
1 

 

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 
   

 

o činnosti školy ve školním roce 2018  -  2019 
 



2 

 

OBSAH 
 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉHO 

PŮSOBENÍ 

6. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, DALŠÍ KONTROLY 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 

FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

15. PŘÍLOHY 



3 

 

Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy polygrafické - Centru odborné přípravy 

Zlín za školní rok 2018/2019 je zpracována v souladu např. s §§ 10, 11 zákona č. 561/2004 Sb, 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění.  

Uváděné tabulkové údaje jsou použity ze statistických zjišťování Ústavu pro informace ve 

vzdělávání (je uvedeno u jednotlivých tabulek „- zdroj: statistiky UIV“) a vlastních statistických 

zjišťování školy. 

 

 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

● Název školy:    Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 

               

Adresa školy:  Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín  

  

 Odloučená pracoviště: Růmy č. p. 596, Zlín (odborný výcvik – strojaři) 

     Růmy č. p. 1548, Zlín (odborný výcvik – polygrafie) 

     Nám. T. G. Masaryka č. p. 2700, Zlín (domov mládeže 1 

     a školní jídelna, modelovna – zpracovatelský obor) 

Růmy č. p. 4050, Zlín (domov mládeže 2 + odborný 

výcvik strojaři – programování CNC, zpracovatelské 

dílny) 

71. budova areálu Svit, nezařazeno v Rejstříku škol a 

školských zařízení, výuka v bezplatném pronájmu 

prostor firmy ZPS FN, (odborný výcvik – strojaři) -  

 

● Zřizovatel:             Zlínský kraj 

 Adresa zřizovatele:     Třída T. Bati 21, 61 90 Zlín  

 

● Ředitel školy:                  Ing. Jiří Charvát 

 Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Miroslav Gajdošík  

          

● Kontakt na zařízení: 

 Telefon: 577 573 100 

 web:  www.spspzlin.cz,  e-mail:  spsp@spspzlin.cz 

 IZO :   108 040 909 

 IČ :  144 50 500 

REDIZO:  600 171 051 

    

 pracovník pro informace: Mgr. Miroslav Gajdošík, miroslav.gajdosik@spspzlin.cz 

 

● Datum zřízení školy:         1. 1. 1991 

 Datum zařazení do sítě:    1. 9. 1996 

 

● Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:  

 Střední škola      1 110 žáků 

 Domov mládeže       450 lůžek 

 Školní jídelna     1 050 strávníků 

 

http://www.spspzlin.cz/
mailto:spsp@spspzlin.cz
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 Hlavní předmět činnosti:  Poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění ubytování  

                                             a stravování. 

 

Doplňková činnost: a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

     b) Hostinská činnost 

     c) Obráběčství 

     d) Zámečnictví, nástrojařství 

      

Hlavní předmět činnosti a doplňková činnost je zakotvena ve Zřizovací listině Střední 

průmyslové školy polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín a jejích číslovaných dodatcích. 

 

 Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín zabezpečuje 

vzdělávání a výchovu ve tříletých a čtyřletých studijních oborech zaměření: 

23 - Strojírenství a strojírenská výroba 

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

32 - Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 

63 - Ekonomika a administrativa 

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 
 

Škola úzce spolupracuje s významnými firmami Zlínska jako se sociálními partnery, se 

snahou pružně reagovat na potřeby trhu práce (kapitola 14. této výroční zprávy). 

 

● Školská rada byla zřízena ke dni 1. 1. 2006. Novela školského zákona č. 472/2011 Sb., 

si vynutila doplňovací volby do školské rady v roce 2012. Pro nové volební období od 

1. 1. 2018 proběhly ve Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné 

přípravy Zlín v termínu 28. 11. 2017 nové volby do školské rady školy. Školská rada 

má toto složení: 

 

Členové: -  zástupce zřizovatele: MUDr. Miroslav Adámek, jmenován RZK dne  

11. 12. 2017 

-  zástupce žáků a zletilých žáků: pan Ing. Jiří Přívara, zvolen zákonnými 

zástupci žáků a zletilými žáky dne 28. 11. 2017;  

- zástupce pedagogických pracovníků:  Mgr. Veleba Vlastimil, zvolen 

pedagogickými pracovníky školy dne 28. 11. 2017; (předseda ŠR) 
 

 Dne 25. 5. 2017 byla podepsána Smlouva o partnerství mezi Univerzitou Tomáše Bati 

ve Zlíně, fakultou technologickou a Střední průmyslovou školou polytechnickou – 

Centrem odborné přípravy Zlín.  

