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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: 

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

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

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

• Manažer rozvoje školy: RNDr. Miroslav Kučera 

• 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 

• datová schránka: qbjmcbp 

• 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 30.6.2020 

Počet žáků na 
třídu podle stavu 

k 30.6.2020 

Přepočtený počet 
ped. pracovníků 

Počet žáků na 
přepočteného 

ped. pracovníka 

SOŠ a SOU 38 913 24,02 80,90 11,28 
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Legenda: 

• od měsíce dubna 2020 provoz školní jídelny uzavřen z důvodu koronavirové pandemie 

• průměrný denní počet obědů se vztahuje na měsíce září 2020 až červen 2021 

• 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 2020/2021 proběhlo jedno jednání školské rady, které bylo online formou v prostředí Teams. 

1.3.1. Jednání konané 19. 10. 2020 

• Přivítání 

• Výroční zpráva 

• Přehled změn v ŠVP 

• Změny ve Školním řádu 

• Stanovisko OSMŠ ZK pro zhodnocení výsledů hospodaření 

• Finanční rozvaha 2019 

• Prezentace PK (modernizace, rekonstrukce 2020) 

• Různé 
 

Školská rada schválila všechny dokumenty podléhající schválení za rok 2019/2020, rovněž se vyjádřila 
k další projednávaným skutečnostem.  
 

Druhé jednání s ohledem na epidemiologickou situaci neproběhlo. 
 

1.4. Mimoškolní sdružení působící při škole 

Při SŠPHZ Uherské Hradiště působí SRPŠ při SŠPHZ UH, zapsaný spolek. 

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 30,75/81,25/56,93/5,52/16,60 8 - 
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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 

- Praktická sestra 
- 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 2020/2021 byly splněny následující cíle:  
 

1. Oblast výchovy a vzdělávání 

• Byla upevněna a ujednocena distanční výuka žáků, ve spolupráci s metodiky IKT byla práce 

v Teams začleněna do výuky ve všech předmětech.  

• Pro pedagogy i nepedagogy proběhla série školení na Office 365 ve spolupráci se zřizovatelem.  

• Byl prověřován ŠVP oboru vzdělání Praktická sestra, byly navrženy jeho úpravy. 

• Probíhala podpora a monitorování žáků ohrožených školní neúspěšností ve spolupráci 

s kariérovou poradkyní. 

• Byl kladen důraz na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (průběžná kontrola, 

zda jsou vyučující seznámeni s IVP).  

• Autoevaluačními nástroji byla mapována situace během distanční i prezenční výuky (srovnávací 

testy, výběrové šetření ČŠI, vlastní hodnocení školy). 

• Začínající učitelé měli podporu, jejich práce byla monitorována uvádějícími učiteli, předsedy 

PK a zkušenějšími kolegy. 
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• Podporou DVPP byla zvyšována kvalita vzdělávání, ve velké míře byla využívána nabídka 

vzdělávání formou on-line. 

• Prohlubování spolupráce s rodiči žáků a jejich participace na řešení problémů s distanční výukou. 

• V červenci 2021 zahájila činnost školská rada v novém složení, která vzešla z voleb 2021. 
 

2. Materiální zázemí školy 
 

• Byla dokončena rekonstrukce střešní krytiny na budově H, D, P a na spojovacím krčku. 

• Bylo sanováno vlhké venkovní zdivo budovy P. 

• Na budově H byla opravena ležatá kanalizace. 

• Byla zprovozněna nová plynová kotelna na budově P a byla zoptimalizována topná soustava 

na budovách P a D s napojením na novou kotelnu. 

• Na budově H byl opraven komín k plynové kotelně na budově H. 

• Do přehřívaných prostor na budově D a H byla instalována klimatizace. 

• Realizovala se změna dispozičního řešení posledního patra na budově D. 

• Rekonstrukcí elektrické rozvodny na budově Z byla odpojena elektřiny ÚP. 

• Bylo inovováno vybavení školních dílen na budově D instalací 2 CNC frézek, 4 vrtačko-frézek, 

4 školních soustruhů s digitálním odměřováním a 3D měřícím přístrojem pro výuku praktických 

strojírenských předmětů  

• Do učebny L1 bylo instalováno 8 elektrolaboratorních stolů zn. Variolab. 

• Ve všech budovách školy proběhla velká modernizace prostředků IKT, aby byla zajištěna 

základna pro distanční výuku.  

• Byl vybudován nový kabinet pro pedagogy na budově Z. 

• Probíhala estetizace a modernizace stávajících učeben a kabinetů (instalace nových tabulí, 

instalace nového nábytku, výmalba prostor atd.). 
 

3. Zapojení do projektů s financováním z jiných zdrojů 
 

a) Realizace mezinárodní projektů: 

✓ Erasmus+ Průmysl 4.0 (Německo, Belgie, Norsko, Island a nově Maďarsko) 

✓ Erasmus+ Maďarsko, Budapešť (pro gastroobory) 

✓ Erasmus+ Slovensko, Modrý Kameň (pro gastroobory)  

✓ OP Interreg ve spolupráci se SPŠ Myjava – inovace technické základny oboru STR – realizace 
 

Kvůli epidemiologické situaci v roce 2020/2021 byly některé projekty pozastaveny, nebo byly prodlouženy 
realizační termíny. 
 

b) Realizování aktivit KAP – Krajský implementační projekt: 

✓ KAP I. (do 1. 9. 2020) 

✓ KAP II. (od 1. 9. 2020) 
 

c) Byly realizovány aktivity z projektu „Šablony“ II. (od června 2020). 
 

d) Z účelové dotace MěÚ UH byla realizována Galerie osobností regionu II. 
 
3. Rozvoj sociální oblasti 

 

• V průběhu celého školního roku 2020/2021 probíhala edukace žáků a zaměstnanců 

v hygienických postupech a opatřeních v souvislosti epidemií COVID-19. 
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• V období vrcholící krize pandemie COVID-19 pomáhali žáci zdravotnických oborů a učitelky 

zdravotnických předmětů v Uherskohradišťské nemocnici, a.s., a jiných zdravotnických 

zařízeních. 

• Bylo prohlubováno partnerství s firmami, živnostníky, příspěvkovými organizacemi a akciovými 

společnostmi souvisejícími s našimi studijními obory. 

• Ve škole bylo vytvářeno ovzduší ohleduplnosti, spolupráce, důvěry a přátelské atmosféry. 
 

4. Public relation 
 

• Aktivity probíhaly s ohledem na nařízená epidemiologická opatření. 

• Den otevřených dveří byl realizován on-line formou. 

• Škola byla prezentována a propagována v médiích, na veletrzích vzdělávání a jiných akcích 

hlavně on-line formou 

• V letních měsících byly organizovány příměstské tábory pro žáky ZŠ za dodržování 

epidemiologických nařízeních. 
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 2.  Přehled vzdělávacích programů 
 
2.1. Vzdělávací programy na SŠPHZ a jejich zaměření (k 30. 6. 2021) 
 

Vyučované obory ve školním roce 2020/2021 

(názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě 

škol) 

Kód oboru 

(KKOV) 

Součást 

školy 

Denní studium 

Počet 

žáků 

Ukončilo 

ZZ  
(k 30. 9. 2021) 

Ukončilo 

MZ 
(k 30. 9. 2021) 

Praktická sestra 53-41-M/03 SŠPHZ 123 - - 

Zdravotnický asistent 53-41-M/01 SŠPHZ 104 - 50 

Strojírenství – PPKV 23-41-M/01 SŠPHZ 179 - 44 

Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy 26-41-M/01 SŠPHZ 134 - 35 

Hotelnictví a cestovní ruch 65-42-M/01 SŠPHZ 194 - 43 

Kuchař 65-51-H/01 SŠPHZ 29 9 - 

Kuchař-číšník pro pohostinství 65-51-H/01 SŠPHZ 30 10 - 

Číšník-barman, servírka-barmanka 65-51-H/01 SŠPHZ 63 24 - 

Cukrář pro výrobu 29-54-H/01 SŠPHZ 57 16 - 

Celkem  913 59 172 

 
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.: 

• Matematika, 

• Konstrukční seminář. 
 

Každý rok vyvíjí svou činnost folklórní kroužek Průmyslovjan a rovněž kroužek plastikového modelářství 
pod vedením Mgr. Pavla Šupky. Činnost všech kroužků byla v tomto školním roce omezená jen 
na období prezenční výuky.   
 
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 ve 4 skupinách.  
 

• Druhý ročník (3 vyučovací hodiny týdně): 

- Výuka pro 2.C a 2.D třídu se realizovala formou strojního obrábění, svařování a montáže. 
- Výuka pro 2.C a 2.D probíhala na odborných pracovištích budovy D, a to ve 4 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 ve 2 skupinách na budově D v odborné učebně CAM. 
 -     Výuka pro 3.D probíhala ve 2 skupinách 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. 
- Výuka ve třídě 1.D probíhala v 1 skupině – dělená třída.                                                                                                                                         

• 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. Výuka byla realizována změnou ŠVP a přidáním 1 vyučovací hodiny při výuce technické 
výkresové dokumentace – výkresová dokumentace na školním pracovišti. Vyučujícím byla 
Ing. Zdeňka Horká a Ing. Pavel Hašek. 

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: 

• KOPO Buchlovice  

• EBZ Hoffmann s.r.o., Ostrožská Nová Ves 

• 5M Kunovice 

• SIEMPELKAMP CZ Blatnice 

• KOVOKON Popovice 

• Continental Barum Otrokovice 

• Kovocité Bílovice 

• Hanon Systems Autopal Hluk 

• EVEKTOR Kunovice 

• RM Metal s.r.o. Veselí nad Moravou 

• KOVO Knotek Žeravice 

• Josef Svitálek Kovovýroba Vracov 

• INNPRO, Uherské Hradiště 

• FARMTECH s.r.o., Uherské Hradiště 

• SAZ Aerospace s.r.o., Kunovice 

• SOHAG Vlkoš 

• ZETA CZ Moravany 

• Ray Service Staré Město 

• ELVAmi Ježov 
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3.D: 

• NIOB Hluk 

• Kovokon, Popovice 

• Hanon S.A.S. Hluk 

• Kaňák Revestr Strážnice 

• Petr Pavelka Hluk 

• FORMIKA Dolní Němčí 

• Continental Barum Otrokovice 

• BD SENSORS s.r.o., Buchlovice 

• PEVEKO Uherské Hradiště 

• SCHMOLZ+BICKENBACH Moravský Písek 

• Aircraft Industries a.s., Kunovice 

• SMR PLUS s.r.o. Veselí na d Moravou 

• Vetropack Moravia Glass Kyjov 

• Moravia řetězy Kroměříž 

• NAVI CZ Zlín 

• Roman Jančář Kovoobráběčství Korytná 

• MIPEXA s.r.o., Traplice 

• Kovocité Bílovice 
 

3.E: 

• AUTPRO Brno 

• Klimatechnik Strážnice 

• MORAVIA CANS Bojkovice 

• TREFAL Kunovice 

• Partec a.s., Uherský Ostroh 

• AVX CZ, Uherské Hradiště 

• Ján Chudík Boršice 

• Mareček Elektro s.r.o., Nedakonice 

• TKM montáže s.r.o., Uherské Hradiště 

• Veselské kulturní centrum, Veselí nad Moravou 

• Solar Global Service s.r.o., Uherské Hradiště 

• RAY SERVICE, a.s. Staré Město 

• KAZA CZ Veselí nad Moravou 

• Evektor s.r.o., Kunovice 

• Pavlinec Elektromontáže Velká nad Veličkou 

• RKH EU Hodonín 

• J.D. Production Uherské Hradiště 

• Vojta Equipment Praha 

• FORMIKA Dolní Němčí 

• MESIT asd Uherské Hradiště 

• Petr Pavelka Hluk 
 

Délka odborné praxe byla 20 pracovních dnů (od 31. 5. 2021 do 25. 6. 2021), 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 48 žáků 
a Elektrotechnika v počtu 26 žáků. Celkem se za technické obory zúčastnilo odborné praxe 74 žáků. 
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Hodnocení žáků na pracovištích: 

• 3.C Výborně bylo hodnoceno 21 z 24 žáků třídy. 

• 3.D Výborně bylo hodnoceno 23 z 24 žáků třídy. 

