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 1.  Charakteristika školy 

1.1. Základní údaje 

Název školy:  Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 

Sídlo školy:  Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště 

Zřizovatel:  Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 

Vedení školy: 

 Ředitel školy, uvolněný pro výkon veřejné funkce: Ing. Jaroslav Zatloukal 

 Zástupce statutárního orgánu, ředitelka školy v zastoupení: Mgr. Dana Tománková 

 Manažer rozvoje školy: RNDr. Miroslav Kučera 

 Zástupci ředitele školy: Ing. Jitka Ryndová, Ing. Monika Malinová, Mgr. Petr Stuchlík  

 Vedoucí učitel praktického vyučování pro technické obory a bezpečnostní technik školy:  
Ing. Bohumír Brhel 

 Vedoucí učitelka praktického vyučování pro zdravotnické obory: Mgr. Pavlína Juráková 

 Vedoucí učitelka odborného výcviku: Bc. Marie Martinková  

Kontakt: 

 tel.: 572 433 911 

 fax: 572 540 255 

 www stránky: www.ssphzuh.cz 

 e-mail: ssphz@ssphzuh.cz 

 pracovník pro informace: Ing. Monika Malinová 
 
Datum založení školy: 1. 9. 1953, od 1. 7. 1991 příspěvková organizace MŠMT ČR, od 1. 7. 2001 
příspěvková organizace Zlínského kraje. 
K 1. 1. 2008 se Střední průmyslová škola Uherské Hradiště sloučila se Střední školou hotelovou 
a obchodní Uherské Hradiště usnesením zastupitelstva Zlínského kraje č. 0578/Z19/07 ze dne 
19. 9. 2007. Sloučený subjekt získal název Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště. 
Přejímající organizací se stala Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, zanikající organizací Střední 
škola hotelová a obchodní Uherské Hradiště. MŠMT tyto změny schválilo svým rozhodnutím 
č.j. 23 485/2007-21 a nechalo provést zápis do školského rejstříku. 
K 1. 7. 2010 se Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště sloučila se Střední 
zdravotnickou školou Uherské Hradiště usnesením zastupitelstva Zlínského kraje č. 0308/Z11/10 
za dne 16. 6. 2010. Sloučený subjekt nese nový název Střední škola průmyslová, hotelová 
a zdravotnická Uherské Hradiště.  
Dne 24. února 2003 byla škola zařazena do sítě přidružených škol UNESCO. Od roku 2008 je škola 
fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. 
 

Součásti školy:    

 Střední škola, IZO 00 559 644, kapacita 1 500 žáků 

 Školní jídelna, IZO 103 267 832, kapacita 1 000 jídel 

1.2. Druh školy a typ školského zařízení 
 

Druh školy Počet tříd 
Počet žáků 
k 30.6.2019 

Počet žáků na 
třídu podle stavu 

k 30.6.2019 

Přepočt. počet 
ped. pracovníků 

Počet žáků na 
přepočt. ped. 
pracovníka 

SOŠ a SOU 37 889 24,02 73,55 12,08 
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Legenda: 

 průměrný denní počet obědů se vztahuje na měsíce září 2018 až červen 2019 

 žáci SŠ – žáci SŠPHZ Uherské Hradiště, OA a VOŠ Uherské Hradiště 

 žáci ZŠ – žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště 

 důchodci – bývalí zaměstnanci SŠPHZ  Uherské Hradiště 

 cizí strávníci – zaměstnanci SŠ mimo SŠPHZ Uherské Hradiště a cizí strávníci mimo oblast 
školství 

1.3.    Školská rada 

Školská rada byla pro nové funkční období 2018 – 2020 ustavena v řádných volbách, které se konaly 
dne 22. 11. 2018. Z voleb vzešli tito noví členové: 
 

Zástupce pedagogických pracovníků: 
 

 Mgr. Jarmila Červenková 
 Mgr. Zina Omelková 
 Mgr. Lenka Tománková 

 

Zástupce rodičů a zletilých žáků: 
 

 Irena Lukeštíková 
 Patricie Kolísková 
 Kateřina Bistrá 

 

Rada byla doplněna o zástupce zřizovatele školy: 
 

 Ing. Stanislav Blaha 
 Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D. 
 Bc. Monika Jahodíková 

 

V roce 2018/2019 proběhla dvě jednání školské rady: 

1.3.1. Jednání konané 15. 10. 2018 

 Zahájení a přivítání, 

 Projednání a schválení výroční zprávy školy          

 Různé 

 Diskuse 
 

Školská rada schválila Výroční zprávu SŠPHZ Uherské Hradiště za rok 2017/2018. 

1.3.2. Jednání konané dne 10. 6. 2019 

 Rozpočet na rok 2019 

 Rozbory hospodaření - stanovisko odboru školství KÚ ZK 

 ŠVP oboru Praktická sestra 

 Výsledky šetření ČŠI 

 Výsledky šetření inspektorátu práce 

 Školní akční plán 

 Změna ŠVP 

 
 

Typ 
školského 
zařízení 

Počet skupin 
Průměrný denní počet obědů: žáci 

ZŠ / žáci SŠ / zaměstnanci SŠPHZ / 
důchodci / cizí strávníci 

Přepočtený počet 
pracovníků 

Počet žáků na 
přepočteného 

pracovníka 

Školní jídelna 5 36,48/444,25/46,20/8,81/56,82 8 - 
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 Personální a finanční otázky spojené se stávajícím školním rokem 

 Různé 

 

Školská rada bere na vědomí rozpočet na rok 2019, rozbory hospodaření za rok 2018, stanovisko 
odboru školství KÚ ZK, výsledky šetření ČŠI, výsledky šetření inspektorátu práce, školní akční plán. 
Školská rada schválila ŠVP oboru Praktická sestra v denní i večerní formě vzdělávání a dodatek 
ŠVP oboru Elektrotechnika. 
 
 

1.4. Mimoškolní sdružení působící při škole 

Při SŠPHZ Uherské Hradiště působí SRPŠ při SŠPHZ UH, zapsaný spolek. 
 
1.5. Zhodnocení současného stavu školy 

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště je multioborová střední odborná 
škola s výukou oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a závěrečnou zkouškou s výučním 
listem z těchto oborových sektorů: 

 průmyslový -  obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou technicky zaměřené:  

- Strojírenství, 
- Elektrotechnika 

 gastronomický:  

- Hotelnictví - obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou 
- Kuchař - číšník - obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 

 potravinářský: 

- Cukrář - obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 
 

 zdravotnický: obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

- Zdravotnický asistent   
 

SŠPHZ UH se sestává ze dvou součástí, školy a školní jídelny, a člení se na následující organizační 
útvary: 

 divize rozvoje školy, 

 pedagogická divize. 
 

Chod školy je systémově řízen pomocí těchto vnitřních předpisů: 

 organizační řád školy, 

 provozní řád školy, 

 školní řád, 

 vnitřní směrnice ředitele školy, 

 vnitřní předpisy, 

 kolektivní smlouva. 
 
K operativnímu řízení se využívá pokynů ředitele, příkazů ředitele, rozhodnutí ředitele, sdělení ředitele 
školy a informace ředitele školy. 
 

Ve školním roce 2018/2019 byly splněny následující cíle: 
 

1. Změna oborové nabídky 

Byl připraven nový školní vzdělávací program pro obor Praktická sestra pro vyučování 1. ročníku 
od 1. 9. 2019. 
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2. Revize vzdělávacích programů 

V rámci revizí vzdělávacích programů byly připomínkovány rámcové vzdělávací programy oborů 
Strojírenství a Elektrotechnika na MŠMT. 

3. Příprava školy na reformu financování regionálního školství od 1. 1. 2020 

Byly provedeny efektivnější změny pro výuku, spočívající v dělení žáků na skupiny v předmětech  
Anglický jazyk, Německý jazyk, Informační a komunikační technologie, Písemná a elektronická 
komunikace, Počítačová podpora konstruování, Konstrukční cvičení, Technologická cvičení, 
Závěrečný projekt a CAD/CAM systém u všech oborů. V důsledku této změny byly navýšeny 
vyučovací hodiny, a zároveň s tím byla řešena personální situace. Bylo přijato 8 nových pedagogů, 
5 pedagogů na celý úvazek a 3 pedagogové na úvazek částečný. 

4. Dokončení a vyhodnocení školního akčního plánu 

V měsíci únoru a březnu byl vyhodnocen ŠAP I. a následně byl zpracován ŠAP II. na období 
2019 – 2022. 

5. Projekt „Podpora vzdělávání na SŠPHZ UH“ 

Dokončení a vyhodnocení projektu Šablony I. a nastavení parametrů pro projekt Šablony II. 

6. Vnitřní evaluace činnosti školy 

Byl zpracován materiál vnitřní hodnocení školy. Žáci jednotlivých oborů byli srovnáváni pomocí 
písemných testů v předmětech CJL, MAT, ANJ a OSE. 

7. Oblast výchovy a vzdělávání 

 V rámci monitorování vzdělávacích výsledků školy proběhly následující projekty: 

 - vlastní srovnávací testy (CJL, MAT, CIJ, OSE) 
  - šetření ČŠI 

 Probíhalo řešení projektu zv. „Šablony“ za účelem zvyšování kvality ve vzdělávání  

 Byla poskytována podpora žákovským soutěžím napříč všemi obory  

 Probíhala mezinárodní spolupráce v rámci projektu Erasmus+  

 Účinně probíhala prevence rizikového chování žáků 

 Prohlubovala se spolupráce s rodiči, jejich participace na chodu školy (SRPŠ, školská rada) 

 Byla poskytována podpora začínající učitelce 

 Byl rozvíjen systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Byl rozvíjen systém podpory a prevence neúspěšných žáků 
 

8. Rozvoj materiálního zázemí školy 

 Proběhla modernizace prostředků IKT 

 Byly dokončeny práce na komplexní rekonstrukci školního webu 

 Bylo dobudováno pracoviště pro OV oboru cukrář  

 Byla nově vybudována a přemístěna odborná učebna pro výuku elektrických měření vč. Skladu 
a kabinetu odborných učitelů 

 Byla kompletně zrekonstruována ležatá kanalizace pod budovou P a Z 

 Byl přebudován sekretariát školy a byla vytvořena dvě pracoviště v kanceláři sekretariátu 

 Byly zmodernizovány učebny P11, P12 a odborná učebna první pomoci 

9. Rozvoj sociálního partnerství 

 Probíhal další rozvoj sociálního partnerství s firmami a podnikateli, s MŠ, se ZŠ, s VOŠ a VŠ. 
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 2.  Přehled vzdělávacích programů 
 
2.1. Vzdělávací programy na SŠPHZ a jejich zaměření (k 30. 6. 2019) 
 

Vyučované obory ve školním roce 2018/2019 

(názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě 

škol) 

Kód oboru 

(KKOV) 

Součást 

školy 

Denní studium 

Počet 

žáků 

Ukončilo 

ZZ  
(k 30. 9. 2019) 

Ukončilo 

MZ 
(k 30. 9. 2019) 

Zdravotnický asistent 53-41-M/01 SŠPHZ 221 - 58 

Strojírenství - PPKV 23-41-M/01 SŠPHZ 210 - 41 

Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy 26-41-M/01 SŠPHZ 114 - 18 

Hotelnictví a cestovní ruch 65-42-M/01 SŠPHZ 179 - 26 

Kuchař 65-51-H/01 SŠPHZ 33 9 - 

Kuchař - číšník pro pohostinství 65-51-H/01 SŠPHZ 20 0 - 

Číšník - barman, servírka - barmanka 65-51-H/01 SŠPHZ 66 23 - 

Cukrář pro výrobu 29-54-H/01 SŠPHZ 46 9 - 

Celkem   889 41 143 

 
2.2. Nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků: 
 

Ve 4. ročníku studijního oboru Zdravotnický asistent si žáci volili jeden volitelný předmět z následující 
nabídky: 

 matematický seminář, 

 anglický jazyk – maturitní příprava. 
 

Kroužky, které proběhly v rámci činnosti SRPŠ při SŠPHZ UH, z.s: 

 Český jazyk a literatura – maturitní příprava, 

 Matematika, 

 Barmanský kroužek, 

 Konstrukční seminář. 
 

Celoročně vyvíjí svou činnost folklórní kroužek Průmyslovjan a rovněž kroužek plastikového modelářství 
pod vedením Mgr. Pavla Šupky. 
 
2.3. Praktické vyučování 

2.3.1 Technické obory 

Předmět učební praxe patří mezi základní odborné předměty – viz učební plány pro jednotlivé studijní 
obory. 

Výuka učební praxe byla ve studijním oboru Strojírenství realizována takto: 

 První ročník (3 vyučovací hodiny týdně):  

- Realizovala se formou ručního zpracování kovů, strojní obrábění.        
- Výuka pro třídu 1.C, a třídu 1.D probíhala na odborných pracovištích budovy D, 

a to v 5 skupinách.  
 

 Druhý ročník (3 vyučovací hodiny týdně): 

- Výuka pro 2.C a 2/3 třídy 2.D se realizovala formou strojního obrábění, svařování 
a montáže. 

- Výuka pro 2.C a 2/3 třídy  2.D probíhala na odborných pracovištích budovy D, 
a to v 5 skupinách. 
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 Třetí ročník (3 vyučovací hodiny týdně): 

- Realizovala se jako programování CNC soustruhů a programování CNC frézek.  
- Výuka pro 3.C probíhala v 1 skupině na budově D v odborné učebně CAM. 
- Výuka pro 3.D probíhala v 1 skupině na budově D v odborné učebně CAM. Třetí smíšenou 

skupinu tvořili žáci třídy 3.C a 3.D, výuka taktéž probíhala na budově D v odborné učebně 
CAM. 

 

Výuka učební praxe byla ve studijním oboru Elektrotechnika realizována takto: 

 První ročník (3 vyučovací hodiny týdně): 

- Realizovala se jako ruční obrábění, domovní elektroinstalace, elektronika (pasivní 
součástky). 

- Výuka pro třídu 1.E  probíhala na odborných pracovištích na budově D ve 3 skupinách.                                                                               

 Druhý ročník (3 vyučovací hodiny týdně): 

- Realizovala se formou navrhování obvodů s mikrokontroléry, průmyslových elektroinstalací 
a elektroniky (aktivní součástky). 

- Výuka pro 2.E probíhala na odborných pracovištích na budově D ve 3 skupinách.                                                                         

 Třetí ročník (3 vyučovací hodiny týdně): 

- Realizovala se formou Elektronika, výroba PCB, automatizační technika, vizualizace 
obvodů pomocí Lab View, řízení strojů a zařízení pomocí NXT a Arduino.  

- Výuka pro 3.E probíhala na odborných pracovištích na budově D ve 3 skupinách.                                                                      

Další formou praktického vyučování technických oborů je odborná praxe. 

V 1. ročníku vykonali odbornou praxi žáci 1.C a 1.D třídy v rozsahu 60 vyučovacích hodin v rámci výuky 
předmětu TEK – výkresová dokumentace na školním pracovišti. Vyučujícím byla Ing. Zdeňka Horká 
a Mgr. Vladislav Zemčík. 

V 3. ročníku byla odborná praxe vykonána na reálných smluvních pracovištích firem, podniků, obchodů 
a úřadů na území ČR. 

Seznam sociálních partnerů a ostatních smluvních partnerů, u kterých žáci vykonali odbornou 
praxi: 

3.C: 

 MESIT Machining Uherské Hradiště  

 Kovovýroba Hoffmann s.r.o., Ostrožská Nová Ves 

 Třinecké železárny a.s , Staré Město 

 Partec a.s., Uherský Ostroh 

 Kaňák Revestr s.r.o., Strážnice 

 Continental Barum Otrokovice 

 Kovoobráběčství Miloslav Moroz, Hluk 

 TOP Centrum car s.r.o., Kyjov 

 EVEKTOR Kunovice 

 RM Metal s.r.o. Veselí nad Moravou 

 DANEL Evžen Kurka, Dobrá 

 Josef Svitálek, Vracov 

 VYMYSLICKÝ – VÝTAHY s.r.o., Uherské Hradiště 

 MESIT asd s.r.o., Uherské Hradiště 

 PRESIZA s.r.o., Kunovice 

 NEW SPACE TECHNOLOGIES s.r.o., Staré Město 

 Miroslav Pilčík , Blatnice 
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3.D: 

 Altech s.r.o., Bánov 

 Kovokon, Popovice 

 HELIO s.r.o., Tupesy 

 CNC ARTICLE s.r.o., Hluk 

 THERMACUT k.s., Uherské Hradiště 

 LEKEŠ s.r.o., Uherský Brod 

 SPIRIKO s.r.o., Ořechov 

 BD SENSORS s.r.o., Buchlovice 

 IMOPRA s.r.o., Nivnice 

 PC METAL s.r.o., Bojkovice 

 Aircraft Industries a.s., Kunovice 

 SMR PLUS s.r.o. Veselí na d Moravou 

 MESIT asd s.r.o., Uherské Hradiště 

 DEPROX s.r.o., Uherský Brod 

 TRIDIF s.r.o., Staré Město 

 HOKO VH s.r.o., Vlčnov 

 MIPEXA s.r.o., Traplice 

 O.s. KREDIT s.r.o., Slavkov 
 

3.E: 

 Kovovýroba Hoffmann s.r.o., Ostrožská Nová Ves 

 PRIMA BILAVČÍK s.r.o., Uherský Brod 

 FLAJZAR s.r.o., Veselí na d Moravou 

 SCHNEIDER ELECTRIC s.r.o., Napajedla 

 Partec a.s., Uherský Ostroh 

 EVPÚ DEFENCE a.s., Uherské Hradiště 

 SYSTEK SWHW s.r.o., Brno 

 M PLUS ELEKTRO s.r.o., Nedakonice 

 MESIT pcb s.r.o., Uherské Hradiště 

 Vlastimil Javor Vlčnov 

 LAMBERT ELEKTRONIC s.r.o., Uherské Hradiště 

 RAY SERVICE, a.s. Staré Město 

 Altech s.r.o., Bánov 

 Evektor s.r.o., Kunovice 

 Radoslav Málek Slavičín 

 Elektromontáže Ondřej Čížek Buchlovice 

 KUMMER s.r.o., Uherský Brod 

 BD Sensors, Buchlovice 
 

Délka odborné praxe byla 20 pracovních dnů (od 27. 5. 2019 do 21. 6. 2019), byla zajištěna řádnou 
smlouvou. Po ukončení odborné praxe odevzdali žáci potvrzení o průběhu praxe, které obsahovalo 
pracovní náplň a hodnocení žáka. V průběhu praxe proběhla kontrola žáků pedagogickými pracovníky 
školy. Odborné praxe se zúčastnili žáci třetího ročníku oborů vzdělání Strojírenství v počtu 60 žáků 
a Elektrotechnika v počtu 25 žáků. Celkem se za technické obory zúčastnilo odborné praxe 85 žáků. 

