytuje střední vzdělání s výučním listem 
− poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou 
− poskytuje žákům středních škol (případně studentům VOŠ) ubytování v domově mládeže; výchovně 

vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných 
škol; zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování a vede je k smysluplnému využívání 
volného času prostřednictvím nabídky zájmových činností; v případě hodném zvláštního zřetele 
může být do domova mládeže umístěn i žák druhého stupně základní školy 

− zabezpečuje stravování žáků a studentů 
− zabezpečuje stravování zaměstnancům organizace 

Služby pro veřejnost: 
− pronájmy sportovního areálu 
− rodinné a společenské akce ve školní restauraci/v baru Maketa  
− pronájem přednáškového sálu, kinosálu 
− ubytování/stravování 
− pořádání společenských akcí včetně obsluhy a menu 
− rekvalifikační kurzy, semináře 
− prodej zahradnických výrobků 
− prodej cukrářských výrobků 
− prodej pekařských výrobků 
− prodej košíkářských výrobků 
− aranžování květin 
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1.2 Charakteristika školy 

− Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka.  
Profesor Zdeněk Matějček se celý život věnoval dětské psychologii, zejména zdravotně 
znevýhodněným dětem a dětem deprivovaným, dětem vychovávaným v ústavní péči.  
Dne 16. 8. 2022 jsme si s hlubokou úctou připomněli 100. výročí narození pana profesora, aktivity 
oslav významného výročí přesáhly i do školního roku následujícího.  

− Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
− Střední škola, jako právnická osoba, sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.  
− Areál hlavního sídla školy je situován na dopravně velmi výhodném místě, a to jak z hlediska 

dostupnosti hromadné dopravy, tak z hlediska osobní automobilové dopravy; je komplexem 
převážně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání a pro 
odborný výcvik některých oborů. Odloučená pracoviště v Klimkovicích a v Nové Vsi jsou taktéž 
dopravně dobře dostupná a poskytují zázemí pro odborný výcvik oborů cukrářských 
a zahradnických. Výchovu mimo vyučování zabezpečuje domov mládeže. K výuce tělesné výchovy 
a k volnočasovému sportovnímu vyžití slouží sportovní areál, jehož součástí jsou dvě tělocvičny, 
posilovna, plavecký bazén a venkovní prostor. Součástí areálu školy je také společenský 
a přednáškový sál, čítárna a klubovny.  

− Škola disponuje vzdělávací nabídkou dvou desítek oborů středního vzdělání, středního vzdělání 
s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě 
vzdělávání. Vzdělávací nabídka je příležitostí i pro příslušníky etnických skupin a příslušníky 
národnostních menšin v obou formách vzdělávání.  

− Standardní vybavení školy tvoří kmenové učebny, odborné učebny pro výuku informačních 
a komunikačních technologií, pro výuku psaní na počítači, cizích jazyků. Odbornému výcviku je 
k dispozici školní cvičná kuchyně s restaurací, cvičná prodejna, šicí dílna, cvičný byt pro výuku 
pečovatelství, košíkářská dílna, školní cukrárna, zahradnické odborné učebny a další odborné učebny 
a dílny. V tomto školním roce bylo připravováno další pracoviště odborného výcviku – školní bufet 
pro žáky oboru Prodavačské práce. 

− Žákům a jejich rodičům je k dispozici školní poradenské pracoviště, v němž působí erudované 
pedagogické pracovnice – školní psycholožka, speciální pedagožky, výchovné poradkyně a školní 
metodička prevence.  

− Všichni učitelé teoretického vyučování nabízejí žákům a jejich zákonným zástupcům prostor pro 
konzultaci problémů souvisejících se vzděláváním. Škola nabízí žákům doučování dle aktuálních 
potřeb žáků. 

− Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, do kterých lze formou individuální integrace zařadit 
maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách speciálních, ve kterých 
se vzdělává v souladu s příslušnými právními předpisy nižší počet žáků. Na základě doporučení 
školského poradenského zařízení škola zřizuje funkce asistenta pedagoga. 

− Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami využívají v souladu s právními předpisy bezplatně 
speciální učebnice, speciální didaktické, kompenzační a rehabilitační pomůcky. 

− Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci mají možnost stravování ve školní jídelně. Školní kuchyně 
je vybavena v souladu s hygienickými normami, vybavení se průběžně doplňuje a modernizuje. 
V tomto školním roce došlo ke zprovoznění tří moderních zařízení (pánev a dva kotle). Školní 
kuchyně je taktéž jedním z pracovišť odborného výcviku. 

− Pro veřejnost škola doplňkově nabízí pořádání společenských akcí a rodinných oslav ve školní 
restauraci/školním baru, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, prodej 
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zahradnických, košíkářských a cukrářských výrobků, aranžování květin, pronájem sportovního 
zázemí, pronájem plaveckého bazénu, plavání pro veřejnost. Všechny nabízené služby byly 
ve sledovaném školním roce negativně ovlivněny pandemickou situací. 

Multifunkční vybavení školy, vzdělávací nabídka, erudovaný pedagogický sbor a zázemí vytvářené 
dalšími zaměstnanci školy jsou předpokladem pro to, aby škola byla příznivým místem pro propojení 
vzdělávání žáků zdravých i žáků zdravotně handicapovaných, místem pro naplňování volného času jak 
žáků, tak zaměstnanců, sportovních organizací a zájemců z řad obyvatel, místem poskytování služeb 
úzce propojených s přípravou našich žáků pro profesní život. 
V březnu 2022 byla škola zařazena jako jedna z organizací kapacitně vyhovujících pro ubytování 
válečných uprchlíků. V ubytovacím zařízení - v samostatné budově bylo vytvořeno 30 pobytových míst 
pro občany Ukrajiny. 
Vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 probíhalo v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 
a dlouhodobým zákazem přítomnosti žáků ve škole z velké části distanční formou, taktéž řada dříve 
běžných školních i mimoškolních aktivit byla zčásti nebo zcela utlumena. Školní rok byl negativně 
poznamenán taktéž nepoměrně vyšší nemocností pedagogických pracovníků. Přestože byl školní rok 
2021/2022 složitý, svou činnost úspěšně zahájil Středoškolský pěvecký sbor profesora Zdeňka Matějčka. 

Organizační struktura:  
− ředitelka školy 
− úsek teoretického vyučování 
− úsek praktického vyučování 
− úsek výchovy mimo vyučování (domov mládeže a sportovní areál) 
− úsek ekonomický 
− úsek správy/údržby budov 

Odloučená pracoviště: Čs. legií 42, 742 83 Klimkovice; U Hrůbků 115, 709 00 Ostrava-Nová Ves 
 

1.3 Údaje o vedení školy 

Poradní sbor ředitelky 
Mgr. Ivana Jírů ředitelka školy 
Mgr. Mráček Richard statutární zástupce ředitelky školy  
 zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování 
Mgr. Pilichová Dáša zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování 
Mgr. Gilar Jiří zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování 
Mgr. Zapletalová Lenka zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování 
Mgr. Krnáčová Jaromíra vedoucí ekonomického úseku 
Ing. Šimíček Michal vedoucí správy majetku – do 31. 5. 2022 
Richard Chlebek vedoucí úseku údržby a ostrahy – od 1. 6. 2022 
Bc. Petrovský Ivo vedoucí vychovatel 
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1.4 Adresa pro dálkový přístup a důležitá telefonní čísla 

e-mail: sszm@po-msk.cz; skolspec@skolspec.cz  
webové stránky: www.skolspec.cz 
datová schránka (ID DS): 9sjfcqr 
škola – recepce: 596 909 310, 596 909 111 
ředitelka: Mgr. Ivana Jírů    596 909 301   605 881 125 
sekretariát ředitelky: Nikola Jeziorská    596 909 302  
statutární zástupce ředitelky: Mgr. Richard Mráček  596 909 282 
zástupci ředitelky: Mgr. Jiří Gilar   596 909 313 
 Mgr. Dáša Pilichová  596 909 309 
 Mgr. Lenka Zapletalová  596 909 303 
 Mgr. Richard Mráček  596 909 282 
sekretariát zástupců TV: Eva Bílková   596 909 222 
vedoucí ekonomického úseku: Mgr. Jaromíra Krnáčová  596 909 314 
vedoucí správy majetku: Ing. Michal Šimíček  596 909 317 
vedoucí údržby a ostrahy: Richard Chlebek   596 909 317 
domov mládeže: Bc. Ivo Petrovský   596 909 210 
 

1.5 Údaje o školské radě 

Ve školním roce 2021/2022 pracovala školská rada ve složení: 
předsedkyně: Mgr. Eva Sroková  zástupkyně zřizovatele 
členové: Ing. Zbyněk Obdržálek zástupce zřizovatele 
 Mgr. Taťána Vysocká zástupkyně pedagogických pracovníků  
 Richard Barnišin  zástupce pedagogických pracovníků 
  Pavlína Semanová zástupkyně zákonných zástupců žáků 
 Jan Rychtar  zástupce žáků 
 
Jednání školské rady se v průběhu školního konalo celkem třikrát, a to jak prezenčně tak elektronicky. 
Prezenčního jednání se jako host zúčastnila ředitelka školy.  
 
Školská rada projednala a schválila:  
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 (14. 10. 2021)  
Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 (29. 3. 2022)  
Stipendijní řád pro žáky oboru pekař (17. 5. 2022) 
Školní řád s platností od 1. 9. 2022 (26. 8. 2022) 
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2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

Všechny obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, obory středního vzdělání s výučním listem 
a obory středního vzdělání realizované střední školou prošly řádným schvalovacím řízením a byly 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školu schváleny a zařazeny do školského rejstříku. 
Druhy studia:  střední vzdělání  
 střední vzdělání s výučním listem 
 střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Formy vzdělávání:  denní  
 dálková 
Vzdělávání ve střední škole probíhá podle schválených pedagogických dokumentů. 
Obor 63-51-J/01 Obchodní škola nebyl ve školním roce 2021/2022 realizován, neboť v přijímacím řízení 
uchazeči o studium neprojevili zájem. 
 

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 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. 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, 
vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9 325/2009-23. 
 

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 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 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 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 Prodavačské práce,  
vydalo MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23.  

69-54-E/01 Provozní služby 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 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 Pečovatelské služby,  
vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23.  
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2.3 Obory středního vzdělání – denní forma vzdělávání 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 
Školní vzdělávací program zpracován dle RVP pro obor vzdělání 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 Praktická škola dvouletá,  
vydalo MŠMT dne 1. 9. 2010, č. j. 13 155/2010-28. 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
ŠKOLY 

 

  Přepočtený 
počet Plnění kvalifikace 

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 37,09 94,61 % 

Učitelé odborných předmětů 26,60 97,49 % 

Učitelé odborného výcviku 40,00 95,00 % 

Asistenti pedagoga 24,77 100,00 % 

Celkem  128,46  

 

Speciální pedagogové  1,00 

Školní psycholog 1,00 

 

Úsek domova mládeže  

Vychovatelé + AP na DM 8,75 

Bezpečnostní pracovník (noční dozor) 1,00 

 

Nepedagogičtí pracovníci  

Správa školy 11,72 

Školní jídelna 8,28 

Údržba 5,78 

Úklid 11,08 

Vrátný – telefonista 4,12 

Plavčík a obsluha bazénu (financováno z ost. zdrojů) 4,70 

Knihovnice 0,00 

Sportovní areál 1,00 

Celkem 46,68 

 
Celkem za organizaci 186,89 pracovních úvazků. 
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4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

4.1 Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách se řídí následujícími právními předpisy a dokumenty: 
− zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání 
ve SŠ (§ 60 – organizace přijímacího řízení, § 60a – přihláška, § 60b – obsah a forma přijímacích 
zkoušek, § 60c – organizace přijímacích zkoušek, § 60d – hodnocení výsledků přijímacího řízení, 
§ 60e – rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí, § 60f – další kola přijímacího řízení, 
§ 60g – zápisový lístek), 

− vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 40 – přihláška je podána 
včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli 
nebo svátek, je jím následující pracovní den; lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána 
přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní 
poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě) 

− nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

− sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterým se stanoví 
termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021, č. j. MSMT-34536/2020-1 
ze září 2020, 

− 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 2020/2021, vydaným Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, resp. kapitolou 6.1 z výše uvedeného souboru pedagogicko-organizačních 
informací – Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře, 

− opatřením obecné povahy č. j. MŠMT-43073/2020-3. 
 
Složení přijímací komise: 
Předseda:  Mgr. Ivana Jírů, ředitelka 
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 Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022  

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou konali uchazeči jednotnou přijímací zkoušku, když tato zkouška 
se konala v 1. kole přijímacího řízení ve všech oborech denní i dálkové formy vzdělávání.  
Školní přijímací zkouška byla součástí přijímacího řízení v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.  
 

4.2.2 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní 
zkouškou 

Každý uchazeč mohl jednotnou přijímací zkoušku – 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. Pro přijímací řízení byl při hodnocení uchazeče vždy použit lepší výsledek jednotné přijímací 
zkoušky.  
 
Kritéria přijímacího řízení v oborech hotelnictví a turismus, informační technologie 
a sociální činnost 

V souladu s § 60 odst. 2 a § 60d školského zákona zveřejnila ředitelka školy jednotná kritéria 
pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní 
zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění. 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotila ředitelka školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky, 
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
c) dalších skutečností – umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně. 
 
Kritéria přijímacího řízení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 

V 1. kole přijímacího řízení hodnotila ředitelka školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky, 
b) výsledků školní přijímací zkoušky, 
c) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
d) dalších skutečností – umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně + vzdělávání v ZUŠ 
V rámci školní přijímací zkoušky se ověřovaly dovednosti uchazeče v oblasti hudební výchovy, 
výtvarné výchovy, tělesné výchovy a komunikační schopnosti uchazeče.  
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Kritéria přijímacího řízení v dálkové formě středního vzdělání s maturitní zkouškou – obor 
Pedagogika pro asistenty ve školství  

V 1. kole přijímacího řízení hodnotila ředitelka školy uchazeče podle 
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky, 
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. 

 

4.2.3 Obory s výučním listem a bez výučního listu 

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem a bez výučního 
listu 
V souladu s § 60 odst. 2 školského zákona zveřejnila ředitelka školy kritéria pro přijímací řízení na školní 
rok 2022/2023 do jednotlivých oborů středního vzdělání s výučním listem a bez výučního listu 
a způsob hodnocení jejich plnění. 
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60d školského zákona hodnotila ředitelka školy uchazeče podle 
následujících kritérií: 
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,  
b) další skutečnosti – umístění uchazeče na 1. až 3. místě ve vědomostních nebo odborných 

soutěžích krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovně) 

V následných dvou kolech přijímacího řízení ředitelka školy vyhodnocovala přihlášky uchazečů 
dle kapacitních možností školy.  
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4.3 Údaje o přijímacím řízení 
 
Souhrnné výsledky přijímacího řízení jsou obsaženy v příloze č. 1 – Výsledky přijímacího 
řízení 

 

4.3.1 1. kolo přijímacího řízení 
 

 M obory vzdělání (včetně DS) H, E, C, J obory vzdělání 

Vyhlášení 1. kola 10. 1. 2022 
Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2022 
Jednotná přijímací zkouška 12. a 13. 4. 2022 nekoná se 
Školní přijímací zkouška 
(Předškolní a mimoškolní 
pedagogika) 

19. a 20. 4. 2022 – 

Zveřejnění výsledků 19. 5. 2022 

 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášek

Počet 
přijatých

Přijetí 
na základě 
odvolání 

Zápisové 
lístky 

Zpětvzetí 
ZL 

18-20-M/01 Informační 
technologie 7 7 0 7 0 

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

47 21 4 23 2 

75-31-M/01 
Předškolní 
a mimoškolní 
pedagogika 

95 30 5 30 0 

75-41-M/01 Sociální činnost 50 29 12 29 6 

75-31-M/02 Pedagogika pro 
asistenty ve školství 13 8 0 0 0 

29-54-H/01 Cukrář 73 28 14 30 2 
29-53-H/01 Pekař 31 15 3 15 0 

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

62 26 7 30 4 

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

14 7 1 7 0 
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33-58-E/01 
Zpracovatel 
přírodních pletiv 
(Košíkářské práce) 

4 3 0 3 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 16 10 0 10 1 

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

19 12 1 12 0 

65-51-E/01 Stravovací 
a ubytovací služby 26 14 3 14 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 22 11 3 11 0 
69-54-E/01 Provozní služby 12 10 1 10 0 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 16 11 1 11 0 