• 3.E Výborně bylo hodnoceno 23 z 26 žáků třídy. 
 

2.3.2. Gastronomické 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, 

• v hotelech a restauracích našeho regionu (např.: Slunce, Koníček, Mlýnská, Skanzen Modrá, 
Buchlovice, Fabrika Kunovice, U Černého Janka, KD 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, Hodoníně 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, Uherském Brodě, Hodoníně a ve Veselí 
nad Moravou, dále Park Rochus v Uherském Hradišti, 

• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Městské muzeum 
ve Veselí nad Moravou a Baťův institut ve Zlíně,  

• cestovní kanceláře a agentury v Uherském Hradišti (např. Donamo, Adria, Veligradtour, 
Primaroute, Senza, IC tour, BB Travel), Uherském Brodě (Baritour, Pencil), Zlíntour 
a Fisher 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. Každoročně nabízíme možnost absolvovat praxi také ve Velkých Karlovicích 
v hotelech Lanterna a Horal, průvodcování 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. V letošním roce byly o tyto hodiny žákům navýšeny 
hodiny souvislé odborné praxe, protože se nekonaly téměř žádné akce školy.  Dále žákům každoročně 
nabízíme zahraniční stáže, letos z důvodu hygienických opatření v souvislosti s COVID-19 neproběhly. 
 

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 
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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 
akce 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. 
 

Skupinovou výuku žáků oboru Cukrář vedou UOV na pracovišti cukrářské výroby a část žáků 
2. a 3. ročníku vykonává OV u sociálních partnerů. Výrobky žáků jsou prodávány zájemcům z řad 
veřejnosti na základě předcházejících objednávek. 
 

2.3.3 Praktické vyučování oboru Zdravotnický asistent a Praktická sestra 

Praktické vyučování bylo realizováno u oboru Zdravotnický asistent a oboru Praktická sestra, 
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: 6 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 je odborná praxe, která bývá rovněž 
realizována na pracovišti smluvního partnera zdravotnického zařízení Uherskohradišťská nemocnice, 
a.s. Obvyklá délka praxe bývá v rozsahu čtyř pracovních týdnů pro denní formu studia a probíhá 
v měsíci červnu. Žáci se střídají podle stanoveného rozpisu na ranní a odpolední službě. Odbornou 
praxi ve zdravotnickém zařízení vedou všeobecné sestry školitelky. V průběhu odborné praxe bývá 
zajištěna kontrola žáků odbornými učitelkami. Odborné praxe se účastní žáci obou dvou tříd 3. ročníku 
denní formy studia oboru Zdravotnický asistent i žáci 2. ročníku zkrácené večerní formy studia oboru 
Praktická sestra. V roce 2021 byla vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci tato odborná praxe 
zkrácená na polovinu, tedy na dva pracovní týdny. Žáci si realizovali na pracovištích lůžkové 
a ambulantní péče Uherskohradišťské nemocnice, a. s. a v Domově pro seniory v Uh. Ostrohu.  

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. 
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2.4.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků v počítačové gramotnosti 

Na začátku školního roku, vzhledem k očekávaným problémům s COVID-19 proběhly školení potřeby 
vedoucích jednotlivých komisí: 

• Na (velké N) začátku září byly pro výuku matematiky a technických předmětů doporučeny 
a nakoupeny grafické tablety Wacom. Jejich ovladače jsou nainstalovány v kabinetech 
a na učitelských počítačích v učebnách. 

• Podle požadavků vedoucích sekcí a učitelů proběhla interní školení na Týmy. Školily 
obě metodičky a vedoucí sekcí 

V průběhu distanční výuky bylo poskytováno další vzdělávání: 

• Od října do ledna probíhalo školní na Office365 z IKAP ZK. První lekce proběhly distančně, 
potom, pro lepší pochopení školeného, proběhly prezenčně. Za školu organizoval Mgr. Stuchlík, 
programy do učebny dle pokynů ZK nainstaloval pan Pelikán. 

• Kromě metodiček IKT se do poskytování odborných rad zapojil nový kolega Mgr. Světlík. Všichni 
poskytovali odborné rady pro Týmy, schůzky na Týmech, řešení problémů podle potřeb. 

• Od ledna probíhaly individuální školení podle požadavků vyučujících. 

• Pro zlepšení výuky a její doplnění, bylo nabídnuto individuální školení na Paddlet, Kahoot, 
Quizzes, Whiteboard a grafický tablet. 

 

Do přesunu výuky na distanční vzdělávání probíhaly školení učitelů dle individuálních požadavků. 
Školili obě metodičky, případně pan Světlík a pan Pelikán. 

Od října do února probíhalo externí školení z IKAP všech zaměstnanců. Náplní školení byly Týmy, 
OneDrive, Delve, OneNote. 

Metodici se individuálně vzdělávali v oblasti elektronické bezpečnosti a administrativních dovedností 
a elektronické výuky. Bylo to pomocí webinářů, a online konferencí.  

• Individuální školení fy Soitron, SharePoint, Outlook. V průběhu října až prosince. 

• Webináře pro podporu projektu SYPO, průběžně po dobu celého pololetí. 

• Školení na rozšířené funkce Týmů. 

• Webináře různých firem pro technickou a SW podporu nainstalovaných zařízení, průběžně 
po dobu celého pololetí – PeWebináře různých firem pro technickou a SW podporu 
nainstalovaných zařízení, průběžně po dobu celého pololetí. 

• Webináře pro zabezpečení počítačových sítí. 

2.4.2  Pedagogické inovace pomocí IKT 

Na začátku roku 2020 byla ukončena podpora SharePointu 2010 ze strany Microsoftu. 
Také se projevovaly jeho výpadky a problémy. Bylo rozhodnuto přejít na SharePoint Online (dále SP), 
který je jednou z aplikací Office365. 

Práce na přechodu na novou platformu byla zahájena v dubnu 2020 a pokračovala až do února 2021, 
kdy byl nový SP představen zaměstnancům. 

Na vzniku a převodu dat na nový SP se podíleli: 
 

• Vytvoření osnovy nového SharePointu, členové vedení školy, Ing. Horáková 

• Tvorba SharePointu, udělováním práv, Ing. Horáková 

• Kostra, řešení dílčích problémů při tvorbě, pan Pelikán, fy Soitron 

• Testování SharePointu, Mgr. Ševčíková 

• Připomínkování, členové vedení školy, administrativa. 
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S výrazným používáním Týmů, a přechodem na SharePoint online vznikl problém s dvojitými 
poštovními schránkami zaměstnanců školy. Školní pošta zaměstnanců byla původně umístěná 
na vlastním serveru Exchange, s antivirem a spamovým filtrem ESET. Office365 v sobě zahrnuje 
také mailové schránky, kam chodí informace z Týmů a ostatních aplikací. Zaměstnancům dělalo 
problém efektivně obsluhovat dvě poštovní schránky, proto bylo vedením školy rozhodnuto urychleně 
přesunout veškerou poštu do Office365. Sloučení doprovázely problémy, vzniklé z důvodu převodu 
za plného provozu školy. Tok pošty se postupně ladil několik týdnů.  

Na převodu poštovních schránek se podíleli: 

• Vytvoření postupu a realizace převodu schránek, pan Pelikán, Soitron 

• Přenos domény, nastavování DNS záznamů, Ing. Horáková, Soitron 

• Testování, kontrola seznamů, doplňování aliasů, Mgr. Ševčíková. 

V průběhu března byla doména u Microsoft 365 student-uh.cz převedena na ssphzuh.cz, 
čímž se zjednodušila komunikace s okolím školy. Tato změna si však vyžádala zvýšenou podporu 
ze strany správce a metodičky zaměstnancům i žákům, protože aplikace Týmy nebyla dostatečně 
vyladěná na změnu uživatelského jména. Problémy dělaly hlavně neaktualizované domácí počítače. 

Stávající Moodle je stále využíván pro výuku, hlavně jako databáze úloh.  

Hlavní komunikační a výukový prostředek jsou Týmy a ostatní aplikace Microsoft 365, jako Forms, 
OneNote, OneDrive apod. 

Využívány jsou i elektronické učebnice Oxford, English Language Teaching. Díky nim vyučující 
anglického jazyka bez problémů „naskočili“ do distanční výuky. 

Dalším výukovým prvkem jsou programy na testování Kahoot, Quizizz; programy pro nástěnky FlipGrip 
a další. 

Kromě výuky, kde se schůzky online staly nutností, se do online prostoru přesunuly i klasifikační 
porady, rodičovské schůzky a dny otevřených dveří. Pomocí schůzek na týmech probíhaly i porady 
jednotlivých komisí nebo vzájemná komunikace mezi učiteli nebo učitelem a rodičem, případně učitelem 
a žákem. 

Pedagogové se naučili nahrávat videa ze schůzek, vyrábět výuková videa, ukládat je do cloudu a dávat 
k dispozici žákům. 

Zadávání testů v průběhu COVID-19 období se stalo tak návykové, že kolegové i po skončení online 
výuky zařadili online testy do prezenční výuky. 

2.4.3  Rozvoj hardwarového a softwarového vybavení školy 

V průběhu září jsme změnili providera a tím zvýšili rychlost připojení k internetu. Novým providerem 
je firma Avonet a rychlost byla zvýšena z 60 Mbps na 150 Mbps. Změna providera znamenala přesun 
domény student-uh.cz do naší správy u firmy Active24. V říjnu bylo po deseti letech ukončeno 
provozování domény ssph-uh.cz. 

Do nově vybudované kotelny, suterén budovy P, byla dovedena kabeláž (firma Security). Tato kabeláž 
umožňuje propojení kotelny do počítačové sítě a její vzdálené ovládání přes nově zakoupený mobil. 
Tento mobil se vzdáleným ovládáním kotelny mají k dispozici školníci. Kromě mobilu jde kotelna 
vzdáleně ovládat i z počítače u kopírky, budova H. 

Projektovou kanceláří bylo zakoupeno 8 notebooků pro zapůjčení. Tyto notebooky si mohou půjčit 
učitelé i žáci pro online výuku, která probíhá ve škole. Pro žáky je nachystáno „Covid bezpečné“ místo 
ve vestibulu. Učitelé si notebooky mohou vzít do učebny nebo kabinetu. 

Náš zřizovatel nám uvolnil finance na 22 počítačů pro učebnu CAD, které byly před začátkem roku 
nainstalovány. 
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Do konce října jsme zajišťovali síťové připojení pro kuchyň Nemocnice UH, která byla u nás 
v pronájmu. V rámci této akce jsme museli vytvořit nové síťové připojení pro nastavovací box naší 
jídelny. 

Po celou dobu pololetí probíhaly postupně rekonstrukce střech budov P, J a D. Protože při rekonstrukci 
jsou dotčeny síťové prvky a HW, bylo nutné koordinovat výuku se stavebním postupem.  

V průběhu září byla zprovozněna dočasná učebna P14 namísto učebny P20. 

V říjnu byl přestěhován HW z učeben EL1, EL2 a EL3 a byly odpojeny síťové prvky. 

V listopadu byla v nové serverovně zprovozněna nově umístěná klimatizace. 

V prosinci byly zprovozněny počítačové učebny P19, P20. V kabinetech 4NP budovy P, 
kromě zprovoznění počítačů a síťového připojení byly zprovozněny i telefonní linky. 

Od prosince je P14 využita jako dočasná EL3 a EL2 pro výuku ZRT 4. ročník a UPX 2. ročník. 

Po ukončení stavebních prací na EL1, byla okamžitě doplněna počítači s připojením k školní síti. 

V průběhu prosince externí firma umístila do učeben dataprojektory dle požadavků učitelů. 

Projektovou kanceláří zakoupené notebooky si půjčovali učitelé i žáci pro online výuku, která probíhala 
ve škole nebo doma. Pro žáky bylo nachystáno „Covid bezpečné“ místo ve vestibulu. Učitelé 
si notebooky mohli vzít do učebny, kabinetu nebo domů. 

Po celou dobu pololetí probíhala rekonstrukce učebny EL3. Protože při rekonstrukci jsou dotčeny síťové 
prvky a HW, bylo nutné koordinovat výuku se stavebním postupem.  

Od prosince je P14 využita jako dočasná EL3 a EL2 pro výuku předmětu Základy řídicí techniky 
4. ročník a předmětu Učební praxe 2. ročník. Tato učebna funguje až do konce června, protože 
stavební práce na EL3 ještě nejsou dokončeny. 