Cíle a okruhy spolupráce mezi FT UTB a SPŠP – COP Zlín jsou vymezeny v bodech: 

- podpora zájmu žáků školy o technické obory 

- vyhledávání a práce s talentovanými žáky v rámci středoškolské odborné 

činnosti a organizace odborných soutěží 

- práce na přípravě a realizaci společných projektů  

- podpora DVPP – nabídka odborných konzultací učitelům školy 

Spolupráce je ale funkční pouze při praktické výuce našich žáků – obory související 

s plastikářskou technologií – žáci navštěvují v rámci odborných praxí odborná 

pracoviště fakulty technologické UTB. 

 

Dle platného Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, škola sdružuje:  
(údaje k 30. 9. 2018, 31. 10. 2017 výkaz M8/18, R13-01, Z19-01) - zdroj: statistiky UIV 
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Typ 

školy 

Počet tříd Počet žáků 
 

Počet žáků 

na třídu  
 

Přepočtený počet  

všech pedagogických 

pracovníků (R13-01) 

Střední škola (M8/15) 32 831 25,96 79,2 

 

Počet žáků oproti předcházejícímu školnímu roku se zvýšil o 9 žáků, počet tříd se nezměnil. 

Přírůstek počtu žáků se projevil i v přepočteném počtu žáků na třídu – nárůst o 0,27 žáka. 

Trend nárůstu počtu žáků je komentován níže. 
 

Typ 

školského 

zařízení 

Počet 

skupin 

Počet jednotek 

k 31. 10. 2017 

Přepočtený počet 

pracovníků 

Počet žáků na 

přepočtené 

pracovníky 

Domov mládeže* 12 277 13 24,00 

Školní jídelna x 1 044  14 x 
* u DM nejsou zařazeni provozní pracovníci, pouze vychovatelé 

 

Vývoj počtu žáků školy 

 

Vývoj počtu žáků napříč obory ve sledovaném pětiletém období 
 (údaje k 30. 9. školního roku, výkaz M8/13 - 18) - zdroj: statistiky UIV 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu 

2013/2014 27 561 20,78 

2014/2015 27 595 22,04 

2015/2016 29 680 23,45 

2016/2017 30 752 25,06 

2017/2018 32 822 25,69 

2018/2019 32 831 25,96 
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Ve sledovaném období se počet žáků školy zvýšil o 270 žáků, to je 48,13% počátečního stavu. 

Počet tříd se přitom zvýšil o 5. Při teoretickém stavu naplnění pěti nových tříd na 30 žáků, by 

nárůst odpovídal 150 žákům. Je zřejmé, že nárůst počtu žáků se projevuje v naplněnosti tříd na 

současných 25,96 žáků na třídu (nárůst o 5,18 žáka/třída), což se projevuje na ekonomickém 

zefektivnění výuky.  

 

 
 

 

Průměrný počet žáků na třídu je výrazně vyšší, než je republikový průměr pro střední školy 

(22,89 žáků/třída – zdroj: Statistická ročenka školství – MŠMT ČR pro školní rok 2018/2019). 

Předpokládáme, že další výrazný nárůst počtu žáků a navyšování počtu tříd nebude možný 

z kapacitních důvodů – propustnost školy přes praktickou výuku. 

 
 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 

Kód oboru  Název oboru Tříd Počet žáků Poznámka 

3241M01  Zpracování usní, plastů a pryže                                                  1,14 27 Obor dle RVP 

6341M01  Ekonomika a podnikání                                                            2,86 63 Obor dle RVP 

2345L01 Mechanik seřizovač                                                               8 239 Obor dle RVP 

2641L01  Mechanik elektrotechnik                                                          4 112 Obor dle RVP 

3453L01  Reprodukční grafik pro média                                                     4 114 Obor dle RVP 

Obory ukončené maturitní zkouškou - celkem 20 555  

 

2351H01  Strojní mechanik                                                                 3 67 Obor dle RVP 

2356H01  Obráběč kovů                                                                     3 80 Obor dle RVP 

3452H01  Tiskař na polygrafických strojích                                                2,1 34 Obor dle RVP 

3457H01  Knihař                                                                           0,9 17 Obor dle RVP 

2651H02  Elektrikář - silnoproud                                                          3 78 Obor dle RVP 

Obory ukončené výučním listem - celkem 12 276  

CELKEM všechny obory studia 32 831 
(údaje k 30. 9. 2018, výkaz M8/18) - zdroj: statistiky UIV 
 

Efektivitu výuky zajišťuje snížení počtu víceoborových tříd, ve školním roce 2016/2017 bylo 

vyučováno 7 oborů ve víceoborových třídách napříč všemi ročníky studia, ve školním roce 

20

21

22

23

24

25

26

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Průměrný počet žáků na třídu
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2017/2018 počet oborů ve víceoborových třídách poklesl na 4, tento stav byl i v roce 

2018/2019. Ve školním roce 2018/2019 byl vyučován obor 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů 

a pryže pouze ve 2. – 4. ročníku, pro 1. ročník studia se v přijímacím řízení nepodařilo zajistit 

dostatečný počet žáků pro efektivní otevření oboru. Malý zájem o tento obor vede k revizi 

stávajícího zaměření oboru dle ŠVP „Design a zpracování spotřebních výrobků“ tak, aby obsah 

studia byl pro zájemce o obor atraktivnější, při zachování uplatnitelnosti na trhu práce.  