Hodnocení žáků na pracovištích: 

 3.C Výborně bylo hodnoceno 27 z 30 žáků třídy. 

 3.D Výborně bylo hodnoceno 28 z 30 žáků třídy. 

 3.E Výborně bylo hodnoceno 23 z 25 žáků třídy. 
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2.3.2. Gastronomické, obchodní a potravinářské obory 

Předmět učební praxe je vyučován ve 3. a 4. ročníku oboru Hotelnictví se zaměřením 
Hotelnictví a cestovní ruch takto: 

Ve třetím i čtvrtém ročníku činí hodinová dotace 4 vyučovací hodiny týdně, výuka ale probíhá v bloku 
8 vyučovacích hodin jednou za čtrnáct dnů. 
 

Učební praxe 3. ročníku je převážně zaměřena na hotelový a restaurační provoz a je vykonávána 
na pracovištích sociálních partnerů: 

 v lázeňských hotelech Miramare a Antoaneta v Luhačovicích, v Sirnatých lázních v Ostrožské 
Nové Vsi a v Balnearii v Uherském Hradišti, 

 v hotelech našeho regionu (např: Slunce, Koníček, Mlýnská, Skanzen Modrá, Buchlovice, 
Fabrika Kunovice, Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves, U Černého Janka 
a Pepčín Uherský Brod, Lidový dům v Bzenci, Interhotel Moskva ve Zlíně,  

 v Městském informačním centru v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Uherském Ostrohu, 
Veselí nad Moravou a v Parku Rochus v Uherském Hradišti. 

Obdobným způsobem jako ve třetím ročníku probíhá učební praxe i ve čtvrtém ročníku, 
ale zde je zaměření na cestovní ruch a lázeňský provoz. Sociálními partnery jsou: 

 Městské informační centrum v Uherském Hradišti a ve Veselí nad Moravou, dále Park Rochus 
v Uherském Hradišti, 

 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě 
a Městské muzeum ve Veselí nad Moravou,  

 cestovní kanceláře a agentury v Uherském Hradišti (např. Donamo, Adria, Veligradtour, ITS, 
Primaroute, Senza, IC tour, BB Travel), Uherském Brodě (Baritour, Pencil) a Zlíntour ve Zlíně, 

 lázeňský hotel Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi, kde žáci vykonávají praxi v recepci. 

Další formou praktického vyučování u oboru Hotelnictví je odborná praxe, která je vykonávána 
v 1. až 3. ročníku podle ŠVP. Žáci ji vykonávají na smluvních pracovištích nebo u firem, které si sami 
zajistí v blízkosti bydliště. V letošním roce absolvovali žáci tuto praxi také ve Velkých Karlovicích 
v hotelech Lanterna a Horal, čtyři žákyně třetího ročníku pracovaly v rezortu Prosper golf Čeladná 
a dvě průvodcovaly na Hradě Buchlov. S těmito organizacemi je sepsána řádná smlouva o výkonu 
odborné praxe. Po skončení praxe žáci odevzdají Potvrzení o průběhu praxe, čímž školu informují 
o docházce na pracoviště, obsahu a kvalitě odvedené práce. Určení pedagogičtí pracovníci provádí 
v průběhu praxe namátkovou kontrolu na pracovištích. Ve druhém a třetím ročníku každý žák odpracuje 
35 hodin na společenských akcích dle požadavků a potřeb školy nebo jejich sociálních partnerů. Žákům 
jsou každoročně nabízeny zahraniční stáže v Řecku, Itálii, Sardinii, Švýcarsku a na Kypru. 

Ve druhém ročníku je žákům pravidelně nabízen barmanský kurz a pro fanoušky barmanství také 
flairový kurz, kde se účastníci učí žonglovat s lahvemi, šejkry a trénují triky za barem. Žáci všech 
ročníků se mohou přihlásit také na kurz baristický a sommeliérský. 

Odborný výcvik (OV) tříletých učebních oborů se střídá v týdenních intervalech s teoretickou výukou. 
Žáci oboru Kuchař – číšník vykonávají OV pod vedení UOV ve školní kuchyni a školní restauraci. 
Zde žáci prvního ročníku připravují obědy pro pracovníky školy, kteří jsou ve školní restauraci 
obslouženi našimi žáky. Školní kuchyň slouží také k výuce žáků vyšších ročníků. K tomu využívají 
studenou kuchyni, kde se učí vyrábět výrobky studené kuchyně vhodné na rauty a jiné společenské 
události a dále se zde systematicky připravují podle tematických plánů k závěrečné zkoušce. 
Žáci vyšších ročníků procvičují získané praktické dovednosti v reálném provozu restaurací a hotelů 
u našich sociálních partnerů. 
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Skupinovou výuku žáků oboru Cukrář vedou UOV na pracovišti cukrářské výroby, která je nově 
vybudovaná v naší škole. Výrobky žáků jsou prodávány zájemcům z řad veřejnosti na základě 
předcházejících objednávek.  

 

2.3.3.  Praktické vyučování oboru Zdravotnický asistent 

Praktické vyučování bylo realizováno u oboru Zdravotnický asistent, a to prostřednictvím předmětu 
Ošetřování nemocných (forma praktického vyučování: cvičení). Tento předmět je součástí profilové 
části praktické maturitní zkoušky. 
 

Výuka praktického vyučování ve studijním oboru Zdravotnický asistent byla realizována takto: 
 

 Třetí ročník – denní forma studia: 11 hodin týdně formou cvičení, předmět Ošetřování 
nemocných; 

 Čtvrtý ročník - denní forma studia: 16 hodin týdně formou cvičení, předmět Ošetřování 
nemocných; 

 Druhý ročník – večerní zkrácená forma studia: 8 hodin týdně formou cvičení, předmět Ošetřování 
nemocných; 

Praktické vyučování formou cvičení bylo uskutečňováno na smluvním pracovišti zdravotnického 
zařízení Uherskohradišťská nemocnice a.s. Náplní byla realizace základní ošetřovatelské péče 
u svěřené skupiny hospitalizovaných klientů. Žáci tříd obou forem studia se při výuce dělili na 3 skupiny. 
Výuku vedly odborné učitelky, které splňují požadovaná kritéria k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání. 

Další formou praktického vyučování zdravotnických oborů byla odborná praxe, která byla rovněž 
realizována na pracovišti smluvního partnera zdravotnického zařízení Uherskohradišťská nemocnice 
a.s. Délka této praxe byla v rozsahu 4 pracovních týdnů pro denní formu studia a proběhla v měsíci 
červnu. Žáci se střídali podle stanoveného rozpisu na ranní a odpolední službě. Odbornou praxi 
ve zdravotnickém zařízení vedly všeobecné sestry školitelky. V průběhu odborné praxe byla zajištěna 
kontrola žáků odbornými učitelkami. Odborné praxe se zúčastnili žáci dvou tříd 3. ročníku denní formy 
studia oboru Zdravotnický asistent.  

2.4.  Oblast informačních a komunikačních technologií 

Oblast informačních a komunikačních technologií zahrnuje: 

 vzdělávání pedagogických pracovníků v počítačové gramotnosti 

 pedagogické inovace pomocí IKT 

 rozvoj hardwarového a softwarového vybavení školy 

 kybernetickou bezpečnost 

 prezentace školy na internetu 

 e-learning 
 

Na rozvoji těchto oblastí se podíleli: vedoucí metodik IKT Ing. Jana Horáková a metodik IKT 
Mgr. Lenka Ševčíková spolu se správcem techniky Romanem Pelikánem a vyučujícími IKT. 

2.4.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků v počítačové gramotnosti 

V průběhu celého školního roku probíhala školení učitelů dle individuálních požadavků. Školilo 
se v programech Word, Excel, PowerPoint, Moodle, Školu OnLine a Office365. 

Pedagogové již mají základní povědomí o využívání IKT, proto jejich problémy s použitím SW bývají 
vysoce specifické. Metodici průběžně a individuálně pomáhají a vysvětlují, co je potřeba. Tímto 
přístupem zajišťujeme individuální růst znalostí každého pedagoga dle jeho možností a schopností. 



 12  

I metodici IKT se pravidelně zúčastňují školení a workshopů. V říjnu je pravidelná Microsoft RoadShow. 
V školním roce 2018/2019 proběhly čtyři metodické kabinety IKT. V dubnu proběhla mezinárodní 
konference Enersol, které se zúčastnily obě metodičky. Webinářů firmy Sophos se účastní vedoucí 
metodik. 

Mgr. Ševčíková se za okres Uherské Hradiště stala členem krajského metodického kabinetu SYPO, 
oblast IKT. 

2.4.2  Pedagogické inovace pomocí IKT 

Elektronická třídní kniha a žákovská knížka v školním roce 2018/2019 se plně využívaly. Pedagogové 
začali plně využívat oznámení a zasílání školních informací ze Školy On Line přímo na maily žáků 
a zákonných zástupců. Osvědčilo se to hlavně při oznamování termínu třídních schůzek. 

Pokračujeme v používání SharePointu pro zápis čtvrt letních klasifikací. Jedním zápisem nahradíme 
zápis do Excelu, PowerPointové prezentace a mailovou komunikaci s kolegyní provádějící zápis 
z porady. Navíc do tohoto formuláře může zapisovat několik uživatelů zároveň. Množství zapisovaných 
položek se průběžně vyvíjí. 

Rovněž se osvědčil formulář na hlášení závad. Tento formulář zjednodušil komunikaci zaměstnanců 
školy s oddělením IKT a zároveň umožnil vytvořit přehled o stavu opravy závady.  

Učebny jsou vybaveny multimediální technikou dle požadavků vyučujících. V současné době cca 90% 
učeben je vybaveno multimediální technikou a 100% počítači s možností připojení do školní sítě. 
V průběhu roku se pouze staré, nefunkční dataprojektory měnily za novější typy.  

Učitelé jsou vybaveni notebooky s dokovací stanicí, monitorem, klávesnicí a myší bussiness třídy 
nebo počítači All In One. 

Vyučující přírodovědných předmětů mají k dispozici tablet pro výuku matematiky. Vyučující odborných 
předmětů oboru cukrář využívají 2 tablety.  

2.4.3  Rozvoj hardwarového a softwarového vybavení školy 

Metodici IKT poskytují podklady k rozhodování o nákupech techniky jak do učeben, tak i do ostatních 
prostor školy. Zároveň, v rámci svých možností, spolu se správcem techniky zprovozňují IKT techniku 
a provádějí opravy. Tímto přístupem snižujeme závislost na externích firmách. 

Před začátkem školního roku proběhl přenos školní pošty ze starého na nový server. Příprava trvala 
předchozí školní rok. 

Průběžně probíhá výměna počítačů v učebnách, výměna dataprojektorů a doplňování pláten 
k dataprojektorů. 

Od prosince 2018 se intenzivně pracovalo na projektu Kybernetická bezpečnost Zlínského kraje. 
Projekt Kybernetická bezpečnost Zlínského kraje měl zpoždění a přesahuje do nového školního roku. 
V rámci projektu byly nastaveny další VLANy, připraveny rackové skříně s připojením na rozvodnou 
i počítačovou síť. Přidány AP pro pokrytí školy wifi signálem. 

Úzce jsme spolupracovali s IT oddělením ZŠ Unesco, při pronájmu naší budovy P. Umožnili jsme 
jim využívat naši techniku a zázemí serverovny pro propojení s jejich školní sítí. 

Oblast technické podpory 

V počítačových učebnách postupně vyměňujeme klasické počítače s monitory za AIO. Tím šetříme 
jak místo, tak spotřebu elektrické energie. 

V oblasti serverů stále dochází ke stabilizaci a zvyšování bezpečnosti. Stále pokračujeme ve směru 
využívání několika virtuálních serverů na jednom HW. Z využití a stárnutí serverů vyplynulo, 
že v budoucnu budeme muset minimálně jeden server ročně vyměnit nebo upgradovat. Množství 
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ukládaných dat se zvyšuje, zvyšují se i požadavky na rychlost. Pokud nechceme volit pronájem 
Cloudových služeb a zvyšování rychlosti připojení školy k Internetu, není jiné možnosti. 

Dalo by se říct, že počty počítačů v kabinetech a učebnách jsou na stavu 100 %. V loňském a v dalších 
letech půjde spíše o upgrade a zabezpečení. 

Pokračujeme v nastavování firewallu, pro Office365 jsme připravili novou doménu ssphzuh.cz, 
která je shodná s webovými stránkami.  

V současné době máme tři registrované domény: 

 ssphz-uh.cz – pro školní poštu, Moodle, SharePoint, správce Active24 

 ssphzuh.cz – pro školní web, do budoucna pro Office365, správce Active24 

 student-uh.cz – pro Office365, správce Libli. 

Náš provider DAT s.r.o. byl koupen společností Libli a v průběhu roku docházelo k změnám v jejich 
technické podpoře. 

Inovace softwarového vybavení 

 Upgrade na Office 2019, W7 W8.1, W10 v rámci programu Campus Agreement  

 Instalace ESSET, antivirový program pro servery, poštu a počítače zaměstnanců 

 Upgrade výukových programů dle aktuální verze 

 upgrade Autodesk Inventor na verzi 2020  

 upgrade Multisim 

 upgrade Lab View  

 instalace Visual Studio Comunity 

Inovace hardwarového vybavení 

Z provozních prostředků školy jsme zakoupili: 

 1 ks AIO do učebny P3  

 dataprojektory do učeben 

 upgrade počítačů a serverů 

Z prostředků SRPŠ při SŠPHZ UH, jsme pořídili: 

 15 ks AIO do učebny P3  

 Strukturovanou kabeláž pro připojení WiFi AP do celé budovy školy. 

Z projektu Kybernetická bezpečnost se pořídilo: 

 1 ks server 

 11 ks switch, HPE plus PoE 

 30 ks AP Aruba  

 6 ks rackových skříní, včetně připojení na energetickou síť 230 V 

2.4.4 Kybernetická bezpečnost 

 Průběžně zvyšujeme zabezpečení SW a HW.  

 Pro vstup do školy slouží Otvírač firmy ProVis. Vstupy žáků a hostů jsou řízeny podle potřeby. 

 Do školní počítačové sítě, pošty a Školy OnLine byla nastavena silná hesla. 
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 Školní síť je strukturována a je řízen přístup žáků, zaměstnanců, serverů a WiFi zařízení. 

 Školní firewall umožňuje řídit přístup na internet i mezi jednotlivými segmenty sítě. 

 Díky projektu Kybernetická bezpečnost Zlínského kraje máme možnost monitorování některých 
switchů, serverů a AP. Dále máme možnost lépe zabezpečit školní WiFi. 

2.4.5 Stávající stav HW a SW 

Počty počítačů: 
 

Umístění ks 

počítače pro žáky - učebny 272 

počítače učitelské - učebny  62 

kabinety počítače AIO 44 

kabinety notebooky  49 

ekonomický úsek  10 

servery  6 

školní informační centrum  5 

detašovaná pracoviště  4 

studovna  7 

notebooky do učeben 4 

PC pro rozvrh 3 

další  8 

Celkem 484 

 

Počet multimediálních zařízení 

druh zařízení ks 

dataprojektory 44 

dotyková televize 1 

vizualizér 1 

LCD televize propojená k PC 4 

 
2.4.6. Současné softwarové vybavení 
 

 softwarové vybavení 

standardní pracovní prostředí žáka  
W7, W8.1, W10, MS Office 2016, MS Office 2019, 

Acrobat reader, Office 365 

standardní pracovní prostředí pedagoga 
W7, W8.1, W10, MS Office 2016, MS Office 2019, 

Acrobat reader, Office 365   

antivirový software, pro žáky i pedagogy ForeFrontEnd, ESET 
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výukový software, pro žáky i pedagogy 
Autodesk Inventor for education  
Landi ANJ, NEJ multilic.  
Lingea Technický slovník ANJ, NEJ, multilic  
TS Český jazyk 3, 4, 5 multilic.  
Zoner  Calisto 4, 5 free  
Zoner  Photo Studio 17, multilic.  
Adobe premiere Elements 12.0, 28 lic. 
Adobe premiere Pro CS6, 1 lic.  
Dream Macromedia 17 ks  
Total Comander 60 ks  
WIN PC Guard, multilic.  
Money, EDU, multilic,  
Hotelový SW Horec, mult.  
Visual Studio Community 
Ultiboard a Multisim site for education  
LabView site for education 
Mikrochip 9,8, free  
Asix,  
free ATF, mult.  
DetStudio, 
aktuální freewarové programy 

 
2.4.7. Připojení k internetu 
 

LAN stávající stav 

lokální počítačová síť strukturovaná kabeláž, WiFi 

počet přípojných míst 460 

přípojné místo z běžné učebny 54 

připojení do Internetu  

rychlost 60 Mbps 

agregace bez agregace 

veřejné IP adresy ANO 

neomezený přístup na internet ANO 

oddělení VLAN studenti, zaměstnanci, DMZ, WiFi 

školní pošta 
učitelé Microsoft Exchange 

žáci Office 365 

antivir 
ForeFrontEnd pro žáky, ESET pro zaměstnance 

školy 

serverové služby  

školní server, aplikační, souborový, tiskový, 
poštovní, firewall 

Server W2003, W2008, W2012, tiskový server, 
zálohovací server, poštovní server Exchange, Systém 

center configuration manager, firewall Sophos 

možnost přístupu k datům z domova Moodle, Office365, Škola On Line 
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možnost přístupu k e-mailu z domova Exchange, Office 365 

vlastní webové stránky redakční systém u externí firmy 

žákovská knížka a elektronická třídní kniha Škola OnLine 

monitorování HW PRTG monitor 

 
Připojení k Internetu je optickým kabelem. To nám dává do budoucna možnost navýšení konektivity. 
 

2.4.8. Prezentace školy na Internetu 

V říjnu 2018 byl představený nový školní web. Školní web vytvořila firma Amporis.  

Za školu s ní spolupracovali: ředitel školy – Ing. Jaroslav Zatloukal; manažer rozvoje školy –
RNDr. Miroslav Kučera; metodici IKT – Ing. Jana Horáková a Mgr. Lenka Ševčíková; správce techniky – 
Roman Pelikán; správce školní matriky – Bc. Zdeněk Vojtek; PR asistentka – Bc. Blanka Kupová; 
překlady – Mgr. Vladimíra Schubertová a Mgr. Marie Vaňková. Pro nový školní web byla zaregistrována 
nová doména ssphzuh.cz. 

Pro příměstské tábory byl na školním webu připraven a ověřen formulář. Na přípravě se kromě 
metodiků IKT podílela projektová kancelář. Výrobou byla pověřena firma Amporis. 

S prezentací školy souvisí fotodokumentace z akcí školy pořizovaná Mgr. Lenkou Ševčíkovou 
a Ing. Petrem Hanáčkem. Fotogalerie na stránkách školy jsou aktuálně obměňovány a doplňovány.  