Po ukončení stavebních prací na EL1, byla okamžitě doplněna počítači s připojením k školní síti. 

ZK uvolnil finanční prostředky na nákup notebooků pro učitele. SRPŠ uvolnilo 250 000 Kč na nákup 
počítačů do učebny P19, zbytek potřebných finančních prostředků dodá škola. Výběr vhodných modelů 
notebooků a počítačů provedli pan Pelikán a Ing. Horáková. Výběrové řízení poptává RNDr. Kučera. 

Pro distanční výuku byly zakoupeny grafické tablety všem vyučujícím matematiky a elektrotechnických 
předmětů. V průběhu školního roku byly tablety dokoupeny i vyučujícím ekonomických předmětů. 

V průběhu prázdnin a následujících několika měsíců bude probíhat výměna střechy na budově P. 
Pod střechou se nachází serverovna, dvě učebny IKT a dva kabinety. Serverovna byla v průběhu 
června přestěhována, na nové místo. Vyučující z kabinetů se přestěhovali do studovny a kabinetu PK1 
včetně počítačové techniky a bylo jim vytvořeno připojení k počítačové síti. Jedna počítačová učebna 
se zrušila, žáci využijí stávající počítače v jazykových učebnách a druhá se prozatímně přesunula 
o patro níž. Musela se udělat jak silová, tak počítačová kabeláž. 

S ukončením podpory LTSB verze Windows10, bylo nutno přeinstalovat učebny EL2 a P15.  

Pře instalací počítačů v ekonomickém úseku z W8.1 na W10 byl ukončen přechod na poslední 
verzi OS – W10. 

Licenční politika ZK obsahuje pronájem licencí Microsoft, Campus 3, pro krajem zřizované organizace. 

Fy Microsoft změnila způsob licencování Office365. Licence Office pro instalaci na domácí počítače 
(žáci a učitelé) a licence na zaměstnance (pevná licence na počítač podle počtu zaměstnanců) zůstaly 
nezměněné. Změnilo se licencování na učebny, což znamená pře instalaci všech počítačů v učebnách. 
Pře instalaci postupně provádí pan Pelikán. 

Změna SW znamenala značné problémy s fungováním propojení mezi Týmy a desktopovými Office. 
Bylo nutno opětovně přeinstalovat SW na některých zaměstnaneckých počítačích. 
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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 naše 
loňská myšlenka jeden server ročně vyměnit nebo upgradovat je jediná cesta, jak udržet stávající 
techniku v kondici. Množství ukládaných dat se zvyšuje, zvyšují se i požadavky na rychlost. Využití 
cloudových služeb vyžaduje navýšení připojení k internetu. Současná rychlost 150 Mbps je zatím 
vyhovující. 

Kabinety a učebny jsou počítači plně vybaveny a v dalších letech půjde spíše o upgrade 
a zabezpečení. Navyšujeme počty notebooků pro vyučující, aby při přechodu na distanční výuku 
nemuseli používat vlastní techniku. 

Pokračovali jsme v nastavování firewallu.  

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 Nordic Telecom, plánujeme přesun pod naši správu. 

V září jsme změnili providera z Nodic Telecom na Avonet. 

Inovace softwarového vybavení 

• Upgrade na Office online Office 2019, W10 v rámci programu Campus Agreement  

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

• Sophos, antivirový program pro servery a správcovské počítače 

• Upgrade výukových programů dle aktuální verze 

• upgrade Autodesk Inventor na novou verzi  

• upgrade Multisim 

• upgrade Lab View  

• instalace Visual Studio Pro 

Inovace hardwarového vybavení 

Z provozních prostředků školy a projektů EU jsme zakoupili: 

• 22 ks AIO do CAD 

• 8 ks notebooků pro půjčování na výuku online 

• 25 ks notebooků pro pedagogy z prostředků Zlínského kraje a školy 

• reproduktorové soustavy do učeben 

• dataprojektory do učeben 

• upgrade serverů 

• úprava stávajících počítačů na online výuku 

Ostatní 

• přesun serverovny do 3NP z důvodu rekonstrukce střechy budovy P 

• přesun počítačových učeben z 4 NP budovy P do jiných pater 

• technická podpora při přesunu učitelů z kabinetů 4 NP do přízemí 

• organizace a realizace vzdáleného připojení kotelny 

• technická podpora výuky OnLine v průběhu Home Office 



 17  

2.4.4 Kybernetická bezpečnost 

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

• Do školní počítačové sítě, pošty a Školy OnLine jsou nastavena silná hesla. 

• 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. 

2.4.5 Stávající stav HW a SW 

Počty počítačů: 
 

Umístění ks 

počítače pro žáky – učebny 272 

počítače učitelské – učebny  62 

kabinety počítače AIO 59 

kabinety notebooky  66 

ekonomický úsek  10 

servery  6 

detašovaná pracoviště  4 

notebooky do učeben 3 

PC pro rozvrh 3 

další  8 

Celkem 502 

 

Počet multimediálních zařízení 

druh zařízení ks 

dataprojektory 46 

dotyková televize 1 

vizualizér 1 

interaktivní dataprojektor 2 

LCD televize propojená k PC 3 

 
2.4.6. Současné softwarové vybavení 
 

 softwarové vybavení 

standardní pracovní prostředí žáka  
W10, MS Office 2016, MS Office 2019, Acrobat reader, 

Office 365, Týmy, OneDrive, Exchange OnLine 

standardní pracovní prostředí pedagoga 
W10, MS Office 2016, MS Office 2019, Acrobat reader, 

Office 365, Týmy, OneDrive, Exchange OnLine 

antivirový software, pro žáky i pedagogy ForeFrontEnd, ESET, Sophos 
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výukový software, pro žáky i pedagogy 
Autodesk Inventor for education  
EdgeCam 20 + 1ks 
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 520 

přípojné místo z běžné učebny 62 

připojení do internetu  

rychlost 150 Mbps 

agregace bez agregace 

veřejné IP adresy ANO 

neomezený přístup na internet ANO 

oddělení VLAN studenti, zaměstnanci, DMZ, WiFi 

školní pošta Microsoft Exchange online 

antivir 
ForeFrontEnd pro žáky, ESET pro zaměstnance 

školy, Sophos pro servery 

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 

možnost přístupu k e-mailu z domova Exchange online 

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. 
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2.4.8. Prezentace školy na internetu 

Mgr. Ševčíková průběžně upravovala design webu podle zkušeností z minulého období tak, 
aby se zvýšila přehlednost a informovanost. 

Fotodokumentaci pořizovala Mgr. Ševčíková a Ing. Hanáček. 

Informace na školní web dokumentaci a aktuality vkládala Mgr. Ševčíková a Bc. Vojtek, aktuality 
vkládala Bc. Kupová. 

Na školní Facebook vkládala příspěvky Bc. Kupová a Mgr. Ševčíková. 
 

2.4.9. E-learning 

Týmy jsou oficiální školní výukovou platformou. Probíhá přes ně výuka online, využívá se na ukládání 
výukových materiálů, materiálů z hodiny. Také přes ně probíhali rodičovské schůzky a porady. 
Škola již cca 16 let využívá e-learningový server Moodle. Slouží hlavně pro ukládání učebních materiálů 
a na odevzdávání žákovských prací.  
 

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 musíme 
udržovat jejich dobrý technický stav a pravidelně je vyměňovat za nové. 

V situaci COVID-19 byl a je na IKT kladen velký důraz. Metodici a správce museli otestovat použitelný 
SW a HW pro distanční výuku. Být podporou všem zaměstnancům i žákům v případě potíží 
se SW a HW. 

Za úspěchem při distanční výuce stojí ochota pedagogického sboru se vzdělávat a využívat informační 
technologie. Můžeme konstatovat, že se náš pedagogický sbor s touto situací vyrovnal se ctí. 

Obecně stále platí, že hlavním cílem je trvalý a udržitelný rozvoj HW, SW, LAN a e-learningu 
na SŠPHZ Uherské Hradiště podle požadavků školní praxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20  

 3.  Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1. Počty zaměstnanců k 30. 6. 2021 

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 86 80,90 3 0,48 
Nepedagogičtí 30 29,10 6 2,80 

Celkem 116 110,00 9 3,28 
      

3.1.2. Zaměstnanci podle organizačních útvarů a podle pohlaví 
 

Organizační útvar 
Interní zaměstnanci Externí zaměstnanci 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Pedagogická divize 22 64 86 3 - 3 
Divize rozvoje školy 5 17 22 - 6 6 

Školní jídelna 1 7 8 - - - 
Celkem 28 88 116 3 6 9 

 

3.2. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 

pořadové 
číslo 

úvazek 
prac. 

zařazení 
kval. aprobace škola DPS 

délka 
pedagog. 

praxe 
1. 1 ředitelka v z. VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 30 r 

2. 1 zást. ředitele VŠ eko VŠ zeměd. Brno, prov.ekon. ano 29 r  

3. 1 zást. ředitele VŠ eko VŠ zeměd. Brno, prov.ekon. ano 26 r  

4. D 1 zást. ředitele VŠ M – Tv OP Olomouc, učitelství - 39 r  
 

5. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 26 r 

6. 0,7619 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 5 r 
7. 1 VUPV VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 31 r 

8. D 1 učitel VŠ M – Fy UJEP Brno, učitelství - 37 r 

9. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 14 r  

10. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 21 r 
11. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 34 r 6 m 

12. 1 učitel VŠ učitelství MU Brno, pedag. ano 27 r 6 m 

13. 0,6667 učitel VŠ učitelství OV Mendel. Univerzita Brno - 1 r 
14. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 21 r 6 m 

15. 1 učitel VŠ Čj – Aj MU Brno, učitelství - 15 r 

16. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 24 r 6 m 

17. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 36 r  
18. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 27 r  

19. 1 učitel VŠ stroj VUT Brno, stroj ano 16 r 6 m 

20. 0,7619 učitel VŠ ČJ-literatura-historie MU Brno, filozofická ano 18 r 
21. 1 učitel VŠ TV – OV Ostr. Univerzita, pedag. - 25 r 

22. 1 učitel VŠ ošetřovatelství UP Olomouc, zdravotnická  3 r 

23. 1 učitel VŠ Eko UTB Zlín, JČU České. Bud. ano 20 r  
24. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 26 r 

25. 0,2857 učitel VŠ Aj – Šj UP Olomouc, filozofická   0 

26. 1 učitel VŠ D – Rj – Aj UJEP Brno, filozofická ano 37 r  

27. 1 VUPV  VŠ zdravotnictví MU Brno, sociální ano 16 r 
28. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 20 r 

29. D 0,9048 učitel VŠ Bi – Ch UJEP Brno, učitelství - 36 r 10 m 
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pořadové 
číslo 

úvazek 
prac. 

zařazení 
kval. aprobace škola DPS 

délka 
pedagog. 

praxe 
30. 1 učitel VŠ eko VŠE Praha, národohosp. ano 27 r 
31. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 18 r 

32. 1 učitel VŠ Čj – Nj UJEP Brno, učitelství - 31 r 6 m 

33. D 0,3810 učitel VŠ Čj – Nj UJEP Brno, učitelství - 39 r 

34. 1 učitel VŠ Čj – Nj UP Olomouc, učitelství - 37 r 

35. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 26 r  

36. 1 učitel VŠ UOV OU Ostrava, pedagogická ano 22 r 

37. D 1 učitel VŠ BV – TV UJEP Olomouc, učitelství - 42 r 

38. 1 učitel VŠ Ov – D UK Praha, pedagogická - 23 r 
39. 1 učitel VŠ TV – Bi UP Olomouc, učitelství - 19 r 

40. 0,8095 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 24 r 

 0,5 psycholog VŠ filozofie MU Brno, psychologie - 24 r 
41. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 19 r 6 m 

42. 1 učitel VŠ matem. informatika MU Brno, přír. ano 28 r 

43. 1 učitel VŠ Čj – HV, Aj UJEP Brno, pedagog. - 35 r  
44. 1 učitel VŠ zdravotnictví VŠ zdrav.a soc.práce Bratislava ano 4 r 