78-62-C/01 Praktická škola 
jednoletá 5 3 0 3 0 

78-62-C/02 Praktická škola 
dvouletá 8 7 0 7 0 

63-51-J/01 Obchodní škola 0 0 0 0 0 
CELKEM 520 252 55 252 15 
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4.3.2 2. kolo přijímacího řízení 
 

 Dálkové vzdělávání Denní vzdělávání 

Vyhlášení 2. kola 16. 5. 2022 16. 5. 2022 

Odevzdání přihlášek do 30. 5. 2022 do 30. 5. 2022 

Zveřejnění výsledků 31. 5. 2022 31. 5. 2022 

 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášek

Počet 
přijatých

Přijetí 
na základě 
odvolání 

Zápisové 
lístky 

Zpětvzetí 
ZL 

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

16 6 3 6 0 

75-31-M/02 Pedagogika pro 
asistenty ve školství 5 5 0 0 0 

29-53-H/01 Pekař 7 5 0 5 1 

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

2 2 0 2 0 

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

1 1 0 1 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 3 3 0 3 0 

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

1 1 0 1 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 3 1 0 1 0 
69-54-E/01 Provozní služby 3 3 0 3 0 
75-41-E/01 Pečovatelské služby 3 3 0 3 0 
CELKEM 44 30 3 25 1 
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4.3.3 3. kolo přijímacího řízení 
 

 Dálkové vzdělávání Denní vzdělávání 

Vyhlášení 3. kola 9. 6. 2022 - 

Odevzdání přihlášek do 19. 8. 2022 

Zveřejnění výsledků 24. 8. 2022 

 

Kód oboru Název oboru Počet 
přihlášek

Počet 
přijatých

Přijetí 
na základě 
odvolání 

Zápisové 
lístky 

Zpětvzetí 
ZL 

75-31-M/02 Pedagogika pro 
asistenty ve školství 7 7 0 0 0 

CELKEM 7 7 0 0 0 
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5 STRUČNÉ VYHODNOCENÍ CÍLŮ ŠVP 

Ve školním roce 2022/22 jsme vyučovali podle 22 účinných školních vzdělávacích programů, které byly 
zpracovány podle rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT pro příslušné obory vzdělání.  
Co se týká souladu rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami v ŠVP, formulovaných a využívaných 
výchovných a vzdělávacích strategií a vyhodnocování dosahovaných výsledků každého žáka ve vztahu 
k učebním osnovám, byly cíle všech školních vzdělávacích programů naplněny s ohledem na možnosti 
a schopnosti žáků, na epidemiologickou situaci, s níž souviselo opakované převádění prezenční výuky 
na výuku distanční, a na následný zájem/nezájem žáků o školou celoročně nabízené doučování. 
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6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 
2021/2022 PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI 
PROGRAMY 

6.1 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. 

26 
7 
21 
10 

0 
0 
0 
0 

23 
7 
20 
10 

3 
0 
1 
0 

Informační technologie 
18-20-M/01 

I. 
II. 
III. 
IV. 

13 
13 
8 
7 

5 
1 
1 
2 

8 
12 
6 
5 

0 
0 
1 
0 

Sociální činnost 
75-41-M/01 

I. 
II. 
III. 
IV. 

25 
21 
55 
36 

4 
7 
11 
9 

21 
14 
39 
25 

0 
0 
5 
2 

Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 
75-31-M/01 

I. 
II. 

31 
28 

21 
15 

10 
13 

0 
 0 

Celkem  301 76 213 12 

 
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání 

Obor vzdělání Ročník
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

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

I. 
III. 
V. 

13 
10 
10 

1 
2 
4 

10 
8 
6 

2 
0 
0 

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

II. 
IV. 

15 
13 

2 
3 

11 
9 

2 
1 

Celkem 61 12 44 5 
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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. 

26 
20 
18 

3 
3 
2 

21 
17 
16 

2 
0 
0 

Pekař 
29-53-H/01 

I. 
II. 
III. 

12 
14 
6 

0 
2 
5 

12 
12 
1 

0 
0 
0 

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

I. 
II. 
III. 

18 
23 
19 

1 
0 
1 

15 
20 
17 

2 
3 
1 

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

I. 
II. 
III. 

10 
8 
13 

6 
5 
5 

4 
3 
8 

0 
0 
0 

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

I. 
II. 
III. 

10 
11 
7 

2 
0 
1 

8 
11 
6 

0 
0 
0 

Stravovací a ubytovací služby 
65-51-E/01 

I. 
II. 
III. 

11 
9 
7 

1 
1 
2 

9 
8 
5 

1 
0 
0 

Pečovatelské služby 
75-41-E/01 

I. 
II. 
III. 

9 
9 
7 

3 
2 
1 

6 
7 
6 

0 
0 
0 

Zahradnické práce 
41-52-E/01 

I. 
II. 
III. 

8 
12 
9 

1 
2 
2 

7 
10 
7 

0 
0 
0 

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

I. 
II. 
III 

12 
9 
8 

4 
4 
2 

8 
5 
6 

0 
0 
0 

Prodavačské práce 
66-51-E/01 

I. 
II. 
III. 

8 
5 
9 

0 
1 
1 

8 
4 
8 

0 
0 
0 

Provozní služby 
69-54-E/01 

I. 
II. 

10 
8 

5 
2 

5 
6 

0 
0 

Celkem  365 70 286 9 
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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. 9 4 4 1 

Praktická škola dvouletá 
78-62-C/02 

I. 
II. 

17 
14 

10 
8 

6 
6 

1 
0 

Obchodní škola 
63-51-J/01 

 
II. 

 
4 

 
2 

 
2 

 
0 

Celkem 44 24 18 2 
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6.2 Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2021/2022 
 
Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání s výučním listem jsou obsaženy 
v příloze č. 2 – Výsledky jednotných závěrečných zkoušek 
 
Výsledky závěrečných zkoušek – obory středního vzdělání   

Obor vzdělání Přihlášených Prospělo 
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nekonalo

Praktická škola 
jednoletá 
78-62-C/01 
PŠ1C 

6 + 1 
v náhradním 

termínu 

3 + 1  
v náhradním 

termínu 
3 0 1 

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

 
 
4 
4 

 
 
4 
1 

 
 
0 
3 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

Obchodní škola 
63-51-J/01 
OŠ2 

3 2 0 1 0 

Celkem 18 11 6 1 0 
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6.3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2021/2022 
 
Přehled výsledků MZ v termínu jarním je obsažen v příloze č. 3 – Výsledky maturitních 
zkoušek ve společné části MZ za jarní zkušební období 
 
Přehled výsledků MZ v termínu jarním a podzimním je obsažen v příloze č. 4 – Výsledky 
maturitních zkoušek v profilové části 
 
Přehled výsledků MZ v termínu podzimním (podzim 2022): 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. 
prospěchpřihlášených maturujících DT PP 

(profil) 
ÚZ 

(profil) 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 

SČ 
75-41-M/01 13 13 11 x x x 

HT 
65-42-M/01 6 6 6 x x x 

IT 
18-20-M/01 1 1 0 x x x 

AJ 

SČ 
75-41-M/01 20 20 15 x x x 

HT 
65-42-M/01 5 5 3 x x x 

IT 
18-20-M/01 2 2 1 x x x 

M SČ 
75-41-M/01 1 1 0 x x x 

 
Vysvětlivky použitých zkratek 
DT didaktický test 
PP  písemná práce 
ÚZ ústní zkouška 
 
Obory středního vzdělání 
IT Informační technologie 
SČ Sociální činnost (včetně dálkové formy vzdělávání) 
HT Hotelnictví 
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7 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

7.1 Výroční zpráva ŠPP za školní rok 2021/2022 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) působí ve škole od roku 2005, poradenské služby poskytuje školní 
speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Činnost ŠPP je řízena 
ředitelkou školy. Jednotlivé aktivity a postupy ŠPP koordinuje školní speciální pedagog. Za standardních 
okolností se pracovníci ŠPP a ŘŠ schází jednou měsíčně na informativní pracovní schůzce, jinak dle 
aktuální potřeby. 
 
Složení ŠPP:  
− školní psycholožka:    Mgr. Jana Matochová, PhD. 
− školní speciální pedagožky:  Mgr. Eva Sedlačíková, Mgr. Kateřina Teuerová 
− výchovné poradkyně:  Ing. Karla Puffová, Mgr. Kateřina Teuerová 
− školní metodička prevence:  Mgr. Martina Janoušková. 

 

7.1.1 Školní psycholog – Mgr. Jana Matochová, PhD. 

Náplň práce školního psychologa ve školním roce 2021/2022 vycházela z Koncepce školního 
poradenského pracoviště ve SŠ prof. Zdeňka Matějčka.  
1. Prevence 
V září 2021 a říjnu 2021 proběhly ve všech prvních ročnících školy adaptační programy. Adaptační 
seznamovací programy jsou součástí prevence rizikového chování žáků a negativních sociálních jevů 
a jsou půldenní. Cílem je usnadnit přechod žáků ze základního vzdělávání na střední stupeň vzdělávání, 
pomoci rychlejšímu stmelení třídních kolektivů a lepšímu začlenění jednotlivců mezi nové spolužáky. 
Adaptační programy přispívají k vzájemnému poznání žáků a k oboustrannému seznámení třídního 
učitele s žáky třídy. 
Ve školním roce programy proběhly celkem ve čtrnácti prvních ročnících. Byl podpořen dvě stě dvacet 
jeden žák, čtrnáct třídních učitelů a osm asistentů pedagoga. Ze závěrečného hodnocení žáků vyplynulo, 
že 85% zúčastněných hodnotilo program jako prospěšný a líbil se jim. Akcentovali možnost poznat se 
více mezi sebou a s třídním učitelem. Vyzdvihovali aktivity, které se jim nejvíce líbily.  
2. Skupinová diagnostika a konzultace 
Psychologická podpora třídních kolektivů byla cílena na zlepšení vztahů ve třídách, rozvoj tolerance 
a spolupráce mezi žáky, na zlepšení komunikace v rámci třídy, na podporu sounáležitosti a kohese třídy. 
Ve dvanácti třídách byla provedena diagnostika sociálního klimatu. Ve čtyřech třídách se jednalo 
o krizovou intervenci, v ostatních se jednalo o preventivní screening. V některých třídách pak následně 
proběhly individuální konzultace se žáky a s třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky. 
Pro problémové kolektivy byl sestaven program ke zlepšení komunikace mezi žáky, komunikace směrem 
k autoritám, k podpoře spolupráce, tolerance a pomoci mezi žáky. Program byl následně realizován 
v pravidelných setkáních (jednalo se zejména o 1. ročník oboru Kuchař). 
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3. Individuální diagnostika a konzultace 
Školní rok 2021/2022 byl výrazně ovlivněn koronavirovou pandemií a s ní souvisejícími opatřeními 
ve vzdělávání. Navracela se standartní prezenční výuka, žáci se museli opět adaptovat na školní 
prostředí, zvykat si na školní režim. Někteří tuto situaci psychicky nezvládli a ukončili studium (v průběhu 
školního roku zanechalo studia přes 80 žáků). Často žáci přicházeli na psychologické konzultace  
s úzkostnými stavy, kdy měli problémy s adaptací na školu, s obnovením učebního režimu, 
s navazováním či obnovováním sociálních kontaktů mezi žáky a též s efektivní interakcí s pedagogy. 
V průběhu roku mezi další témata patřily problémy v rodinných či vrstevnických vztazích, práce se sebou 
samým, obnovení oslabených návyků, kariérové poradenství, práce se stresem (hlavně ve zkouškovém 
období). Psychologická pomoc cílila také na self-management a podporu k samostatnosti.  
Na školního psychologa se obraceli též rodiče, především žáků s podpůrnými opatřeními. Konzultace 
probíhaly i mezioborově – s klinickými psychology, psychiatry a lékaři, se sociálními pracovníky, 
s pracovníky dětských domovů a ústavů sociální péče, v jejichž péči naši žáci byli. Některé konzultace 
probíhaly emailovým poradenstvím, některé telefonicky (především s dalšími odborníky). 
Ve školním roce proběhlo celkem čtyři sta dvanáct psychologických konzultací se žákem a sto dvacet 
devět konzultací s rodiči žáků nebo s jejich zákonnými zástupci. 
4. Kariérové poradenství 
Ve školním roce 2021/2022 mohli žáci třetích ročníků maturitních oborů dle vlastního zájmu využít 
možnosti absolvovat psychologické vyšetření v rámci kariérového poradenství zaměřené na výkonové 
kapacity pro zvažované vysokoškolské studium či možnost dalšího sebeuplatnění. Psychologického 
vyšetření včetně rozboru se zúčastnili čtyři žáci. 
Možnost kariérového poradenství byla otevřena také pro žáky, kteří selhávali ve studijních výsledcích 
ve zvoleném oboru, který v tomto roce studovali, a to v rámci prevence odchodu ze vzdělávání. 
Této možnosti využilo patnáct žáků. 
5. Metodická podpora 
Během školního roku 2021/2022 byla poskytována metodická pomoc a psychologické poradenství 
pedagogickým pracovníkům, kteří dle potřeby iniciovali konzultace u psychologa. Konzultace byly 
zaměřeny na výchovné a výukové problémy u žáků, ale i na jejich osobní, zdravotní či rodinné problémy. 
 

7.1.2 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 
− Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 (2. roční, 3. ročník) 
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Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výše uvedených oborech  
ke dni  30. 9. 2021: 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
(žáci se zdravotním postižením) celkem 201 

Počty žáků s odlišnými životními podmínkami 
a odlišného kulturního prostředí 

33 
(všichni mají souběžně zdravotní postižení, jsou 

již uvedeni v počtu žáků se zdravotním 
postižením) 

 
1. Jednání s rodiči 
− Celkem proběhlo 94 jednání s rodiči. 
 
2. Vypracování IVP: 
− Celkem bylo vypracováno 45 individuálních vzdělávacích plánů:  
− Praktická škola - 30 IVP 
− Obory středního vzdělání s výučním listem - 15 IVP 
 
3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga 
− Metodické vedení 16 asistentů pedagoga 
− Koordinace práce 5 osobních asistentů a 16 pedagogických asistentů 
 

7.1.3 Školní speciální pedagog a výchovný poradce – Mgr. Kateřina Teuerová 

Obory vzdělání: 
− Sociální činnost 75-41-M/01 
− Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-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 (1. ročník) 
− Prodavačské práce 66-51-E/01 
− Obchodní škola 63-51-J/01 
 
Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výše uvedených oborech ke dni  
 30. 9. 2021 (viz Příloha č. 5 – Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů ve školním 
roce 2021/2022): 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami celkem 150 
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1. Jednání s rodiči  
− Celkem proběhlo 89 jednání s rodiči. 
 
2. Vypracování IVP a PLPP: 
− Celkem bylo vypracováno 29 individuálních vzdělávacích plánů a 2 plány pedagogické podpory. 
− Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 12 IVP.  
− Obory středního vzdělání s výučním listem 17 IVP. 
 
3. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga  
− Metodické vedení a koordinace práce 11 asistentů pedagoga. 
 
4. Uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky 
− 14 žáků 4. ročníků s uzpůsobením podmínek MZ – skupina SPUO-1 – 6 žáků, skupina SPUO-2 

– 2 žáci, skupina SPUO-3-A – 5 žáků, ve skupině TP-2 – 1 žák.  
 
5. Výchovná komise č. 1 
Obory vzdělání: 
− Sociální činnost 75-41-M/01 
− Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-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 
− Obchodní škola 63-51-J/01 
Činnost 
− Proběhlo 11 jednání výchovné komise, která řešila vážná porušení školního řádu – neomluvenou 

absenci žáků, vulgární, neadekvátní a hrubé chování žáků školy. 
− Celkem bylo výchovnou komisí projednáno a řešeno problémové chování 12 žáků školy.  
− Uskutečnilo se 8 výchovných pohovorů, během nichž byly projednány méně závažné kázeňské 

přestupky.  
 

7.1.4 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 
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− 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 44 jednání s žáky a zákonnými zástupci v rámci výchovných pohovorů. 
− Proběhla 3 jednání s žáky a zákonnými zástupci v rámci výchovné komise. 
− Nejčastějším důvodem výchovných pohovorů byla zvýšená neomluvená absence.  
− Při zvýšené neomluvené absenci byla navázána spolupráce se zákonnými zástupci, případně 

sociálními pracovníky OSPOD. 
 