Fotografování tříd v školním roce 2018/2019 provedla Mgr. Lenka Ševčíková. 
 

2.4.9. E-learning 

Škola již cca 14 let využívá e-learningový server Moodle. Slouží hlavně pro ukládání učebních materiálů 
a na odevzdávání žákovských prací. Moodle je využíván učiteli všech zaměření. Kromě výuky 
je využíván pro interní sdělování, např. umístění školních WiFi, informace k maturitám, pro zkoušky 
vyhlášky 50/1978 Sb. apod. 
 

2.4.10. Závěr 

Vybavení kabinetů a učeben výpočetní technikou je kvantitativně ukončeno. Síťová infrastruktura 
je na rychlosti 1Gbps ve většině kabinetů a učeben. Počet serverů je dostatečný, ovšem začal 
se projevovat jejich technický stav a opotřebení. 

V školním roce 2018/2019 jsme aktivně pracovali na zvýšení kybernetické bezpečnosti.  

Období budování pomalu končí a nastává období vylepšování a aktualizací. 

Využívání IKT ve výuce všech předmětů je samozřejmostí. Učitelé sami přicházejí s inovativními 
nápady. Vidí nové cesty využití IKT a s tím souvisí požadavky na individuální konzultace v oblasti 
HW i SW. Je vidět rostoucí počítačová gramotnost učitelů i administrativních pracovníků SŠPHZ, 
která by bez podpory metodiků a správce techniky nebyla. Podpora počítačové gramotnosti 
se přesouvá z frontálních školení na školení individuální, kde individuálně proškolení inspirují i další 
kolegy k vzdělávání. 

Závěrem – stále platí, že hlavním cílem rozvoje IKT je trvalý a udržitelný rozvoj HW, SW, LAN 
a podpora pedagogických inovací na SŠPHZ Uherské Hradiště podle požadavků školní praxe. 
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 3.  Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1. Počty zaměstnanců k 30. 6. 2019 

3.1.1. Počty pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 

 

 
Zaměstnanci 

Interní zaměstnanci Externí zaměstnanci 

Fyzické 
osoby 

Přepočtení na plně 
zaměstnané 

Fyzické 
osoby 

Přepočtení na plně 
zaměstnané 

Pedagogičtí 76   73,55 4 0,76 
Nepedagogičtí 28   26,75 10 4,80 

Celkem 104 100,30 14 5,56 

      

3.1.2. Zaměstnanci podle organizačních útvarů a podle pohlaví 
 

Organizační útvar 
Interní zaměstnanci Externí zaměstnanci 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Pedagogická divize 19 57 76 1 3 4 
Divize rozvoje školy 5 15 20 - 10 10 

Školní jídelna 1 7 8 - - - 
Celkem 25 79 104 1 13 14 

 
3.2. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 

pořadové 
číslo 

úvazek 
prac. 

zařazení 
kval. aprobace škola DPS 

délka 
pedagog. 

praxe 
1. 1 ředitelka v z. VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 28 r 

2. 1 zást. ředitele VŠ eko VŠ zeměd. Brno, prov.ekon. ano 27 r  

3. 1 zást. ředitele VŠ eko VŠ zeměd. Brno, prov.ekon. ano 24 r  
4. 1 zást. ředitele VŠ M – Tv OP Olomouc, učitelství - 37 r  

 

5. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 24 r 

6. 1 VUPV VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 29 r 

7. 1 učitel VŠ M – Fy UJEP Brno, učitelství - 35 r 
8. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 12 r  

9. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 19 r 

10. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 32 r 6 m 

11. 0,619 učitel VŠ eko VŠE Bratislava, učitelství -   35 r 
12. 1 učitel VŠ učitelství MU Brno, pedag. ano 25 r 6 m 

13. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 21 r 6 m 

14. 1 učitel VŠ Čj – Aj MU Brno, učitelství - 13 r 
15. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 34 r  

16. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 25 r  

17. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, stroj ano 14 r 6 m 
18. 0,5238 učitel VŠ ČJ-literatura-historie MU Brno, filozofická ano 16 r 

19. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 18 r 6 m 

20. 1 učitel VŠ TV – OV Ostr. Univerzita, pedag. - 23 r 

21. 1 učitel VŠ ošetřovatelství UP Olomouc, zdravotnická  1 r 
22. 1 učitel VŠ Eko UTB Zlín, JČU České. Bud. ano 18 r  

23. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 24 r 

24. 1 učitel VŠ D – Rj – Aj UJEP Brno, filozofická ano 35 r  
25. 1 VUPV  VŠ zdrav MU Brno, sociální ano 14 r 

26. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 18 r 
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pořadové 
číslo 

úvazek 
prac. 

zařazení 
kval. aprobace škola DPS 

délka 
pedagog. 

praxe 
27. 1 učitel VŠ Bi – Ch UJEP Brno, učitelství - 34 r 10 m 

28. 1 učitel VŠ eko VŠE Praha, národohosp. ano 25 r 

29. 1 učitel VŠ Čj – Nj UJEP Brno, učitelství - 29 r 6 m 
30. D 0,6667 učitel VŠ Čj – Nj UJEP Brno, učitelství - 37 r 

31. 1 učitel VŠ Čj – Nj UP Olomouc, učitelství - 35 r 

32. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 24 r  

33. 1 učitel VŠ UOV OU Ostrava, pedagogická ano 20 r 

34. D 1 učitel VŠ BV – TV UJEP Olomouc, učitelství - 40 r 

35. 1 učitel VŠ Ov – D UK Praha, pedagogická - 21 r 

36. 0,8571 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 22 r 
 0,5 psycholog VŠ filozofie MU Brno, psychologie - 22 r 

37. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 17 r 6 m 

38. 1 učitel VŠ matem. informatika Masaryk. Univerzita Brno, přír. ano 26 r 
39. 1 učitel VŠ Čj – HV, Aj UJEP Brno, pedagog. - 33 r  

40. 1 učitel VŠ zdrav VŠ zdrav.a soc.práce Bratislava ano 2 r 

41. 1 učitel VŠ M - Fy, NJ UJEP Brno, přír. ano 29 r 10 m 

42. D 0,5714 učitel VŠ Čj – ON UJEP Brno, pedag. - 42 r 
43. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 18 r 10 m 

44. 1 učitel VŠ učitelství Aj UP Olomouc, pedagog. - 20 r 6 m 

45. 1 učitel VŠ infor. VUT Brno, strojní ano 19 r  
46. 1 učitel VŠ Čj – D, TA MU Brno, filoz. ano 28 r  

47. 1 učitel VŠ zdrav UK Bratislava, učitelství - 28 r 

48. D 0,619 učitel VŠ zdrav UK Praha, učitelství - 42 r 
49. 1 učitel VŠ učitelství MU Brno, pedag. ano 19 r 

50. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, učitelství - 18 r  

51. 1 učitel SV-VU,MZ hotel. servírka+SHŠ Brno ano 38 r 

52. 1 učitel VŠ M – TV UP Olomouc, učitelství - 38 r 
53. 1 učitel VŠ M – Z MU Brno, učitelství - 19 r 

54. 1 učitel VŠ Čj – Nj UJEP Brno, učitelství - 35 r  

55. 1 učitel VŠ Aj UP Olomouc, učitelství - 20 r 6 m 
56. 1 učitel VŠ eko VŠE Bratislava, národoh. ano 26 r 

57. 1 učitel VŠ Aj – D JČU České Budějovice, pedag. - 14 r 

58. 1 učitel VŠ Fy-zákl.tech. UP Olomouc, pedag. - 34 r 

59. 1 učitel VŠ M – Fy – VYT UK Praha, učitelství - 24 r 6 m 
60. 1 učitel VŠ M – Fy UP Olomouc, učitelství - 37 r 

61. 1 učitel VŠ hist. – Čj MU filozofická ano 26 r  

62. 1 učitel VŠ Čj –ZSV UP Olomouc, učitelství - 20 r  
63. D 1 učitel VŠ Rj – D, Aj UJEP Brno, pedag. - 39 r 

64. 1 učitel VŠ Nj – Ov UP Olomouc, pedagogická - 26 r  

65. 1 učitel VŠ zdrav UP Olomouc, zdrav. ano 15 r 
66. 1 učitel VŠ Eko VŠE Praha, národohos. ano 29 r 

67. 0,1905 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 34 r  

68. 1 učitel VŠ učitelství UP Olomouc, učitelství - 2 r 

69. 1 VUOV VŠ učitelství Dubnický tech.Inš. Dubnica n.V ano 19 r 6 m 
70. 1 učitel OV VŠ učitelství serv.+Dubn. tech.Inš.Dubnica n.V. ano 15 r 

71. 1 učitel OV VŠ CH cukr.+UTB Zlín, technolog. ano 38 r 

72. 1 učitel OV SV-VU, MZ podnik. cukrářka+VOŠ,SOŠ,SOU Bzenec ano 15 r 
73. 1 učitel OV VŠ cest. ruch VŠO Praha, mezinárodní studia  2 r 

74. 1 učitel OV VŠ gastro kuchař+Dubn.tech.Inš.Dubnica n.V. ano 17 r 

75. 1 učitel OV SV-VU, MZ podnikání kuchař + SŠ Mesit Uh.Hradiště ano 10 r 6 m 

76. 1 učitel OV SV-VU, MZ hotel. kuchař + SHŠ Brno ano 41 r 6 m 
 MD učitel VŠ matematika UP Olomouc, učitelství - 8 r 

 

Vysvětlivky: 

D   … důchodce          DPS  … doplňkové pedagogické studium  
SV – VU … střední vzdělání s výučním listem    SV – MZ … střední vzdělání s maturitní zkouškou 
VŠ   … vysokoškolské vzdělání     MD   … mateřská dovolená 
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3.3. Věková struktura pedagogických zaměstnanců 
 

Věk 
Vedení školy Ped. zaměstnanci – interní Ped. zaměstnanci – externí 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

do 34 - - - 1 2 3 - 3 3 
35 - 44 - - - 2 15 17 - - - 
45 - 54 - 2 2 3 18 21 - - - 
55 - 60 - 1 1 9 13 22 1 - 1 
nad 60 1 - 1 3 6 9 - - - 
Celkem 1 3 4 18 54 72 1 3 4 

 

3.4. Odborná kvalifikace učitelů 
 

Podle zákona č. 563/2004 Sb. nesplňují odbornou kvalifikaci z celkového počtu pedagogických 
pracovníků učitelé uvedeni v následující tabulce. 
 

Věk Počet Poznámka 

méně 35 2 Probíhá studium DPS 
35 – 44  0 
45 – 54  0 
nad 55 0 
Celkem 2 
 

Odbornost učitelů podle předmětových komisí 

 Předmětová komise společenskovědních předmětů – 100 %. 

 Předmětová komise cizích jazyků – 100 %. 

 Předmětová komise přírodních věd – 100 %. 

 Předmětová komise strojírenství – 100 %. 

 Předmětová komise elektrotechniky a informatiky – 100 %. 

 Předmětová komise gastronomie a ekonomiky – 94,74 %. 

 Předmětová komise ošetřovatelství – 93,33 %. 

Komentář k výše uvedenému: 

Procenta jsou počítána z celkového počtu pedagogických pracovníků (včetně učitelů odborného 
výcviku) v jednotlivých předmětových komisích. 
 
3.5. Personální změny  

Personální změny se týkají období od září do srpna školního roku 2018/2019. 
 

Vznik pracovního poměru Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci 

a) pracovní smlouva – doba určitá - 4 

b) pracovní smlouvy – doba neurčitá 2 2 

c) dohoda o provedení práce 4 3 
d) dohoda o pracovní činnosti - - 
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Ukončení pracovního poměru Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci 

a) uplynutí doby určité 3 - 

b) dohoda o ukončení pracovní smlouvy - 1 

c) výpověď ze strany zaměstnavatele - - 

d) výpověď ze strany zaměstnance - 2 

e) dohoda – starobní důchod - 1 

f) dohoda o provedení práce 3 2 

g) dohoda o pracovní činnosti - - 
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 4.  Údaje o přijímacím řízení 

4.1. Uchazeči přihlášení ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019: 

Kód Název 
Délka 
studia 

Druh 
studia 

Počet uchazečů 

1. kolo 2. kolo 
Počet 

přijatých 
Odevzdáno 

zápisových lístků 

23-41-M/01 Strojírenství 4 roky denní 91 3 94 50 

26-41-M/01 Elektrotechnika 4 roky denní 83 - 53 31 

65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 4 roky denní 90 6 94 48 

53-41-M/03 Praktická sestra 4 roky Denní 127 - 102 57 

53-41-M/03 Praktická sestra 3 roky večerní 18 19 31 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky Denní 78 4 80 39 

29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní 37 - 35 24 

Celkem 524 32 489 279 
 

4.2. Kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020  
 

I. Předpoklady pro přijetí uchazeče 
 

 Doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru potvrzená lékařem s výjimkou 
uchazečů o vzdělávání v oboru strojírenství (ti nemusí potvrzovat přihlášku lékařem), 

 doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání 
před splněním povinné školní docházky (dokládá se např. vysvědčením za 9. ročník, 
nebo 8. ročník ZŠ po nástupu do školy v září 2019), 

 potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se ve zvoleném oboru vzdělání uplatněním zápisového 
lístku, 

 dodání potvrzení k pobytu u cizinců. 
 
II. Kritéria hodnocení – čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
 

a) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
 

A. Průměrný prospěch z povinných předmětů v druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 
B. Klasifikace profilových předmětů v druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 
C. Klasifikace chování v posledních dvou klasifikačních obdobích v předchozím vzdělávání 

 

b) Výsledky přijímací zkoušky 
 

Jednotná přijímací zkouška formou centrálně zadávaných testů podle novely školského zákona 
a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 
 

c) Hodnocení podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče 
Úspěšný řešitel olympiád od okresního kola výše, certifikát o mezinárodní zkoušce z cizího 
jazyka v úrovni B1 a vyšší (podle Evropského referenčního rámce SERR/CEFR). 

 

Postup při hodnocení 
 

ad a) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
 

Hodnocení průměrného prospěchu – hodnocení A 
 

1. Vypočítal se průměr známek z povinných předmětů (PR) zaokrouhlený na 2 desetinná místa 
ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy. Do průměru se nezapočítávala 
klasifikace chování. 
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2. Vypočteným průměrům se přiřadil počet bodů vypočtený za každé pololetí zvlášť podle 
následujícího vztahu: 

 

počet bodů = [ (3,0 – PR8) + (3,0 – PR9) ] x 5 
 

Nejvyšší možný bodový zisk za obě pololetí:  20 bodů 

 

B.  Hodnocení v profilových předmětech – hodnocení B 
 

Za klasifikaci klasifikačním stupněm „výborný“ a „chvalitebný“ v profilových předmětech ve druhém 
pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy se přiřadily body takto: 
 

Obor vzdělání: Strojírenství, elektrotechnika 
           

klasifikační stupeň/předmět matematika fyzika 

výborný 10 5 

chvalitebný 5 2 

 
Obor vzdělání:  Hotelnictví a cestovní ruch 

 

klasifikační stupeň/předmět český jazyk cizí jazyk 

výborný 10 5 

chvalitebný 5 2 

 
Obor vzdělání:  Praktická sestra 

 

klasifikační stupeň/předmět český jazyk přírodopis (biologie) 

výborný 10 5 

chvalitebný 5 2 

 
Nejvyšší možný bodový zisk za obě pololetí: 30 bodů 

 
C. Hodnocení chování 
 

Součet bodů hodnocení A a hodnocení B se snížil, pokud byla známka z chování uchazeče 
v předchozím vzdělávání snížená, tj. 2 (uspokojivé) nebo 3 (neuspokojivé). 
 

Snížení součtu bodů hodnocení A+B: 
 

 uchazeč ze ZŠ uchazeč ze SŠ 

Známka z chování 

předposlední 
ukončené 

pololetí na ZŠ 
(zpravidla 2. 

pololetí 8. třídy) 

poslední 
ukončené pololetí 
na ZŠ (zpravidla 

1. pololetí 9. třídy) 

předposlední 
ukončené pololetí 

na SŠ 

poslední 
ukončené pololetí 

na SŠ 

„2“ – uspokojivé -15 -15 -15 -15 
„3“ - neuspokojivé -20 -20 -20 -20 

 
ZŠ … základní škola, SŠ … střední škola 
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ad b) Výsledky přijímací zkoušky 

Uchazeči o vzdělání s maturitní zkouškou vypracovali testy z českého jazyka a literatury a z matematiky 
v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 Test z českého jazyka a literatury  …  nejvýše 50 bodů 

 Test z matematiky       …  nejvýše 50 bodů  
 

Nejvyšší možný bodový zisk: 100 bodů 
 

Testy z českého jazyka a literatury a z matematiky připravuje společnost CERMAT v rámci jednotné 
přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ.  
 

ad c) Hodnocení podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče 
 

Olympiády 

Za získání ocenění „úspěšný řešitel“ olympiády v okresním kole se uchazeči přidělily nejvýše 3 body, 
za získání ocenění „úspěšný řešitel“ v krajském nebo vyšším kole se uchazeči přidělilo 5 bodů.  
Hodnocení „úspěšný řešitel“ se započítalo pouze jednou. Uchazeč musel umístění doložit kopií 
diplomu. 
 

Mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka 

Za úspěšné složení mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka v úrovni B1 a vyšší podle 
evropského referenčního rámce se uchazeči přidělilo 5 bodů. Uchazeč musel zkoušku doložit kopií 
certifikátu o vykonané zkoušce. 
 

Celkem za olympiády a mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka může uchazeč získat 
maximálně 10 bodů. 
 

Rekapitulace hodnocení uchazečů o vzdělávání 

 
III.  Postup hodnocení - tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem 
 

Pro rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 byl 
rozhodující počet bodů získaných hodnocením uchazeče podle průměrného prospěchu z povinných 
předmětů v druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy. Do celkového hodnocení bylo také 
zahrnuto problémové chování žáka v předchozím vzdělávání (tj. žáka se sníženou známkou z chování). 
Přijímací zkouška se do tříletých oborů vzdělání s výučním listem nekonala. 
 
 
 

 

Uchazeči o obory vzdělání s maturitní 
zkouškou: strojírenství, elektrotechnika, 
hotelnictví a cestovní ruch, zdravotnický 

asistent 

Váha 

Hodnocení výsledků 
z předchozího vzdělávání 

ANO, max. 50 bodů 
37,5% 

Olympiády a mezinárodně 
uznávané zkoušky z cizího jazyka 

ANO, max. 10 bodů 

Přijímací zkouška ANO, max. 100 bodů 62,5% 

Celkový bodový zisk max. 160 bodů 100% 
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Postup při hodnocení: 

1. Vypočítal se průměr známek z povinných předmětů (PR) zaokrouhlený na 2 desetinná místa 
ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy. Do průměru se nezapočítala klasifikace 
chování. 