45. 1 učitel VŠ M – Fy, NJ UJEP Brno, přír. ano 31 r 10 m 

46. D 0,2381 učitel VŠ Čj – ON UJEP Brno, pedag. - 44 r 

47. 1 učitel VŠ ele VUT Brno, elektrotechnická ano 20 r 10 m 
48. 1 učitel VŠ učitelství Aj UP Olomouc, pedagog. - 22 r 6 m 

49. 1 učitel VŠ infor. VUT Brno, strojní ano 21 r  

50. 1 učitel VŠ Čj – D, TA MU Brno, filoz. ano 30 r  

51. 1 učitel VŠ zdravotnictví UK Bratislava, učitelství - 30 r 
52. D 0,2857 učitel VŠ zdravotnictví UK Praha, učitelství - 44 r 

53. 1 učitel VŠ učitelství MU Brno, pedag. ano 21 r 

54. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, učitelství - 20 r  
55. D 1 učitel SV-VU,MZ hotel. servírka+SHŠ Brno ano 40 r 

56. D 1 učitel VŠ M – TV UP Olomouc, učitelství - 40 r 

57. 1 učitel VŠ M – Z MU Brno, učitelství - 21 r 
58. 0,7143 učitel VŠ Z – Aj MU Brno, učitelství - 17 r 

59. D 1 učitel VŠ Čj – Nj UJEP Brno, učitelství - 37 r  

60. 1 učitel VŠ Aj UP Olomouc, učitelství - 22 r 6 m 

61. 1 učitel VŠ eko VŠE Bratislava, národoh. ano 28 r 
62. 1 učitel VŠ Čj – OV MU Brno, učitelství - 25 r 

63. 1 učitel VŠ Aj – D JČU České Budějovice, pedag. - 16 r 

64. 0,5714 učitel VŠ Informatika UTB Zlín, informatika ano 13 r 
65. 1 učitel VŠ Fy-zákl.tech. UP Olomouc, pedag. - 36 r 

66. 1 učitel VŠ M – Fy – VYT UK Praha, učitelství - 26 r 6 m 

67. 1 učitel VŠ M – Fy UP Olomouc, učitelství - 39 r 

68. 1 učitel VŠ hist. – Čj MU filozofická ano 28 r  
69. 1 učitel VŠ TV, Aj Ostravská univerzita, učitelství - 17 r 6 m 

70. 1 učitel VŠ Čj – ZSV UP Olomouc, učitelství - 22 r  

71. D 1 učitel VŠ Rj – D, Aj UJEP Brno, pedag. - 41 r 
72. D 0,7143 učitel VŠ Rj – D, Aj UP Olomouc, pedagog. - 45 r. 

73. 1 učitel VŠ Nj – Ov UP Olomouc, pedagogická - 28 r  

74. 1 učitel VŠ zdravotnictví UP Olomouc, zdrav. ano 17 r 
75. 1 učitel VŠ Eko VŠE Praha, národohos. ano 31 r 

76. 0,0952 učitel VŠ stroj VUT Brno, strojní ano 36 r  

77. 1 učitel VŠ učitelství UP Olomouc, učitelství - 4 r 

78. 1 VUOV VŠ učitelství Dubnický tech.Inš. Dubnica n.V ano 21 r 6 m 
79. 0,5 učitel OV VŠ učitelství Dubnický tech.Inš. Dubnica n.V - 4 r 

80. 1 učitel OV VŠ učitelství serv.+Dubn. tech.Inš.Dubnica n.V. ano 17 r 

81. 1 učitel OV VŠ CH cukr.+UTB Zlín, technolog. ano 40 r 
82. 1 učitel OV SV-VU, MZ podnik. cukrářka+VOŠ,SOŠ,SOU Bzenec ano 17 r 

83. 1 učitel OV VŠ cest. ruch VŠO Praha, mezinárodní studia ano 4 r 

84. 1 učitel OV VŠ gastro kuchař+Dubn.tech.Inš.Dubnica n.V. ano 19 r 
85. 1 učitel OV SV-VU, MZ podnikání kuchař + SŠ Mesit Uh.Hradiště ano 12 r 6 m 
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86. D 1 učitel OV SV-VU, MZ hotel. kuchař + SHŠ Brno ano 43 r 6 m 

87. MD učitel VŠ matematika UP Olomouc, učitelství - 10 r 

88. MD učitel VŠ M – Bi UP Olomouc, učitelství - 4 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 

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 5 6 1 - 1 
35 – 44 - - - 4 13 17 1 - 1 
45 – 54 - 1 1 3 21 24 - - - 
55 – 60 - 2 2 3 11 14 1 - 1 
nad 60 1 - 1 10 11 21 - - - 
Celkem 1 3 4 21 61 82 3 - 3 

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 – 94,5 %. 

• Předmětová komise přírodních věd – 100 %. 

• Předmětová komise strojírenství – 100 %. 

• Předmětová komise elektrotechniky a informatiky – 100 %. 

• Předmětová komise gastronomie a ekonomiky – 100 %. 

• 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 2020/2021. 
 

Vznik pracovního poměru Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci 

a) pracovní smlouva – doba určitá 2 2 

b) pracovní smlouvy – doba neurčitá 4 2 

c) dohoda o provedení práce 2  
d) dohoda o pracovní činnosti - - 
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Ukončení pracovního poměru Pedagogičtí zaměstnanci Nepedagogičtí zaměstnanci 

a) uplynutí doby určité 4 1 

b) dohoda o ukončení pracovní smlouvy 2 - 

c) výpověď ze strany zaměstnavatele - - 

d) výpověď ze strany zaměstnance - - 

e) dohoda – starobní důchod - - 

f) dohoda o provedení práce 2 1 

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 2020/2021: 

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 74 - 71 41 

26-41-M/01 Elektrotechnika 4 roky denní 77 - 76 41 

65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 4 roky denní 108 - 99 54 

53-41-M/03 Praktická sestra 4 roky denní 120 - 103 54 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky denní 69 2 70 30 

29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní 35 4 39 18 

Celkem 483 6 458 238 
 

4.2. Kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 
 

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 
ZŠ po nástupu do školy v září 2020), 

• 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 2020/2021 byl 
rozhodující počet bodů získaných hodnocením uchazeče podle průměrného prospěchu z povinných 
předmětů v druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy, nebo v druhém pololetí předposledního 
vysvědčení a v prvním pololetí posledního vysvědčení ze základní školy (pro žáky končící základní 
vzdělání v jiném než 9. ročníku). 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 
z druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy, nebo v druhého pololetí předposledního 
vysvědčení a z prvního pololetí posledního vysvědčení ze základní školy. 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 2020/2021 
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.  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.  
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. 
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4.3. Přestupy, opakování ročníku, přijetí do vyššího ročníku, změna studijního oboru, 
zanechání vzdělávání a přerušení studia 

 

 

Opakování ročníku ve školním roce 2020/2021 

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

Strojírenství 2 1 - - 

Elektrotechnika - - - 1 

Hotelnictví  2 1 - - 

Praktická sestra 3 1 1 - 

Cukrář  1 1 1 - 

K-Č: Kuchař 1 - - - 

K-Č: Kuchař-číšník 
pro pohostinství 

1 - - - 

Celkem 
10 4 2 1 

17 

 

 

Přerušení vzdělávání v průběhu školního roku 2020/2021 

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

Zdravotnický asistent - - - 1 
Hotelnictví - 1 - - 
Cukrář  - 1 - - 

Celkem 
- 2 - 1 

3 

 

Přestup z jiné školy v průběhu školního roku 2020/2021 

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

Hotelnictví  2 1 - - 

Praktická sestra 5 -  - 

K-Č: Číšník-barman  3 1 - - 

K-Č: Kuchař 1 -   

Cukrář  3 - 1 - 

Celkem 
14 2 1 - 

17 

Změna oboru vzdělání v průběhu školního roku 2020/2021 

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

Elektrotechnika 1 1 - - 
Praktická sestra 2 - - - 
K-Č: Kuchař 2 - 5 - 
K-Č: Kuchař-číšník pro 
pohostinství 

2 - - - 

K-Č: Číšník-barman 6 1 - - 

Celkem 
13 2 5 - 

20 
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Přijetí do vyššího ročníku v průběhu školního roku 2020/2021 

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

Hotelnictví - - - 1 

Zdravotnický asistent - - - 2 

Praktická sestra – večerní   - 1 - - 

K-Č: Číšník-barman - - 3 - 

Celkem 
- 1 3 3 

7 

Zanechání vzdělání v průběhu školního roku 2020/2021 

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

Strojírenství - 2 3 1 
Elektrotechnika 1 2 1 1 
Hotelnictví  10 2 - - 
Praktická sestra, 
Zdravotnický asistent 

8 3 4 - 

Praktická sestra – večerní  - 1 - - 
K-Č: Kuchař - 3 - - 
K-Č: Kuchař-číšník pro 
pohostinství 

1 1 - - 

K-Č: Číšník-barman 1 6 1 - 
Cukrář  4 1 - - 

Celkem 
25 21 9 2 

57 
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 5.  Výsledky výchovy a vzdělávání 

5.1. Celkový prospěch žáků v 2. pololetí školního roku 2020/2021 (stav k 30. 9. 2021):  
 

 Počet žáků  
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Technické obory 313 26 249 38 

Gastronomické obory 370 29 295 46 

Zdravotnické obory 227 33 181 13 

Celkem 910 88, tj. 9,7% 725, tj. 79,7% 97, tj. 10,6% 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Porovnání studijních výsledků žáků v jednotlivých oborech vzdělání 
 

Studijní výsledky k 30. 9. 2021 u denního studia 1. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 39 2 2,24 22,43 0,18 
Elektrotechnika 38 4 1,97 18,31 0 

Hotelnictví  41 11 2,23 35,41 2,96 
Praktická sestra 54 4 2,24 28,59 0 

Učební obory 48 8 2,29 67,50 5,53 
Celkem 220 29, tj. 13,% - - - 

 

Grafické vyjádření studijních průměrů 
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Studijní výsledky k 30. 9. 2021 ve 2. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 41 5 2,61 27,60 1,87 
Elektrotechnika 27 2 2,00 24,62 0 

Hotelnictví  41 9 2,32 21,51 0,96 
Praktická sestra 44 3 2,35 46,81 0,04 

Učební obory 49 10 2,26 47,02 1,85 

Celkem 202 29, tj. 14,4% - - - 
 

Studijní výsledky k 30. 9. 2021 u večerního studia ve 2. ročníku 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Praktická sestra 18 0 1,51 12,22 0 
Celkem 18 0, tj. 0% - - - 

 
 

Grafické vyjádření studijních průměrů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Studijní výsledky k 30. 9. 2021 ve 3. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 43 5 2,29 24,86 1,23 
Elektrotechnika 21 5 2,10 16,46 1,54 

Hotelnictví 47 1 1,97 23,25 0 
Zdravotnický asistent 52 2 2,19 30,84 2,81 

Učební obory 54 7 2,20 22,85 1,90 
Celkem 217 20, tj. 9,3% - - - 
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Grafické vyjádření studijních průměrů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Studijní výsledky k 31. 8. 2021 ve 4. ročníku 
 

Obor 
vzdělávání 

Prospělo Neprospělo 
Studijní 
průměr 

Průměr 
zameškaných 
hodin na žáka 

Průměr 
neomluvených 
hodin na žáka 

Strojírenství 39 5 2,28 19,24 1,25 
Elektrotechnika 27 10 2,18 21,84 0,15 

Hotelnictví 44 0 2,26 21,49 0,00 
Zdravotnický asistent 46 4 2,22 38,96 0,00 

Celkem 156 19, tj. 12,2% - - - 

Grafické vyjádření studijních průměrů 
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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 2021) 

Počet žáků 
konajících 
opravnou 

zkoušku v září 
2021 

Počet žáků, kteří 
mohou konat 

opravnou 
zkoušku v roce 

2022 

Počet žáků, kteří 
již nemají 

možnost konat 
opravné zkoušky 

175 175 0 9 3 2 

 
Přehledné výsledky maturitních zkoušek – jarní termín 
 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných 
konat MZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Strojírenství 44 4 37 22 
Elektrotechnika 37 7 28 7 

Hotelnictví  44 16 27 25 
Zdravotnický asistent 50 16 31 14 

Celkem 175 43, tj. 24,6% 123, tj. 70,2% 9, tj. 5,2% 

 
Grafické vyjádření úspěšnosti jednotlivých maturitních oborů vzdělávání v jarním termínu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34  

Maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky  
 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných konat MZ 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Strojírenství 3 0 3 0 
Elektrotechnika 2 0 0 2 

Hotelnictví  1 0 0 1 
Zdravotnický asistent 3 0 3 0 

Celkem 9 0 6, tj. 66,7% 3, tj. 33,3% 

Grafické vyjádření úspěšnosti maturitních oborů v náhradním termínu a opravné maturitní zkoušky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přehledné výsledky maturitních zkoušek – jarní a podzimní termín 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných 
konat MZ 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Strojírenství 44 4 40 0 
Elektrotechnika 37 7 28 2 

Hotelnictví  44 16 27 1 
Zdravotnický asistent  

 denní forma 
50 16 34 0 

Celkem 175 43, tj. 24,6% 129, tj. 73,6% 3, tj. 1,8% 
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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 2021 

Počet žáků 
konajících 
opravnou 
zkoušku 

v září 2021 

Počet žáků 
konajících 

opravnou zkoušku 
v prosinci 2021 

Počet žáků, 
kteří budou 
opakovat 

některou část 
zkoušky v roce 

2022 

Počet žáků, 
kteří již nemají 
možnost konat 

opravné 
zkoušky 

 
61 
 

61 0 3 0 0 nebo 2 0 

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 16 9 7 0 0 

Kuchař 
8+1 

po zkoušce prof. 
kvalifikace 

2 7 0 
 

0 

K-Č pro pohostinství 11 1 7 2 1 
Číšník, servírka 25 16 8 1 0 

Celkem 61 28 (45,9 %) 29 (47,5 %) 3 (5 %) 1 (1,6 %) 

Grafické vyjádření závěrečných zkoušek učebních oborů v jarním termínu 
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Opravné závěrečné zkoušky – září 2021 
 

Obor vzdělání 
Počet žáků 

oprávněných konat ZZ 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

K-Č pro pohostinství 2 0 2  

Číšník, servírka 1 0 0 1 nedostavila se 

Celkem 3 0 2(67 %) 1 (33 %) 
 

Grafické vyjádření v náhradním termínu a opravné závěrečné zkoušky – září 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16 9 7 0 

Kuchař 9 2 7 0 
K-Č pro pohostinství 11 1 9 1 

Číšník, servírka 25 16 8 1 

Celkem 61 28 (45,9 %) 31 (50,8 %) 2 (3,3 %) 

 
Závěrečnou zkoušku mohlo konat 61 žáků, kteří úspěšně ukončili 1. pololetí třetího ročníku učebních 
oborů – speciální úprava dle OOP č. j. MSMT – 3258/2021-1, 2 pro školní rok 2020/2021 a zákona 
94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.  
Závěrečná zkouška se konala ze dvou částí – praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.  

Celkem konalo závěrečné zkoušky v řádném a opravném termínu 61 žáků. Výuční list s vysvědčením 
získalo 59 absolventů tj. 96,7 % (loni 87 %) a 2 žákyně neprospěly (nedostavily se bez omluvy) 
tj. 3,3 % (loni 13 %). Mají možnost konat opravnou zkoušku v prosinci 2021, jestliže se řádně přihlásí. 

5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 
 

5.5.1. Výchovné poradenství 
 

Činnost výchovných poradců ve školním roce 2020/2021: 

Výchovné komise – nevhodné chování žáka, konzultace s rodiči, spolupráce s TU, UOV 
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Žák – žákyně třídy Návrh výchovného opatření 

1. M Důtka ŘŠ za nevhodné vyjadřování a agresivní chování vůči spolužačce. 
1. M Důtka TU za nevhodné verbální vyjadřování vůči spolužačce. 

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

Žák – žákyně třídy Návrh výchovného opatření 

2. M Důtka ŘŠ za 60 neomluvených hodin. 
2. L Důtka ŘŠ za 34 neomluvených hodin. 
2. L Důtka ŘŠ za 34 neomluvených hodin. 

1. K Důtka ŘŠ za 92 neomluvených hodin. 
3. E Důtka TU za 26 neomluvených hodin. 
3. C Důtka ŘŠ za 16 neomluvených hodin. 
2. L Důtka ŘŠ za 27 neomluvených hodin. 
1. T Důtka ŘŠ za 103 neomluvených hodin. 
1. T Důtka TU za 27 neomluvených hodin. 
2. C Důtka ŘŠ za 15 neomluvených hodin. 
2. C Důtka ŘŠ za 22 neomluvených hodin. 
3. A Důtka ŘŠ za 39 neomluvených hodin a neodpovědný přístup k řešení výchovných 

problémů. 
2. K Důtka TU za 28 neomluvených hodin. 
3. K Snížený stupeň z chování na 3 za 96 neomluvených hodin. 
1. L Důtka ŘŠ za 69 neomluvených hodin. 
2. K Důtka ŘŠ za nevhodné chování k UOV a 7 neomluvených hodin. 

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

Žák/žákyně třídy Důvod výchovného pohovoru 

2. L 13 neomluvených hodin.  

2. L 3 neomluvené hodiny. 

2. H 7 neomluvených hodin. 

3. L 2 neomluvené hodiny. 

2. C 8 neomluvených hodin. 

2. H 10 neomluvených hodin. 

2. L 13 neomluvených hodin.  

2. L 3 neomluvené hodiny. 

 
V průběhu školního roku 2020/2021 se konalo celkem 18 výchovných komisí. Navrženo a realizováno 
bylo: 

- 4 důtky TU  
- 13 důtek ŘŠ 
- 1 snížený stupeň z chování na 3. 

 

Většina výchovných komisí a pohovorů byla uskutečněna on-line prostřednictvím aplikace Teams –
Office 365. 
Dne 24. 6. 2021 bylo na klasifikační poradě za 2. pololetí 2020/2021 rozhodnuto o snížení stupně 
z chování na 2 u 1 žáka ze 3.D za neomluvenou absenci ve výši 28 hodin a za pokus o podvod 
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u 1 žákyně ze 3.A za neomluvenou absenci ve výši 124 hodin a u 1 žákyně z 1.K za neomluvenou 
absenci ve výši 76 hodin. 
 

Bez konání VK bylo uděleno: 
 

- 23 důtek TU 
- 37 napomenutí TU 

 

Realizováno bylo celkem: 
 

- 45 pochval TU 
- 59 pochval ŘŠ 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

• Ke konci 2. pololetí 2020/2021 bylo ve škole celkem 57 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Z toho podpůrná opatření 3. stupně měla 1 žákyně, podpůrná opatření 2. stupně mělo 
52 žáků a podpůrná opatření 1. stupně měly 4 žákyně.  
 

• 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 
(formuláře KPPP, SPC).  
 

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

 

• Vhodné podmínky u závěrečných zkoušek učňovských oborů měli 4 žáci – 3 žáci třídy 3.K (ústní 
a praktická část) a 1 žákyně třídy 3.L (ústní část).    

 

• Vhodné podmínky u maturitních zkoušek – PUP MZ – SPUO-1 mělo přiznáno 17 žáků - 5 žákyní 
ze 4.A, 1 žákyně ze 4.B, 1 žák ze 4.C, 3 žáci ze 4.D, 4 žáci ze 4.E, 1 žákyně ze 4.H, 1 žákyně 
4.T. Opravnou MZ konal 1 žák (v minulém školním roce třída 4.C), kterému bylo přiznáno PUP, 
až v tomto školním roce. Se všemi žáky byly vyplněny pro KPPP dotazníky k MZ. 
 

Individuální vzdělávací plán 

• Spolupráce s KPPP Zlín. 

• Byl realizován u 8 žáků – 1 žákyně z 1.K, 1 žákyně z 1.M, 1 žák ze 2.K, 1 žákyně ze 2.L, 1 žák 
ze 2.E, 1 žák ze 3.K, 1 žákyně ze 3.L, 1 žák ze 3.D – IVP ukončen ke konci 1. pololetí 
2020/2021. 

• Spolupráce s TU, vyučujícími jednotlivých předmětů. 

• Konzultace s žákem, rodiči žáka. 

• Na konci školního roku vyhodnocení IVP ve spolupráci s KPPP Zlín. 
 
Činnost školního psychologa 

• V prvním pololetí školního roku 2020/21 navštívilo školní psycholožku 28 žáků (16 z hotelové, 
7 ze zdravotnické a 5 z průmyslové části školy). 3 žáci docházejí na pravidelné konzultace.  

• V rámci psychologického poradenství žáci řeší problémy ve vztazích v třídním kolektivu, zejména 
ve spojení s komunikací na sociálních sítích a vztahy v rodinném prostředí. Velkou pozornost 
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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. Podle potřeby zařazujeme i skupinovou práci ve třídě 
zaměřenou na podporu sociálních dovedností a zlepšení vztahů v třídním kolektivu.  

• Část školního roku bylo psychologické poradenství omezeno z důvodu protiepidemických 
opatření, ale i v této době docházeli žáci i rodiče na osobní konzultace. Četné byly potíže 
s nezvládáním distanční výuky. Během pracovní povinnosti žáků zdravotnických oborů 
v nemocnici byly konzultovány negativní zážitky z nemocniční praxe i obtíže s přípravou 
na maturitní zkoušku. V závěru školního roku se pak řešila obtížná adaptace některých žáků 
na prezenční výuku, ztráta studijních návyků a případné studijní neúspěchy. Poradenství 
se týkalo zejména volby jiného studijního oboru, motivace k pokračování ve studiu a k přípravě 
na doplňkové a opravné zkoušky.  

5.5.2. Kariérové poradenství 

V průběhu školního roku 2020/2021 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 VŠ (nabídka oborů, termíny Dnů otevřených dveří nebo online 
prezentací, termíny přijímacích zkoušek, požadavky pro přijímací zkoušky) 

• nabídky vzdělávání na SOŠ (nabídka oborů, podmínky nástavbového studia, termíny přijímacích 
zkoušek nebo online prezentací, požadavky pro přijímací zkoušky) 

• nabídky stipendií, brigád a jiných pracovních příležitostí 
 

Informace byly předávány žákům hlavně elektronicky, také prostřednictvím nástěnky určené školnímu 
kariérovému poradenství, distribucí informačních letáků a tematických časopisů.  

Jako nejvíce efektivní ze všech aktivit školního kariérového pracoviště se jeví individuální konzultace. 
S ohledem na epidemiologickou situaci probíhaly jak prezenční, tak distanční formou. Zaměřovali 
se hlavně na vlastní poradenskou činnost pro profesní rozhodování. Dále je žáci využívali jako pomoc 
při vyplňování přihlášek na VŠ a SŠ nebo k poskytnutí zpětné vazby po otestování webovou aplikací 
Salmondo. Tato aplikace umožňuje žákům lépe pochopit vlastní potřeby a motivace pro profesní 
orientaci. 

Služby kariérové poradny využívali také ostatní žáci školy a jejich rodiče z velké části v případech, 
kdy měli pochyby o správné volbě studovaného oboru. 