2. Preventivní a poradenská činnost 
− Pohovory s rodiči zejména při narůstající neomluvené absenci žáků, vysvětlení negativního dopadu 

absence na pracovní návyky a klasifikaci. 
− Spolupráce se školním psychologem a metodikem prevence zejména v případech konfliktního 

chování žáků vůči učitelům. 
− Konzultace pro žáky posledních ročníků učebních oborů Pekař, Cukrář a Kuchař – číšník při volbě 

vhodného nástavbového studia. 
− Využívání interaktivního výukového programu regionálního poradenského a informačního centra 

v rámci kariérového poradenství při práci s třídami praktické školy a učebních oborů. 
− Poradenská činnost pro žáky, využívání metod efektivní techniky hledání zaměstnání. 
− Aktivní spolupráce s IPS ÚP Ostrava, organizace besed se studenty na téma hledání zaměstnání 
− Tvorba informativních nástěnek s nabídkou pracovního uplatnění žáků učebních oborů E 
− Aktivní spolupráce s organizací Spirála, z. ú., exkurze do šicí dílny a úklidu. 
 

7.1.5 Školní metodik prevence Mgr. Martina Janoušková 

Náplň práce školního metodika prevence ve školním roce 2021/2022 vycházela z Koncepce školního 
poradenského pracoviště ve SŠ prof. Zdeňka Matějčka.  
Práce školního metodika prevence vychází z Preventivního programu školy (PPŠ), který je součástí 
školního vzdělávacího programu. PPŠ vychází z účinné školské legislativy závazné pro danou oblast: 
− 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 2019–2027, 
− Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách 

a školských zařízeních č. j. MŠMT – 21149/2016. 
Plán práce školního metodika prevence směřuje k ochraně mládeže před rizikovým chováním. V jeho 
rámci je preferován pozitivní přístup – vychází z poznání, že spíše než poskytovat informace 
o nežádoucích jevech je lepší vytvářet podmínky pro využití volného času, spolupodílet se na vzájemně 
přínosné nestresující komunikaci, upřednostňovat aktivity, které přinášejí pozitivní prožitky bez 
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nežádoucích činností, např. bez požití návykových látek. Důraz je kladen na posilování zdravého 
sebevědomí, samostatného rozhodování a řešení problémů, na rozvoj zdravého životního stylu. 
 
Preventivní aktivity pro žáky: 
− Seznamovací programy pro I. ročníky – celkem 14 prvních ročníků, 222 žáků. 
− Schůze studentské rady, stanovení řídícího výboru Studentské rady. 
− Modul o sociálních sítích, E-bezpečí, celkem 6 tříd. 
− Rizika internetu a komunikačních technologií, celkem 49 žáků. 
− Prožitkové programy pro I., II. a III. ročníky. Renarkon, téma: Drogy a já, Komunikace, Vztahy 

v kolektivu, Kyberšikana, Tolerance a akceptace menšin, Netolismus. Celkem 264 žáků. 
− Kraje pro bezpečný internet – soutěž, celkem se zúčastnilo 33 tříd. 
 
Nabídka aktivit pro žáky: 
− Křížovky online – webová aplikace zaměřená tematicky na oblast rizikového chování. Česká asociace 

školních metodiků prevence. Pro žáky všech tříd a oborů M, H, E, J 
− WEBINÁŘ O HIV. Česká společnost AIDS pomoc z. s. Pro žáky všech tříd a oborů M, H, E, J 
− Prevence na doma pro rodiče a pro žáky všech oborů 
− Poradna pro oběti trestných činů v Ostravě-Porubě 
− Projekt E-bezpečí 
− Projekty Seznam se bezpečně  
− Projekt Nebuď oběť 
− Den bezpečnějšího internetu – preventivní videa Policie ČR - pro žáky všech tříd a oborů M, H, E, J  
− Online testy pro žáky – témata rizikového chování žáků. Česká asociace školních metodiků prevence 

- pro žáky všech tříd a oborů M, H, E, J 
− Poradna pro oběti trestných činů v Ostravě-Porubě – online seriál o právech obětí - pro žáky všech 

tříd a oborů 
− Duševní hygiena – edu.cz 
− Policie ČR: Kampaň proti zneužívání dětí online vč. videa. https://www.policie.cz/clanek/sayno-

celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimunatlaku- a-vydirani-deti-rekni-ne.aspx 
− NÚKIB: Jsem Netvor – online preventivní program k digitálním technologiím 
− Za protiprávní jednání následuje trestání – videa Policie ČR 
− Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš – videa Policie ČR 
− Linka bezpečí – nabídka kontaktů, blogů, podcastů a videí 
− Linka bezpečí – Děti války mezi námi. Jsme připraveni? Obavy a traumata z války 
− ČOSIV- Jak pomoci dítěti, které prožívá akutní trauma, Jak pomoci dítěti, které prošlo traumatem 

ve škole, Efektivní komunikace, Jak se zachovám, když…(36 diskuzních karet pro podporu sociálně-
emočního učení) 

− Didaktické hry – Na policejní služebně, Učíme se s Honzíkem, Kterak se obětí nestáti. Policie ČR - 
pro žáky všech tříd a oborů 

Nabídka aktivit, odkazů a programů proběhla elektronickou formou a umístěním na webové stránky 
školy (viz příloha č. 6 - Preventivní program školy). 
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Preventivní aktivita pro pedagogy: 
− Nabídka aktivit, metodických materiálů do výuky a pro třídnické hodiny pro pedagogy. 
Nabídka aktivit, odkazů a programů proběhla elektronickou formou, umístěním na webové stránky školy 
a server Učitelé ve vnitřní síti školy. 
 
Aktivity ŠMP 
− Účast na 13. krajské konference k primární prevenci rizikového chování 
− Prevence předčasných odchodů žáků prvních ročníků – sledování a vyhodnocování předčasných 

odchodů žáků I. ročníků ve spolupráci s třídními učiteli 
− Proběhlo 12 výchovných pohovorů s žáky 
− Zpracování informací o výskytu rizikového chování žáků ve školním roce 2021/2022  
− Vyhodnocení školního preventivního programu v systému on-line výkaznictví 

https://www.preventivni-aktivity.cz/index.php 
− Online spolupráce s Řídícím výborem Studentské rady 
− Budoucnost máme ve svých rukou – workshop pro mladé lidi z Moravskoslezského kraje a okolí 
 
Spolupráce s dalšími organizacemi 
Škola již několik let úspěšně spolupracuje s vybranými organizacemi při zajišťování preventivních aktivit 
pro žáky, případně při řešení vzniklých problémů s žáky v oblasti sociálně patologických jevů. Současně 
pomáhá zajišťovat informační a osvětové akce pro pedagogy a rodiče. 
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8 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

Vzdělávací akce v rámci DVPP za období školního roku 2021/2022 jsou obsaženy v příloze č. 7 – 
Profesní rozvoj zaměstnanců.  
 
Tato tabulka obsahuje také údaje o vzdělávání nepedagogických zaměstnanců v daném školním roce. 
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9 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

9.1 Aktivity školy a žáků v rámci výuky  

Údaje o aktivitách školy a žáků v rámci výuky ve školním roce 2021/2022 jsou obsaženy v příloze č. 8 – 
Aktivity školy a žáků v rámci výuky 
 

9.2 Soutěže 

Účast žáků v soutěžích je obsažena v příloze č. 9 – Úspěchy žáků v soutěžích 
 

9.3 Mimoškolní akce a prezentace školy na veřejnosti 

Údaje o prezentačních akcích školy ve školním roce 2021/2022 jsou obsaženy v příloze č. 10 – 
Prezentace školy 
 

9.4 Zapojení žáků oboru Informační technologie do projektu CISCO 

Ve školním roce 2021/2022 absolvovali žáci oboru Informační technologie několik kurzů CISCO akademie 
a získali celkem 15 certifikátů. 
Absolvované kurzy: 

Get Connected 
(17. 9. 2021 – 17. 12. 2021) 

IT4 – 2 žáci 
IT3 – 3 žáci 
IT2 – 5 žáků 

Entrepreneurship  
(29. 11. 2021 – 1. 3. 2022) 

IT3 – 1 žák – bez certifikátu 

PYTHON (Introduction to Programming)  
(29. 11. 2021 – 1. 3. 2022) 

IT2 – 4 žáci 

Introduction to Cybersecurity 
(29. 11. 2021 – 1. 3. 2022) 

IT3 – 1 žák 

 
Kurzy, do nichž byli žáci zapojeni: 
− Networing Essentials 
− Introduction to Packet Tracer  
− Cybersecurity Essentials  
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9.5 Práce zapsaných spolků při škole 

Při škole pracují dva zapsané spolky: 
− ABAK – počítadlo 
− Duhový klíč 

9.5.1 Aktivity zapsaného spolku ABAK – počítadlo, ve školním roce 2021/2022 
ABAK – počítadlo, z.s., od roku 2001 naplňuje cíle sdružení, které jsou dány stanovami. Spolek podporuje 
především integraci, volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity žáků ve věku 15–26 let se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
K pravidelné činnosti zapsaného spolku patří zejména sportovní a volnočasové aktivity. 
Sportovní kroužek boccia – každé pondělí od 14:45 hod do 15:45 hod se realizuje pro 12 hráčů, 
žáků s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. 
Paraflorbal – pravidelný trénink probíhá každou středu v tělocvičně školy od 18:30 hod do 20:00 hod. 
Během celého roku se parasportovci účastní ligových soutěží v celé České republice a v celkovém pořadí 
se umístili na 5. místě - Česká pošta paraflorbalová liga. 
Od začátku války podporuje ABAK občany z Ukrajiny ubytované na naší škole. Byla otevřena 
sbírka na transparentním účtu ABAKu, z níž je průběžně formou poukázek poskytována ubytovaným 
osobám finanční podpora. Bezprostředně po příjezdu občanů z Ukrajiny se spolek zapojil i do materiální 
pomoci organizované školou. 
Zapsaný spolek opakovaně zrealizoval několik sbírek pro potřebné, např. pro Klokánek, romské 
děti, seniory a nemocné. 
V červnu 2022 se uskutečnil pod záštitou a za finančního přispění ABAKu třídenní Sociálně 
aktivizační kurz pro žáky 1. ročníku maturitního oboru Sociální činnost na Setině v Pusté 
Polomi. Pobytu se účastnilo 20 žáků, 12 seniorů a 10 parasportovců. Akce byla financována Statutárním 
městem Ostrava prostřednictvím úspěšnému projektu. 
Práce zapsaného spolku byla prezentována na konci prázdnin 28. 8. 2022 na benefiční akci Kolečko 
spojuje. 
 

9.5.2 Aktivity zapsaného spolku Duhový klíč ve školním roce 2021/2022 

Po celou dobu svého působení při škole vytváří Duhový klíč podmínky pro integraci, podporuje rekreační, 
sportovní a volnočasové aktivity, vytváří lepší materiální podmínky pro rozvoj žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, podporuje vzdělávání pedagogů pracujících s handicapovanými žáky.  
Duhový klíč svou činnost prioritně zaměřuje na žáky studující v oborech vzdělání, v nichž se vzdělávají 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáci s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální 
retardací (Praktická škola jednoletá, dvouletá), na 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 obnovy a rekultivace školní zahrady - údržba stávající výsadby, sběr a poznávání 

plodů a květin, péče o bylinkovou zahrádku a pěstování bylin, trvalek a jednoletek na školní zahradě, 
péče o ptactvo, ptačí budky, pítka, zpracování plodů. Pletí, okopávání a sázení. 
Počet účastníků celkem: 50 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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2. Burza oděvů, obuvi, doplňků a hraček – v roce 2022 se uskutečnily 2 burzy, jedna zimní v lednu 
2022 a druhá jarní v květnu 2022 – pro žáky a rodiče žáků oboru vzdělání praktická škola a E oborů 
naší školy. Neodebrané oblečení, obuv a hračky byly odvezeny do charitativního obchodu Žebřík, 
výtěžek burzy byl věnován na dobročinné účely. V tomto roce jsme pomohli i rodinám ukrajinských 
občanů ubytovaným na naší škole. 

3. Garden party s opékáním buřtů – již tradičně se u příležitosti Dne dětí konala na školní zahradě 
za účasti žáků, pedagogických pracovníků i vedení školy. Grilovací činnost zajistil pan školník. Celá 
akce proběhla ve znamení sportu a hudby, žáci se účastnili různých soutěží, her na hudební nástroje, 
malování na obličej apod. Na aktivitě jsme spolupracovali s oborem vzdělání Sociální činnost. 
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10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI  

Inspekční činnost České školní inspekce v tomto školním roce neproběhla. 
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11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

11.1 Ukazatele stanovené příspěvkové organizaci  

Organizace hospodařila dle závazných ukazatelů s finančními prostředky schválenými Radou 
Moravskoslezského kraje a při hospodaření se těmito ukazateli řídila. 
 
Odbor školství (neinvestiční příspěvky zřizovatele) 
1. Národní plán podpory návratu do škol – podzimní doučování 
Organizaci byly přiděleny finanční prostředky z MŠMT ve výši 31 968,00 Kč. Účelová dotace byla určená 
na doučování žáků pedagogickými pracovníky. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. 
2. Podpora odborného vzdělávání oboru CUKRÁŘ 
Organizaci byly přiděleny finanční prostředky od zřizovatele ve výši 13 000,00 Kč, které organizace 
vyčerpala v plné výši k zakoupení: 
− můstkové váhy pro výuku žáků oborů cukrář a potravinářská výroba v rámci odborného výcviku 

v celkové ceně 10 067,00 Kč; 
− 2 ks dárkových poukazů pro oceněné žákyně v rámci spolupráce se společností Marlenka 

international s.r.o. v hodnotě à 1 500,00 Kč, tj. celkem 3 000,00 Kč. 
3. Krajská stipendia 
Stipendia poskytnutá zřizovatelem organizace vyplatila žákům oboru Pekař. 
 
Odbor investiční a majetkový (neinvestiční a investiční příspěvky zřizovatele) 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo investiční záměry na realizace akcí, na které odbor 
investiční a majetkový přidělil škole finanční prostředky: 
− Oprava izolačních vrstev střešního pláště pavilonu F – oprava byla 

prováděna v roce 2021 a 20222 na budově B, na budovách S, E a na 
spojovacím mostu mezi budovami E a F. 

− Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice 
− Vodovodní potrubí v areálu školy – řešení havarijního stavu 
− Modernizace hydraulického výtahu budovy B – součástí díla bylo 

vybudování nového únikového východu, výměna spojovacích dveří, 
výměna podlahové krytiny a další stavební práce. Celkové náklady  
na investiční akci ve výši 4 187 034,87 Kč byly plně hrazeny investičním 
příspěvkem z rozpočtu zřizovatele. 

 

11.2 Prostředky na provoz a vlastní zdroje 

Z provozních prostředků zřizovatele a z vlastních zdrojů byl pořízen drobný dlouhodobý majetek: 
− výpočetní technika a příslušenství pro žáky (využití ve výuce i v domově mládeže) i zaměstnance – 

počítače, notebooky, monitory, iPady, kufr na iPady; routery, externí HDD, 
− průmyslový vysavač, 
− odvlhčovač zdiva, 
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− zahradní technika pro údržbu okolí školy (hrazeno z provozních prostředků a projektu Šablony II) – 
štěpkovač, plotové nůžky, sekačka na trávu, vysavač listí, pila, aku prořezávač větví, 

− vybavení do školní kuchyně – nerez regály, stolní mixér, výdejní vozík, nerez termos, pultová 
mraznička, 

− vybavení elektro laboratoře – laboratorní dekády, wattmetry, multimetry, 
− sady nádobí na vaření pro obor Kuchař – číšník, 
− interiérová vitrína, nástěnné výukové obrazy, koberec, 
− vybavení posilovny – posilovací lavice, Scottova lavice, činky, stojany pod velkou činku, 
− vybavení do cukrárny – přístroj na pečení oplatků, můstkové váhy, roboty. 
 