2. Vypočteným průměrům se přiřadil počet bodů vypočtený za každé pololetí zvlášť podle 
následujícího vztahu: 

 

počet bodů (PB)= [ (4 – PR8) + (4 – PR9) ] x 25 
 

Nejvyšší možný bodový zisk za obě pololetí: 150 bodů 
 

3. Vypočtený bodový zisk se snížil, pokud byla známka z chování uchazeče v předchozím 
vzdělávání snížená, tj. 2 (uspokojivé) nebo 3 (neuspokojivé). 

 

Snížení počtu bodů: 
 

 uchazeč ze ZŠ uchazeč ze SŠ 

Známka z chování 

předposlední 
ukončené 

pololetí na ZŠ 
(zpravidla 2. 

pololetí 8. třídy) 

poslední 
ukončené pololetí 
na ZŠ (zpravidla 

1. pololetí 9. třídy) 

předposlední 
ukončené pololetí 

na SŠ 

poslední 
ukončené pololetí 

na SŠ 

„2“ – uspokojivé -15 bodů -15 bodů -15 bodů -15 bodů 
„3“ - neuspokojivé -20 bodů -20 bodů -20 bodů -20 bodů 

 

ZŠ … základní škola, SŠ … střední škola 
 
IV.  Posuzování vhodnosti uchazeče o přijetí 

 

Pro rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 
byl rozhodující počet bodů získaných hodnocením uchazeče podle kritérií uvedených v předcházejícím 
textu. Uchazeči se řadili podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 
 
V. Tříletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, tříleté večerní zkrácené pomaturitní 

studium Praktická sestra 
 

Podmínkou pro přijetí bylo doložení úředně ověřeného dokladu o absolvování a úspěšném ukončení 
maturitního oboru vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce). O pořadí přijímaných uchazečů rozhodl 
průměrný prospěch známek na vysvědčení o maturitní zkoušce. Přijímací zkouška se do tříletého 
večerního zkráceného studia nekonala. 
 
VI.  Přijímání uchazečů s absolvovaným základním vzděláním mimo ČR 
 

1. Uchazečům, kteří získali předchozí základní vzdělání ve škole mimo území České republiky, 
se posuzoval překlad vysvědčení certifikovaným tlumočníkem. Uchazeči doložili doklad 
o uznaném základním vzdělání. 

 

2. Hodnocení průměrného prospěchu na ZŠ a hodnocení v profilových předmětech 
bylo posuzováno dle tabulky MŠMT – Tabulka ekvivalence hodnocení. 

 

3. Uchazeči, kteří získali předchozí základní vzdělání ve škole mimo území České republiky, mohli 
požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Jejich pořadí mezi ostatními uchazeči 
se stanovilo podle redukovaného hodnocení dle § 60d  školského zákona. Redukované pořadí 
je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu z matematiky.  
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Uchazeč je zařazen v rámci pořadí ostatních uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, 
které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky. 

 

4. Uchazeč, kterému byla prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, musel prokázat 
způsobilost studovat v českém jazyce v ústním pohovoru v den konání jednotné přijímací 
zkoušky. 

 
4.3. Přestupy, opakování ročníku, přijetí do vyššího ročníku, změna studijního oboru, 

zanechání vzdělávání a přerušení studia 
 
 

Opakování ročníku ve školním roce 2018/2019 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Strojírenství - - 1 - 

Elektrotechnika 1 1 - - 

Hotelnictví  2 - 4 - 

Zdravotnický asistent 1 3 - - 

K-Č: Kuchař 4 2 1 - 

K-Č: Kuchař - číšník 
pro pohostinství 

4 1 - - 

Celkem 
12 7 6 - 

25 

 
 

 
Přerušení vzdělávání v průběhu školního roku 2018/2019 

Obor vzdělávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Elektrotechnika - 1 - - 
Hotelnictví  - - - 1 
Zdravotnický asistent - - - 2 
K-Č: Číšník - barman 1 - - - 

Celkem 
1 1 - 3 

5 

 

 

 

 

Přestup z jiné školy v průběhu školního roku 2018/2019 

Obor vzdělávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Strojírenství 3 - - - 

Hotelnictví  4 - - - 

Zdravotnický asistent 1 1  - 

K-Č: Kuchař – číšník 
pro pohostinství 

4 1 - - 

K-Č: Číšník - barman 6 1 - - 

Cukrář  - - - - 

Celkem 
18 3 - - 

21 
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Nástup po přerušení studia v průběhu školního roku 2018/2019 

Obor vzdělávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Elektrotechnika - - - 1 

Zdravotnický asistent 1 - - - 

K-Č: Číšník - barman - - 1 - 

Celkem 
1 - 1 1 

3 

 

 

Přijetí do vyššího ročníku v průběhu školního roku 2018/2019 

Obor vzdělávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Hotelnictví - - - 3 

Elektrotechnika - - - 1 

Kuchař - číšník - 1 2 - 

K – Č: Číšník - barman - - 1 - 

Celkem 
- 1 3 4 

8 

 

 
 

 

Změna oboru vzdělání v průběhu školního roku 2018/2019 

Na obor vzdělávání: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Elektrotechnika 1 - - - 
Strojírenství 2 - - - 
Zdravotnický asistent - 1 - - 
K-Č: Kuchař 3 - - - 
K-Č: Kuchař - číšník pro 
pohostinství 

4 3 7 - 

Celkem 
10 4 7 - 

21 

Zanechání vzdělání v průběhu školního roku 2018/2019 

Obor vzdělávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Strojírenství 1 2 - - 
Elektrotechnika - 1 2 - 
Hotelnictví  6 1 1 - 
Zdravotnický asistent 3 - 2 3 
Zdravotnický asistent - 
večerní 

- 1 - - 

K-Č: Kuchař 3 1 1 - 
K-Č: Kuchař - číšník pro 
pohostinství 

5 2 1 - 

K-Č: Číšník - barman 3 5 - - 
Cukrář  4 1 2 - 

Celkem 
25 14 9 3 

51 
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 5.  Výsledky výchovy a vzdělávání 

5.1. Celkový prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2018/2019 (stav k  30. 9. 2019):  
 

 Počet žáků  
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Technické obory 324 19 295 10 

Gastronomické a obchodní obory 344 8 306 30 

Zdravotnické obory 221 20 197 4 

Celkem 889 47, tj. 5,28% 798, tj. 89,77% 44, tj. 4,95% 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Porovnání studijních výsledků žáků v jednotlivých oborech vzdělání 

 

Studijní výsledky k 30. 9. 2019 u denního studia 1. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 54 2 2,25 47,30 0 
Elektrotechnika 29 1 2,13 37,93 0 

Hotelnictví  49 5 2,34 39,64 0 
Zdravotnický asistent 57 2 2,36 48,56 0 

Učební obory 59 15 2,52 89,46 2,64 
Celkem 245 25, tj. 9,26% - - - 
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Grafické vyjádření studijních průměrů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Studijní výsledky k 30. 9. 2019 ve 2. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 45 1 2,48 40,00 1,20 
Elektrotechnika 38 1 2,40 71,50 2,70 

Hotelnictví  42 2 2,41 56,11 0,18 
Zdravotnický asistent 52 1 2,60 60,67 0,02 

Učební obory 45 3 2,68 79,84 4,36 
Celkem 222 8, tj. 3,47% - - - 

 

 

Grafické vyjádření studijních průměrů 
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Studijní výsledky k 30. 9. 2019 u večerního studia ve 2. ročníku 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Zdravotnický asistent 17 0 1,63 30,18 0 
Celkem 17 0 - - - 

Studijní výsledky k 30. 9. 2019 ve 3. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 59 1 2,36 55,92 0,00 
Elektrotechnika 22 3 2,23 51,68 0,00 

Hotelnictví 44 4 2,52 63,09 0,28 
Zdravotnický asistent 45 0 2,16 58,10 0,00 

Učební obory 45 1 2,74 69,60 1,94 
Celkem 215 9, tj. 4,02% - - - 

 
Grafické vyjádření studijních průměrů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Studijní výsledky k 31. 8. 2019 ve 4. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 47 1 2,51 37,22 0,00 
Elektrotechnika 20 0 2,37 31,70 0,00 

Hotelnictví 33 0 2,39 35,58 0,00 
Zdravotnický asistent 46 1 2,53 48,07 0,02 

Celkem 146 2, tj. 1,35% - - - 
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Grafické vyjádření studijních průměrů 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5.3. Hodnocení ukončení vzdělávání maturitní zkouškou 
 

Počet žáků 
v posledním 

ročníku 

Počet žáků 
konajících 
zkoušky 
v jarním 
termínu 

Počet žáků 
konajících 
zkoušky 

v náhradním 
termínu (září 

2019) 

Počet žáků 
konajících 
opravnou 

zkoušku v září 
2019 

Počet žáků, kteří 
mohou konat 

opravnou zkoušku 
v roce 2020 

Počet žáků, kteří 
již nemají 

možnost konat 
opravné zkoušky 

165 161 + 21 * 2 51 + 3 * 20 14 

* – žáci, kteří ve školním roce 2018/2019 konali opravnou zkoušku 

 
 

Přehledné výsledky maturitních zkoušek – jarní termín 
 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných 
konat MZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Strojírenství 47 1 31 16 
Elektrotechnika 20 2 12 8 

Hotelnictví  33  2 19 14 
Zdravotnický asistent 44 2 31 13 
Zdravotnický asistent 

večerní forma 
17 11 17  

Celkem 161 18, tj. 11,2% 110, tj. 68,3% 51, tj. 31,7% 

* –  žáci, kteří ve školním roce 2018/2019 konali opravnou zkoušku 
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Grafické vyjádření úspěšnosti jednotlivých maturitních oborů vzdělávání v jarním termínu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky  

 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných konat MZ 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Strojírenství 18 0 12 6 
Elektrotechnika 8 0 6 2 

Hotelnictví  14 0 7 7 
Zdravotnický asistent 13 0 8 5 

Celkem 53 0 33, tj. 62,3% 20, tj. 37,7% 

Grafické vyjádření úspěšnosti maturitních oborů v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky 
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Přehledné výsledky maturitních zkoušek – jarní a podzimní termín 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných 
konat MZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Strojírenství 47 1 41 6 
Elektrotechnika 20 2 18 2 

Hotelnictví  33 2 26 7 
Zdravotnický asistent  

 denní forma 
46 2 41 5 

Zdravotnický asistent  
 večerní forma 

17 11 17 0 

Celkem 163 18, tj. 11,1% 143, tj. 87,7% 20, tj. 12,3% 

5.4  Hodnocení ukončení vzdělávání závěrečnou zkouškou 
 

Počet žáků 
v posledním 

ročníku 

Počet žáků 
konajících 
zkoušky 
v jarním 
termínu 

Počet žáků 
konajících zkoušky 

v náhradním 
termínu  

v září 2019 

Počet žáků 
konajících 
opravnou 
zkoušku 

v září 2019 

Počet žáků 
konajících 
opravnou 
zkoušku 
v prosinci 

2019 

Počet žáků, 
kteří budou 
opakovat 

některou část 
zkoušky v roce 

2020 

Počet žáků, kteří 
již nemají 

možnost konat 
opravné 
zkoušky 

46 39 + 1* 6 + 2  7 
3 (již jsou 
přihlášení) 

+ 2 
0 0 

* – po předložení osvědčení o uznání profesní kvalifikace složitá obsluha se k závěrečným zkouškám přihlásila 1 uchazečka 

Přehledné výsledky závěrečných zkoušek – jarní termín 

Obor vzdělání - 
zaměření dle ŠVP 

Počet žáků 
oprávněných 

konat ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

 
Nekonali ze 
zdravotních 

důvodů 

Cukrář pro výrobu 9 0 9 0 0 
Kuchař 9 0 7 2 0 

Číšník, servírka 21 + 1* 0 15 5 2 
Celkem 40 0 31 (77,5%) 7 (17,5%) 2 (5%) 

* – po předložení osvědčení o uznání profesní kvalifikace složitá obsluha se k závěrečným zkouškám přihlásila 1 uchazečka,       
která uspěla u závěrečných zkoušek 
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Grafické vyjádření závěrečných zkoušek učebních oborů v jarním termínu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky v náhradním termínu a opravné závěrečné zkoušky – září 
 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných konat 
ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Cukrář 1 0 0 1 

Kuchař 2 + 1 0 2 1 
Číšník, servírka 5 + 6 0 8 3 

Celkem 15 0 10 (67 %) 5 (33 %) 
 

Grafické vyjádření v náhradním termínu a opravné závěrečné zkoušky – září 
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Přehledné výsledky závěrečných zkoušek - jarní a podzimní termín 

Obor vzdělání – zaměření 
dle ŠVP 

Počet žáků 
oprávněných konat 

ZZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Cukrář pro výrobu 10 0 9 1 

Kuchař 10 0 9 1 
Číšník, servírka 25 + 1* 0 23 3 

Celkem 45 + 1* 0 41 (89,13%) 5 (10,87%) 

Celkem konalo závěrečné zkoušky v řádném a náhradním termínu 45 žáků a jedna úspěšně ověřená 
absolventka profesní kvalifikace. Výuční list s vysvědčením získalo 41 absolventů tj. 89,13 % 
(loni 97,7%) a 5 žáků neprospělo tj. 10,87 % (loni 2,3%). Mají možnost konat opravnou zkoušku 
v prosinci 2019, jestliže se řádně přihlásí. 

5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 
 

5.5.1. Výchovné poradenství 
 

Činnost výchovných poradců ve školním roce 2018/2019: 

Výchovné komise – nevhodné chování žáka, konzultace s rodiči, spolupráce s TU, UOV 
 

Žák – žákyně třídy Návrh výchovného opatření 

1. H 
Snížený stupeň z chování na 2. za nevhodné chování – požití alkoholu ve 
vyučování. 

1. K Důtka TU za přestupek v chování na OV. 

3. E 
Podmíněné vyloučení ze školy za úmyslné zkratování kabelové přípojky od 
monitoru. 

1. T Důtka ŘŠ za porušení školního řádu – nevhodné a agresivní chování ve vyučování. 

 
Výchovné komise – neomluvná absence žáků, konzultace s rodiči, spolupráce s TU, UOV 
 

Žák – žákyně třídy Návrh výchovného opatření 

3. L Důtka ŘŠ za 99 neomluvených hodin. 
2. L Důtka TU za 28 neomluvených hodin. 
3. K Podmíněné vyloučení ze školy za 120 neomluvených hodin. 
3. K Důtka TU za 28 neomluvených hodin. 
2. K Důtka ŘŠ za 55 neomluvených hodin. 
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1. M Důtka ŘŠ za 63 neomluvených hodin. 
1. M Důtka TU za 31 neomluvených hodin. 
2. K Důtka ŘŠ za 56 neomluvených hodin. 

1. L 
Podmíněné vyloučení ze školy za opakované porušování školního řádu při 
omlouvání absence – 40 neomluvených vyučovacích hodin. 

2. L Důtka TU za 30 neomluvených vyučovacích hodin. 
2. L Důtka TU za 17 neomluvených hodin. 
4. A Důtka ŘŠ za 102 neomluvených hodin. 
1. L Důtka ŘŠ za 63 neomluvených hodin. 
1. L Důtka ŘŠ za neomluvenou nepřítomnost ve výši 42 vyučovacích hodin. 
2. L Důtka ŘŠ za 118 neomluvených hodin. 
1. L Důtka ŘŠ za 54 neomluvených hodin. 

2. L 
Snížený stupeň z chování za opakované porušování pravidel  školního řádu – 
14 neomluvených hodin. 

1. L Důtka ŘŠ za 105 neomluvených hodin. 

2. L 
Snížený stupeň z chování za 26 neomluvených hodin a za nevhodné chování 
ve vyučování. 

2. L 
Důtka ŘŠ za opakované porušování školního řádu při omlouvání absence 
a neomluvenou nepřítomnost na OV ve výši 28 vyučovacích hodin. 

2. L Důtka TU za 21 neomluvených hodin. 
3. H Důtka ŘŠ za 16 neomluvených hodin. 
4. B Důtka ŘŠ za 52 neomluvených hodin. 
1. L Důtka TU za 28 neomluvených hodin. 

2. L 
Snížený stupeň z chování na 3. za 32 neomluvených hodin – 
opakované porušování školního řádu při omlouvání absence. 

2. L Důtka TU za 22 neomluvených hodin. 
1. L Snížení stupně z chování na 2 za 27 neomluvených hodin. 
1. L Důtka TU za 24 neomluvených hodin. 

2. L 
Důtka ŘŠ za opakované porušování školního řádu při omlouvání absence – 
19 neomluvených hodin. 

2. L Důtka ŘŠ za 49 neomluvených hodin. 
3. L Důtka ŘŠ za opakované absence – 14 neomluvených hodin. 
1. K Důtka TU za 24 neomluvených hodin. 
2. L Důtka ŘŠ za 44 neomluvených hodin. 

2. L Snížený stupeň z chování na 2. – uspokojivé za 30 neomluvených hodin. 
2. L Snížený stupeň z chování na 2. – uspokojivé za 30 neomluvených hodin. 
1. M Snížený stupeň z chování na 2. - uspokojivé za 70 neomluvených hodin. 

 
Výchovné komise - nevhodné chování žáků a neomluvená absence, konzultace s rodiči, spolupráce 
s TU a UOV 
 

Žák/žákyně třídy Návrh výchovného opatření 

2. L 
Důtka ŘŠ za opakované porušování školního řádu – neomluvená absence 
17 hodin, nevhodné chování a neuposlechnutí pokynu vyučující. 

3. L Důtka ŘŠ za 51 neomluvených hodin a nevhodné chování v hodinách STO. 
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V průběhu školního roku 2018/2019 se konalo celkem 42 výchovných komisí. Navrženo a realizováno 
bylo: 

- 11 důtek TU  
- 20 důtek ŘŠ 
- 7 snížených stupňů z chování na 2 
- 1 snížený stupeň  z chování na 3 
- 3 podmíněná vyloučení ze školy 

 

Dne 23. 1. 2018 bylo na pedagogické radě za 1. pololetí 2018/2019 rozhodnuto o snížení stupně 
z chování na 2 u žáka ze třídy 3.L za opakovanou neomluvenou absenci 14 vyučovacích hodin. 
Dne 21. 6. 2019 bylo na klasifikační poradě za 2. pololetí 2018/2019 rozhodnuto o snížení stupně 
z chování na 2 u žáka ze třídy 1.K za porušování školního řádu při omlouvání absence – 
18 neomluvených hodin. 
 

Bez konání VK bylo uděleno: 
 

- 15 důtek TU 
- 23 napomenutí TU. 