5.5.3. Prevence rizikového chování ve škole 

Školní rok 2020/2021 byl velmi specifický v důsledku situace, spojené s opatřeními v rámci šíření 
epidemie. Přechod na distanční výuku home office značně limitoval rozsah činnosti v rámci prevence. 
Činnost preventistů se soustředila na poskytování intervenčních služeb žákům a poradenství. 
V několika případech byl zprostředkován kontakt s psychologem, výchovným poradcem a proběhly 
jednotlivé konzultace s rodiči v prostředí aplikace Teams. Nejvíce se řešila témata prokrastinace 
a absence vůle spolupracovat u některých žáků. S ohledem na velkou náročnost období bylo 
postupováno individuálně s ohledem na rodinné zázemí a podmínky žáků. Informace o možnosti 
kontaktovat metodiky prevence byla umístěna na webových stránkách školy. 
Činnost žákovského parlamentu ve školním roce 2020/2021 byla přerušena z důvodu 
epidemiologických opatření 
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5.5.4. Oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

Ve školním roce 2020/2021 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 začala první část a v průběhu roku probíhaly další části Fyzikálního elixíru na GUH, 
kterého se zúčastnily paní učitelky Mgr. Marie Šiková, Mgr. Jarmila Červenková a Mgr. Lenka 
Ševčíková. V září jsme se také zapojili do dopravně-osvětové kampaně „Evropský týden mobility“ 
– Evropský den bez aut, která se konala z důvodu opatření proti nemoci Covid-19 bez oficiálních 
akcí. Mgr. Alena Koníčková promítla žákům prvních ročníků v rámci ekologické výchovy film 
Základní znaky života. Během školního roku se také uskutečnilo setkání Kabinetu učitelů biologie 
a přírodopisu, tentokrát jen online formou. Mgr. Alena Koníčková uspořádala na škole charitativní 
sbírku a prodala 500 ks žlutých kytiček (výtěžek 10 300 Kč). Peníze jdou na podporu boje proti 
rakovině. V rámci adaptačních kurzů prvních ročníků se uskutečnilo několik akcí, např. projekt 
Zlínského kraje Správnou cestou, kdy třídy 1.H, 1.L a 1.E pod vedením třídních učitelek Mgr. 
Hany Kročové a Mgr. Radmily Chromkové si prohlédly zámek a zahrady v Lednici nebo Mgr. 
Andrea Kuchtová seznámila třídu 1.B s hlavními památkami města Uherské Hradiště. Také Mgr. 
Michal Tanner se svou třídou 1.K navštívil středisko Help v rámci adaptačního kurzu. Mgr. Josef 
Dvořáček a Mgr. Pavel Šupka s třídami 3.D a 4.D podnikli už tradiční exkurzi na Dlouhé Stráně 
a prohlédli si přečerpávající vodní elektrárnu a vyslechli doprovodný program. 15 učitelů SŠPHZ 
se domluvili na cyklovýletu jižní Moravou. 

• Z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole po většinu roku vzhledem k nemoci Covid-19 jsme hlavně 
pracovali distanční formou výuky a většina aktivit proběhla online. V rámci ekologické výchovy 
shlédly třídy 1.C, 1.D, 1.E, 1.H, 1.T film Putování s pravěkými lidmi. Mgr. Alena Koníčková 
si poslechla přednášku Ropa a alternativní paliva. 

• V březnu Mgr. Ševčíková Lenka absolvovala přednášku Radioaktivita, f-prvky a jaderná paliva. 
Třídy 1.C, 1.D, 1.E, 1.H, 1.T shlédly film Obnovitelné zdroje energie. 1.D prošla 
s Mgr. Marií Šikovou virtuální prohlídkou Temelína a třída 1.E s Mgr. Lenkou Ševčíkovou 
absolvovala také besedu a virtuální prohlídku vodní elektrárny. 

• V dubnu jsme se zapojili do oslav Dne Země na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti – vše 
tentokrát bez oficiálních aktivit. Třídy 1.C, D, E, H, T uviděly v rámci výuky biologie film Lidské 
tělo. 

• V květnu proběhl tradiční cyklistický výlet deseti učitelů naší školy do okolí Radějova. 

• V červnu proběhly sportovní aktivity – např. 1.A, 1. K uskutečnily vycházku do přírodní památky 
Park Rochus po vedením Mgr. Kláry Jaluvkové a Mgr. Katky Motyčkové nebo taktéž 
1. K absolvovala sportovní dopoledne s Mgr. Michalem Tannerem. Proběhl také výukový den 
v ZOO Lešná – Expozice Afrika, kterého se zúčastnily třídy 1.B a 1.M pod vedením 
Mgr. Andrey Kuchtové, Mgr. Jarmily Červenkové, Mgr. Ivy Slámové a Mgr. Soni Juračkové. 
V celostátní online soutěži v cestovním ruchu „Vítejte u nás“ získaly 5. místo žákyně ze třídy 2. H. 
Student třídy 1.D zvítězil v krajském kole v soutěži Enersol – Alternatívní zdroje energie 
v kategorii Energie a popularizace a postoupil do celostátního kola. Třída 2.B odjela do Brna se 
svoji třídní učitelkou Mgr. Petrou Voráčovou, aby si prohlédla výstavu Body Worlds.  
 

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

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

• V září jsme zahájili pokračováním v projektu „Recyklohraní“, kdy žáci i zaměstnanci školy mají 
možnost bezplatně odevzdávat drobný elektroodpad, tonery, mobilní telefony a baterie 
do sběrných nádob a zúčastnit se dalších doprovodných soutěží. Garantem Recyklohraní 
ve škole je Mgr. Alena Koníčková.   
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• nástěnky na budově Z (Klimatická změna, Voda, Doprava, Jídlo a Energie). 

• zasedání žákovského parlamentu. 
 
5.5.5. Pochvaly a výchovná opatření 
 

Ve školním roce 2020/2021 bylo uděleno celkem 59 pochval ředitele školy. Pochvaly ředitele školy byly 
uděleny za zodpovědný přístup k pracovním povinnostem a obětavou pomoc ve zdravotnických 
zařízeních při mimořádně náročných podmínkách během koronavirové epidemie, za reprezentaci školy, 
za vynikající úspěchy v různých soutěžích a olympiádách a za dlouhodobé vynikající studijní výsledky. 
Dále bylo uděleno 45 pochval třídního učitele. 

Ve školním roce 2020/2021 udělila ředitelka školy v zastoupení důtky 13 žákům zejména 
za neomluvenou absenci vyššího rozsahu a za nevhodné chování. Dále bylo uděleno 23 důtek třídního 
učitele většinou za pozdní omlouvání absence, absenci na odborném výcviku a nevhodné chování vůči 
vyučujícím. Bylo uděleno 37 napomenutí třídního učitel zejména za drobné prohřešky proti školnímu 
řádu. 
 

5.5.6. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2020/2021 
 

 Počet – 1. pololetí Počet – 2. pololetí 

2 – uspokojivé 0 2 

3 – neuspokojivé 0 1 

5.5.7. Absence žáků 
   

Pololetí 
Absence Absence 

celková 

Průměr 

na žáka omluvená neomluvená 

1. pol. 31 785 464 32 249 35,44 

2. pol. 26 786 1 126 27 912 30,68 
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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 2020/2021 byly některé semináře a školení realizovány nad rámec plánu. 
Je to dáno nabídkou školení odborných firem během roku. Naopak velká většina školení v daném 
školním roce se uskutečnila z důvodu epidemiologické situace v ČR – COVID-19 formou webináře. 
Pedagogové pokračují v projektu přírodovědného vzdělávání, tkz. kabinety a jsou zapojeni do projektu 
Šablony II.  
 
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 

4/5 6/8 

- - 

PK cizích jazyků 3/3 6/8 
PK přírodních věd 4/6 5/5 

PK strojírenství 1/1 1/1 
PK elektrotechniky a IKT 4/4 9/10 
PK ekonomiky a obchodu 

a gastronomie 
3/7 9/14 

PK – ošetřovatelství 1/1 7/8 

Celkem 20/27 42/53 - - 

Ostatní školení 3/3 2/2  

 
Školení organizovaná školou: Škola On-Line a individuální školení dle požadavků pedagogů. 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení OFFICE 365 (každý se zúčastnil 4 školení) 
v počítačových učebnách školy. Lektorem byl Mgr. Jaromír Zapletal. 
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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 25. ročník této soutěže, a to koncem března. Školního kola 
SOČ se zúčastnili 3 soutěžící, kteří představili celkem 3 projekty v kategorii 10 Elektrotechnika. Soutěž 
hodnotily jednotlivé odborné komise složené ze zástupců pedagogického sboru různých škol. 

• 10 Elektrotechnika 

Do okresního kola SOČ, které se uskutečnilo distančním způsobem on-lin v Uherském Hradišti postoupili 
a umístili se tito žáci: 

Kategorie Třída Práce 

10 Elektrotechnika žák třídy 4.E Adaptivní brzdové světlo – 3. místo 

10 Elektrotechnika žák třídy 4.D Střídač 12V/230V – 2. místo 

10 Elektrotechnika žák třídy 4.E Ekologický vařič s TEČ – 4. místo 

  
Do krajského kola, které se uskutečnilo on-line na konci dubna postoupili a umístili se tito žáci: 

 

Kategorie Třída Práce 

10 Elektrotechnika žák třídy 4.E Adaptivní brzdové světlo – 7. místo 

10 Elektrotechnika žák třídy 4.D Střídač 12V/230V – 4. místo 

10 Elektrotechnika žák třídy 4.E Ekologický vařič s TEČ – umístění 
 

7.2. Ostatní odborné soutěže a aktivity 
 

7.2.1. Odborné soutěže  
 

Soutěž Kategorie Umístění 

Kraje pro bezpečný internet SŠ účast v celostátním kole 

Energetická olympiáda SŠ účast v krajském kole 

Student EEICT 2020, VUT Brno SŠ úspěšní řešitelé 

Bobřík informatiky SŠ účast online 

Kybernetická bezpečnost SŠ účast online 

Soutěž dětí a mládeže v programování SŠ 1. místo v krajském kole 

 
7.2.2. Přírodovědné, společenskovědní soutěže a soutěže v cizích jazycích 
 

Soutěž Kategorie Účast 

Fyzikální olympiáda krajské kolo účast 2 žáků  

Enersol 2020 celostátní kolo 1 práce 

Logická olympiáda nominační kolo – SŠ účast  

Olympiáda v anglickém jazyce krajské kolo  účast 1 student 
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7.2.3. Soutěže žáků gastronomických oborů a oborů služeb 

Soutěž Kategorie Účast 

Profi Go Brno – turistický produkt 
cestovní ruch, celostátní 
s mezinárodní účastí 

5. místo, obor HOT 

7.2.4. Soutěže žáků zdravotnického oboru 

Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci byly takřka všechny plánované soutěže zrušeny, 
nebo přesunuty do dalšího školního roku. 
 

Soutěž Kategorie Umístění 

Psychologická olympiáda Školní kolo příprava, realizace 

Psychologická olympiáda Krajské kolo příprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5. Aktivity v oblasti zdravotnických a sociálních služeb 
 

Aktivita Termín 

100% žáků 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent a několik žáků 3. ročníků 
oboru Praktická sestra bylo angažováno v Uherskohradišťské nemocnici a. 
s. a v ústavech sociální péče regionu v rámci Nařízení vlády o pracovní 
povinnosti žáků zdravotnických oborů. Odpracovali měsíčně desítky hodin 
v rámci pomoci se zabezpečením péče o klienty těchto zařízení. 

říjen 2020 až květen 2021 

... další plánované akce byly zastaveny – důsledek protiepidemických 
opatření stran provozu školských zařízení 

 

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. 

 

Ve školním roce 2020/21 žádné sportovní soutěže neprobíhaly z důvodu coronavirové epidemie. 
 

7.2.7. Ostatní aktivity a soutěže 
 

Soutěž/Aktivita Kategorie Účast 

Vítejte u nás gastronomická SŠ soutěž online 

Barmanský kurz gastronomická SŠ žáci oboru HOT, K-Č a cukrář 
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 8.  Údaje o výsledcích kontroly provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2020/2021 neprovedla Česká školní inspekce na naší škole žádnou kontrolu. 
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 9.  Základní údaje o hospodaření v roce 2020 
 
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 82 116,49 tis. Kč. 

Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 byly plně čerpány ve výši 79 634 405,00 Kč.   

Na projekt Excelence SŠ UZ 33038 byla čerpána částka 50 660,00 Kč. 

Na projekt ERASMUS+ „NETWORKLINE EUROPE 4,0“ UZ 666 orj 45 byla vyčerpána částka 
49 500,00 Kč. 

UZ 411 fond odměn byl čerpán ve výši 41 685,00 Kč. 

Transfer „OP VVV – PO3 neinvestice – Šablony pro SŠ a VOŠ I.“ UZ 33063 orj.10 jsme čerpali v částce  
1 952 725,00 Kč. 

Transfer „OP VVV – PO3 neinvestice – Šablony pro SŠ a VOŠ II.“ UZ 33063 orj. 60 jsme čerpali 
v částce 819 593,00 Kč. 