V rámci oprav a údržby nemovitého majetku byly provedeny tyto činnosti: 
− oprava střechy – Klimkovice 
− malířské, natěračské, elektro a obnovovací práce (domov mládeže, škola, cukrárna, kuchyň, malba 

koridoru, renovace madel zábradlí) 
− oprava vodovodního potrubí (vnitřní hydranty - sportovní areál) 
− oprava osvětlení (velká tělocvična) 
− podlahářské práce (učebna, chodba) 
− oprava deskových výměníků tepla 
− nadstavení kanalizačních poklopů 
− oprava (vyčištění) kanalizace 
− opravy kuchyňského zařízení 
 

11.3 Fond investic 

Organizace použila fond investic na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, rekonstrukci 
a modernizaci majetku: 
− pořízení dlouhodobého hmotného majetku (myčka nádobí – kuchyň Phare, multifunkční pánev, 

server) 
− investiční akce „Rekonstrukce sociálního zařízení – přízemí budovy A“ 
− vypracování studie pro provedení díla „Vybudování gastrocentra pro výuku oborů Cukrář, Pekař 

a Potravinářská výroba“ 
 

11.4 Dary 

Přijaté dary: 
− Febe Craft s.r.o. – předmětem daru byla výpočetní a telekomunikační technika – 1 ks PC, 

1 ks monitor, 1 ks přenosný telefonní přístroj. Celková účetní hodnota daru činí 4 000,00 Kč. 
− Prusa Research a.s. – předmětem daru byla 3D tiskárna Original Prusa i3 MKS3S v hodnotě 

26 990,00 Kč. 
− DHL Freight CZ, s.r.o. – finanční dar ve výši 20 000,00 Kč na pořízení materiálů pro žáky oborů 

vzdělání E, C a M – Informační technologie (výhradně pro žáky se zdravotním postižením). 
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− Ing. Helena Zaviačičová – finanční dar ve výši 8 634,00 Kč na podporu výuky a soutěží žáků 
v předmětu Technika administrativy. 

− Nadace ČEZ – poskytnutí nadačního příspěvku 25 000,00 Kč k úhradě nákladů na schválený projekt 
s názvem „Pomoc Ukrajině“.  

− Nadace Špuntíci – finanční dar 108 600,00 Kč na pomoc ukrajinským občanům ubytovaným 
v organizaci. 

 
Čerpání darů: 
 

Dárce Využití daru Celkem Kč 

Ing. Helena Zaviačičová Odměny žákům za soutěže v předmětu TEA 5 747,00 

DHL Expess (přijatý dar v roce 2019) Odměny žákům za sportovní turnaje 
a soutěže 4 795,00 

Nadace ČEZ Úhrada nákladů v souladu se smlouvou 
a schváleným projektem 25 000,00 
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12 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  

Údaje o celkovém objemu finančních prostředků projektů jsou obsaženy v příloze č. 11 – Projektová 
činnost školy dle objemu finančních prostředků 
Přehled o realizaci projektu Erasmus+ je obsažen v příloze č. 12 – Realizace projektu Erasmus+ 
 

Projekt OPVVV Šablony II navazující 
 

Účelový znak Popis projektu Závazný ukazatel Čerpání 

33063 OPVVV Šablony 2 719 807,00 Kč 2 719 807,00 Kč 

 
Organizace se stala příjemcem prostředků na „Projekt Šablony II navazující“ vyhlášený MŠMT 
v rámci Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Projekt měl být realizován po dobu 
24 měsíců, a to od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. S ohledem na epidemiologickou situaci a opatření 
související s onemocněním Covid-19 byl projekt prodloužen na dobu 28 měsíců do 31. 12. 2021. 
 
Při realizaci projektu byly podpořeny následující oblasti: 
− osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
− osobnostní rozvoj žáků, 
− zdokonalení znalostí a dovedností žáků, 
− spolupráce s odborníky z praxe, 
− spolupráce s rodiči žáků, 
− zlepšení materiálního vybavení školy, 
− spolupráce s veřejností. 
 
Čerpání v jednotlivých letech 
 

2019 2020 2021 

72 812,83 Kč 1 130 624,63 Kč 1 516 369,54 Kč 

 
Projekt byl ukončen 31. 12. 2021 a finanční prostředky byly v plné výši využity pro všechny zvolené 
aktivity tohoto projektu. 
 

Projekt ERASMUS+ 
 
1. Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění na trhu práce II. 
V červnu 2019 organizace uzavřela s Domem zahraniční spolupráce grantovou dohodu pro projekt 
v rámci programu ERASMUS+ s názvem „Praxe žáků v italských podnicích pro lepší uplatnění 
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na trhu práce II“ č. 2019-1-CZ01-KA102-060166. Schválená maximální částka grantové podpory 
činila 86 043 EUR. Projekt měl být realizován po dobu 18 měsíců, a to od 3. 6. 2019 do 2. 12. 2020. 
S ohledem na epidemiologickou situaci související s onemocněním COVID-19 byl projekt Dodatkem 
č. 1 ke grantové smlouvě prodloužen na dobu 30 měsíců do 2. 12. 2021. V předpokládaném termínu 
22. 11. 2021 – 24. 11. 2021 se z epidemiologických důvodů neuskutečnila plánovaná mobilita italských 
odborníků na naší škole, což vedlo ke sníženému čerpání rozpočtu na 84 068,65 EUR. Projekt byl 
ukončen 2. 12. 2021 a závěrečná zpráva byla odeslána 21. 12. 2021. 

Realizovaná stáž v termínu 4. 9. 2021 – 18. 9. 2021 
Pět žáků třetích ročníků oborů Hotelnictví a turismus, tři žáci druhého ročníku oboru Kuchař - číšník 
a dva žáci z oboru Pekař absolvovalo krátkodobou stáž u partnerů v italském letovisku 
Milano Marittima. Stáže se zúčastnila jedna pedagogická pracovnice jako doprovod. 
 
2. Praxe studentů v italských podnicích a výměna zkušeností pro lepší uplatnění na trhu 

práce 
V roce 2020 organizace uzavřela s Domem zahraniční spolupráce grantovou dohodu pro projekt v rámci 
programu ERASMUS+ s názvem „Praxe studentů v italských podnicích a výměna zkušeností 
pro lepší uplatnění na trhu práce“ č. 2020-1-CZ01-KA102-077420.  
Schválená maximální částka grantové podpory činila 96 700 EUR. 
Projekt trval po dobu patnácti měsíců od 31. 12. 2020 do 30. 3. 2022. S ohledem na epidemiologickou 
situaci související s onemocněním COVID-19 byl projekt Dodatkem č. 1 ke grantové smlouvě prodloužen 
na dobu 30 měsíců do 29. 11. 2022.  
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí a dovedností žáků nad rámec možností běžného školního 
vyučování formou zahraniční praxe, získání pracovních zkušeností v cizojazyčném prostředí s vazbou 
na odbornou problematiku a přispění ke zlepšení kvality a posílení mezinárodní spolupráce, které 
je v souladu se strategickými dokumenty naší školy. Cílovou skupinou jsou žáci maturitních oborů 
Předškolní a mimoškolní pedagogika, Hotelnictví a turismus, Sociální činnost, učebních oborů Kuchař – 
číšník, Cukrář a Pekař. V rámci projektu bude uskutečněn školící pobyt italských odborníků (mistři pekaři 
a cukráři) v naší škole. 

Realizovaná stáž v termínu 20. 3. 2022 – 3. 4. 2022 
Stáže v horském středisku Cavalese se zúčastnilo 8 žáků třetího ročníku oboru Sociální činnost, stejný 
počet žákyň prvního ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogiky, dva žáci z řad druhého ročníku oboru 
Pekař a dva žáci z oboru Cukrář. Účastníky doprovázely tři vyučující jako doprovodné osoby. 

Realizovaná stáž v termínu 14. 5. 2022 – 28. 5. 2022 
Stáže v přímořském letovisku Milano Marittima se zúčastnilo 5 žáků třetího ročníku oboru Hotelnictví 
a turismu a tři žáci druhého ročníku oboru Kuchař – číšník. Účastníky doprovázela jedna vyučující jako 
doprovodná osoba. 

Realizovaná stáž v termínu 10. 6. 2022 – 11. 9. 2022 
Dlouhodobé tříměsíční stáže v přímořském letovisku San Benedetto del Tronto se zúčastnili 4 žáci 
třetího ročníku oboru Hotelnictví a turismu. Na úvod a závěr stáže byla na místě vždy krátkodobě jedna 
doprovodná osoba, která zajistila hladký začátek stáže a její řádné ukončení. 
 



 

43 

3. Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech (SHAKER) 
Organizace se v roce 2020 stala partnerem projektu „Podpora atraktivity zdravotnických 
a sociálních profesí v regionech“.  
Projekt, jehož příjemcem je Moravskoslezský kraj, byl zahájen 1. 10. 2020 a bude probíhat 
do 31. 3. 2023. Projekt je v souladu s cíli a prioritami K2 - Spolupráce na inovacích a výměna 
osvědčených postupů. Rozpočet pro naši organizaci je 10 395,00 EUR.  
 
Čerpání ve školním roce 2021/2022 
 

Cestovní náklady včetně pojištění 1 044,31 EUR 

Dohody o provedení práce 961,64 EUR 

Celkem 2 005,95 EUR 

 
Realizovaná stáž v termínu 14. 3. 2022 – 18. 3. 2022  
Pětidenní stáž ve Francii v městech Metz a Nancy, které se zúčastnila zástupkyně předmětové komise 
sociálně-pedagogických předmětů. Stáž se primárně zaměřovala na přímou výměnu osvědčených 
postupů a sdílení zkušeností s cílem inspirovat se řešeními realizovanými ve Francii, jež by mohly být 
implementovány na místní a regionální úrovni, dále získání know-how a znalostí o nových iniciativách, 
nástrojích, prostředcích včetně strategií na podporu vzdělávání a profesí v oblasti zdravotnictví a sociální 
péče. 

Realizovaná stáž v termínu 17. 5. 2022 – 19. 5. 2022  
Pětidenní stáž v nizozemském městě Arnhem, které se zúčastnila předsedkyně předmětové komise 
sociálně-pedagogických předmětů. Stáž dále navazovala na předchozí dvě stáže a prohlubovala přímou 
výměnu osvědčených postupů a sdílení zkušeností s cílem inspirovat se řešeními realizovanými 
v Nizozemí, jež by mohly být implementovány na místní a regionální úrovni, dále získání know-how 
a znalostí o nových iniciativách, nástrojích, prostředcích včetně strategií na podporu vzdělávání a profesí 
v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 
 
4. Akreditace Erasmus+ 
V březnu 2021 byla na základě žádosti udělena Národní agenturou na období 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027 
akreditace Erasmus č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094224 v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy. V rámci akreditace byla uzavřena grantová dohoda pro projekt v rámci programu ERASMUS+ 
č. 2022-1-CZ01-KA121-VET-000060616. Schválená maximální částka grantové podpory činila 
106 694 EUR. Projekt trvá po dobu 15 měsíců, a to od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2023.  
Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro 
realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní 
a odbornou kapacitu pro jeho realizaci. Za cíle projektu jsme stanovili rozšiřování stávající sítě 
zahraničních partnerů a prohlubování mezinárodní spolupráce, zajištění pravidelnosti zahraničních 
mobilit žáků, postupné navyšování jejich četnosti, motivovat žáky k absolvování aktivity ErasmusPro 
za účelem zvýšení kvality a dopadu mobility, využívání možnosti internacionalizace v domácím prostředí 
formou hostování zahraničních profesionálů u nás ve škole, zavedení zahraniční mobility pro vedoucí 
odborného výcviku, učitele odborného a teoretického vyučování, podporu žáků s omezenými 
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příležitostmi, další využívání nástroje Europass Mobilita a ECVET v projektech mezinárodní mobility 
a v celoživotním vzdělávání, využít zkušeností se systémem ECVET i pro tuzemské praxe žáků a využití 
příkladů dobré praxe ze zahraničí při vybudování školní pekárny a cukrárny. 
V rámci tohoto projektu nebyla ve školním roce 2021/2022 organizována žádná mobilita. Jako první 
mobilita je naplánována mobilita pedagogů odborného výcviku v říjnu 2022. 
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13 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 
Údaje o spolupráci školy s dalšími organizacemi jsou uvedeny v příloze č. 13 – Spolupráce školy 
se sociálními partnery 
Podrobnější údaje o spolupráci školy s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery jsou uvedeny 
v příloze č. 14 – Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 
 

● ● ● 
 
Žáci, zaměstnanci a členové ŠR souhlasí s uveřejněním svých jmen v této výroční zprávě. 
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Příloha č. 1 – Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení na SŠ a Konzervatoři pro následující školní rok*

Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022
*v potaz se berou všichni uchazeči (včetně autoremedur a odvolání), kteří odevzdali zápisový lístek k 31. 8.

Český jazyk Matematika

Skupina oborů Obor vzdělání
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Poznámka

356 296 68
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 7531M01 Předškolní a mimoškoSHU SOŠ pedagogické a humanitní 30 30 30 34,4 43 18 50 40,0 25,1 34 18 50 36,9
18 Informatické obory 1820M01 Informační technologieST1 SOŠ technické 1 15 10 7 14,3 19 8 50 37,6 10,4 15 4 50 34,8
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikatelské 30 27 16 24,6 42 13 50 29,2 12,8 23 6 50 27,9
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humanitní 30 29 15 21,5 29 9 50 37,0 14,6 28 2 50 26,1
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 7531M02 Pedagogika pro asisteSHU SOŠ pedagogické a humanitní 30 20
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2954H01 Cukrář 30 28
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 30 27
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2953H01 Pekař 25 20
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 28 27
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních3358E01 Zpracovatel přírodních 14 4
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2951E01 Potravinářská výroba 14 9
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551E01 Stravovací a ubytovac 14 14
53 Zdravotnictví 7541E01 Pečovatelské služby 14 14
66 Obchod 6651E01 Prodavačské práce 14 12
69 Osobní a provozní služby 6954E01 Provozní služby 14 13
78 Obecně odborná příprava 7862C01 Praktická škola jednole 8 5
78 Obecně odborná příprava 7862C02 Praktická škola dvoule 16 7

Zkratky:

Škola celkem



Příloha č. 2 – Výsledky jednotných závěrečných zkoušek

Výsledky jednotných závěrečných zkoušek
Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V ŘÁDNÉM TERMÍNU 2022

Skupina oborů Obor vzdělání
počet žáků ve třídě
 (dle zahajovacích 

výkazů)

fluktuace žáků 
během školního 

roku
(odchody, 
opakování, 
přestupy...)

počet žáků, kteří 
měli konat 

závěrečnou 
zkoušku

prospělo s vyzn. prospělo neprospělo nekonalo ZZ Průměrná 
známka za obor POZNÁMKA

29 Potravinářství a potravinářská chemie 2951E01 Potravinářská výroba 8 -1 7 1 5 1 2,6
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nást 3358E01 Zpracovatel přírodních pletiv 13 13 7 5 1 1,7
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 8 8 1 6 1 1,8 ŠVP Pěstování a aranžování květin
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 9 -1 8 2 6 2,2 ŠVP Zahradnické práce
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 7 7 1 6 1,9
66 Obchod 6651E01 Prodavačské práce 10 -1 9 2 7 2,0
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 7541E01 Pečovatelské služby 10 -3 7 1 6 2,0
69 Osobní a provozní služby 6954E01 Provozní služby 9 -1 8 2 6 2,0
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2953H01 Pekař 7 -1 6 4 2 1,8
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2954H01 Cukrář 21 -3 18 1 12 4 1 2,9
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 21 -3 18 2 11 5 2,9

0
123 -14 109 24 72 11 2 2,2

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU 2022

Skupina oborů Obor vzdělání počet žáků u ZZ v 
NT

počet žáků u ZZ v 
OT prospělo s vyzn. prospělo neprospělo

nekonalo ZZ v NT 
ani OT z počtu 
žáků, kteří měli 

konat ZZ

Průměrná 
známka za obor POZNÁMKA

29 Potravinářství a potravinářská chemie 2951E01 Potravinářská výroba 1 1 nepřišla k OT
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nást 3358E01 Zpracovatel přírodních pletiv 1 1 2,7
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 1 nepřihlásil se k ZZ
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551E01 Stravovací a ubytovací služby
66 Obchod 6651E01 Prodavačské práce
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 7541E01 Pečovatelské služby
69 Osobní a provozní služby 6954E01 Provozní služby
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2953H01 Pekař
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2954H01 Cukrář 1 4 3 2 3,0
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 5 4 1 3,9
0 0

1 11 0 8 3 2 3,2

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY za daný školní rok 2022

Skupina oborů Obor vzdělání
počet žáků ve třídě 
(dle zahajovacích 

výkazů)

fluktuace žáků 
během školního 
roku (odchody, 

opakování, 
přestupy)

počet žáků, kteří 
měli konat závěr. 