 

Realizováno bylo celkem: 
 

- 63 pochval TU 
- 26 pochval ŘŠ. 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

 Ke konci 2. pololetí 2018/2019 bylo ve škole celkem 70 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Z toho  podpůrná opatření 3. stupně měl 1 žák, podpůrná opatření  2. stupně mělo 
64 žáků, z toho 13 žáků se vzdělávalo dle IVP. Podpůrná opatření 1. stupně a PPL mělo 5 žáků.  
 

 Aktuální seznamy žáků se SVP se nacházely v Interních dokumentech školy v elektronické 
podobě. 
 

 Probíhala spolupráce se SPC Zlín, KPPP Zlín – pobočka Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod. 
 

 Uskutečnily se konzultace se žáky a rodiči žáků, zprostředkování diagnostiky a intervence, 
získávání informovaných souhlasů žáků a rodičů s podpůrnými opatřeními. 
 

 Pro potřeby vyšetření v KPPP, SPC byly vyplňovány formuláře – dotazníky pro SŠ, k MZ. 
 

 V termínech určených KPPP, SPC probíhalo pravidelné vyhodnocování podpůrných opatření 
2. stupně (formuláře KPPP, SPC).  
 

 Probíhá spolupráce s třídními učiteli, vyučujícími teoretických předmětů i učiteli odborného 
výcviku.  
 

 Vhodné podmínky u maturitních zkoušek PUP MZ - SPUO-1 mělo přiznáno 8 žáků 1 žákyně 
ze 4.A, 1 žákyně ze 4.B, 1 žák ze 4.C, jeden žák ze 4.D, 2 žáci ze 4.E, 2 žákyně ze 4.T, PUP MZ 
SPUO-2 měl přiznáno 1 žák ze 4.C a PUP MZ TP 2 1 žák ze 4.C. 
 

 Vhodné podmínky u závěrečných zkoušek učňovských oborů 5 žáků – 3 žákyně třídy 3.K 
(písemná a praktická část) a 2 žáci třídy 3. L (písemná část).    
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Individuální vzdělávací plán 

 probíhala spolupráce s KPPP Zlín, 

 byly realizovány u 13 žáků – 1 žákyně ze třídy 1.A, 1 žák z 1.D, 1 žák z 1.K, 1 žákyně z 1.L, 
1 žákyně z 2.A, 2 žákyně z 2.K, 1 žák z 3.E, 3 žákyně z 3.K, z toho u jedné žákyně byla       
pedagogická intervence 1 hodina týdně – MAT, NEJ, 1 žákyně z 3.T – pedagogická intervence 
1 hodina týdně ANJ, 1 žák ze 4.C. 

 spolupráce s TU, vyučujícími jednotlivých předmětů, 

 konzultace s žákem, rodiči žáka, 

 na konci školního roku proběhlo vyhodnocení IVP ve spolupráci s KPPP Zlín. 
 
Činnost školního psychologa  

 V prvním pololetí školního roku 2018/19 navštívilo školní psycholožku 34 žáků (18 z hotelové, 
11 ze zdravotnické a 5 z průmyslové části školy). 3 žáci docházejí na pravidelné konzultace. 
Do oblasti činnosti školní psycholožky spadá i péče o žáky s podpůrným opatřením 1. stupně, 
v 1. pololetí se jednalo o 1 žákyni ze zdravotní, 1 žákyni z průmyslové a 3 žákyně z hotelové 
části školy. 2 z těchto žákyň se připravují na závěrečné zkoušky v učebním oboru, jedna 
k maturitní zkoušce.  

 Stejně jako v minulých letech žáci řeší problémy ve vztazích v třídním kolektivum, zejména 
ve spojení s komunikací na sociálních sítích a vztahy v rodinném prostředí. Velkou pozornost 
věnujeme žákům se studijními neúspěchy, zejména tam, kde hrozí předčasné ukončení studia. 
Přibývá také žáků s potřebou psychologické podpory jako součástí terapie duševních i tělesných 
onemocnění. Průběžně probíhají konzultace s vyučujícími, zejména s třídními učiteli 
a vyučujícími odborné praxe, podle potřeby také práce s třídním kolektivem, samozřejmou 
součástí jsou konzultace s rodiči žáků. 

 Ve druhém pololetí školního roku 2018/19 byly nejčastějšími důvody poskytnutí odborné péče 
školním psychologem problémy v osobnostním vývoji žáků, školní selhávání, výukové obtíže 
popřípadě volba jiného studijního oboru, výchovné problémy a nevhodné chování ve vyučování, 
vztahové potíže v rodině nebo mezi vrstevníky, profesní poradenství zaměřené nejčastěji 
na volbu dalšího studia po maturitní zkoušce.  

 Individuální konzultace byly poskytnuty 30 žákům (11 z hotelové, 14 ze zdravotnické 
a 5 z průmyslové části školy). 3 žáci docházeli na konzultace pravidelně v týdenním intervalu.  
Školní psycholožka pracuje i s žáky s PO1, nyní jsou 2 ve zdravotnické, 2 v hotelové a 1 žákyně 
v průmyslové části školy.  

 V osmi třídách proběhla skupinová práce zaměřená na sociometrii, podporu sociálních 
dovedností a zlepšení vztahů v třídním kolektivu.  

 Proběhly četné konzultace s vyučujícími i s rodiči žáků, pokračuje spolupráce s PPP, SVP, 
OSPOD Uherský Brod, s klinickými psychology i odbornými lékaři. 

5.5.2. Kariérové poradenství 

V průběhu školního roku 2018/2019 možnosti konzultací v oblasti školního kariérového poradenství 
nejvíce využívali žáci 4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníků učebních oborů. Při poradenství měli 
zájem především o informace, které se týkaly: 

 dalších možností vzdělávání na VŚ (nabídka oborů, termíny Dnů otevřených dveří, termíny 
přijímacích zkoušek, požadavky pro přijímací zkoušky) 
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 nabídky vzdělávání na SOŚ (nabídka oborů, podmínky  nástavbového studia, termíny přijímacích 
zkoušek, požadavky pro přijímací zkoušky) 

 dostupných elektronických databázích z oblasti kariérového poradenství  

Informace byly předávány žákům elektronicky, prostřednictvím nástěnky určené školnímu kariérovému 
poradenství, distribucí informačních letáků a tematických časopisů (např. Učitelské noviny, 
Atlas školství, Jak na VŠ,…) nebo během individuálních konzultací. Tyto konzultační hodiny žáci dále 
využívali pro vyplňování přihlášek na VŠ a SŠ. Především v měsíci únoru využili zástupci VŠ a SŠ 
možnosti představit své studijní programy, v tomto měsíci také pokračovaly návštěvy žáků posledních 
ročníků na úřadu práce, kde získali přehled o situaci na trhu práce a o pracovněprávních vztazích. 
V závěru pololetí byla budoucím absolventům distribuována příručka Plav, která pomáhá mladým lidem 
zorientovat se v životních situacích spojených s trhem práce.  

Služby kariérové poradny využívali také ostatní žáci školy a jejich rodiče. O nabídkách stipendií, brigád 
a jiných pracovních příležitostí se dozvídali ze školních nástěnek nebo jim byly zasílány do školních 
mailových schránek. 

Žáci třetích ročníků strojírenských oborů se v únoru zapojili do projektu Týden vysokoškolákem, 
který realizovala Technologická fakulta UTB ve Zlíně. Získali tak příležitost seznámit se s akademickým 
prostředím a s nároky na vysokoškolské studenty. 

V prvních a třetích ročnících učebních oborů proběhlo dotazníkové šetření, jehož evaluace má vést 
k takovým opatřením, které minimalizují předčasné ukončování studia. 

5.5.3. Prevence rizikového chování ve škole 

Školní rok 2018/2019 proběhl v souladu se školním preventivním programem a harmonogramem. 
Prioritou bylo opět udržení pozitivního klimatu ve škole, což bylo i předmětem jednání žákovského 
parlamentu. Probíhala osvětová činnost, v případě potřeby byla poskytnuta metodická a intervenční 
podpora pedagogům i žákům. Velkou pozornost a zájem žáci věnovali přípravě XXVI. Plesu 
středoškoláků, a to i ve volném čase. Žákovský parlament se sešel na 2 jednáních, zástupci 
se zúčastnili také zasedání Dětského a studentského parlamentu Uherské Hradiště, Krajského 
parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje i zasedání Národního parlamentu v Praze. Předsedou 
žákovského parlamentu byl Josef Winter ze třídy 2. E. 
 

Stejně jako v předcházejících obdobích proběhla řada besed a diskuzí se žáky, a to v rámci výuky 
i samostatně. Témata byla aktuální, související s rizikovým chováním, přičemž byla velká pozornost 
opět věnována problematice kyberšikany, závislosti na sociálních sítích, internetu a hazardu a také 
zdravému životnímu stylu. V rámci osvěty byly aktualizovány nástěnky. 
 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla intervence a šetření vztahů ve třídě ve čtyřech třídních 
kolektivech, kde bylo řešeno nevhodné chování mezi spolužáky a také užívání návykových látek. 
Ve všech případech byla situace zvládnuta. 
 

Metodici prevence velmi úzce spolupracovali se školním psychologem a se Střediskem výchovné péče 
v Uherském Hradišti. Společně byly zorganizovány adaptační pobyty pro žáky 1. ročníků a další aktivity. 
Problematikou záškoláctví se zabýval především výchovný poradce. Záškoláctví patří v naší škole 
k nejvýraznějším projevům rizikového chování. Všechny případy byly velmi důsledně řešeny 
a projednávány. 
 

Pedagogové mají na webových stránkách školy umístěny metodické pokyny, jak postupovat 
v případech rizikového chování žáků, a dále všechny potřebné dokumenty týkající se preventivní 
činnosti. 
 

Situace ve škole v oblasti prevence rizikového chování byla v loňském školním roce uspokojivá, 
všechny případy se dařilo zvládnout a dá se říci, že s ohledem na počet žáků a různorodost oborů 
ve škole zůstalo pracovní prostředí pro žáky i zaměstnance i nadále příznivé.  
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Realizované formy primární prevence: 

Interaktivní besedy 

 Maltézská pomoc - 2. ročníky 

 Věra Kapsová, GrowJOB institute Brno – „Jak se efektivně učit“ 

 Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež, mjr. JUDR. Jaromír  Badin 

(vybrané třídy podle zájmu, 150 žáků) 

 Světový den autismu  

Intervenční programy 

 Návštěva SVP – adaptační program pro 1. ročníky  

 Návštěva věznice Mírov – výběr žáků  

 Návštěva SVP Střílky – výběr žáků  

 Intervence ve třídě 1.C, 1.H – napadení spolužáka  

 Intervence ve třídě 1.K – Alkohol na OV  

 žákyně 2.T – podezření na užití návykové látky, vztahy v rodině 

 žáci 1.D – vztahy v třídním kolektivu 

Vzdělávací aktivity 

 Krajská konference k primární prevenci 

 Setkání metodiků prevence 

 Konference „Nebezpečí v síti“ 

 Seminář „Zvládání žáků s výchovnými problémy“ 

 Krajská konference k primární prevenci  

 Setkání metodiků prevence  

 Konferenece Bezpečně na netu  

Kulturní a poznávací aktivity 

 Divadelní představení v anglickém jazyce – průřez ročníky 

 Filmové představení Hastrman – průřez ročníky 

 Filmové představení  Bohemian Rhapsody – průřez ročníky 

 Exkurzně- poznávací zájezdy do Prahy  

 Mikulášské hrátky pro ZŠ, MŠ speciální Uherské Hradiště  

 Mikulášská besídka na dětském oddělení UH nemocnice  

 Příprava žákovského plesu společně se žáky, nácvik předtančení, realizace 

 Komentovaná prohlídka věznice  

 Exkurze na Pražský hrad  

Další aktivity 

 Zpracování MPP + harmonogram pro školní rok 2018-2019 

 Zasedání Žákovského parlamentu SŠPHZ UH 

 Zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje 

 Den prevence 

 Turnaj SŠ ve florbale 
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 Spolupráce při zajištění Dnů otevřených dveří 

 Hodnocení plnění MPP 2017-2018 

 Exkurze na soudních přelíčení 

 Zasedání Dětského a studentského parlamentu Uherské Hradiště 

 Zasedání národního parlamentu  

 Regionální odborná konference 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 Sportovně vzdělávací kurz 

 Turnaj SŠ v halové kopané  

 Vánoční turnaj v sálové kopané  

 Ochrana obyvatelstva – žáci 1. a 2. ročníků 

 Poučení žáků před prázdninami 
 

Nástěnky 

 Domácí násilí 

 Šikana 

 Kouření 

 Alkoholismus 

 Internet a jeho nebezpečí 

 Závislosti 

 AIDS 

 Kyberšikana 

 Rizikové chování obecně, kontakty 
 

Závěr:  

Minimální preventivní program byl splněn. 

5.5.4.  Oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

Ve školním roce 2018/2019 se environmentální výchova a vzdělávání začleňovala do chodu školy 
v rámci zpracovaného dlouhodobého plánu školy a ročního realizačního programu pro EVVO. 
Jsme zařazeni do sítě škol zabývajících se EVVO „Mrkev“. 
 

Jednotlivé akce: 

 V září jsme zahájili pokračováním v projektu „Recyklohraní“, kdy žáci i zaměstnanci školy mají 
možnost bezplatně odevzdávat drobná elektrozařízení a baterie do sběrných nádob a zúčastnit 
se dalších doprovodných soutěží. Garantem Recyklohraní ve škole je Mgr. Alena Koníčková. 
12. 9. 2018 proběhla první část Fyzikálního elixíru na GUH, kterého se zúčastnily paní učitelky 
Mgr. Marie Šiková a Mgr. Jarmila Červenková. V pátek 20. 9. 2017 jsme se zapojili do dopravně 
– osvětové kampaně „Evropský týden mobility“ – Evropský den bez aut realizované ekocentrem 
Žabka Staré Město. Žákyně naší školy ukazovaly zájemcům správné provádění první pomoci 
v různých život ohrožujících situacích. Všechny připravené aktivity si prohlédli nebo přímo aktivně 
vyzkoušeli žáci 1.B a 4.T pod vedením svých učitelek Mgr. Věry Petrové, Mgr. Viery Ondruškové 
a Mgr. Jarmily Červenkové. Mgr. Alena Koníčková promítla žákům prvních ročníků v rámci 
ekologické výchovy film Základní znaky života. V září se také uskutečnilo první setkání učitelů 
biologie a přírodopisu pod záštitou Zlínského kraje (IKAP BIE), kde jsme vyslechli přednášku 
Moderní výuka biologie od Dr. Vladimíra Vintra. Za naši školu se jí zúčastnila 
Mgr. Alena Koníčková. 
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 V říjnu se uskutečnilo první setkání kabinetu CHE (IKAP CHE), opět pod záštitou Zlínského kraje, 
kterého se zúčastnila Mgr. Alena Koníčková a vyslechla si přednášku Moderní výuka chemie 
od Prof. Ing. Karla Kolomazníka. 26. 10. 2018 proběhlo v Uherském Hradišti sázení Lípy svobody 
ke 100 výročí vzniku České republiky. Z naší školy se akce zúčastnilo asi 300 žáků a pedagogů. 

 V listopadu proběhl již XIV. ročník školního kola v logické hře Piškvorky, kde zvítězil 
Pavel Jurásek z 1.D, druhé místo obsadil Patrik Pondělek za 3.D a třetí místo získal 
Rudolf Dohnal z 1.E. a zároveň jsme spolupořádali oblastní kolo piškvorek. 
Mgr. Alena Koníčková vyslechla přednášku RNDr. Olega Ditricha Parazité lidí: přátelé 
i nepřátelé, mýty a fakta. 1.C,D,E a 2.E,D prožili spolu s Mgr. Marií Šikovou a Mgr. Radmilou 
Chromkovou ve Hvězdárně Brno Úžasný den s fyzikou prohlídkou hlubokého vesmíru, exkurzí 
po hvězdné obloze a orientací v souhvězdích. Třída 4.C a 4.D zajela do Bojkovic, kde navštívila 
firmu Moravia Cans – předního evropského výrobce aerosolových nádobek. V rámci ekologické 
výchovy shlédli třídy 1.C,D,E,H.T film základní znaky života. 

 V prosinci třídy 1.C, 1.D, 1.E, 1.H a 1.T shlédly film Putování s pravěkými lidmi. 
Mgr. Marie Šiková zorganizovala už tradiční dobročinný Bazar naděje. Mgr. Alena Koníčková 
si vyslechla přednášku a workshop „Příklady dobré praxe ve výuce biologie“ v rámci IKAP 
biologie. Třídy 1.A,C,D,E se zúčastnily výukových programů v Planetárium Morava. 

 V lednu se zúčastnila Mgr. Alena Koníčková dalšího setkání IKAP CHE a vyslechla přednášku 
Zpracování bílkovinných odpadů Ing. Pavla Mokrejše. Třídy 1.A,B,C,D,E,H,T shlédly v rámci 
Ekologické výchovy film Alternatívní zdroje energie a Zpráva o stavu planety Davida 
Attenborouga. Pavel Chabiča ze 2.C a Jaromír Buchtík ze 3.E odjeli do Otrokovic na vzdělávací 
seminář k projektu Enersol. Lyžařského kurzu se účastnili žáci prvních ročníků v Ostružné pod 
vedením učitelů Mgr. Jaromíra Richtra, a Mgr. Jindřicha Martínka, Mgr. Evy Novákové, 
PhDr. Viery Ondruškové a Mgr. Radmily Chromkové. 3.C odjela na exkurzi do Jaderné elektrárny 
Dukovany a Přečerpávací elektrárny Dalešice. Odevzdali jsme na konci ledna 215 mobilních 
telefonů k recyklaci v rámci akce Věnuj mobil. 

 V únoru proběhlo krajské kolo Enersolu v kongresovém sále Jezerka Otrokovice. V kategorii 
Enersol a propagace zvítězil žák třídy 3.E se stolní hrou „Voda od A po Z“ a žáci 
Tadeáš Ondrůšek, Lukáš Urbančík a Radim Křivák v kategorii Enersol a praxe získali 2. místo 
s prací „Solární powerbanka“. Všichni také postoupili do celostátního kola. 

 V březnu jsme se již tradičně zúčastnili celostátního kola Enersol v Pardubicích. 
Mgr. Alena Koníčková promítla v rámci výuky biologie ve třídách 2.A, 2.B film Genetika člověka. 
Mgr. Alena Koníčková si prohlédla mysliveckou výstavu v Boršicích. 

 V dubnu jsme se zapojili do oslav Dne Země na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti návštěvou 
ekojarmarku. Mgr. Alena Koníčková vyslechla přednášku v rámci IKAP CHE „Jak zacházet 
a chemickými látkami a směsmi“ Ing. Viléma Koutníka. Třídy 1.C, 1.D, 1.E, 1.H, 1.T shlédly film 
Lidské tělo. Mgr. Marie Šiková zorganizovala na naší škole Bazar naděje a Kabelkový veletrh. 
T. Ondrůšek, L. Urbančík a R. Křivák prožili den na Mezinárodní konferenci Enersolu v Senici. 