Při čerpání přímých nákladů byly použity vlastní zdroje ve výši 191 131,00 Kč. Převážnou část tvoří 
odměny žáků za produktivní práci ve výši 90 751,00 Kč a ostatní OON, z projektu Erasmus+ orj.45 
ve výši 49 500,00 Kč a z projektu INTERREG SK-CR ve výši 50 880,00 Kč. Ostatní přímé náklady byly 
použity na nákup HW – učební pomůcky ve výši 436 324,95 Kč pro zkvalitnění výuky IKT předmětů. 
Nákup IT-učební pomůcky byl realizován ve výši 172 522,75 Kč – zakoupeny dataprojektor, počítače, 
notebook, projektory a plátna. Dále byly zakoupeny v částce 56 497,43 Kč výukové figuríny pro výuku 
odborných zdravotnických předmětů a nástěnné výukové obrazy pro praktickou výuku učebního oboru 
Kuchař. Učební pomůcky byly zakoupeny i z vlastních zdrojů v hodnotě 207 304,77 Kč – nákup 
projektorů a projekčních pláten a učební pomůcky do předmětu tělesná výchova. Z vlastních a cizích 
zdrojů jsme pokryli nákup učebních pomůcek v částce 315 040,31 Kč. Ostatní přímé náklady byly 
čerpány na školení a vzdělávání v částce 49 725,00 Kč, na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců 
7 800,00 Kč, výpisy z dokumentace 2 069,00 Kč a na lékařské prohlídky žáků zdravotnických oborů 
36705,00 Kč. na ochranné pracovní pomůcky 114 279,02 Kč. 

9.1.1.2. Provozní náklady 

Provozní náklady byly čerpány ve výši 14 998,25 tis. Kč. Transfer na provoz činil 9 901 878,00 Kč.  
K navýšení byly použity vlastní zdroje a dotace MŚMT. 

9.1.1.3. Mimorozpočtové zdroje: 

• Město Uherské Hradiště darovalo na projekt Výstava osobností Uherskohradišťska II 
10 000,00 Kč. 

• THERMACUT k.s. daroval peněžní dar v hodnotě 5 000,00 Kč na podporu a rozvoj vzdělávání 
žáků. 

• Víno Zlomek a Vávra s.r.o. Bošice u Blatnice darovala peněžní dar v hodnotě 5 000,00 Kč 
na podporu a rozvoj vzdělávání žáků a na podporu nadaných žáků. 
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9.1.1.4. Rekapitulace nákladů 
                           v tis. Kč 

Celkové neinvestiční náklady na hlavní činnost 97 114,74 
 

Přímé NIV: 82 116,49 
 

Mzdové náklady  60 103,10 
 

Náklady na platy 58 063,43 

Náklady na OPPP 2 039,67 

Zákonné pojištění 20 919,85 

Odvody do FKSP 1 164,82 

Ostatní přímé náklady 1 093,54                                

Z toho: učební pomůcky 436,32 

            školení a vzdělávání 49,73 

            cestovné 0,34 

 
Provozní ONIV: 

 
z toho: 

Náklady na DDHM 

Ostatní nákup materiálu 872,95 

Nákup vody, paliv, energie 2 482,36 

Nájemné 174,50 

Ostatní služby 1 231,23 

Opravy a údržby 2 228,47  

Odpisy majetku 3 379,98 
   

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   

9.1.2. Výnosy v hlavní činnosti 
           v tis. Kč 

Výnosy celkem 97 114,74 
 

Výnosy z vlastních výkonů 2 044,99 
 

z toho:  

obědy školní jídelny  1 315,18  

produktivní práce žáků 537,43 

výnosy z pronájmů 0,00 

Výnosy z prodeje služeb 192,27 

Ostatní výnosy 110,84 
 

Čerpání fondů 449,00 

z toho: FKSP 3,70 

fond odměn 30,00 

rezervní fondy 415,30 
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Výnosy z nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 94 488,45 
 

prostředky SR 82 298,25 

prostředky ÚSC 11 241,40 
 

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 2020 zahrnuje tyto aktivity: 

• Školení – sanitářský kurz, školení Gastro zdravotnické minimum 

• Závodní stravování zaměstnanců ostatních škol a cizích strávníků  

• Pronájmy – učebny, bufety školy, nápojové automaty  
 

Výnosy z DoČ byly        1 196 166,62 Kč                 

Náklady na DoČ činily          952 797,04 Kč       

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl 243 369,58 Kč 

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

Hospodářský výsledek celkem   243 369,58 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2020 vykazuje škola ve výši 243 369,58 Kč. Zřizovatel schválil výsledek 
hospodaření za rok 2020 a přidělení do fondů. 

9.4. Rozdělení HV do fondů hmotné zainteresovanosti: 

• rezervní fond      213 369,58 Kč 

• fond odměn         30 000,00 Kč 

9.5. Fondy organizace 

9.5.1. 411 - Fond odměn 

Z fondu odměn v roce 2020 bylo čerpáno 30 000,00 Kč. 

Zůstatek na fondu odměn k 31. 12. 2019 činil 55 243,00 Kč. 

9.5.2. 412 - FKSP 
 

FKSP byl tvořen přídělem z mezd v celkové výši 1 166 234,00 Kč. Čerpání fondu bylo v souladu 
s vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve výši 643 998,20 Kč.  

Stav fondu k 31. 12. 2020 je 847 565,51 Kč 

9.5.3. 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

V roce 2020 byl tvořen přídělem ze zlepšeného HV roku 2019 ve výši 287 202,37 Kč. 

Čerpání v celkové hodnotě 415 295,78 Kč bylo použito na nákup nábytku, projektorů, projekčních 
pláten na učebny a zakoupení plynového sporáku do cvičné kuchyně pro studijní obor Hotelnictví 
a cestovní ruch. 

Stav fondu k 31. 12. 2020 je 224 259,58 Kč. 
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9.5.4. 414 – Fond rezervní tvořený z ostatních titulů 

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů v roce 2020 byl tvořen peněžními dary ve výši 8 000 Kč. 
Fond nebyl čerpán. 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činil 35 360,00 Kč. 
 
9.5.5. 416 – Fond reprodukce majetku 

Tvorba 

• z odpisů         3 455 154,64 Kč 

• investiční dotace od zřizovatele  26 945 594,64 Kč 
 
Čerpání:                 

• Technické zhodnocení budovy P  26 877 346,05 Kč 

• Oprava a údržba DM           488 769,00 Kč 
 

Časové rozlišení investičních transferů v roce 2020 činí 845 861,02 Kč.          
   

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činil 3 918 127,88 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.:   2019-1-DE03-KA229-059695_3 

Název partnerství:     Vernetzte Produktionslinie Europa 4.0 

Partnerské země:    Německo, Belgie, Island, Norsko, Maďarsko 

Období realizace:     1. 9. 2019 – 25. 5. 2022  

Výše grantu SŠPHZ UH:   27 629 EUR  

Projekt Vernetzte Produktionslinie Europa 4.0 byl zahájen v září 2019 s cílem společně vyvinout 
síťovou výrobní linku s názvem EUROPA, která bude simulovat síťově propojený výrobní proces 
se dvěma pracovními stanicemi – 3D tiskárnou a strojem na třídění čipů. Ve školním roce 2020/2021 
se uskutečnila 3 setkání formou videokonference.   

10.1.2. Erasmus+ 
 

 
 

Grantová smlouva č.:   2020-1-SK01-KA229-078315_2 

Název partnerství:     Let’s exchange sklill! 

Partnerské země:    Slovensko  

Období realizace:     31. 12. 2020 – 29. 4. 2023  

Výše grantu SŠPHZ UH:   19 088 EUR  

Projekt Let’s exchange sklill! si dal za cíl uskutečnit 6 šestidenních vzájemných výměnných pobytů žáků 
2. a 3. ročníku oboru kuchař, kuchař-číšník, číšník-servírka a cukrář, žáků 3. ročníku oboru hotelnictví 
a cestovní ruch, dále dvou společných odborných školení 8 učitelů a vyhotovení brožurky o regionálních 
gastronomických specialitách.  

10.1.3. Erasmus+ 
 

 
 

Grantová smlouva č.:   2020-1-CZ01-KA102-077632 

Název partnerství:     HUNGASTRO+2020 

Partnerské země:    Maďarsko 

Uskutečnění mobility:    1. 11. 2020 – 31. 12. 2021  

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
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
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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Projekt HUNGASTRO+2020 si dal za cíl uskutečnit třítýdenní souvislou odbornou stáž pro 10 žáků 
oboru hotelnictví a cestovní ruch v Danubius Hotel Astoria v Budapešti a pro 10 žáků oborů 
kuchař/číšník a cukrář v GUNDEL Ettermi v Budapešti. Zahraničního pobytu se spolu se žáky zúčastní 
3 učitelé odborných předmětů a 3 učitelů anglického jazyka.    
 

10.1.4. INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 
 

 
 

Smlouva č.:      Z SKCZ304011U818 

Název projektu:      Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce 

Partnerské země:    Slovensko  

Období realizace:     1. 2. 2020 – 31. 12. 2021  

Výše dotace SŠPHZ UH:   137 169 EUR  

Projekt Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce si dal za cíl realizovat společnou 
přípravu vzdělávacích programů za účelem inovace výuky, uskutečnit společné školení pedagogů 
v oblasti programování CNC a robotického manipulátoru, zrealizovat třídenní výměnné stáže 
8 pedagogů a týdenní výměnné pobyty 16 žáků oboru strojírenství. Díky projektu byla modernizována 
technická základna pořízením 4 vrtačkofrézek, 4 soustruhů a 2 CNC frézek v hodnotě 130 tis. EUR. 
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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 osm profesních kvalifikací (3x cukrář, 5 x kuchař – číšník) podle soustavy 
NSK. V minulém roce se nepřihlásil žádný uchazeč k vykonání zkoušek profesní kvalifikace.  
 
11.1.2. Firemní školení a kurzy  

Škola má svoji vzdělávací nabídku v rámci celoživotního učení umístěnou na www.ssphzuh.cz 
a ve školním roce 2020/2021 nezaznamenala díky epidemiologické situaci COVID-19 poptávku 
po žádném kurzu. 
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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 II 

 

 

 

 

Škola zahájila dne 1. 7. 2019 realizaci projektu „Podpora vzdělávání na SŠPHZ Uherské Hradiště II“ 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0./18_065/0015003, jehož cílem je podpořit pedagogické pracovníky a žáky 
školy cestou vhodného výběru tzv. šablon. Díky projektu se tak po celý školní rok 2020/2021 realizovaly 
vítané aktivity školního psychologa, koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli a kariérového 
poradce, pedagogové absolvovali další vzdělávání, zapojili odborníky z praxe do výuky, realizovali 
tandemovou výuku, školní kluby, doučování, projektové dny a vzájemně spolupracovali. Celkový 
rozpočet projektu je ve výši 3 027 186 Kč. Realizace aktivit budou ukončeny k 31. 10. 2021.  
 
12.1.2. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II 

 

 
 
 

 
 

Škola je od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2023 partnerem krajského projektu „Implementace Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. 
Cílem realizace projektu je podpořit školní aktivity polytechnického vzdělávání. Díky projektu škola 
realizuje sdílení dílen pro žáky ZŠ, 5 polytechnických kroužků pro žáky ZŠ, 5 polytechnických kroužků 
pro žáky SŠ a polytechnickou výchovu dětí ze 4 MŠ. V červenci 2021 škola zrealizovala 5 příměstských 
polytechnických táborů. Díky projektu byla zkvalitněna výuka pořízením 6 kusů elektrotechnických 
laboratorních stolů – slaboproud, 2 kusů elektrotechnických laboratorních stolů – silnoproud, setu 
laboratorních skříní s příslušenstvím a 3D měřicího přístroje. Celkový rozpočet projektu 
je 8 143 610 Kč.  
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12.2.  Projekty podporované Zlínským krajem 

12.2.1.  Nákup výpočetní techniky 

 

 

 

V roce 2021 nakoupila škola 26 nových notebooků, 6 nových PC v provedení AiO a 25 nových monitorů 

k notebookům v celkové hodnotě 750 000 Kč. Na nákup výpočetní techniky využila škola účelové 

podpory Zlínského kraje ve výši 240 000 Kč.  

12.3.  Ostatní dotace 

12.3.1. Podpora mládeže a vzdělávání 2020 

 
 
 
 
 

Škola obdržela z programu vyhlášeného Městem Uherské Hradiště na podporu mládeže a vzdělávání 
na 1. pololetí školního roku 2020/2021 grant ve výši 10 000 Kč na realizaci výstavy Osobnosti 
Uherskohradišťska II. 
 