zkoušku

Celkem prospělo 
s vyznamenáním Celkem prospělo Celkem 

neprospělo

nekonalo ZZ 
v NT ani OT z 

počtu žáků, kteří 
měli konat ZZ

Průměrná 
známka za obor POZNÁMKA

29 Potravinářství a potravinářská chemie 2951E01 Potravinářská výroba 8 -1 7 1 5 0 1 2,5
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nást 3358E01 Zpracovatel přírodních pletiv 13 0 13 7 6 0 0 1,6
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 8 0 8 1 6 0 1 1,8
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 9 -1 8 2 6 0 0 2,2
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 7 0 7 1 6 0 0 1,9
66 Obchod 6651E01 Prodavačské práce 10 -1 9 2 7 0 0 2,0
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 7541E01 Pečovatelské služby 10 -3 7 1 6 0 0 2,0
69 Osobní a provozní služby 6954E01 Provozní služby 9 -1 8 2 6 0 0 2,0
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2953H01 Pekař 7 -1 6 4 2 0 0 1,8
29 Potravinářství a potravinářská chemie 2954H01 Cukrář 21 -3 18 1 15 2 0 2,9
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551H01 Kuchař - číšník 21 -3 18 2 15 1 0 2,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 -14 109 24 80 3 2 2,1
100,0% 11,4% 84,6% 2,4% 1,6%

100,0% 22,0% 73,4% 2,8% 1,8%

Zkratky:

Celkem
procentuální vyjádření (počty ve třídách)
procentuální vyjádření (počty u zkoušek)

Celkem

Celkem



Příloha č. 3 – Výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za jarní zkušební období
Výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební období Tabulku ke společné části MZ vyplňujte dle zprávy pro školu, kterou jste obdrželi od CERMATu týkající se společné části MZ. Popisy buněk (vycházející ze zprávy pro školu z CERMATu) se mohou změnit v závislosti na změně vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022
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Poznámka

63 56 88,9 25 39,7 44,6 63 56 36,5 40 63,5 71,4 53,7 3 3 66,7 1 33,3 33,3 26,7 60 53 50,0 30 50,0 56,6 52,0
65 Gastronomie, hotelnictví a t6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikatelsk 10 10 100,0 1 10,0 10,0 10 10 60,0 4 40,0 40,0 42,0 0 0 0,0 0   10 10 50,0 5 50,0 50,0 45,3
18 Informatické obory 1820M01 Informační technologie ST1 SOŠ technické 1 7 7 100,0 4 57,1 57,1 7 7 14,3 6 85,7 85,7 66,9 0 0 0,0 0   7 7 28,6 5 71,4 71,4 66,0
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humanit 46 39 84,8 20 43,5 51,3 46 39 34,8 30 65,2 76,9 54,3 3 3 66,7 1 33,3 33,3 26,7 43 36 53,5 20 46,5 55,5 51,1

0 0  0   0   0   
0 0  0   0   0   
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Příloha č. 4 – Výsledky maturitních zkoušek v profilové části MZ

Výsledky maturitních zkoušek v PROFILOVÉ části MZ 
Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

Skupina oborů Obor vzdělání
Skupiny školooborů 

dle CERMATu Předmět
Typ

zkoušky
Forma

zkoušky

Počet přihlášených 
prvomaturantů za 

JaP 

Počet konali
po JaP

Počet uspěli
 po JaP Hodnocení zkoušky (známka)

Oveření celkového 
počtu známek k 
počtu konajících

Nahrazující zkouška z cizího jazyka u profilové části MZ

1 2 3 4 5 Průměrný prospěch
za JaP 307 Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Francouzský 

jazyk

jiný jazyk - pod 
tabulku uveďte 

jaký…
307 101 96 65 44 1 2,2 Poznámka

65 Gastronomie, hotelnictví a tu6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikateČeský jazyk a literatura povinná kombinace dvou neb 10 10 10 100,0 100,0 1 4 2 3 0 2,7
65 Gastronomie, hotelnictví a tu6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikateAnglický jazyk povinná kombinace dvou neb 10 10 10 100,0 100,0 1 4 4 1 0 2,5
65 Gastronomie, hotelnictví a tu6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikateEkonomika a podnikání povinná ústní zkouška před z 10 10 10 100,0 100,0 0 2 6 2 0 3,0
65 Gastronomie, hotelnictví a tu6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikateHotelový provoz povinná ústní zkouška před z 10 10 10 100,0 100,0 3 1 1 5 0 2,8
65 Gastronomie, hotelnictví a tu6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikateSoubor odborných předmpovinná praktická zkouška 10 10 10 100,0 100,0 3 1 2 4 0 2,7
65 Gastronomie, hotelnictví a tu6542M01 Hotelnictví SHP SOŠ hotelové a podnikateCestovní ruch nepovinná ústní zkouška před z 7 7 7 100,0 100,0 2 2 1 2 0 2,4
18 Informatické obory 1820M01 Informační technologie ST1 SOŠ technické 1 Český jazyk a literatura povinná kombinace dvou neb 7 7 7 100,0 100,0 3 2 2 0 0 1,9
18 Informatické obory 1820M01 Informační technologie ST1 SOŠ technické 1 Anglický jazyk povinná kombinace dvou neb 7 7 7 100,0 100,0 4 2 1 0 0 1,6
18 Informatické obory 1820M01 Informační technologie ST1 SOŠ technické 1 Hardware povinná ústní zkouška před z 7 7 7 100,0 100,0 1 3 1 2 0 2,6
18 Informatické obory 1820M01 Informační technologie ST1 SOŠ technické 1 Operační systémy povinná ústní zkouška před z 7 7 7 100,0 100,0 1 4 1 1 0 2,3
18 Informatické obory 1820M01 Informační technologie ST1 SOŠ technické 1 Soubor odborných předmpovinná praktická zkouška 7 7 7 100,0 100,0 3 1 2 1 0 2,1
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaČeský jazyk a literatura povinná kombinace dvou neb 48 43 42 87,5 97,7 6 17 14 5 1 2,5
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaAnglický jazyk povinná kombinace dvou neb 45 40 40 88,9 100,0 8 15 9 8 0 2,4
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaSociální politika povinná ústní zkouška před z 38 33 33 86,8 100,0 12 10 10 1 0 2,0
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaSociální péče povinná ústní zkouška před z 48 43 43 89,6 100,0 14 19 5 5 0 2,0
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaPráce s menšinami povinná ústní zkouška před z 10 10 10 100,0 100,0 5 2 1 2 0 2,0
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaPřímá péče o klienta povinná praktická zkouška 48 43 43 89,6 100,0 32 7 3 1 0 1,4
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaPedagogika nepovinná ústní zkouška před z 2 2 2 100,0 100,0 2 0 0 0 0 1,0
75 Pedagogika, učitelství a soc7541M01 Sociální činnost SHU SOŠ pedagogické a humaPsychologie nepovinná ústní zkouška před z 1 1 1 100,0 100,0 0 0 0 1 0 4,0

   

Zkratky: 

Hrubá úspěšnost
(uspěli) 

v %

Čistá úspěšnost 
v %

Škola celkem



 

 

Příloha č. 5 – Přehled počtu žáků podle druhu postižení a oborů  
ve školním roce 2021/2022 (ke dni 30. 9. 2021) 
 

Obor vzdělání Mentální 
postižení 

Tělesné 
postižení 

Zrakové 
postižení 

Sluchové 
postižení 

Vada
řeči VPU VPCH PAS Více 

vad 
Celkem

žáků 
se SVP 

18-20-M/01 
Informační 
technologie 

0 3 0 0 9 1 4 21 4 42 

75-41-M/01  
Sociální činnost 

0 4 0 0 1 5 0 1 0 11 

75-31-M/01 
Předškolní 
a mimoškolní 
pedagogika 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

65-42-M/01 
Hotelnictví  

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

5-51-H/01 
Kuchař – číšník – 
příprava jídel 

1 0 0 0 1 3 2 1 0 8 

29-53-H/01 
Pekař 

0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

29-54-H/01 
Cukrář  

1 1 0 1 3 3 1 0 0 10 

Celkem žáků 
v H, M oborech: 2 8 0 1 18 12 8 24 4 77 

29-51-E/01 
Potravinář výroba 

19 3 0 0 3 0 0 1 3 29 

41-52-E/01 
Zahradnické práce 

11 0 0 0 2 0 1 10 5 29 

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

10 0 0 0 3 0 5 7 6 31 

75-41-E/01 
Pečovatelské 
služby 

16 0 0 0 2 0 1 4 7 30 

69-54-E/01 
Provozní služby 

11 1 0 1 2 0 0 3 4 22 

33-58-E/01 
Zpracovatel 
přírodních pletiv 

11 7 0 0 1 0 1 6 4 30 

66-51-E/01 
Prodavačské práce 

14 0 0 0 1 1 3 5 2 26 

65-51-E/01 
Stravovací a 
ubytovací služby 

15 2 0 0 1 1 2 6 3 30 



 

 

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 

8 0 0 0 0 0 0 14 12 34 

78-62-C/01 
Praktická škola 
jednoletá 

3 0 0 0 0 0 0 1 5 9 

63-51-J/01 
Obchodní škola 

0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 

Celkem žáků 
v E, C a J 
oborech: 

118 14 0 1 15 2 13 59 52 274 

Celkem žáků se 
SVP ve škole 120 22 0 2 33 14 21 83 56 351 

 
Mgr. Eva Sedlačíková, školní speciální pedagog 
Mgr. Kateřina Teuerová, školní speciální pedagog 
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Příloha č. 6 – Preventivní program školy 
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Školní rok: 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Preventivní program školy (dříve minimální preventivní program) 
 
Školní rok: 2021/2022 
 
ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  
17. listopadu 1123/70 
 
Jméno a příjmení ředitele Mgr. Ivana Jírů  
Telefon a e-mail na ředitele 596909301, skolspec@skolspec.cz 
Jméno školního metodika prevence Mgr. Martina Janoušková 
Telefon, e-mail 596909244, martina.janouskova@skolspec.cz 
Specializační studium ano 
Poradenské pracoviště ano 
 

Garant programu (lektor): Mgr. Martina Janoušková - ŠMP 
Charakteristika školy: Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami v plném rozsahu. K nim patří žáci se zdravotním postižením, se zdravotním 
znevýhodněním a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí). 
Střední škola jako právnická osoba sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu. Areál 
školy je umístěn na okraji města 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.   
Součástí školy jsou i dvě odloučená pracoviště, ve kterých je realizován odborný výcvik žáků. 
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. 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 

15 + 5 
dálkového 

studia 

4 32 23 5 1 58 

 
Počet oborů 20 
Celkový počet žáků 864 
  
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 2019-2027. 
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Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 
na období 2019-2027. 
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 zařízení zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005. 
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. 
Krizový plán školy v oblasti rizikového chování žáků. 
Vyhláška 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným 
svazkem obcí. 
 
II. SEZNÁMIT KOLEGY S FILOZOFIÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU A ZAPOJIT JE DO JEHO REALIZACE 

Termín Témata 
porada 
23. 9. 2021 

Seznámení s obsahem PPŠ na školní rok 2021/2022, krizovým plánem, Programem 
proti šikanování, materiálem k prevenci a řešení kyberšikany. upozornění na 
informace a dokumenty k primární prevenci umístěné na webových stránkách školy, 
server učitele. 

průběžně Nabídka metodických materiálů, odkazů, portálů, videí, kurzů, webinářů a besed pro 
učitele – elektronickou formou, umístění na server učitele. 

průběžně Monitorování způsobu spolupráce ve vybraných předmětech. 
průběžně Nabídka odborné literatury, flash disků, informačních a metodických materiálů – 

umístění na server učitele, informace elektronickou formou. 
 Aktuální informace budou předány písemnou (elektronickou) či ústní formou nebo 

umístěny na webových stránkách školy, server učitele. 
 Nabídka sociální diagnostiky třídy ve spolupráci se školním psychologem. 

Nabídka intervence ve třídách podle potřeby TU nebo dané 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 situace 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 problémových situací podle potřeby. 
Spolupráce při diagnostice sociálního klimatu třídy. 
Skupinová práce se třídou podle potřeby – intervence, stmelovací programy. 
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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. 596909 213 

výchovný poradce, speciální pedagog:  
Mgr. Kateřina Teuerová   kabinet č. A/7             tel. 596909 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 žáky 
Výchovné pořady Třída lektor datum 
Seznamovací 
dopoledne 

I. ročníky všech oborů školní psycholog, školní 
metodik prevence 

září 2021 

Modul o sociálních 
sítích 

I. ročníky E, M, H oborů Prožitkový program 
E-bezpečí 

říjen 2021 

Rizika internetu 
a komunikačních 
technologií 

I. ročníky H, E oborů prožitkový program 
projektu Nebuď oběť 

říjen 2021 

Kyberšikana III. ročníky M, H, E oborů prožitkový program 
Renarkon 

listopad 2021 

Drogy a já II. ročníky M, H, E, J 
oborů 

prožitkový program 
Renarkon 

listopad 2021 

Rizika sociálních sítí 
a YouTube 

I. ročníky vybraných 
oborů 

Prožitkový program 
E-Duha 

prosinec 2021 

Rizika elektronické 
komunikace,  
Komunikace 
v třídním kolektivu 

I. ročník Praktické školy Prožitkový program  
PPPP Ostrava s.z. 

prosinec 2021 

Rizika elektronické 
komunikace, 
Bezpečné sexuální 
chování 

II. ročník Praktické školy Prožitkový program  
PPPP Ostrava s.z. 

prosinec 2021 

Komunikace, 
Tolerance 
a akceptace menšin 

I. + II. ročníky M, H, E, J 
oborů  

prožitkový program 
Renarkon 

březen 2022 
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Komunikace 
a vztahy, Sexualita 
a vztahy 

I. + II. ročníky E, J oborů prožitkový program 
Renarkon 

březen 2022 

Tolerance a 
akceptace menšin 

III. ročníky M, H, E oborů 
 

prožitkový program 
Renarkon 

březen 2022 

Vztahy v kolektivu I. ročníky M, H, E oborů prožitkový program 
Renarkon 

březen 2022 

Netolismus II. ročníky M, H, E, J 
oborů 

prožitkový program 
Renarkon 

březen 2022  

Křížovky online třídy oborů M, H, E a J ČAŠMP průběžně 
Sexuální výchova ve všech ročnících prezentace DVD průběžně 
Problematika 
kyberšikany 

ve všech ročnících powerPoint, DVD, odkazy 
na internetové stránky 

průběžně 

 
Preventivní aktivity v rámci výuky 
téma            třídy   předměty                                                    
Šikana ve všech ročnících  

v průběhu studia 
ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ, 
PED 

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, 
ZDN 

Duševní hygiena ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PED, 
ZDN 

Zvládání životních těžkostí ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ, 
TEV, PED 

Sebevýchova, sebereflexe ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ, 
TEV, PED 

Drogová problematika ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ZDN 

Rasová a jiná diskriminace ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ, 
MKV, SPM, PED 

Xenofobie a rasismus ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, MKV, 
SPM, PED 

Kriminalita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP, SPM, PED 

Delikvence, kriminalita 
mládeže 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, SPM, 
PED 

Netolismus (virtuální drogy) 
a patologické hráčství  

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL, ICT, 
PSP, SPM 

Agresivita ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL, PED, 
SPM 

Ohrožování mravní výchovy 
mládeže 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP, SPM 

Domácí násilí ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PED, 
SPM 
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Úmluva o právech dítěte ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PED, PSP 

Kyberšikana, stalking, 
netolismus, nomofobie 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP, PED 

Sebepoškozování ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PED 

Závislost na politickém 
a náboženském extremismu 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP, SPM, 

Onemocnění HIV/AIDS ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, PPK, 
ZDN 

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, PED, 
SPM 

Týrání a zneužívání dětí, 
včetně komerčního sexuálního 
zneužívání. Syndrom CAN 

ve všech ročnících 
v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 
PSP, PED 

Podrobnější analýza umístěna na webových stránkách školy. 
 