 V květnu proběhl již tradiční prodej žlutých kytiček pod vedením Mgr. Aleny Koníčkové. 
Prodalo se 450 ks kytiček a vybrali jsme částku 9 260,- Kč. Vybraní žáci naší školy prožili další 
Úžasný den s fyzikou v digitáriu na Hvězdárně Brno pod vedením Mgr. Marie Šikové 
a Mgr. Dany Tománkové. Shlédli 3D animace zrození sluneční soustavy, explozi supernovy 
a vznik života na Zemi. 

 V červnu proběhly aktivity spojené se sportovně vzdělávacím kurzem 2. ročníků 
(autokemp Lučina) pod vedením Mgr. Kláry Jaluvkové, Mgr. Ludmily Skřivánkové, 
Mgr. Petra Hanáčka a Mgr. Jaromíra Richtra. Dále probíhaly aktivity spojené s ekologickým 
výukovým týdnem tříd 1.C, 1.D a 1.E. Mgr. Markéta Růžičková, Mgr. Kateřina Pelikánová, 
Ing. Dušan Pelech, Mgr. Josef Nožička, Mgr. Lenka Ševčíková navštívili s žáky Kovozoo 
ve Starém Městě, Svět techniky Ostrava – Vítkovice, prodejnu Bezobalov, památník 
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Velké Moravy, Mesit, Barum Otrokovice a také proběhla vycházka a pobyt v Chřibech 
a uskutečnil se výlet do Luhačovic. Mgr. Alena Koníčková s žáky 1.A a 1.B určovala parkové 
stromy a keře ve Smetanových sadech. Mgr. Alena Koníčková shlédla výstavu a navštívila 
přednášku Libora Kajše Tvarování bonsají, také se zúčastnila v rámci IKAP BIE exkurze 
do Podzámecké zahrady v Kroměříži s výkladem Ing. Michaely Leté a Ing. Lenky Křesadlové 
a ve Zlíně navštívila výstavu kaktusů. V červnu jsme také odevzdali  vyřazené elektrospotřebiče. 
Uskutečnil se již 16. ročník předprázdninového výšlapu na Buchlov. 
 

V průběhu roku probíhaly celoroční aktivity v souladu s plánem EVVO: 

 jiné aktivity organizované školou (sportovní, kulturní, exkurze), 

 úprava a aktualizace nástěnky na budově Z (Světový den boje proti rakovině, Světový den 
vody, Den Země, Mezinárodní den biodiverzity, Světový den životního prostředí),  

 nástěnky na budově Z (Klimatická změna, Voda, Doprava, Jídlo a Energie). 

 zasedání žákovského parlamentu. 
 

5.5.5. Pochvaly a výchovná opatření 
 

Ve školním roce 2018/2019 bylo uděleno celkem 26 pochval ředitele školy. Pochvaly ředitele školy byly 
uděleny za reprezentaci školy, za vynikající úspěchy v různých soutěžích a olympiádách 
a za dlouhodobé vynikající studijní výsledky. Dále bylo uděleno 63 pochval třídního učitele. 

Ve školním roce 2018/2019 udělila ředitelka školy v zastoupení důtky 20 žákům zejména 
za neomluvenou absenci vyššího rozsahu a za nevhodné chování. Dále bylo uděleno 26 důtek třídního 
učitele většinou za pozdní omlouvání absence, absenci na odborném výcviku a nevhodné chování vůči 
vyučujícím. Bylo uděleno 23 napomenutí třídního učitel zejména za drobné prohřešky proti školnímu 
řádu. 
 
 

5.5.6. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2018/2019 
 

 Počet – 1. pololetí Počet – 2. pololetí 

2 – uspokojivé 3 4 

3 – neuspokojivé 0 1 

5.5.7. Absence žáků 
   

Pololetí 
Absence Absence 

celková 

Průměr 

na žáka omluvená neomluvená 

1. pol. 47 170 1 019 48 189 53,45 

2. pol. 48 417 585 49 002 49,40 
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6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

V souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, na základě vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl na začátku každého pololetí vypracován plán 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Za sledované období dochází poté k vyhodnocení 
plánu. 
V průběhu školního roku 2018/2019 byly některé semináře a školení realizovány nad rámec plánu. 
Je to dáno nabídkou školení odborných firem během roku. 
Pedagogové se zapojili do projektu přírodovědného vzdělávání, tkz. kabinety.  
 
Statistický přehled DVPP 
 

DVPP 

Studium k prohlubování kvalifikace Studium ke zvýšení kvalifikace 

Školení spojená 
s aprobací/počet 
účastníků 1. pol. 

Školení spojená 
s aprobací /počet 
účastníků 2. pol. 

Studium ke 
splnění dalších 
kvalifikačních 
předpokladů 

Studium 
k výkonu 

specializačních 
činností 

PK společenskovědních 
předmětů 

1/1 2/3 

- 1 

PK cizích jazyků 1/2 1/2 
PK přírodních věd 8/10 2/2 

PK strojírenství 1/2 0/0 
PK elektrotechniky a IKT 5/7 3/3 
PK ekonomiky a obchodu 

a gastronomie 
8/24 2/9 

PK – ošetřovatelství 5/21 6/16 

Celkem 29/67 16/35 - 1 

Ostatní školení 16/21 19/24  

 
Školení organizovaná školou: Škola OnLine, Moodle, Word, Excel, Power point, Strážce systému 
a individuální školení dle požadavků pedagogů. 
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 7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

7.1. Středoškolská odborná činnost (SOČ) 
 

V jarním termínu proběhl na naší škole již 23. ročník této soutěže. Školního kola SOČ se zúčastnilo 
36 soutěžících, kteří představili celkem 14 projektů v 5 kategoriích. Soutěž hodnotily jednotlivé odborné 
komise složené ze zástupců pedagogického sboru naší školy a současně z odborných zástupců firem 
z našeho regionu. 

 06 Zdravotnictví 

 09 Strojírenství 

 10 Elektrotechnika 

 13 Ekonomika 

 14 Pedagogika a problematika volného času 
 

Do okresního kola SOČ, které se uskutečnilo 3. 4. 2019 v Uherském Hradišti postoupili a umístili se tito 
žáci: 

Kategorie Soutěžící Třída Práce 

 
06 Zdravotnictví 
 

Mičolová Kristýna 4.A Dialýza, transplantace ledvin – 3. místo 

09 Strojírenství 
Kafka René, Belák 
Richard, Bartošek Pavel 

4.C Silniční kolo – 1. místo 

09 Strojírenství 
Koníček Tomáš, Pestl 
Samuel, Kopecký Lukáš, 
Dobeš Tomáš 

4.D Drtič dřeva – 2. místo 

10 Elektrotechnika 
Krčma Martin, Pijáček 
Štěpán, Ševčík Pavel 

4.E Gaussova zbraň – 2. místo 

10 Elektrotechnika 
Tomešek Jiří, Naňák 
Tomáš 

4.E 
Generátor elektrické energie s větrnou 
turbínou – 4. místo 

14 Ekonomika 
Opluštilová Aneta, 
Pszcolková Andrea 

2.H, 
3.T 

100 let československé historie – 
pětidenní výlet 

  
Do krajského kola, které se uskutečnilo na konci dubna v Uherské Brodu postoupili a umístili se tito žáci: 

 

Kategorie Soutěžící Třída Práce 

06 Zdravotnictví Mičolová Kristýna 4.A 
Dialýza, transplantace ledvin – umístění 
na 5. místě 

09 Strojírenství 
Kafka René, Belák 
Richard, Bartošek Pavel 

4.C Silniční kolo – 5. místo 

09 Strojírenství 
Koníček Tomáš, Pestl 
Samuel, Kopecký Lukáš, 
Dobeš Tomáš 

4.D Drtič dřeva – 1. místo 

18 Elektrotechnika 
Krčma Martin, Pijáček 
Štěpán, Ševčík Pavel 

4.E Gaussova zbraň – 4. místo 
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Celostátní přehlídka 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti – Opava, 14. - 16. 6. 2019 

Celostátní přehlídky SOČ se zúčastnili vítězové krajského kola Koníček Tomáš, Pestl Samuel, 
Kopecký Lukáš, Dobeš Tomáš ze třídy 4.D. Celkově se hlavně zásluhou Tomáše Koníčka umístili 
na krásném 3. místě. Tento student úspěšně obhájil svůj projekt a současně předvedl i stroj – drtič 
palet. Demostrace jeho funkčnosti velmi zaujala porotu i ostatní soutěžící. Byla výsledkem snažení 
našich žáků a spolupráce s firmou Kovokon Popovice, která stroj vyrobila a na soutěž dopravila a tím 
umožnila jeho předvedení v praxi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Ostatní odborné soutěže a aktivity 
 

7.2.1. Odborné soutěže  
 

Soutěž Kategorie Umístění 

Merkur perFEKT, VUT Brno SŠ 4. místo 

Robosoutěž ČVUT Praha SŠ úspěšní řešitelé 

Soutěž dětí a mládeže v programování SŠ krajské kolo 2 žáci 

Kraje pro bezpečný internet SŠ krajské kolo, 5. míso 

JEDOBOT Jedovnice  SŠ 1. místo 

ROBOTIX, SPŠ Přerov SŠ 1. místo v Robosumo 

Kybernetický pětiboj, Ostrava SŠ 3. místo 

ROBO Games, UTB Zlín SŠ 
1. místo v Robosumo 
4. místo, robot v bludišti 

Robosoutěž, Polsko SŠ 3. místo 

OFFICE ARENA, Otrokovice SŠ 3. místo 

Bobřík informatiky SŠ účast 

Workshhop „Hands of experience“, Brno SŠ účast 

Kybernetická bezpečnost, Praha SŠ účast 

SOČ, školní, okresní a krajské kolo SŠ účast 

SOČ, celostátní kolo SŠ 3. místo v oboru strojírenství 

Autodesk Academia Design 2019 SŠ celostátní kolo 13. místo 

Strojírenská olympiáda SŠ krajské kolo účast 
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7.2.2. Přírodovědné, společenskovědní soutěže a soutěže v cizích jazycích 
 

Soutěž Kategorie Účast 

Fyzikální olympiáda krajské kolo 4. místo  

Matematický klokan okresní kolo 
JUNIOR – 10. místo  
STUDENT – účast 

Matematická soutěž žáků SOŠ celostátní kolo 20. a 31. místo 

Soutěž EUROPA SECURA krajské kolo účast 3 žáci 

Enersol 2019 Senice celostátní kolo 1 práce 

Pišqworky 2018 oblastní kolo účast 

Logická olympiáda nominační kolo - SŠ účast  

Olympiáda v českém jazyce okresní kolo účast 2 studentů 

Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo  účast 2 studentů 

Best in English (on-line) mezinárodní účast 22 studentů 

7.2.3. Soutěže žáků gastronomických oborů a oborů služeb 

Soutěž Kategorie Účast 

Brněnský soudek gatronomická 2., 12 místo, obor Č-B 

Mladý someliér gastronomická 8., 13. místo, obor HOT 

Gastro Kroměříž 2019 
gastronomická, 
mezinárodní 

1. místo, obor C 
1 x stříbrné pásmo, obor K 
9. místo barista 

Metelka Cup Slavkov 2018 barmanská, celostátní 9., 10., 14. místo, obor HOT 

Brněnský vánoční pohár gastronomická 15., 22, 36. místo, obor HOT, Č-B 

Mladý průvodce Ostrava 
cestovní ruch, 
mezinárodní 

5. místo, obor HOT 

Gastrojunior Cup Brno 2019 
gastronomická, 
mezinárodní 

2 x zlaté pásmo, obor Č-B, HOT 
2x stříbrné pásmo, obor K, barista 
1x bronzové pásmo, obor C 

Hanácké barman show Prostějov barmanská 3., 5., 8. místo, obor HOT 

Profi Go Brno – turistický produkt 
cestovní ruch, 
celostátní 

3. místo, obor HOT 

Profi Go – talent cestovního ruchu 
cestovní ruch, 
celostátní 

účastnické diplomy, obor HOT 

Kroměřížská koktejlová soutěž  gastronomická 
4. a 7. místo, obor HOT, Č-B 
4. místo, obor Č-B batista 

Birell Cup Brno 2019 gastronomická 
3., 6., 10., 15. místo, obor Č-B 
1. místo, obor Č-B barista 
3. místo, obor HOT barmani 

Philibert Routin Cup 2019 gastronomická v první polovině, obor HOT, Č-B 

Vítejte u nás, Č. Budějovice 
cestovní ruch, 
mezinárodní 

1. místo v týmech, obor HOT 
1. místo individuální nejlepší výkon 

Euroregion, Jablonec nad Nisou 
cestovní ruch, 
celostátní 

3. místo, obor HOT 

Calvados international 2019 gastronomická 3. a 9. místo, obor HOT 

Číšnické dovednosti školní kolo obor Č-B 

Příprava dortů školní kolo obor C 

Vánoční salát školní kolo obor HOT 

SOČ školní kolo 1. místo, obor HOT 

SOČ okresní kolo 3. místo, obor HOT 
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Výjimečný úspěch v prestižní gastronomické soutěži 

Žákyně oboru Kuchař Kateřina Hubáčková se s dalšími 32 kuchařskými nadšenci zúčastnila soutěže 
Kulinářské umění Young Chef 2019. Do organizace se zapojilo 30 odborníků – Ambasadorů, 
např. Filip Sajler, Martin Hanus, Pavel Sapík, Miroslav Kubce atd., kterým patří velké díky za zdařilý 
průběh akce, předávání zkušeností a úpravu standardů pro gastronomické vzdělávání. 

A nyní to nejdůležitější. Kateřina Hubáčková se stala vítězkou této prestižní soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Soutěže žáků zdravotnického oboru 
 

Soutěž Kategorie Umístění 

Festival ošetřovatelských kazuistik školní kolo účast 

Festival ošetřovatelských kazuistik 
Zlín 

krajské kolo 1. místo 

Středoškolská odborná činnost  školní kolo 2. místo 

Středoškolská odborná činnost okresní kolo účast 

Olympiáda v klinické propedeutice krajské kolo účast 

Soutěž v psychologii krajské kolo účast 

Soutěž v poskytování první pomoci školní kolo účast 

Celostátní Soutěž v poskytování první 
pomoci 

celostátní kolo 
s mezinárodní 
účastí 

účast 1. týmu 
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7.2.5. Aktivity v oblasti zdravotnických a sociálních služeb 
 

Aktivita Termín 

Čistý deň SZŠ Skalica červen 2019 

Ochrana obyvatel červen 2019 

Soutěž v poskytování první pomoci – celostátní kolo červen 2019 

Den pro rodinu UHN červen 2019 

Cvičení hasičského záchranného sboru červen 2019 

Soutěž v poskytování první pomoci – školní kolo červen 2019 

Erasmus + Zůstat naživu - výměnný pobyt pedagogů – SZŠ Skalica červen 2019 

Danone Cup Hluk – zdravotnická hlídka květen 2019 

Centrum pro rodinu a partnerské vztahy Zlín květen 2019 

Erasmus + - výměnný pobyt žáků – SZŠ Skalica  květen 2019 

Den hygieny rukou - UHN květen 2019 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků ČČK květen 2019 

Prsa – koule – preventivně osvětový seminář UHN pro žáky duben 2019 

Festival ošetřovatelských kazuistik, Zlín březen 2019 

Cvičení Integrovaného záchranného systému ZL kraje únor 2019 

Prezentace ošetřovatelských kazuistik prosinec 2018 

Masarykův onkologický ústav Brno  prosinec 2018 

Ježíškova dílna prosinec 20189 

Cvičení Integrovaného záchranného systému prosinec 2018 

Školní kolo ošetřovatelských kazuistik prosinec 2018 

Klub záchranářů při DD Šikula Uh. Hradiště průběžně během šk. roku 

Ukázky poskytování první pomoci na základních školách průběžně během šk. roku 

Ukázky poskytování první pomoci v rámci Dne otevřených dveří průběžně během šk. roku 

Dárcovství krve – žáci oboru Zdravotnický asistent  průběžně během šk. roku 

školení Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy průběžně během šk. roku 

Zachraňte medvěda – aktivity pro MŠ, ZŠ, družiny  průběžně během šk. roku 

Projekt dobrovolnictví UHN  průběžně během šk. roku 

Kurz pro sanitáře UHN září – prosinec 2018 

Den bez aut září 2018 

PAHOP UH – interaktivní seminář pro žáky září 2018 

Olympiáda ZŠ a MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  září 2018 

7.2.6. Sportovní soutěže a aktivity 

Naše škola je členem Asociace školských sportovních klubů (AŠSK). Účastní se většiny sportovních 
akcí pořádaných touto asociací i soutěží pořádanými jinými subjekty. Žáci dosahují velmi pěkných 
výsledků v různých oblastech sportu v okresních i krajských kolech. Škola je také partnerem Fotbalové 
akademie 1.FC Slovácko. 
 