12.3.2. Podpora mládeže a vzdělávání 2021 

 
 
 
 
Škola obdržela z programu vyhlášeného Městem Uherské Hradiště na podporu mládeže a vzdělávání 
na 2. pololetí školního roku 2020/2021 grant ve výši 10 000 Kč na realizaci výstavy Osobnosti 
Uherskohradišťska III. 
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 13.  Údaje o spolupráci s odborovou organizací a organizacemi zaměstnavatelů 
 
13.1. Spolupráce s partnery školy 

Škola kontinuálně rozvíjí a navazuje 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, 
s Technologickým inovativním centrem Zlín, kde vzniká spolupráce v oblasti podpory podnikavosti žáků 
v úzké spolupráci s ředitelem regionální kanceláře ve Zlíně, s MAS Staroměstsko při naplňování 
Místního akčního plánu ORP Uherské Hradiště a MAS Dolní Poolšaví. 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 elektrotechniky. 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, Restaurace – hotel 
Fabrika, 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, Aeromec Kunovice, MMcité 
Bílovice, Yaskawa Czech, Edhouse, Raveo, ARATEC GROUP Uherský Brod, FORMIKA Dolní Němčí, 
Prima Bilavčík Uherský Brod, NIO Uherské Hradiště, Diametral Praha 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 a poskytují finanční dary.  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.   
 

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, spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci inovace vzdělávacích 
programů škola spolupracovala se 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 a MŠ Bílovice, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ Tupesy, ZŠ Boršice, 
ZŠ Babice, ZŠ Staré Město a Academic school. V prvních dvou měsících školního roku se žáci 
těchto ZŠ zúčastňovali technických dílniček. 
 

13.2. Spolupráce s odborovou organizací 
 

Na SŠPHZ Uherské Hradiště působí odborová organizace. Dne 1. 1. 2021 byla dodatkem č. 9 
prodloužena kolektivní smlouva na období do 31. 3. 2022. Předsedou odborové organizace 
je Mgr. Filip Soviš, členy výboru jsou PhDr. Pavlína Mikulcová a Ing. Zdeněk Mikel. 
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 14.  Závěr 
 

V průběhu celého školního roku 2020/2021 jsme se potýkali s výjimečnou situací v souvislosti 
s opatřeními vlády České republiky během pandemie COVID-19.  
Od 5. října 2020 byla vyhlášeným opatřením MŠMT teoretická výuka přesunuta do distanční formy, 
prezenčně jsme učili jen výuku v praktických předmětech. Od 12. října 2020 byla úplně zastavena 
fyzická přítomnost žáků ve škole a celá výuka se přesunula do on-line prostoru. 21. října bylo povoleno 
pouze praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent, které probíhalo v Uherskohradišťské 
nemocnici a.s., a tak jsme předmět Ošetřování nemocných doučili ve 3. a 4. ročníku až do konce 
školního roku.  
Od 4. ledna 2021 byly umožněny prezenčně pouze individuální konzultace ve škole ve formě 1 žák 
1 učitel. Tyto konzultace pedagogové využívali hlavně v praktických předmětech, kde výuka vyžaduje 
specifické podmínky prostředí kde vyučování probíhá.  
Tato situace se opakovala a díky zkušenosti nestagnovala organizace chodu školy. Žáci i učitelé byli 
systematicky připravováni a efektivně se snažili dle dané situace naplnit vzdělávací cíle jednotlivých 
oborů ve zcela nestandardních podmínkách. Při výuce na dálku jsme využívali digitální technologie 
a hledali jsme způsoby, jak navázat komunikaci se všemi žáky, ve všech předmětech, což se plně 
dařilo. Do distančního vzdělávání se zapojila naprostá většina žáků. Hlavní příčinou absence on-line 
komunikace některých žáků byla nízká motivace ke vzdělávání.  
Pedagogové pracovali s ICT technikou v domácím prostředí, nebo ve škole. V distanční výuce 
se podřizovali rozdílným možnostem jednotlivých žáků. Velkou roli při výuce na dálku sehráli naši ICT 
metodici, kteří průběžně nabízeli doškolování a pomáhali pedagogům i žákům s technikou 
i s technologiemi.   

 

V květnu se pokračovala významná investiční akce – odstranění havarijního stavu střešních krytin 
v 2. etapě na budově H. 

Během letních měsíců 2020 se provedly ještě dvě větší investiční akce – sanace venkovního zdiva 
budovy P a spojovacího krčku a rekonstrukce topné soustavy na budově P a D.  
Byla dokončena inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce pořízením a instalováním 
2 kusů CNC frézek. 4 kusů školních vrtačkofrézek a 4 kusů školních soustruhů do školních dílen. 
Z projektu IKAP II bylo pořízeno nové vybavení do elektrolaboratoří ve formě 8 kusů 
elektrolaboratorních stolů zanačky VarioLab a jednoho 3D měřicího přístroje. 
 

V pedagogické oblasti jsme pokračovali v rozvoji a zvyšování kvality ve vzdělávání. Škola pokračovala 
v řešení projektu OPVVV formou zjednodušeného vykazování (tzv. „šablon“).  
Přistoupili jsme k 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. V následujícím školním roce budeme v porovnávacím testování pokračovat.  
Podporovali jsme mimo vyučovací aktivity žáků především v různých typech soutěží, jejichž vynikající 
výsledky patří k významným evaluačním indikátorům.  
Pokračovaly práce v mezinárodních projektech v rámci programu Erasmus+. Pro strojírenské obory 
na téma „Robotika je hra“ a zahájili jsme nové projekty pro gastroobory se slovenskou školou 
a s maďarskou střední školou. Některé aktivity proběhly formou online vzhledem ke karanténní situaci. 
 

Dobré jméno školy významně podporují aktivity žáků a učitelů gastronomických a ošetřovatelských 
oborů. V období epidemiologické krize významně pomáhali žáci i odborné učitelky zdravotnických 
oborů. Tím velmi pozitivně reprezentovali školu při pomoci v péči o pacienty ve zdravotnických 
zařízeních. Největší díl této pomoci byl směrován do Uherskohradišťské nemocnice a.s.  Tradiční 
aktivity žáků a učitelů v oblasti poskytování první pomoci, řešení krizových situací a dárcovství krve, 
krevní plasmy a kostní dřeně přispívají k osvětě a ukazují na příkladné sociální cítění a velký 
entuziasmus našich žáků a zaměstnanců. 
Pozitivního uznání získaly průběžně připravované cateringy s výrobky studené kuchyně a s výrobky 
cukrářů. Pro velký zájem veřejnosti škola někdy nebyla schopna pokrýt všechny poptávky.  
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V rámci rozvoje sociálního partnerství pokračovala úzká spolupráce s firmami zabývajícími 
se elektrotechnickou a strojírenskou výrobou. Byly vytvořeny pracovní týmy k realizaci dohodnutých 
aktivit včetně zapojení odborníků z praxe do výuky a vedení technických kroužků pro žáky základních 
škol. Byly realizovány aktivity směřující ke kariérovému poradenství 

 

Naše škola pořádá prázdninové příměstské tábory, které už mají tradici a jsou velmi oblíbené a žádané. 
Realizujeme kroužky na základních školách, organizuje zážitkové dny pro žáky základních škol na naší 
škole a jiné aktivity přímo na základních školách nebo v terénu.  
 

Zaměřujeme se na intenzivní propagační kampaně s cílem zviditelnit školu na veřejnosti a přesvědčit 
potenciální uchazeče o vzdělávání na naší škole. Důležitou součástí marketingu je i elektronická 
prezentace a komunikace prostřednictvím školního webu, facebooku a instagramu.  

 

Ve školním roce 2020/2021 se toho hodně podařilo. Díky distanční výuce on-line jsme se zdokonalili 
v uživatelské úrovni a dovednostech při práci s informačními a digitálními technologiemi.  
 

Inovujeme ve všech studijních oborech a vyvíjíme se v moderní, dynamickou a konkurence schopnou 
školu. Obstáli jsme ve všech náročných podmínkách – epidemiologických, finančních, konkurenčních 
i kontrolních. Lze konstatovat, že jsme hlavní úkoly spojené s výchovně vzdělávacím procesem 
a s navyšováním úrovně materiálního prostředí a vybavení školy splnili. 
 

Hlavní úkoly školního roku 2021/2022: 
   

1. Oblast výchovy a vzdělávání 

• Reflexe distanční výuky. 

• Doplnění nezvládnutých témat během distanční výuky v minulém školním roce. 

• Pozvolný úvod žáků 1. ročníku, adaptační pedagogická práce v prezenční výuce u žáků 

2. ročníku. 

• Příprava na event. distanční výuku žáků, úprava učebních plánů. 

• Začlenění práce v Teams do výuky ve všech předmětech. 

• V průběhu celého školního roku IKT školení ve spolupráci s metodiky IKT. 

• Tvorba studijního programu oboru Všeobecná sestra, oboru VOŠ, příprava k akreditaci 

na MŠMT. 

• Začlenění inovovaných RVP do ŠVP oboru vzdělání STR, ELT, HOT a provést jejich úpravy. 

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

žáků (září-říjen). 

• Podpora a monitorování žáků ohrožených školní neúspěšností ve spolupráci s kariérovou 

poradkyní. 

• 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). 

• 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. 

• Volba nového výboru SRPŠ. 

• Volba výboru SRPŠ. 
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2. Materiální zázemí školy 
 

• Rekonstrukce přednáškového sálu na budově Z. 

• Rekonstrukce WC na budově Z, 1. etapa. 

• Rekonstrukce učeben OSE a vybudování nové učebny OSE. 

• Vybudování multimediální přírodovědné posluchárny. 

• Klimatizace do přehřívaných prostor a učeben.  

• Instalace venkovních žaluzií na budově H a J. 

• Oprava kotelny na budově H (výměna kotlů). 

• Vybavení nového pracoviště OV v budově P (místo školního bufetu). 

• Modernizace prostředků IKT. 

• Vybudování učebny ekologie na pochůzné terase budovy D. 

• Realizace dalších naplánovaných investičních akcí dle prostředků od zřizovatele. 

• Průběžná estetizace a modernizace učeben a kabinetů. 
 

3. Zapojení do projektů s financováním z jiných zdrojů 
 

a) Mezinárodní projekty: 
 

✓ Erasmus+ Průmysl 4.0 (Německo, Belgie, Norsko, Island a nově Maďarsko) 

✓ Erasmus+ Maďarsko, Budapešť (pro gastroobory) 

✓ Erasmus+ Slovensko, Modrý Kameň (pro gastroobory)  
 

b) KAP – Krajský implementační projekt, 
 

✓ KAP II. (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023) 
 

„Šablony“ II. (od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2021) a „Šablony“ III. (od 1. 11. 2021 do 31. 8. 2022) 

 

c) Účelová dotace MěÚ UH, realizace knihobudky. 
 

d) Aktivity při zajišťování sponzorských darů. 
 

4. Rozvoj sociální oblasti 
 

• Edukace žáků a zaměstnanců v souvislosti s hygienickými opatřeními. 

• Prohlubování rozvoje partnerství s firmami, živnostníky, příspěvkovými organizacemi a akciovými 
společnostmi. 

• Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti. 

• Vytvářet na škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce. 

• Rozvíjet environmentální výchovu a její implementace do reálného života. 
 

5. Public relation 
 

• Aktivity budou probíhat s ohledem na nařízená epidemiologická opatření.  

• 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 2020/2021 

• Vlastní hodnocení školy 

• Školní rok 2020/2021 očima kronikářky 
 

16. Seznam zkratek 
 

• Č-B – číšník-barman 

• ČNRDD – Český národní registr dárců dřeně 

• DDM – Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště 

• 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 pedagogicko-psychologická 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 

• PS – praktická sestra 

• 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 

• ÚP – Univerzita Palackého 
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• VOŠ – vyšší odborná škola 

• VP – výchovný poradce 

• VŠ – vysoká škola 

• VŠB – Vysoká škola Báňská 

• VUT – Vysoké učení technické 

• ZK – Zlínský kraj 

• ZP – zákoník práce 

• ZŠ – základní škola 

• ŽP – životní prostředí 

 

 
Datum zpracování zprávy: 13. října 2021 
 
 
 
 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Dana Tománková v.r. 
      zástupce statutárního orgánu 
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