Témata rizikového chování v rámci třídnických hodin 
Práce se třídou 
Závislost na návykových látkách 
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, sebereflexe 
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 
Duševní hygiena – edu.cz 
 
Metodické materiály do výuky a třídnických hodin 
Metodická podpora k prevenci RCH žáků 2020-21 – server učitele. 
Semaris - podpora pro pedagogy během distančního vzdělávání aneb techniky, odkazy a užitečné 
nástroje pro zpestření výuky. 
Distanční výuka a duševní zdraví metodické doporučení pro školy. 
Digitální svět a jak se v něm neztratit. 
Projekt „Hele, řekni to!“ – prevence sexuálního zneužívání dětí. 
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu široké spektrum užitečných materiálů: 
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http://www.ppppraha.cz/default.aspx?pg=80889704-c37f-437c-bac8-d2a1117bc241.  
Umět vypnout - aneb několik tipů k psychohygieně a odpočinku. 
P-centrum: On-line videa a manuály týkající se prevence rizikového chování. 
Policie ČR Kampaň proti zneužívání dětí online vč. videa. https://www.policie.cz/clanek/sayno-
celoevrop ska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimunatlaku- a-vydirani-deti-rekni-ne.aspx 
NÚKIB – Jsem Netvor - online preventivní program k digitálním technologiím. 
Deskové hry policie ČR – Kterak se obětí nestáti, Na policejní služebně, Policejní pohádky hrou. 
JSNS- vzdělávací portál, výuková videa. 
Duševní zdraví edu.cz . 
Soubor dostupných podpůrných materiálů k prevenci 2021 - https://1url.cz/9KKqz. 
Souhrn platformy PP při OPK ÚV ČR pro MŠMT ČR. 
P-centrum Metodika pro třídní učitele – adaptační program. 
Magdaléna o.p.s. Sborník technik pro třídní učitele. 
Projekt Internet bezpečně. 
13 rad pro udržení duševního zdraví. 
ČOSIV- Jak pomoci dítěti, které prožívá akutní trauma, Jak pomoci dítěti, které prošlo traumatem 
ve škole, Efektivní komunikace, Jak se zachovám, když…(36 diskuzních karet pro podporu 
sociálně-emočního učení). 
 
B. jednorázové akce 
besedy třídy lektor termín 
Volné téma podle potřeby školy dle aktuální nabídky bude upřesněno 
Beseda s Policií ČR podle potřeby školy dle aktuální nabídky bude upřesněno 
Sportovní den podle potřeby školy dle aktuální nabídky bude upřesněno 
Projektový den podle potřeby školy pracovníci Diakonie bude upřesněno 
Den dětí podle potřeby školy dle aktuální nabídky červen 2022 
Soutěže podle potřeby školy dle aktuální nabídky průběžně 
 
Ostatní akce    
Světový den antikoncepce všichni žáci propagační materiál informační  26. 9. 2021 
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 2022 
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 Projektový den, DOD průběžně 

ADRA, dobrovolnická 
činnost, 

žáci oboru SČ semináře, besedy  

Spolupráce se studentskou 
radou 

všichni žáci konzultační schůzky, zapojení do 
Parlamentu dětí a mládeže města 

průběžně 
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Ostravy, předávání informačních 
materiálů, pozvánek na akce 
apod. 

 
Kroužky 
Florbal vozíčkářů FBC ABAK – Ostrava 
Boccia 
Deskové hry pro žáky Praktické školy 
Podrobnější údaje o aktivitách jednotlivých oborů a ročníků jsou k dispozici ve výroční zprávě školy. 
 
C. stanovení konzultačních hodin  
čas kontakt 
kabinet S/107 
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/107 odpovědi na anonymní dotazy budou vyvěšeny na nástěnce 

Studentské rady (u školní jídelny) 
 elektronická schránka důvěry na webu školy 
 

I. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY 
A. vytvoření knihovny a propagačního materiálu pro potřeby preventisty a ostatních 
pedagogů 
zřízeno místo forma 
14. 9. 2021 sborovna, server učitele nabídka metodických materiálů, odkazů, portálů, videí, 

kurzů, webinářů a besed pro učitele – elektronickou 
formou, umístění na server učitele 

14. 9. 2021 kabinet knihovna 
 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 
od září 2020 elektronická komunikace křížovky online, aplikace k prevenci rizikového chování 

žáků 
od září 2018 server učitele informace pro učitele - plakáty 
od září 2019 server učitele metodika pro žáky – pracovní listy 
od dubna 2021 server učitele prevence na doma 
od ledna 2021 www školy 

elektronická komunikace 
Poradna pro oběti TČ v Ostravě-Porubě – online seriál 
o právech obětí 

od dubna 2021 server učitele Metodická podpora k prevenci RCH žáků 
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B. Zřízení nástěnky 
termín místo téma 
září vestibul SŠ Světový den antikoncepce 
16. 10. 2021 v prostorách školy Světový den výživy 
11. 11. 2021 v prostorách školy Den boje proti drogám 
16. 11. 2021 v prostorách školy Mezinárodní nekuřácký den 
1. 12. 2021 v prostorách školy Světový den proti AIDS 
7. 4. 2022 v prostorách školy Světový den zdraví 
průběžně v prostorách školy aktuální informace 
 
C. shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří 
v oblasti protidrogové prevence působí v okrese 
zřízeno  místo obsah 
14. 9. 2021 sborovna, webové stránky školy, server 

učitele 
seznam institucí a organizací 

14. 9. 2021 kabinet, elektronická komunikace nabídka výchovných pořadů, výcvikových 
kurzů 

 
II.  AKTIVITY PRO PEDAGOGY (přednášky, kurzy, dotazníky, informační 

materiály) 
místo forma téma 
Sborovna, web školy, 
elektronická pošta, server 
učitele 

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 dle požadavků pedagogů a aktuální nabídky 
Web školy, server učitele 
elektronická pošta 

 metodické materiály  

elektronická pošta online modul Technologie a prevence 
elektronická pošta online Duševní zdraví, edu.cz 
 

III. AKTIVITY PRO RODIČE 
Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu (schůzky rodičů, zápis do 
žákovských knížek, místní tisk, webové stránky školy) 
Informace pro rodiče 
Prokazatelné poučení 
o dokumentech k primární prevenci 

23. září 2021 třídní schůzky pro rodiče prvních ročníků 
webová stránka školy  
Program proti šikanování, Krizový plán, 
PPŠ, Školní strategie prevence 

Schůze Školské rady  seznámení s filosofií PPŠ 
Beseda pro rodiče upřesnění během 

roku 
dle vybraného tématu 

Sekundární prevence dle potřeby poradenská pomoc, krizová intervence 
Prevence na doma od dubna 2021 www školy 
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IV. 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  
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  
E- Duha beseda  
E - bezpečně beseda, konzultace  
Nebuď oběť beseda, konzultace  
PPP poradna T. Velička beseda, konzultace  
 

V.  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 Bosco 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 
E-duha  besedy, spolupráce 
Stonožka besedy, spolupráce, praxe žáků 
Centrum pro rodinu a sociální péči -OASA besedy, spolupráce 
 
B. DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, obecní úřady všech úrovní, úřady práce 
Instituce  Forma spolupráce 
Úřad práce beseda 
o.s. ABAK sbírky, sportovní a společenské akce  
o.s. FOD osobní asistence 
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o.s. Duhový klíč sbírky, sportovní a společenské akce 
DC ADRA Ostrava  veřejné sbírky, besedy, dobrovolnictví 
ADRA – dobrovolnické centrum zapojení žáků do dobrovolnické činnosti 
Internát sportovní kroužek 
 

VI. PROPAGACE (místní a regionální tisk, TV, školní časopis, rozhlas) 
Téma Forma propagace 
Dokumentace o jednotlivých aktivitách školy  www.skolspec.cz, Výroční zpráva školy 
Prezentace školy Den otevřených dveří prosinec 2021, leden 2022 
Učeň, středoškolák, vysokoškolák Výstava školství a vzdělávání 
Veletrh pracovních příležitostí JobFair prezentace školy prosinec 2021 
 

VII. RIZIKOVÉ OBLASTI VE ŠKOLE 
Velký počet žáků a velké prostory školy 
Riziková místa – prostranství před školou, dvůr školy, WC chlapců i dívek na budově E 
a WC dívek i chlapců u kantýny 
 

VIII. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ 
dle platných školských dokumentů 
Školní řád, Krizový plán školy v oblasti rizikového chování žáků, 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, Krizový plán 
 

IX. Konzultace, krizová intervence 
Ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ budou průběžně poskytovány žákům a jejich rodičům 
konzultace v problémech rizikového chování žáků. 
 

X. 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 České Asociace školních metodiků prevence. 
Členka Asociace výchovných poradců. 
Členka Profesní komory sociálních pracovníků. 
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. 
Akreditovaný Psychosociální výcvik (400 hodin) Live Dynamic Praha 
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XI. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
Výsledky dotazníkových šetření – webové stránky školy. 
Krizový plán školy – viz webové stránky školy, server učitele. 
Program proti šikanování – viz webové stránky školy, server učitele. 
Školní preventivní strategie na období 2019 – 2027, server učitele. 
Program poradenských služeb. 
Vlastní hodnocení školy za období 2016–2019. 
SWOT analýza rizikového chování žáků. 
Opatření k předčasným odchodům žákům ze školy (sledování a vyhodnocování předčasných 
odchodů žáků I. ročníků ve spolupráci s třídními učiteli, sledování sociálního klimatu tříd, 
individuální pohovory se žáky, zřízení schránky důvěry, nastavení jasných pravidel 
ve Školním řádu a jejich důsledná kontrola, možnost žáků i zákonných zástupců obrátit 
se o pomoc a radu na členy ŠPP). 
Výsledky online dotazníkového šetření pro žáky „Identifikace rizikových oblastí  
u dospívajících“, „Škola a šikana“, „Klima třídy“ – server učitele. 
 

XII. 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. 
Evaluace probíhá formou on-line výkaznictví https://www.preventivni- aktivity.cz/index.php. 
 
  
Příloha č. 1 Návrh na akce pořádané v rámci prevence rizikového chování žáků 
 
Zpracovala:         Mgr. M. Janoušková 
 
 
 
 
PPŠ  předložen řediteli školy, v plném rozsahu schválen:  
  

Mgr. Ivana Jírů  
 
 
 

 
Datum: 13. 9. 2021  
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Příloha č. 1 Návrh na akce pořádané v rámci prevence rizikového chování žáků 
ve školním roce   2021/2022 

Termín  Akce 

Září:   Seznamovací programy pro I. ročníky – celkem 19 prvních ročníků. 

Říjen:  Preventivní program pro vybrané třídy I. + II. ročníků Nebuď oběť, téma: 

Rizika internetu a komunikačních technologií. 

 Preventivní program pro vybrané třídy I. a II. ročníků E-bezpečí, téma: Modul 

o sociálních sítích. 

Listopad:  Prožitkové programy pro II. ročníky M, H, E a J oborů, Renarkon, téma: 

Drogy a já. 

Prožitkové programy pro III. ročníky M, H, E oborů, Renarkon, téma: 

Kyberšikana. 

  

Prosinec: Prožitkový program pro I. ročníky , E-Duha, téma: Rizika sociálních sítí 

a YouTube. 

Prožitkový program pro I. ročník Praktické školy, PPPP Ostrava s.z., téma: 
Rizika elektronické komunikace, Komunikace v třídním kolektivu. 
 Prožitkový program pro II. ročník Praktické školy, PPPP Ostrava s.z., téma: 
Rizika elektronické komunikace, Bezpečné sexuální chování. 

Leden:   Besedy dle aktuální nabídky a potřeb školy. 

Březen:  Prožitkový program pro I. +II. ročníky M, H, E, J oborů, Renarkon, téma: 

Komunikace, Tolerance a akceptace menšin. 

 Prožitkový program pro I. +II. ročníky E, J oborů, Renarkon, téma: 

Komunikace a vztahy, Sexualita a vztahy. 

 Prožitkový program pro III. Ročníky M, H, E oborů, Renarkon, téma: 

Tolerance a akceptace menšin. 

 Prožitkový program pro I. ročníky M, H, E oborů, Renarkon, téma: Vztahy 

v kolektivu. 

 Prožitkový program pro II. ročníky M, H, E, J oborů, Renarkon, téma: 

Netolismus. 

Duben:  Besedy a programy dle aktuální nabídky a potřeby školy. 

Květen:  Besedy dle aktuální nabídky a potřeby školy. 

Červen:  Besedy a programy dle aktuální nabídky a potřeb školy. 

Besedy a programy pro rodiče – dle zvoleného tématu. Prevence na doma – 

webové stránky školy. 
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Besedy a programy pro pedagogy – aktuální nabídka. 

Celoročně Interaktivní výukový program: Drogy trochu jinak. 
Celoroční aplikace k prevenci rizikového chování žáků: Křížovky online  
Aktualizace preventivních aktivit v rámci výuky.  
Zařazení vybraných témat primární prevence rizikového chování žáků do třídnických hodin. 
Prevence předčasných odchodů žáků I. ročníků – sledování a vyhodnocení. 
Sledování a vyhodnocení výskytu rizikového chování žáků. 
Pravidla třídy – vypracování a zhodnocení.  
 
Metodická podpora pro třídní učitele: dle nabídky v Preventivním programu školy 2021/2022. 
Evaluace probíhá formou on-line výkaznictví https://www.preventivni- aktivity.cz/index.php. 
 
V průběhu školního roku může dojít ke změnám ve výše uvedeném plánu.  

 

14. 9. 2021       Mgr. M. Janoušková 

 
        
 



Příloha č. 7 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Profesní rozvoj zaměstnanců Tabulku je doporučeno vyplňovat průběžně během celého školního roku.

Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

Celkový přepočtený počet pracovníků školy k 30. 9. (SŠ/konzervatoře),  a k 31. 10. (u VOŠ): pedagogičtí: 137,2

nepedagogičtí: 43,0

Celkový počet pracovníků školy (fyzických osob) k 30. 9. (SŠ/Konzervatoř) a k 31.10. (u VOŠ): pedagogičtí: 145

nepedagogičtí: 50

Pracovníci školy Typ vzdělávací akce Forma vzdělávání Název vzdělávací akce Způsob financování 
vzdělávání

Celková časová dotace 
na vzdělávací akci

Počet 
absolvovaných 

hodin vzdělávání ve 
sledovaném období

Počet 
zúčastněných

pracovníků
Poznámka

Sborovna Odborné vzdělávání distanční (online) Právo ve školství - Michaela Veselá rozpočet školy 6,0 6,0 10 4.2.2022

Sborovna Odborné vzdělávání prezenční Zvyšování počítačové gramotnosti bezplatné 2,0 2,0 50 interní

Sborovna Odborné vzdělávání prezenční Teams bezplatné 2,0 2,0 40 interní

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční 
p j y

Hello. kurz 26.11.2021 rozpočet školy 8,0 8,0 1
Sborovna Odborné vzdělávání prezenční Teams bezplatné 2,0 2,0 38 interní

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční PP 474 Osobní pohoda rozpočet školy 8,0 8,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Workshop CBA rozpočet školy 16,0 16,0 2
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Workshop gastronomické inovace bezplatné 16,0 16,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Kaleidoskop moderní gastronomie rozpočet školy 16,0 16,0 2
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Historie řemesla mimorozpočtové zdroje 16,0 16,0 1 23. - 25. 11. 2021

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Točení na hrnčířském kruhu a dekorování keramiky mimorozpočtové zdroje 5,0 5,0 1 25.11.2021

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Sklo I. vitráž mimorozpočtové zdroje 5,0 5,0 1 26.11.2021

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Výsadba stromů v urbanizovaném prostoru rozpočet školy 6,0 6,0 1 17. 2. a 3. 3. 2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání distanční (online) Mediální gramotnost bezplatné 2,0 2,0 1 26.1.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání distanční (online) ŠKH - Šablony konzultace hromadná bezplatné 2,0 2,0 1 8.3.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Ovocnářské dny rozpočet školy 14,0 14,0 1 15. - 16. 3. 2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Cukrařina bez živočišných produktů bezplatné 1,0 1,0 1 2.11.2021

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Setkání s RT KAP v Moravskoslezském kraji bezplatné 1,0 1,0 1 08.12.20212

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Prevence ve škole - co dělat, když... rozpočet školy 8,0 8,0 2 11.3.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Kaleidoskop moderní gastronomie rozpočet školy 16,0 16,0 2 14. - 15.1. 2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Kulinářské umění bezplatné 2,0 2,0 3 22.2.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Anglický jazyk pro učitele s úrovni B1.1 mimorozpočtové zdroje 20,0 20,0 2 1.11.2021-31.1.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Seminář pro učitele geografie bezplatné 8,0 8,0 1 28.1.2022

Sborovna Odborné vzdělávání prezenční Školení pro pedagogy - MS Office365 a Bakaláři bezplatné 4,0 2,0 14 4.2.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Školení instruktorů lyžování mimorozpočtové zdroje 4,0 4,0 7 4.2.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Moderní košíkářství - Gondoly mimorozpočtové zdroje 7,0 7,0 2 5.3.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Seminář ŠP a pracovníků PPP bezplatné 4,0 4,0 1 10.2.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Webinář - Migrace a kariérové poradenství bezplatné 3,0 3,0 1 30.3.2022

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Aktiv vedoucích školních jídelen rozpočet školy 6,0 6,0 1 24.3.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Kybernetická bezpečnost I. bezplatné 16,0 16,0 1 13.12.-14.12.2021