Sportovní akce Umístění 

Krajské kolo v silovém čtyřboji v Holešově 1. místo 
Celostátní kolo v silovém čtyřboji v Karviné 8. místo 
Pohár ředitele školy v silovém trojboji školní soutěž 
Turnaj středních škol v halové kopané 2016 4. místo 
Turnaj středních škol ve volejbale - dívky 2. místo 
Velikonoční turnaj ve stolním tenise školní soutěž 
Vánoční turnaj v malé kopané školní soutěž 
Okresní kolo ve stolním tenise chlapci 3. místo 
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Okresní kolo v přespolním běhu chlapci 5. místo 
Lyžařský výcvikový kurz žáci 1. ročníku 
Trojboj dívek TOP DÍVKA školní soutěž 
Sportovně vzdělávací kurz žáci 2. ročníku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.7.  Ostatní aktivity a soutěže 
 

Soutěž/Aktivita Kategorie Účast 

Ples středoškoláků společenskovědní žáci a zaměstnanci školy/veřejnost 

Studentská konference  společenskovědní žáci 3. a 4. ročníků 

Cukrářský kurz  gastronomická zájemci z řad veřejnosti 

Barmanský kurz gastronomická žáci oboru HOT, K-Č a cukrář 

Bistrotéka Valachy Zlín gastronomická žáci oboru cukrář 

Somelierský kurz gastronomická žáci oboru HOT, K-Č  

Týden pokrmů zahraniční kuchyně gastronomická žáci školy 

Velikonoce a vánoce ve Sl. muzeu  gastronomická,  děti i dospělí/veřejnost 

Zdravé pití pro žáky ZŠ gastronomická žáci 1. a 2. ročníku HOT 

Předvánoční jarmark cukrářská žáci 3. ročníku 

Junior Acgievement podnikání žáci 4. ročníku HOT 

Veletrh vědy Praha technická výběr žáků 

Týden vysokoškolákem technická výběr žáků 3. ročníku oboru STR 

Modelářský košt 2019 polytechnická  žáci SŠ a ZŠ 

Úžasný den s fyzikou přírodovědná výběr žáků technických oborů 

Za poznáním naší historie  Legiovlak společenskovědní výběr žáků školy 

Výstava ke 100. výročí založení 
samostatného československého státu 

společenskovědní  

Dobročinný bazar společenskovědní žáci a zaměstnanci školy 

Vánoční besídka pro obyvatele 
penzionu Kollárova 

společenskovědní soubor Průmyslovjan 

Vánoční koledování v UH nemocnici společenskovědní soubor Průmyslovjan 

Exkurze do wellness centra cestovní ruch žáci 3.H 

Exkurze - Buchlov, Buchlovice cestovní ruch žáci 2.H a 2 T 

Andělský strom cestovní ruch žáci 2. a 3. ročníku HOT 

Veletrh Go a Regiotour Brno cestovní ruch žáci 3. a 4. ročníku HOT 

Ples středoškoláků společenskovědní žáci a zaměstnanci školy/veřejnost 

Studentská konference  společenskovědní žáci 3. a 4. ročníků 



 50  

Cukrářský kurz  gastronomická zájemci z řad veřejnosti 

Barmanský kurz gastronomická žáci oboru HOT, K-Č a cukrář 

Bistrotéka Valachy Zlín gastronomická žáci oboru cukrář 

Somelierský kurz gastronomická žáci oboru HOT, K-Č  

Týden pokrmů zahraniční kuchyně gastronomická žáci školy 

Velikonoce a vánoce ve Sl. muzeu  gastronomická,  děti i dospělí/veřejnost 

7.3. Zahraniční výjezdy žáků a pedagogů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita Místo 

Mezinárodní spolupráce Erasmus+  Slovensko – Myjava 2018 

Mezinárodní spolupráce Erasmus+  Slovensko – Skalica 
2019 

Exkurzně poznávací adventní zájezd do Vídně  Rakousko – prosinec 
2018 

Exkurzně poznávací zájezd do Anglie Anglie – duben 2019 

Účast na mezinárodní soutěži Robotic Tournament (PP + 3 žáci oboru ELE) Polsko – březen 2019 

Účast na akci Čistý deň (PP + 9 žáků oboru ZA) Slovensko – červen 2019 

Zahraniční stáž 4 žákyně oboru HOT Kypr – červen až září 
2019 
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 8.  Údaje o výsledcích kontroly provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2018/2029 provedla na škole hloubkovou kontrolu Česká školní inspekce v termínu 
18. 2. – 21. 2. 2019. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů a zjišťování a hodnocení 
naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a příslušnými rámcovými 
vzdělávacími programy. 

Inspekční tým měl sedm členů a byl složen ze školních inspektorů, kontrolních pracovníků a odborníků 
na praktické odborné předměty. 

Inspekční zpráva byla škole předána 20. 3. 2019 a následně s ní byl seznámen pedagogický sbor 
a Školská rada. 

Bylo hodnoceno celkem šest kritérií: 

 Koncepce a rámec školy 

 Pedagogické vedení školy 

 Kvalita pedagogického sboru 

 Výuka 

 Výsledky žáků 

 Rovné příležitosti 
 

Ve všech kritériích byla škola hodnocena velmi dobře, škola splňuje očekávanou velmi dobrou úroveň. 
ČŠI zdůraznila silné stránky školy: výuka odborné přípravy žáků v reálném prostředí pracovišť, kvalitní 
koncepce školy, výborné výsledky vzdělávání v souvislosti s celorepublikovým průměrem, realizace 
příměstských táborů s odbornou tématikou pro žáky ZŠ. 
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 9.  Základní údaje o hospodaření v roce 2018 
 
9.1. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů hlavní činnosti 

9.1.1. Náklady na hlavní činnost organizace 

9.1.1.1. Přímé náklady 

Přímé náklady byly čerpány ve výši 58 829,31 tis. Kč. 

Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 byly plně čerpány ve výši 56 326 480,00 Kč.   

Transfer Podpora odborného vzdělávání UZ 33049 byl čerpán plně ve výši 320 600,00 Kč. 

Transfer Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním 
zkušebním období UZ 33034 byl čerpán ve výši 117 584,00 Kč. Transfer jsme nečerpali zcela, rozdíl 
ve výši 16 112,00 Kč byl převeden na účet Krajského úřadu Zlínského kraje v měsíci lednu 2019. 

Na projekt Excelence SŠ UZ 33038 byla čerpána částka 74 098,00 Kč. 

Na projekt ERASMUS „LOAD EASY – DRIVE CLEAN“ UZ 666 byla vyčerpána částka 152 705,00 Kč. 

Transfer „Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ“ UZ 13101 jsme čerpali 35 267,00 Kč. 

Transfer „Operační program zaměstnanost“ UZ 13013 jsme čerpali 208 708,00 Kč. 

UZ 411 fond odměn byl čerpán ve výši 9 396,00 Kč. 

Transfer „OP VVV – PO3 neinvestice – Šablony pro SŠ a VOŠ I.“ UZ 33063 jsme čerpali v částce  

990 326,00 Kč. 

Transfer OP VVV – PO3 neinvestice- Implementace krajského akčního plánu UZ 33063 jsme vyčerpali 
ve výši 513 632,41 Kč. 

Na projekt Erasmus+ Stain alive UZ 666 byla čerpána částka 51 432,60 Kč. 

Na projekt Erasmus Robotika je hra UZ 666 byla vyčerpána částka 23 557,00 Kč.  

Při čerpání přímých nákladů byly použity vlastní zdroje ve výši 281 382,00 Kč. Převážnou část tvoří 
odměny žáků za produktivní práci ve výši 233 182,00 Kč a ostatní OON z projektu ERASMUS+ UZ 333 
orj.07 ve výši 89 512,00 Kč, z projektu Erasmus+ orj.09 ve výši 21 800,00 Kč a z projektu Erasmus+ 
orj.17 ve výši 18 000,00 Kč. Ostatní přímé náklady byly použity na nákup HW – učební pomůcky ve výši 
35 589,00 Kč, na nákup dataprojektorů ve výši 48 798,00,00 Kč. Ostatní přímé náklady byly čerpány 
na knihy a učební pomůcky ve výši 77 447,40 Kč, na školení a vzdělávání v částce 115 835,00 Kč, 
na cestovní náhrady 15 925,00 Kč, na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců 4 800,00 Kč, 
na ochranné pracovní pomůcky 48 953,00 Kč a na náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 
ve výši 122 033,00 Kč a na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 172 349,00 Kč. 

9.1.1.2. Provozní náklady 

Provozní náklady byly čerpány ve výši 15 652,86 tis. Kč. Transfer na provoz činil 9 688 000,00 Kč.  
K navýšení byly použity vlastní zdroje a dotace MŚMT. 

9.1.1.3. Mimorozpočtové zdroje: 

 Město Uherské Hradiště darovalo peněžní dar v hodnotě 8 000,00 Kč na projekt 
Školní akademie 2018. 

 Nadace Synot darovala peněžní dar v hodnotě 10 000,00 Kč na nákup inventáře. 

 Tomáš Ondruch daroval peněžní dar v hodnotě 4 500,00 Kč na podporu a rozvoj vzdělávání 
žáků. 
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 THERMACUT k.s. daroval peněžní dar v hodnotě 8 000,00 Kč na podporu a rozvoj vzdělávání 
žáků. 

 Aquatrading Veselí/Moravou daroval peněžní dar v hodnotě 1 700,00 Kč na podporu a rozvoj 
vzdělávání žáků 

 Kovoplast Hluk daroval peněžní dar v hodnotě 4 000,- Kč na podporu a rozvoj vzdělávání žáků. 

 MVDr. Jan Machálek daroval peněžní dar v hodnotě 1 000,- Kč na podporu a rozvoj vzdělávání 
žáků. 

 Klub důchodců Uherské Hradiště daroval peněžní dar v hodnotě 1500,- Kč na zkvalitnění 
výchovně vzdělávacího procesu. 

 THERMACUT k. s,. daroval peněžní dar v hodnotě 9 700,- Kč na podporu školství. 
 
9.1.1.4. Rekapitulace nákladů 
                           v tis. Kč 

Celkové neinvestiční náklady na hlavní činnost 74 482,16 
 

Přímé NIV: 58 829,31 
 

Mzdové náklady  43 140,07 
 

Náklady na platy 41 168,41 

Náklady na OPPP 1 971,66 

Zákonné pojištění 14 168,74 

Odvody do FKSP 825,81 

Ostatní přímé náklady 694,69                                

Z toho: učební pomůcky 100,06 

            školení a vzdělávání 115,84 

            cestovné 15,93 

  
Provozní ONIV: 15 652,86 

 

z toho :  

Náklady na DDHM 950,03 

Ostatní nákup materiálu 1 050,96 

Nákup vody, paliv, energie 2 444,22 

Nájemné 167,38 

Ostatní služby 1 699,75 

Opravy a údržby 941,95  

Odpisy majetku 3 634,38 
   

Vysvětlivky: 
NIV   … neinvestiční výdaje 
OPPP  … ostatní platby za provedenou práci         
FKSP  … fond kulturních a sociálních potřeb 
ONIV  … ostatní neinvestiční výdaje     
DDHM  … dlouhodobý drobný hmotný majetek   
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9.1.2. Výnosy v hlavní činnosti 
           v tis. Kč 

Výnosy celkem 74 482,16 
 

Výnosy z vlastních výkonů 4 525,13 
 

z toho:  

obědy školní jídelny  3 037,48  

produktivní práce žáků 1 473,73 

výnosy z pronájmů 0,00 

Výnosy z prodeje služeb 13,92 

Ostatní výnosy 39,81 
 

Čerpání fondů 174,66 

z toho: FKSP 28,68 

fond odměn 9,40 

rezervní fondy 136,59 
 

Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC,SF 69 741,70 
 

prostředky SR 58 586,70 

prostředky ÚSC 10 079,83 
 

Vysvětlivky: 
SR  … státní rozpočet 
ÚSC  … územně samosprávný celek 
SF  … státní fondy 

 
 

9.1.3 Hospodářský výsledek v hlavní činnosti organizace činil 0,00 Kč. 
  

9.2. Vyhodnocení doplňkové činnosti (DoČ) 

Doplňková činnost v roce 2018 zahrnuje tyto aktivity: 

 Školení - obchodní minimum, cukrářský kurz, zdravotnické minimum 

 Závodní stravování zaměstnanců ostatních škol a cizích strávníků  

 Pronájmy - učebny, bufety školy, nápojové automaty  
 

Výnosy z DoČ byly           1 374 003,44 Kč                 

Náklady na DoČ činily         1 053 522,30 Kč        

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl 193 570,62 Kč. 

9.3. Vyhodnocení hospodářského výsledku (HV) v hlavní i doplňkové činnosti: 

Hospodářský výsledek celkem    320 481,14 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2018 vykazuje škola ve výši 320 481,14 Kč. Zřizovatel schválil výsledek 
hospodaření za rok 2018 a přidělení do fondů. 

9.4. Rozdělení HV do fondů hmotné zainteresovanosti: 

 rezervní fond          290 481,14 Kč 

 fond odměn           30 000,00 Kč 
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9.5. Fondy organizace 

9.5.1. 411 - Fond odměn 

Z fondu odměn v roce 2018 bylo čerpáno 9 396,00 Kč. 

Zůstatek na fondu odměn k  31. 12. 2018 činil 66 928,00 Kč. 

9.5.2. 412 - FKSP 
 

FKSP byl tvořen přídělem z mezd v celkové výši 829 324,00 Kč. Čerpání fondu bylo v souladu 
s vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve výši 666 380,18 Kč.  

Stav fondu k 31. 12. 2018 je 439 192,71 Kč. 

9.5.3. 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

V roce 2018 byl tvořen přídělem ze zlepšeného HV roku 2017 ve výši 173 570,62 Kč. 

Čerpání bylo použito na nákup židlí do elektrolaboratoře a pracovních stolů pro OV cukrář ve výši 
96 188,11 Kč. 

Stav fondu k 31. 12. 2018 je 249 260,16 Kč. 

9.5.4. 414 – Fond rezervní tvořený z ostatních titulů 

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů v roce 2018 byl tvořen peněžními dary ve výši 40 400 Kč. 
Fond byl použit v celkové výši 40 400,00 Kč na služby, materiál na výuku, dataprojektory a PC. 

Zůstatek fondu k  31. 12. 2018 činil  0 Kč. 
 
9.5.5. 416 – Fond reprodukce majetku 

Tvorba 

 z odpisů        3 609 566,40 Kč 

 investiční dotace od zřizovatele 7 075 629,80 Kč 

 výnosy z prodeje DM        82 756,00 Kč 

Čerpání:                 

 technické zhodnocení budovy P 6 599 029,80 Kč 
nákup DHM OV cukrář    1 507 600,00 Kč 
 

 odvod prostředků na účet zřizovatele 
                                                      2 000 000,00 Kč 

  
Časové rozlišení investičních transferů v roce 2018 činí 848 482,79 Kč.          
   

Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činil 801 887,25 Kč.        
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 10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

10.1. Mezinárodní programy  

10.1.1. Erasmus+ 
 

 
 

Grantová smlouva č.:   2017-1-SK01-KA219-035394_2 

Název partnerství:     ROBOTICS IS A GAME 

Partnerské země:    Slovensko  

Období realizace:     1. 9. 2017 – 31. 8. 2019  

Výše grantu SŠPHZ UH:   6 000 EUR  

Projekt ROBOTICS IS A GAME byl zahájen v září 2017 s cílem navrhnout a vyrobit robotické 
stacionární 4-osé rameno ovládané otevřeným programovatelným systémem. Ve školním roce 2018 – 
2019 se uskutečnilo 8. – 9. 11. 2018 v pořadí třetí nadnárodní setkání ve Střední průmyslové škole 
Myjava na Slovensku, v pořadí čtvrté ve dnech 11. – 12. 4. 2019 v Uherském Hradišti a závěrečné 
nadnárodní setkání ve dnech 21. – 22. 6. 2019 v Myjavě. Spolupráce na projektu byla pozitivně 
hodnocena a partneři se dohodli na přípravě následného projektu.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirgZPWrOndAhULb1AKHQxcCTUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.maskola.cz/cz-projekty-erasmus&psig=AOvVaw02VjTHS2z2uI6KLgZ4Vz-9&ust=1538624396305063
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10.1.2. Erasmus+ 
 

 
 

Grantová smlouva č.:   2018-1-CZ01-KA229-048083_1 

Název partnerství:     STAYIN´ ALIVE 

Partnerské země:    Slovensko  

Období realizace:     1. 9. 2018 – 31. 10. 2019  

Výše grantu SŠPHZ UH:   13 312 EUR  

Projekt STAYIN´ ALIVE si dal za cíl uskutečnit 8 krátkodobých mobilit žáků oborů Zdravotnický asistent 
a 2 vícedenní společná školení učitelů odborných zdravotnických předmětů. Projekt by zahájen v září 
2018 a už v listopadu 2018 se uskutečnil týdenní výměnný studijní pobyt 4 žáků 2. ročníku naší školy 
a 4 žáků 2. ročníku z partnerské Střední zdravotnické školy Skalica. V únoru 2019 získávali zkušenosti 
při výměnném pobytu vždy 4 žáci 3. ročníku z obou partnerských škol a v květnu 2019 pak vždy 2 žáci 
2. ročníku a 2 žáci 3. ročníku z obou partnerských škol. Společné vzdělávání pedagogů se uskutečnilo 
v červnu 2019 v lázeňském městě Piešťany, kde 4 pedagogové naší školy a 4 pedagogové 
z partnerské školy společně absolvovali šestnáctihodinový kurz První pomoci a osmihodinový workshop 
Základy kinestetiky. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirgZPWrOndAhULb1AKHQxcCTUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.maskola.cz/cz-projekty-erasmus&psig=AOvVaw02VjTHS2z2uI6KLgZ4Vz-9&ust=1538624396305063
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 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

11.1.  Uznání vzdělání 

11.1.1. Uznání vzdělání 

Škola má akreditovaných pět profesních kvalifikací podle soustavy NSK. V minulém roce se nepřihlásil 
žádný uchazeč k vykonání zkoušek profesní kvalifikace. Úspěšně vykonala závěrečnou zkoušku jedna 
zájemkyně dle §113c  školského zákona – následně po úspěšné zkoušce ověření profesní kvalifikace.  
 
11.1.2. Firemní školení a kurzy  

Škola má svoji vzdělávací nabídku v rámci celoživotního učení umístěnou na www.ssphz-uh.cz 
a ve školním roce 2018/2019 zorganizovala cukrářský kurz Výroba zákusků a dortů. Tento kurz 
absolvovalo 12 účastníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssphz-uh.cz/
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 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 
12.1.  Projekty podporované z ESF 

12.1.1. Podpora vzdělávání na SŠPHZ Uherské Hradiště 

 

 

 

 

Škola ukončila dne 30. 6. 2019 realizaci projektu „Podpora vzdělávání na SŠPHZ  
Uherské Hradiště“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0006077, jehož cílem bylo podpořit školu cestou 
vhodného výběru tzv. šablon. Díky projektu se tak po celý školní rok 2018/2019 realizovali vítané 
aktivity školního psychologa, koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli a ICT technika, činnost 
vykonávaly tři žákovské fiktivní firmy, pedagogové absolvovali další vzdělávání, sdíleli zkušenosti 
s pedagogy z jiných škol, zapojili odborníky z praxe do výuky, realizovali tandemovou výuku 
a spolupracovali napříč předmětovými komisemi. Byl tak smysluplně vyčerpán rozpočet projektu ve výši  
1 952 725 Kč. 
 
12.1.2. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 

 

 
 
 

 
 

Škola je od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2020 partnerem krajského projektu „Implementace Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_034/0008497. 
Cílem realizace projektu je podpořit školní aktivity polytechnického vzdělávání. Díky projektu tak škola 
podpořila činnost 19 polytechnických kroužků na 10 základních školách a 5 polytechnických kroužků 
pro žáky SŠ a v týdnu od 8. – 13. 7. 2019 zrealizovala 5 příměstských polytechnických táborů – 
kybernetický pro začátečníky, kybernetický pro pokročilé, technický, badatelský a přírodovědný, kterých 
se zúčastnilo 64 žáků ZŠ. Celkový rozpočet projektu je 3 485 184 Kč.  
 
12.1.3. Modernizace odborného vzdělávání (MOV) 

 

 
 
 
 
Škola je od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2020 zapojena do projektu „Modernizace odborného vzdělávání 
(MOV)“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_020/0004176. Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací 
a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce modernizací školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným 
školám je poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle 
nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá 
propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací 
a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií a příjemcem dotace je Národní ústav pro vzdělávání. 
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12.1.4. Modernizace odborného vzdělávání (MOV) 
 

 
 
 
 
 

Škola je od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2020 zapojena do projektu „Modernizace odborného vzdělávání 
(MOV)“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_020/0004176. Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací 
a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce modernizací školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným 
školám je poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle 
nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá 
propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací 
a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií a příjemcem dotace je Národní ústav pro vzdělávání. 
 
12.2.  Projekty podporované Zlínským krajem 

12.2.1.  Nenechat se zlákat 

 

 

 

V období od 1. 9. – 21. 12. 2018 probíhaly aktivity na podporu Minimálního preventivního programu 

SŠPHZ UH. V období září - listopad 2018 absolvovali všichni žáci 1. ročníku adaptační dopoledne 

v SVP HELP, v říjnu 2018 se uskutečnila exkurze žáků do Věznice Mírov, v listopadu 2018 exkurze 

do Výchovného ústavu Střílky, následovaly tematické workshopy, sportovní turnaje a Den prevence. 

Projekt měl rozpočet 81 000 Kč a na projektové aktivity získala škola dotaci z Programu na podporu 

prevence rizikových typů chování v roce 2018 reg. č. RP19-18/004 ve výši 50 000 Kč. Projekt Nenechat 

se zlákat byl spolufinancován Zlínským krajem. 
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12.2.2. Příměstské tábory 2018 

 

 

 

Po úspěšné žádosti o dotaci z Fondu Zlínského kraje pro rok 2019 reg. č. RP19-19/002 navázala škola 

na předchozí aktivity na podporu Minimálního preventivního programu SŠPHZ UH. Z Programu 

na podporu prevence rizikových typů chování v roce 2019 získala dotaci ve výši 50 000 Kč, která 

tak podpořila celkový rozpočet projektu ve výši 82 840 Kč. V březnu 2019 navštívili žáci Protidrogový 

vlak, v červnu se zúčastnili Čistého dne 2019 ve Skalici a tematických workshopů. Bezprostředně po 

letních prázdninách navštíví žáci Výchovný ústav Střílky a Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži. 

Projekt Na hraně je spolufinancován Zlínským krajem.  

 

 

 

     

 

   

 

 

12.2.3. Příměstské tábory 2019 

 

 

O hlavních prázdninách v týdnu od 8. – 13. 7. 2019 byla škola spolurealizátorem gastronomického 
a zdravotnického příměstského tábora. Příměstských táborů se zúčastnilo celkem 40 dětí z různých 
základních škol. Řada aktivit se uskutečnila ve spolupráci s firmou Megastro, Uherskohradišťskou 
nemocnicí, Zdravotnickou záchrannou službou ZK a Hasičským záchranným sborem ZK. Projekt měl 
rozpočet 74 800 Kč a na táborové aktivity získalo SRPŠ při SŠPHZ UH dotaci z programu Naplňování 
koncepce podpory mládeže ve Zlínském kraji reg. č. MaS04-19/007 ve výši 21 000 Kč. Projekt 
Příměstské tábory 2019 byl spolufinancován Zlínským krajem. 
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12.3.  Ostatní dotace 

12.3.1. Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019 

            
 

Škola obdržela z rozvojového programu „Podpora odborného vzdělávání“ rozhodnutími MŠMT 
č. 32836-13/2018-1 a č. 1555-13/2019-1 dotaci ze státního rozpočtu na zvýšené náklady středních škol 
vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových 
třídách v oborech vzdělání Strojírenství a Elektrotechnika ve školním roce 2018/2019.  
 
12.3.2. Podpora mládeže a vzdělávání 2019 

 
 
 
 
 

Škola obdržela z programu vyhlášeného městem Uherské Hradiště na podporu mládeže a vzdělávání 
v 1. pololetí 2019 dotaci ve výši 12 000 Kč na realizaci fotografické výstavy „Osobnosti 
Uherskohradišťska“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tf_T18nWAhUGPBQKHWZxD0oQjRwIBw&url=http://cil3.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org%3D450018%26id%3D1647864%26n%3Dloga-msmt%26p1%3D178452&psig=AFQjCNEYeztPbk1UBn1K0WfRWg5AyUBS3w&ust=1506750085590245
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 13.  Údaje o spolupráci s odborovou organizací a organizacemi zaměstnavatelů 
 
13.1. Spolupráce s partnery školy 

Škola se snaží neustále rozvíjet a vytvářet nové smysluplné vazby s okolním sociálním, kulturním 
a pracovním prostředím v několika rovinách. 
 
13.1.1. Spolupráce s institucemi 

Škola je členem Krajské hospodářské komory ZK, Asociace středních průmyslových škol ČR, Asociace 
ředitelů hotelových škol ČR a Asociace středních zdravotnických škol ČR. Pravidelný kontakt udržuje 
s pracovníky Úřadu práce v Uherském Hradišti, kteří pomáhají orientovat žáky na budoucí povolání 
a získávat informace ve věci jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Přínos pro vytváření vazby s okolním 
sociálním a kulturním prostředím má bezesporu partnerství školy s Městem Uherské Hradiště, kde 
se rozvíjí užitečná spolupráce s řadou odborů městského úřadu a městským informačním centrem, 
a dále s Agenturou pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST, kde vzniká spolupráce v oblasti 
podpory podnikavosti žáků v úzké spolupráci s ředitelem regionální kanceláře ve Zlíně. Zázemí 
k netradiční výuce mimo prostory školy umožňují žákům Okresní soud, Komerční banka, Úřad práce, 
Slovácké muzeum, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. 

13.1.2. Spolupráce se zaměstnavateli 

U více jak 150 sociálních partnerů z řad zaměstnavatelů vykonávali žáci odbornou praxi v oblasti 
zdravotnictví, gastronomie a hotelnictví, strojírenství a elektrotechnika. Mezi dlouholeté a významné 
sociální partnery patří např. Uherskohradišťská nemocnice, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 
Region Slovácko - MIC, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, Lázně Luhačovice, Hotel Grant, Hotel 
Koníček, Sport centrum Morava, MCAE Kuřim, G3 Zdounky, Thermacut Uherské Hradiště, SMC 
Industrial Automation CZ, FLEXTRON electronic Kyjov, RayService Staré Město, BD Sensors 
Buchlovice, Kovoplast Hluk, Evektor-Aerotechnik Kunovice, RAMET Kunovice, Aeromec Kunovice, 
Kovovýroba Hoffmann Ostrožská Nová Ves, mmcité Bílovice, ARATEC GROUP Uerský Brod,  
FORMIKA Dolní Němčí, Alucast Tupesy, MESIT holding Uherské Hradiště a další, u kterých škola 
realizuje odbornou výuku v reálném prostředí, zástupci z řad těchto sociálních partnerů jsou zapojováni 
do přímé výuky odborných předmětů, tradičně zasedají v odborné komisi při hodnocení žákovských 
prací v rámci školního kola SOČ, poskytují finanční dary a personální pomoc při pořádání příměstských 
táborů. Partnerské vztahy jsou smluvně ošetřeny rámcovými smlouvami o spolupráci. Okruh sociálních 
partnerů školy z řad zaměstnavatelů, kteří mají zájem vést se školou dialog a konkrétně se zapojit 
do procesu vzdělávání, se neustále rozrůstá. Díky projektu z OP VVV Šablony pro SŠ a VOŠ II působí 
na škole koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli.   
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13.1.3. Spolupráce s jinými školami 

Škola je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a má zastoupení 
v Pedagogické radě děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické 
univerzity Ostrava. Ve spolupráci s UTB ve Zlíně si naši žáci měli možnost již počtvrté vyzkoušet, 
jaké to je být „Týden vysokoškolákem“.  

V rámci inovace vzdělávacích programů a v rámci realizace společných projektů škola spolupracovala 
se Střední zdravotnickou školou Skalica a Střední průmyslovou školou Myjava.  

Škola udržuje velmi intenzivní spolupráci se školami ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, ZŠ a MŠ Větrná 
Uherské Hradiště, ZŠ U Pálenice Kunovice, ZŠ Bílovice, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ Tupesy, 
ZŠ Boršice, ZŠ Babice, ZŠ Staré Město a Academic school. V průběhu celého školního roku se žáci 
těchto ZŠ zúčastňovali dílniček, volnočasových kroužků a gastronomických i zdravotnických 
workshopů. 
 
13.2. Spolupráce s odborovou organizací 
 

Na SŠPHZ Uherské Hradiště působí odborová organizace. Dne 16. 1. 2019 byla dodatkem 
prodloužena kolektivní smlouva na období do 31. 3. 2020. Předsedou odborové organizace 
je Ing. Ladislav Famfulík, členy výboru jsou PhDr. Pavlína Mikulcová a Ing. Zdeněk Mikel. 
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 14.  Závěr 
 

Ve školním roce 2018/2019 se udála zásadní změna ve vedení školy. V listopadu 2018 odešel z funkce 
ředitele školy Ing. Jaroslav Zatloukal, protože byl uvolněn pro výkon veřejné funkce a jeho 
zastupováním byla pověřena Mgr. Dana Tománková, zástupkyně ředitele školy. 
 

Během letních měsíců 2019 se provedla významná investiční akce – přebudování a vyčištění ležaté 
kanalizace pod budovou Z. Bylo také přebudováno pracoviště sekretariátu, aby vznikla dvě moderní 
pracoviště. V průběhu roku se modernizovalo vybavení v učebnách, zvláště v těch, kde probíhají 
maturitní zkoušky. 
 

V únoru naši školu navštívili pracovníci ČŠI a provedli hloubkovou kontrolu po šestiletém cyklu. 
Všechny kontrolované oblasti dostaly velmi pěkné hodnocení a škola tak získal kredit kvalitní školy, kde 
jsou respektovány rovné příležitosti, je dobré sociální klima a je vhodně realizován pedagogický proces. 
V pedagogické oblasti jsme pokračovali v rozvoji a zvyšování kvality ve vzdělávání. Škola pokračovala 
v řešení projektu OPVVV formou zjednodušeného vykazování (tzv. „šablon“), který byl schválen a jehož 
řešení započalo 1. července 2017.  Dále jsme přistoupili k pilotnímu ověřování testování žáků v českém 
jazyce, anglickém jazyce a matematice pomocí vlastních testů. Cílem bylo srovnávat náročnost výuky 
jednotlivých oborů a jednotně sladit kritéria hodnocení žáků. To je dlouhodobý úkol a v následujícím 
školním roce v něm budeme pokračovat. Dále jsme podporovali mimovýukové aktivity žáků především 
v různých typech soutěží, jejichž vynikající výsledky patří k významným evaluačním indikátorům. 
V tomto školním roce pokračovaly práce na mezinárodních projektech v rámci programu Erasmus+ 
„Zůstat na živu“ a „Robotika je hra“. 
 

V rámci rozvoje sociálního partnerství pokračovala úzká spolupráce s firmami zabývající se především 
elektrotechnickou a strojírenskou výrobou (BD senzors, RAY service, MESIT holding, Thermacut, 
Třinecké železárny a firma G3 z Těšánek u Zdounek a další). Byly vytvořeny pracovní týmy k realizaci 
dohodnutých aktivit včetně vedení technických kroužků pro žáky základních škol, byly realizovány 
aktivity směřující ke kariérovému poradenství. Zajímavá aktivita proběhla také na Technologické fakultě 
UTB ve Zlíně s názvem Týden vysokoškolákem.  
 

K velmi významným aktivitám patří i prezentace práce žáků a učitelů gastronomických 
a ošetřovatelských oborů. Širokého uznání získaly cateringové aktivity, výrobky studené kuchyně 
i cukrářské výrobky realizované našimi učiteli i žáky; díky jejich hodnocení není škola schopna pokrýt 
poptávku firem, společností i jednotlivců. Aktivity v oblasti poskytování první pomoci, řešení krizových 
situací a dárcovství přispívají k osvětě v této nesmírně důležité a společensky prospěšné oblasti života 
naší společnosti. 
 

Nezbytností v dnešní době je také vyvíjet intenzivní propagační kampaně s cílem zviditelnit školu 
na veřejnosti a přesvědčit potenciální uchazeče o vzdělávání na naší škole. Kromě dnes 
již standardních aktivit naše škola pořádá prázdninové příměstské tábory, realizuje kroužky 
na základních školách, organizuje zážitkové dny na naší škole a jiné aktivity přímo na základních 
školách nebo i v terénu. Důležitou součástí marketingu je i elektronická prezentace a komunikace. 
Byly dokončeny práce na rekonstrukci školních webových stránek. 
 

Jsme hrdí, že škola obstála v náročných podmínkách – finančních, konkurenčních i kontrolních – ve 
školním roce 2018/2019 se podařilo mnohé a škola nezůstává stát na místě, ale vyvíjí se v moderní, 
dynamickou a konkurence schopnou školu. 
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Hlavní úkoly školního roku 2019/2020 
   

1. Oblast výchovy a vzdělávání 
 

 Budování pozitivního klimatu školy, aktivní vyhledávání sociálních patologií, adaptace nových 

žáků (září-říjen). 

 Ověřování ŠVP oboru vzdělání Praktická sestra, zabývat se jeho úpravami a strategií rozvoje. 

 Podpora a monitorování žáků ohrožených školní neúspěšností. 

 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (průběžná kontrola, zda jsou vyučující 

seznámeni s IVP). 

 Účinnou prevencí předcházet vzniku neomluvené absence (důslednost při dodržování 

školního řádu). 

 Zpřísnění uvolňování žáků z TEV (žádost v režimu správního řízení, s dodržováním všech 

zákonných lhůt, uvolnění nejméně na ½ roku a s přílohou Lékařského posudku). 

 Podpora žákovských soutěží. 

 Využívání autoevaluačních nástrojů (srovnávací testy, výběrová šetření ČŠI, vlastní 

hodnocení školy). 

 Podpora a uvádění začínajících učitelů. 

 Zvyšování kvality vzdělávání (využití nových metod a forem práce, podpora DVPP). 

 Podpora mezinárodní spolupráce (Erasmus+). 

 Prohlubování spolupráce s rodiči žáků a jejich participace na řešení problémů a chodu školy 

(SRPŠ, Školská rada). 

 Připomínkování RVP technických oborů (! prodlouženo do ½ září) a příprava na tvorbu 

nových ŠVP. 

 Průběžné plnění úkolů v souvislosti ŠAP na období 2019 – 2020. 
 

2. Materiální zázemí školy 
 

 Modernizace prostředků IKT (požadujeme do rozpočtu prostředky na nákup PC a serveru). 

 Výměna kopírovacích strojů na Z, P a H. 

 Finalizace vzhledu nových webových stránek, určení pracovníka pro jazykovou korekturu. 

 Odstranění havarijní situace topné soustavy na budově P, jednání se zřizovatelem. 

 Odstranění havarijní situace stavu střech na budově J, D, P, H, jednání se zřizovatelem. 

 Realizace dalších naplánovaných investičních akcí dle prostředků od zřizovatele. 

 Průběžná estetizace a modernizace učeben a kabinetů. 

 Inovace prostředků při výuce praktických strojírenských předmětů (žádost o nenávratný 

finanční příspěvek - Projekt Interreg V-A-SK-CZ) 
 

3. Zapojení do projektů s financováním z jiných zdrojů 
 

a) Mezinárodní projekty: 
 

- Robotika je hra (SK – SPŠ Myjava),  

- Zůstat na živu (SK -  SZŠ Skalica),  

- Fond malých projektů – Znovu spolu (SK - SPŠ Myjava),  

- Erasmus+  Průmysl 4.0 (Německo, Belgie, Norsko, Island a nově Maďarsko). 
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b) KAP - Krajský implementační projekt, KAP I. (do 1. 9. 2020) a KAP II. (od 1. 9. 2020). 

c) „Šablony“ I.  – srpen, září administrace a závěrečná zpráva.  

d) „Šablony“ II. začnou od června 2020. 

e) OP Interreg - stále v hodnocení, čekáme na výsledek (inovace technické základny oboru STR). 

f) Aktivity při zajišťování sponzorských darů. 

 

3. Rozvoj sociální oblasti 
 

 Vytvářet na škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce. 

 Prohlubování rozvoje partnerství s firmami, živnostníky, příspěvkovými organizacemi a akciovými 

společnostmi. 

 Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti. 

 Rozvíjet environmentální výchovu a její implementace do reálného života. 
 

4. Public relation 
 

 Realizace dnů otevřených dveří 

 Organizace zážitkových dnů a příměstských táborů pro žáky ZŠ 

 Prezentace školy na veletrzích vzdělávání 

 Propagace školy v médiích 

 

5. Public relation 
 

 Realizace dnů otevřených dveří 

 Organizace zážitkových dnů a příměstských táborů pro žáky ZŠ 

 Prezentace školy na veletrzích vzdělávání 

 Propagace školy v médiích 
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15. Přílohy 

 Učební plány oborů vzdělání platné ve školním roce 2018/2019 

 Vlastní hodnocení školy 

 Školní rok 2018/2019 očima kronikářky 
 

16. Seznam zkratek 

 AP – asistent prodeje 

 Č-B – číšník-barman 

 ČNRDD – český národní registr dárců dřeně 

 DDM – Domov dětí a mládeže 

 DPS – doplňkové pedagogické studium 

 DŘŠ – důtka ředitele školy 

 DSSR – diagnostika specifických sociálních rolí 

 DTU – důtka třídního učitele 

 DUOV – důtka učitele odborné výcviku 

 EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

 FFUK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 HOT – hotelnictví 

 IKT – informační a komunikační technologie 

 IVP – individuální vzdělávací program 

 ISTR ZK – informační strategie Zlínského kraje 

 IZ – investiční záměr 

 JE – jaderná elektrárna 

 K-Č – kuchař-číšník 

 K – kuchař 

 KPPP – Krajská pedagogickopsychologická poradna  

 MŠ – mateřská škola 

 MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 MZ – maturitní zkouška 

 OBN – občanská nauka 

 OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí 

 OV – odborný výcvik 

 PP – preventivní program 

 PPP – pedagogicko-psychologická poradna 

 SŠ – střední škola 

 SPC – speciální pedagogické centrum 

 STR – strojírenství 

 SVP – středisko výchovné péče 

 ŠJ – školní jídelna 

 ŠMP – školní metodik prevence 

 ŠR – školská rada 

 ŠVP – školní vzdělávací program 

 TU – třídní učitel 

 UOV – učitel odborného výcviku 

 UTB – Univerzita Tomáš Bati 
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 ÚP – Univerzita Palackého 

 VOŠ – Vyšší odborná škola 

 VP – výchovný poradce 

 VŠ – vysoká škola 

 VŠB – Vysoká škola Báňská 

 VUT – Vysoké učení technické 

 ZK – Zlínský kraj 

 ZL – zdravotnické lyceum 

 ZP – zákoník práce 

 ZŠ – základní škola 

 ŽP – životní prostředí 

 

 
Datum zpracování zprávy:  9. října 2019 
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