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Kybernetická bezpečnost II. bezplatné 16,0 16,0 1 17.3.-18.3.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Léčivé byliny a jedlé plevele rozpočet školy 8,0 8,0 1
Sborovna Odborné vzdělávání prezenční Metodika badmintonu rozpočet školy 6,0 6,0 11 21. 3., 28. 3., 11. 4. 2022

Sborovna Odborné vzdělávání prezenční Školení Fitness a bodybuilding bezplatné 2,0 2,0 8 14.3.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční Výuka tělesné výchovy a školská legislativa rozpočet školy 6,0 6,0 1 11.4.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Veřejné zakázky rozpočet školy 6,0 6,0 2 7.4.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Pedagof mezi paragrafy bezplatné 4,0 4,0 35 14.4.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Jednání Sekce potravinářských škol a učilišť bezplatné 4,0 4,0 12 20.4.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční ogie MBTI jako cesta k sebepoznání a spolupráci v bezplatné 16,0 16,0 2 27. 4. - 28. 4. 2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční el začne zvládat konflikty nebo konflikty začnou ovl rozpočet školy 8,0 8,0 6 13.4.2020

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Workshop gastronomické inovace bezplatné 8,0 8,0 1 3.2.2022, 28.6.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Roadshow AHR ČR 2022 Ostrava bezplatné 8,0 8,0 1 7.6.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční rajská konference k prmární prevenci rizikového ch bezplatné 12,0 12,0 1 4. - 5. 10. 2021

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční Sportovní den zaměstnanců bezplatné 4,0 4,0 25 10.6.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční Dílna pro zástupce ředitele SŠ rozpočet školy 8,0 8,0 1 10.6.2021

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční Sociální dovednosti a efektivní komunikace rozpočet školy 7,0 7,0 5 22.6.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Modelace figurky rozpočet školy 10,0 10,0 4 19.6.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání distanční (online) ndromu vyhoření a stresu - jak neplýtvat energií a rozpočet školy 8,0 8,0 1 29.3.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční POKOS bezplatné 8,0 8,0 1 6.4.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání ované (prezenční + di Shaker Polsko mimorozpočtové zdroje 32,0 32,0 1 28.6.-2.7.2021

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání ované (prezenční + di Shaker Francie mimorozpočtové zdroje 32,0 32,0 1 14.3.-18.3.2022

Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání ované (prezenční + di Shaker Nizozemí mimorozpočtové zdroje 32,0 32,0 1 16.5.-20.5.2022

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Právo ve škole-vzdělávací program,4.2.2022 rozpočet školy 8,0 8,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční zikové chování ve škole(legislativní nástroje),11.3. rozpočet školy 8,0 8,0 1
Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční Prázdniny trochu jinak XXX ročník 21.8-27.8.2022 mimorozpočtové zdroje 48,0 48,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Řemeslné léto - Lipka 1.-5.8.2022 mimorozpočtové zdroje 32,0 32,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Kurz bubnování  září2021-červen 2022 mimorozpočtové zdroje 16,0 16,0 1
Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční Kurz psychoterapie září2021-září2022 mimorozpočtové zdroje 8,0 8,0 2
Pedagogický pracovník Osobnostní vzdělávání prezenční Tělo Olomouc 2022 rozpočet školy 24,0 24,0 3 25.8. - 27.8.2022

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Doškolení strojníků rozpočet školy 7,0 7,0 2
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Krajská konference hromadného stravování rozpočet školy 6,0 6,0 3
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Příprava jídelníčku prakticky rozpočet školy 2,0 2,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Ekonomická agenda příspěvkové organizace rozpočet školy 5,0 5,0 2
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Zákoník práce ve školské praxi rozpočet školy 5,0 5,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Školení obsluhy teplovodních výměníkových stanic rozpočet školy 3,0 3,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Užívání kotvících zařízení s vhodnými OOPP rozpočet školy 1,0 1,0 3
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) aty a platové předpisy ve veř. službách a správě šk rozpočet školy 5,0 5,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Webinář k uzávěrce 2021 a legislativě 2022 rozpočet školy 4,0 4,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Webinář roční zúčtování daně za rok 2021 rozpočet školy 4,0 4,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Nové trendy v moderním vaření rozpočet školy 5,0 5,0 2
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Aktiv vedoucích školní jídelen rozpočet školy 5,0 5,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Školení strojníků 2022 Beroun rozpočet školy 33,0 33,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Veřejné zakázky Ostrava rozpočet školy 5,0 5,0 2
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Webinář Vnitřní kontrola v praxi školských p. o. rozpočet školy 5,0 5,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Komunikační sebeobrana - vstup do problematiky rozpočet školy 5,0 5,0 2
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Webinář jak úspěšně jednat s rodiči a učiteli rozpočet školy 2,0 2,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Školení systému ICZ espis Lite bezplatné 8,0 8,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Pomocný analytický přehled bezplatné 7,0 7,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Zlobivý, neposlušný, jak to vlastně je. rozpočet školy 8,0 8,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Vzdělávání žáků s poruchami autist.spektra v 

běžné škole bezplatné 4,0 4,0 3

Další vzdělávání pracovníků školy



Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání distanční (online) Rizika virtuální komunikace bezplatné 4,0 4,0 2
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Přednáška P. Hrocha "Buď učitel začne zvládat 

konflikty nebo konflikty začnou ovládat jeho!" bezplatné 6,0 6,0 6
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Přednáška L. Pekařové "Agresivita u dětí" bezplatné 6,0 6,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Přednáška J. Haldy "Holka nebo kluk, jaký je v 

tom rozdíl?" bezplatné 6,0 6,0 1
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Práce se skupinami dětí či žáků, které nás stojí hodně s rozpočet školy 8,0 8,0 2
Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Manipulace ve školní praxi. rozpočet školy 6,0 6,0 1
Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání prezenční Ekonomická agenda p. o. rozpočet školy 5,0 5,0 1

Celkový počet vzdělávacích akcí ve sledovaném školním roce: 87

Celkový počet fyzických osob=pedagogických pracovníků, kteří se účastnili DVPP v daném školním roce (bez vzdělávacích akcí typu "sborovna") 168 115,9

Celkový počet fyzických osob=NEpedagogických pracovníků, kteří se účastnili DV v daném školním roce 35 70,0

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (přepočet na plně zaměstnané)

Kvalifikovanost  PP Přepočtený počet PP včetně externistů Podíl kvalifikovaných
v %

Kvalifikovaní 138,7 98,6%

Nekvalifikovaní 2,0 1,4%

Celkový součet 
přepočtených PP 140,7 100,0%

Průměrný věk 
pedagogického sboru 50,7

Zkratky:



Příloha č. 8 – Aktivity školy a žáků v rámci výuky

Aktivity školy a žáků v rámci výuky 
Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

Celkový počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku: 862 580

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:

Druh aktivity Název aktivity Četnost Žáci/Studenti Časový rozsah 
aktivity 

Dopad na druh 
školy

Počet zúčastněných žáků 
nebo studentů Poznámka

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Lyžařský výchovně výcvikový kurz 1 různí vícedenní SŠ   35 14. 2. – 18. 2. 2022

Prevence Seznamovací programy 11 různí půldenní SŠ   228 IX.21

Prevence Modul o sociálních sítích 2 různí půldenní SŠ   35

Prevence Prožitkové programy I. 6 různí půldenní SŠ   120

Prevence Rizika internetu a komunikačních technologií 6 různí půldenní SŠ   49

Školní exkurze Den zdraví 1 stejní půldenní SŠ   11

Prevence Kraje pro bezpečný internet 37 různí půldenní SŠ   362

Beseda s odborníkem z oboru Podané ruce 1 stejní půldenní SŠ   24

Beseda s odborníkem z oboru Strom života 2 různí půldenní SŠ   28

Školní exkurze Velkoobchod JIP 1 různí jednodenní SŠ   12

Školní exkurze OZO 1 různí jednodenní SŠ   15

Školní exkurze Výroba obuvi 1 stejní jednodenní SŠ   11

Školní exkurze Bezobalový obchod 1 různí jednodenní SŠ   12

Školní exkurze Formy prodeje 1 stejní jednodenní SŠ   13

Školní exkurze Exkurze Praha - mapování gastr.zařízení 1 stejní jednodenní SŠ   7

Beseda s odborníkem z oboru Trendy v hotelnictví 2022 1 různí půldenní SŠ   26

Školní exkurze OZO 1 různí jednodenní SŠ   18

Školní exkurze DOD školní statek 1 různí jednodenní SŠ   7

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Výroba pytlíků pro MŠ V Zahradách 1 stejní vícedenní SŠ   9

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Výroba kuchařských čepic pro MŠ V Zahradách 1 stejní vícedenní SŠ   5

Školní exkurze Provoz prádelny v sociálním zařízení 1 stejní půldenní SŠ   7

Školní exkurze OZO 4 různí půldenní SŠ   40

Školní exkurze Veletrh cestovního ruchu 1 stejní jednodenní SŠ   15

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Sportovní den 1 různí jednodenní SŠ   79

Sportovně-turistický kurz Lyžařsko-metodický kurz PMP 2 1 stejní vícedenní SŠ   27 2. 4. –  6. 4. 2022 

Beseda s odborníkem z oboru Baristický kurz 1 různí vícedenní SŠ   35

Školní exkurze Flora Olomouc - jarní etapa 1 různí jednodenní SŠ   45 22.4.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Zahradnická procházka 2 různí půldenní SŠ   40 25.05.2022, 
31.05.2022

Školní exkurze Pražírna kávy 2 různí půldenní SŠ   33 13.04.2022 
04.05.2022

Školní exkurze Botanická zahrada ZOO Ostrava 1 různí jednodenní SŠ   25 16.5.2022

Školní exkurze Výstava Kreativ 2022 Ostrava 1 stejní půldenní SŠ   10 13.5.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Vzdělávací projekt OKAP II. „Dopravní prostředky 1 stejní půldenní SŠ   22 19.4.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Vzdělávací projekt OKAP II „Kde se vzala kniha?“ 1 stejní půldenní SŠ   11 2.5.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Vzdělávací projekt OKAP II. „Nauč se řemeslo“ 1 stejní půldenní SŠ   22 12.5.2022

Školní exkurze Farma Bezdínek - velkokapacitní skleníky 1 různí jednodenní SŠ   15 25.5.2022

Beseda s odborníkem z oboru Zdravý životní styl 1 stejní půldenní SŠ   23

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Vzdělávací projekt OKAP II. „Kouzelný oxid“ 1 stejní půldenní SŠ   17 10.6.2022

Prevence Prožitkové programy II. 17 různí půldenní SŠ   264 17.3.-24.3.20222

Prevence Modul o sociálních sítích 4 různí půldenní SŠ   47 25.4. + 29.4.2022

Beseda s odborníkem z oboru Den se sociálním pracovníkem - video - prezentac 1 různí půldenní SŠ   4 17.9.2021

Sportovně-turistický kurz Cyklistický a turistický kurz 1 různí vícedenní SŠ   30 30.5.-3.6.2022

Beseda s odborníkem z oboru Odborný seminář - hygiena v gastronimii 1 stejní půldenní SŠ   27 23.5.2022

Školní exkurze Exkurze do hypermarketu Globus 1 stejní půldenní SŠ   11 2.6.2022



Školní exkurze zážitkový program Žít normálně 1 stejní půldenní SŠ   20 14.6.2022

Školní exkurze Exkurze ve Spirála, o. p. s., catering, úklid 1 stejní jednodenní SŠ   7 20.5.2022

Školní exkurze Exkurze ve Spirála, o. p. s., šicí dílna 1 stejní jednodenní SŠ   4 27.5.2022

Beseda s odborníkem z oboru beseda s pracovníky IPS ÚP Ostrava 1 stejní půldenní SŠ   18 6.4.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) kávový soc. podnik Mental café-příklad dobré pra 9 různí jednodenní SŠ   2 17.05-24.06.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Kreativní balení - soutěž I. ročník 1 různí půldenní SŠ   8 14.6.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Kreativní balení - soutěž II. ročník 1 různí půldenní SŠ   3 14.6.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Balení dárků pro Janáčkovu konzervatoř 1 různí jednodenní SŠ   9 23.3.2022

Školní exkurze Seznámení s bytovým textilem 1 různí jednodenní SŠ   6 31.3.2022

Školní exkurze Marlenka 1 různí jednodenní SŠ   14 6.4.2022

Školní exkurze Czech Plastic 1 různí jednodenní SŠ   14 25.4.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Textilní zboží 1 různí jednodenní SŠ   6 12.5.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Podpora prodeje 1 různí jednodenní SŠ   6 30.5.2022

Školní exkurze Doplňkové formy prodeje 1 různí jednodenní SŠ   9 21.6.2022

Školní exkurze ZOO Ostrava 1 různí půldenní SŠ   17 29.6.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Projektový den "Smysly" 1 různí půldenní SŠ   35 IV.22

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Projektový den "Vánoční tradice" 1 různí půldenní SŠ   33 XII.22

Školní exkurze Statek U modrého jednorožce 1 stejní půldenní SŠ   6 20.6.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Projektový den "Garden party"-PMP1+SČ+PŠ 1 různí půldenní SŠ   60 3.6.2022

Školní exkurze Spirála catering,úklidové práce 1 stejní půldenní SŠ   6 20.5.2022

Školní exkurze Spirála šicí dílna 1 stejní půldenní SŠ   4 27.5.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol OZO Ostrava 1 stejní půldenní SŠ   8 15.6.2022

Školní exkurze Komunitní centrum Všichni spolu 1 stejní půldenní SŠ   9 20.6.2022

Školní exkurze Lázně Klimkovice 1 stejní jednodenní SŠ   9 27.6.2022

Školní exkurze Hospic sv. Lukáše 1 stejní jednodenní SŠ   9 28.6.2022

Výchovné a kariérové poradenství IPS ÚP Ostrava - info materiály 1 stejní půldenní SŠ   30 13.9.2021

Výchovné a kariérové poradenství Tvoj škola je hned za rohem-prezentace SŠ, VŠB 1 stejní jednodenní SŠ   20 24.9.2021

Školní exkurze exkurze ve výrobně Štramberských uší 1 různí jednodenní SŠ   23 29.6.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Netradiční sporty - Korfbal 1 stejní půldenní SŠ   20 24.6.2022

Adaptační kurz Turisticko-adaptační kurz 1 různí vícedenní SŠ   31 20.9.2021-24.9.2021

Školní exkurze Exkurze minerální vody 1 různí jednodenní SŠ   10 21.9.2021

Školní exkurze Návštěva městské knihovny. Indiánské léto. 2 různí půldenní SŠ   15 18.10.2021,22.11.2021

Školní exkurze Návštěva městské knihovny. Duchové neklepou n 3 různí půldenní SŠ   19 1,8.11.2021,9.11.2021

Školní exkurze Divadelní workshop 1 různí půldenní SŠ   21

Školní exkurze Návštěva městské knihovny. Práce s knihou. 2 různí půldenní SŠ   11 6.12-7.12.2021

Školní exkurze Kde končí odpady 3 různí půldenní SŠ   53

Školní exkurze Zooterapie-hipoterapie na farmě v Dolní lhotě 1 různí půldenní SŠ   23 18.3.2022

Kulturní akce Divadelní představení "Smrt na hrušce" 1 různí půldenní SŠ   32 10.3.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Mladý průvodce 2022- soutěž v obl.cest.ruchu 1 různí jednodenní SŠ   2 23.3.2022

Kulturní akce Festival JEDEN SVĚT 1 různí půldenní SŠ   46 29.3.2022

Kulturní akce Filmové představení "V létě to řeknu, jak se mám 1 různí půldenní SŠ   227 21.4.2022

Školní exkurze Typy maloochodníchj jednotek, formy prodeje 1 stejní půldenní SŠ   9 3.5.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Krajské sportovní hry seniorů 1 stejní půldenní SŠ   19 10.5.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Den boje proti rakovině - Klub stomiků 1 stejní půldenní SŠ   24 11.5.2022

Školní exkurze Maloobchodní formy prodeje 1 stejní půldenní SŠ   5 16.5.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Hendikepiáda 1 různí půldenní SŠ   15 27.5.2022

Školní exkurze Kafira 1 stejní půldenní SŠ   17 14.6,2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Hipoterapie 1 stejní půldenní SŠ   6 20.6.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Středová a osová souměrnost v přírodě 1 stejní půldenní SŠ   19 20.6.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Komunitní centrum "Všichni spolu" 1 stejní půldenní SŠ   9 20.6.2022

Školní exkurze Opava 1 stejní půldenní SŠ   9 21.6.2022

Školní exkurze ZOO Ostrava 1 stejní půldenní SŠ   4 24.6.2022



Školní exkurze ZOO Ostrava 1 stejní půldenní SŠ   17 27.6.2022

Školní exkurze Exkurze do zámku Zlín 1 stejní půldenní SŠ   16 27.6.2022

Školní exkurze Hornické muzeum 1 stejní půldenní SŠ   9 27.6.2022

Školní exkurze Ostravské muzeum 1 stejní půldenní SŠ   11 28.6.2022

Vzdělávání žáků v reálném prostředí (mimo škol Sociálně aktivizační kurz 1 stejní vícedenní SŠ   20 27.6.-29.6.2022

Školní exkurze ZOO 1 stejní půldenní SŠ   9 29.6.2022

Školní exkurze Štramberk 1 stejní půldenní SŠ   10 29.6.2022

Prevence Blázníš? No a! 1 stejní půldenní SŠ   30 20.6.2022

Jiná (specifikujte v Názvu akce) Garden party 1 různí půldenní SŠ   55

Školní exkurze CHKO Poodří 3 různí půldenní SŠ   28

Školní exkurze OZO 4 různí půldenní SŠ   36

Školní exkurze Hornbach 4 různí půldenní SŠ   34

Školní exkurze Klimkovice lázně 1 stejní půldenní SŠ   12

Školní exkurze Kreativ 1 stejní půldenní SŠ   11

Školní exkurze ZOO a botanický park Ostrava 2 různí půldenní SŠ   16

Součet četností akcí na jedno opakování akce: 215 Průměrný počet zúčastněných na jedno opakování akce: 15,03

Zkratky: 



Příloha č. 9 – Úspěchy žáků v soutěžích

Úspěchy žáků v soutěžích Tabulku je doporučeno vyplňovat průběžně během celého školního roku (pozn. zejména údaje o počtech účastníků soutěží jsou zpětně špatně dohledatelné).

Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

Počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 862

Počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku

Celkový součet žáků i studentů (SŠ, konzervatoře a VOŠ) dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 862

Název soutěže Druh soutěže Forma soutěže Charakter 
soutěže Typ soutěže Zařazení v Informativním 

seznamu MŠMT

Umístění 
žáka(ů) školy 

- 
 OKRESNÍ 

úroveň 

Počet 
zúčastněných 

žáků školy 
OKRESNÍ 

úroveň

Počet všech  
účastníků 

soutěže 
OKRESNÍ 

úrovně

Umístění 
žáka(ů) školy 

- 
KRAJSKÁ 

úroveň 

Počet 
zúčastněných 
žáků školy - 
KRAJSKÁ 

úroveň

Počet všech 
účastníků 

soutěže 
KRAJSKÁ 

úroveň

Umístění 
žáka(ů) školy 

- 
ÚSTŘEDNÍ 

úroveň 

Počet 
zúčastněných 
žáků školy - 
ÚSTŘEDNÍ 

úroveň

Počet všech 
účastníků 

soutěže 
ÚSTŘEDNÍ 

úroveň

Umístění 
žák(ů) školy -

MEZINÁRODN
Í úroveň 

Počet 
zúčastněných 
žáků školy - 

MEZINÁRODN
Í úroveň

Počet všech 
účastníků 
soutěže - 

MEZINÁRODNÍ 
úroveň 

OCENĚNÍ žáků 
školy v 

mezinárodní 
soutěži

Poznámka

Marlenka Cup předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE 10 2

Podbeskydský Ještěr předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE 4 1

Moje největší štěstí (EDH 2021) umělecká prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE 1 13 138 1 13 138 Cr

Ročníková soutěž v balení předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE

Zlatovar Cup Opava předmětová prezenční týmová nepostupová (jednorázová) NE 8 24

ZAV Olomouc 2021 ostatní kombinovaná (prindividuální nepostupová (jednorázová) NE 17 9 500

ZAV Olomouc 2021 ostatní kombinovaná (prtýmová nepostupová (jednorázová) NE 18 9 500

Mezinárodní soutěž ZAV-100 min. ostatní kombinovaná (prindividuální nepostupová (jednorázová) NE 82 9 1354 diplom
Soutěž dovedností předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE

Zkoušky dovednosti předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE
MČR žáků ve zpracování textu 
2022 ostatní distanční (online individuální postupová NE 7 7 600 účastnický list
Pekař roku Junior 2022 předmětová prezenční individuální NE 4 1 10 diplom
Mladý průvodce předmětová prezenční týmová nepostupová (jednorázová) NE 15 diplom
Zkoušky dovedností  cukrář předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE

Zkoušky dovedností  pekař předmětová prezenční individuálmní nepostupová (jednorázová) ne
Turnaj ve stolním tenise dívek a 
chlapců předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE

 Junior - senior hendikepiáda ostatní prezenční týmová nepostupová (jednorázová) NE 3 15 1., 2., 3. místo
"Jak přežít zimu" (a co se děje v 
přírodě v předjaří a na začátku předmětová prezenční individuální postupová NE 16 28 28 školní kolo výtvarné soutěže, Cr
"Dělání všechny smutky zahání" předmětová prezenční individuální postupová NE 8 30 30 školní kolo výt. soutěže, Cr
Celorepubliková soutěž v psaní na 
klávesnici ostatní prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE 43 7 65
Celorepubliková soutěž v psaní na 
klávesnici ostatní prezenční týmová nepostupová (jednorázová) NE 12 7 65
Celorepubliková soutěž v psaní na 
klávesnici - korektura ostatní prezenční individuální nepostupová (jednorázová) NE 8 4 17

Plavecké závody předmětová prezenční individuální nepostupová (jednorázová) ne 37
"Jak přežít zimu" (a co se děje v 
přírodě v předjaří a na začátku předmětová prezenční individuální postupová NE 7 16 Ve třech kategoriích dvě 1. místa, dvě 2. místa, tři 3. místa Cr
Bohumínské grilování předmětová prezenční týmová nepostupová (jednorázová) NE 9 2 20 diplom

0,035962877 0,026682135 0,125290023 0,012761021

Zkratky:



Příloha č. 10 – Prezentace školy

Prezentace školy
Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

Webové  stránky školy 

Standard webu školy NE

1. Škola má webové stránky ANO

2. Škola má vlastní doménu 2. řádu v národní doméně (*.cz, nebo .eu) ANO

3. Webové stránky školy jsou přístupné výhradně přes protokol https ANO

4. Web neobsahuje žádnou reklamu NE

5. Používání otevřených formátů - dokumenty ke stažení jsou nabízeny v otevřených 
formátech (např. RTF, PDF, ODT, EPUB, HTM) ANO

6. Titulní stránka a záhlaví webu obsahuje: název a logo školy ANO

7. Logo „Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje“ s odkazem na jeho 
stránky – umístění na každé stránce webu ANO

8. Hlavní kontaktní údaje na každé stránce ANO

9. Povinně zveřejňované informace ANO

10. Kontakty na vedení školy, učitele příp. další zaměstnance školy ANO

11. Nabídka studia ve škole ANO

12. Historie školy ANO

13. Výroční zprávy školy ANO

14. Inspekční zprávy ČŠI nebo odkazy na tyto zprávy ANO

15. Přístup do školního informačního systému ANO

16. Přístup k rozvrhu vyučovacích hodin včetně změn ANO

17. Nabídka služeb a volnočasových aktivit realizovaných školou ANO

Vlastnosti webu školy NE
Webové stránky jsou responzivní ANO

Jednotný design webu ANO

Webové stránky umožňují fulltextové vyhledávání ANO

Při vyhledávaní regulárního výrazu  "střední škola/název města" se webové stránky 
školy ve vyhledávačích Google a Seznam zobrazí na první straně NE

Webové stránky jsou validní a splňují standardy W3C  - https://validator.w3.org/ NE

Četnost příspěvků (aktuálnost webu)
průměr 4 příspěvky /měsíc ANO

září 6

říjen 4

listopad 8 18 6,0
prosinec 5 17 5,7

leden 8 21 7,0
únor 8 21 7,0

březen 6 22 7,3
duben 10 24 8,0
květen 9 25 8,3
červen 20 39 13,0

Sociální sítě školy 1. 2. 3. 4.

Oficiální školní sociální síť FACEBOOK

Má-li škola navíc jinou oficiální sociální síť než je vyjmenováno v nabídce (vypište):

Četnost příspěvků (aktuálnost soc.sítí)
průměr 8 příspěvků /měsíc ANO

září 15

říjen 2

listopad 15 32 10,7
prosinec 8 25 8,3

leden 9 32 10,7
únor 10 27 9,0

březen 19 38 12,7
duben 21 50 16,7
květen 15 55 18,3
červen 33 69 23,0

Prezentace školy na veřejnosti Typ akce Název akce Četnost akce za školní rok Charakter akce

Den otevřených dveří Tvoje škola je hned za rohem 1 Každoroční

Burza povolání (veletrhy škol) ON-line veletrh středních škol 2 Každoroční

Den otevřených dveří Den otevřených dveří 4 Každoroční

Jiná Adopce pandy červené ZOO Ova 1 Každoroční

Jiná Sportovec dvacetiletí 1 Jednorázová

Prezentační aktivity školy směrem k veřejnosti
Jiná Janáčkova konzervatoř - 

Novoroční raut 1 Každoroční

Jiná Jarní slavnost Vřesina 1 Každoroční

Jiná Velikonoce na zámku Kravaře 1 Každoroční

Prezentace oborů školy MŠ, ZŠ žákům Pletení pomlázek - ZŠ I. Sekaniny 1 Každoroční

Prezentace oborů školy MŠ, ZŠ žákům Pletení pomlázek - Centrum 
volného času Poruba 1 Jednorázová

Jiná Sportovec roku 1 Každoroční

Zkratky:

suma příspěvků za 3 měsíce průměr příspěvků za 3 měsíce

suma příspěvků za 3 měsíce průměr příspěvků za 3 měsíce



Příloha č. 11 – Projektová činnost školy dle objemu finančních

Projektová činnost školy dle objemu finančních prostředků
Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

Počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 862

Počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku

Celkový součet žáků i studentů (SŠ, konzervatoře a VOŠ) dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 862

Identifikace projektu Finanční prostředky

Číslo projektu Název a stručný popis projektu Role školy v projektu

Zahájení realizace 
projektu (měsíc a 

rok) Stav realizace projektu
Poskytovatel dotace 

nebo 
Operační program

Výše dotace v Kč 
Celkový počet 

měsíců realizace 
projektu

Počet měsíců čerpání 
ve sledovaném 

školním roce
Dopad na druh školy Čerpáno v daném školním 

roce
Přepočet 

na žáka DFV v Kč

Národní plán doučování partner leden 2022 v realizaci EU 462 150,0 Kč 8 8 SŠ   360 250,00 Kč              417,92 Kč

2019-1-CZ01-KA102-060166 Praxe žáků v italských podnicích pro lep
žadatel červen2019 ukončen v daném školním roce DZS 2 151 075,0 Kč 30 4 SŠ   286 810,00 Kč              332,73 Kč

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014106 Šablony II navazující žadatel září 2019 ukončen v daném školním roce EU 2 719 807,0 Kč 28 4 SŠ   388 543,86 Kč              450,75 Kč

2020-1-CZ01-KA102-077420 Praxe studentů v italských podnicích a v
žadatel prosinec 2020 v realizaci DZS 2 417 500,0 Kč 8 8 SŠ   2 417 500,00 Kč           2 804,52 Kč

Celkový objem finančních prostředků na projektovou činnost školy 7 750 532 Kč 3 453 104 Kč

Zkratky: Zkratky:

Poznámka



 

 

Příloha č. 12 – Realizace projektu Erasmus+ 

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 II. 

ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA102-060166 příjemce 84 068,65 EUR 

Mobilita žáků 
a pracovníků 
v odborném 
vzdělávání 
a přípravě 

3. 6. 2019 –
2. 12. 2021 

Praxe studentů 
v italských 
podnicích 
a výměna 
zkušeností pro 
lepší uplatnění 
na trhu práce 

ERASMUS+ 2020-1-CZ01-KA102-077420 příjemce 96 700 EUR 

Mobilita žáků 
a pracovníků 
v odborném 
vzdělávání 
a přípravě. 

31. 12. 2020 –
29. 11. 2022 

Podpora 
atraktivity 
zdravotnických 
a sociálních 
profesí 
v regionech 
(SHAKER) 

ERASMUS+ 2020-1-CZ01-KA202-078220 partner 10 395 EUR 

Mobilita 
pedagogických 
pracovníků 
na výměnu 
osvědčených 
postupů a sdílení 
zkušeností v oblasti 
vzdělávání 
ve zdravotnictví 
a sociální péče 

1. 10. 2020 –
31. 3. 2023 



 

 

Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

Registrační číslo projektu 

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

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství také 
částka, která připadá 
na školu) 

Obsah/Cíle 
projektu 

Období 
realizace  

- ERASMUS+ 2020-1-CZ01-KA121-VET-
000060616 příjemce 106 694 EUR 

Mobilita žáků 
a pracovníků 
v odborném 
vzdělávání 
a přípravě v rámci 
akreditace 
ERASMUS+. 

1. 6. 2022 –
31. 8. 2023 

 
 
 



Příloha č. 13 – Spolupráce školy se sociálními partnery

Spolupráce školy se sociálními partnery (20 nejvýznamnějších spolupracujících organizací)
Sledovaný školní rok 2021/2022 1.9.2021 31.8.2022

Forma spolupráce

Název spolupracující 
organizace

Typ organizace
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Počet žáků školy 
účastnících se 

Praktického 
vyučování* ve 
spolupracující 

organizaci

Poznámka

Klastr SINEC Soukromá firma

Městský obvod Ostrava-Poruba polupráce s obcí (městem)

Scenario s.r.o. Ostrava Soukromá firma 3

Lázně klimkovice Jiná 7
Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Jiná 8

Hotel Clarion Soukromá firma 2

Cukrárna ILLK Bílovec Soukromá firma 2

mateřské školy (PMP) Vzdělávací institutce 60

Quality hotel Ostrava Soukromá firma 15

Tesco stores ČR Soukromá firma 62

Třebovický mlýn restaurace Soukromá firma 4
Restaurace Sareza AURA 

Rdegastovna Soukromá firma 4
Domov Magnolie Ostrava -

Vítkovice Soukromá firma 7
Domov Slunečnice Ostrava-

Poruba Soukromá firma 14
Domov Sluníčko Ostrava-

Vítkovice Soukromá firma 7
Domov pro seniory Kamenec 

Ostrava Jiná 7
Středisko pracovní rehabilitace L. 

Podéště Ostrava-Poruba Jiná 7

Charita Ostrava Jiná 6

Knihovna města Ostravy Jiná 2

Zahradnictví Poruba Vřesina Soukromá firma 60

Celkový počet žáků školy konajících praktický výcvik ve všech se školou spolupracujících organizacích
277

Zkratky:



 

 

Příloha č. 14 – 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) 

36 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 
Stračena Pub Pustkovec 
Restaurant & music club GARAGE 
Restaurace Třebovická Role 
Restaurace Piková dáma 
Kavárna Elektra 
Restaurace „U Radnice“ 
Restaurace Pod Muzeem 
TESCO Stores CR a.s. 
Cukrárna Žídek Hlučín 
Pekařství Boček Krmelín 
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. 
Domov pro seniory Kamenec p.o 
Domov pro seniory SLUNEČNICE 
Domov pro seniory SLUNÍČKO 
Středisko pracovní rehabilitace L. Podéště 
Charita Ostrava, Ostrava-Vítkovice 
Občanské sdružení společně Jekhetane, Ostrava-Poruba 
Církevní středisko volného času Sv. Jana Boska, Havířov 
Městská nemocnice Ostrava 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba 



 

 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice 
Scenário Ostrava 
Knihovna města Ostravy 

 
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání 

Spolupracující 
partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

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, 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 

 

Další partneři 
(např. úřad práce, 
obec…) 

  

Klastr sociálních 
inovací a podniků – 
SINEC z.s. 

Kariérové poradenství zaměřené na žáky 
a absolventy školy 

Účast výchovného 
poradce na jednáních 
klastru, mapování 
potřeb trhu práce. 

Městský obvod 
Ostrava-Poruba 

Organizace přehlídky středních škol umístěných 
v obvodu – Tvoje škola je hned za rohem; pomoc 
při umísťování dětí UK uprchlíků do MŠ a SŠ 

Výstava v prostorách 
VŠB; konzultace 
problematiky uprchlíků 

 
 



 

 

 