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP „Asistent podnikatele“), který byl otevírán 

vždy ve víceoborové třídě společně s oborem 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže tak 

byl ve školním roce 2018/2019 v prvním ročníku otevřen jako málo četná třída o počtu 19 žáků. 

 

Všechny obory jsou vyučovány dle RVP, u oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač je od 

školního roku 2015/2016 vedle tradičního zaměření „Programování CNC strojů“ zařazeno 

zaměření nové – „Technolog plastikářské výroby“, ve sledovaném školním roce měl tedy své 

první absolventy. Studijní program se v praktické výuce liší od 2. ročníku, v teoretické výuce 

jsou studijní programy stejné pro 1. a 2. ročník, v odborných předmětech se při shodné hodinové 

dotaci liší náplň odborných předmětů od 3. ročníku. Škola tak vychází vstříc požadavkům 

plastikářských firem na odborně vzdělané techniky v plastikářském průmyslu.  

 

Ke zkvalitnění výuky plastikářského zaměření oboru škola ve školním roce 2018/2019 

budovala přístavbu nových plastikářských dílen, výuka v těchto dílnách bude zahájena do 

konce kalendářního roku 2019.   
 
 

 V maturitních oborech 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 26-41-L/01 Mechanik 

elektrotechnik a 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média mohou žáci po 3. ročníku 

studia získat i výuční list v příbuzném oboru v rámci pokusného ověřování organizace 

a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním 

listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových 

vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání 

L a H (č. j.: MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. června 2012). Ve školním roce 2018/2019 

se závěrečné zkoušky dle modelu L+H uskutečnily popáté. Obava, že po zisku výučního 

listu již žáci ztratí motivaci k dalšímu studiu v maturitním vzdělání, se nenaplnila, 

odchod žáků je minimální. Přesto se ale jeví, že někteří žáci, ač pokračují ve studiu ve 

čtvrtém, maturitním ročníku, již nejsou motivováni k zisku maturitního vzdělání  

a „spokojí“ se pouze z již získaným výučním listem. Závěrečné zkoušky probíhají ve 

schématu jednotné závěrečné zkoušky v samostatném termínu po závěrečných 

zkouškách oborů ukončených výučním listem.  

 

 Obory 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-56-H/01 Obráběč kovů jsou zařazeny do 

„Programu podpory řemesel Zlínského kraje“. Od roku 2018/2019 jsou do programu 

podpory zařazeny i obory 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích a 34-57-H/01 

Knihař. Žákům podporovaných oborů bylo vyplaceno 488 000,-. 

 

 V květnu 2019 škola podala žádost Zlínskému kraji na: 

 1. Zápis čtyřletého oboru 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma 

vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru 100; 

2. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 63-41-M/01 

Ekonomika a podnikání, denní forma vzdělávání, ze 120 na nejvyšší povolený počet 

žáků v oboru 40; 

3. Změna zařazení oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní 

forma vzdělávání, na dobíhající 



8 

 

Nově zařazovaný obor by rozšířil nabídku technického vzdělávání školy. Reaguje tak 

na požadavky trhu práce v oblasti průmyslové informatiky, automatizace a robotiky. 

Pro výuku oboru bude využíváno odborné zázemí stávajících elektro oborů, které škola 

upravuje a zároveň buduje nové prostory odborných učeben pro elektrotechniku, 

výpočetní techniku, automatizaci, mechatroniku a robotizaci. Výše nákladů na 

vybudování a modernizaci učeben v rámci IROP byla v loňském roce 21 159 499 Kč. 

Zařazení oboru 18-20-M/01 Informační technologie do vzdělávací nabídky by umožnilo 

znovuotevření oboru 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ve víceoborové třídě. 

Výuka by tedy probíhala ve třídě stejné kategorie oborů M, při stejné hodinové dotaci  

a společné výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, výuka by se tedy dělila pouze na 

předměty odborného zaměření. 

 

● Způsob zabezpečení odborné praxe, respektive odborného výcviku, přehled pracovišť: 

 

- vlastní pracoviště:   počet dílen  kapacita žáků 

     strojírenské obory   9   100 

     polygrafie    7   46 

     elektro    8   90 

      zpracování plastů, pryže a usní 2   20 
 

- smluvní pracoviště soukromých firem: 

obor    smluvní firmy   

strojírenství   30    

elektro    24    

polygrafie    16 

    

 

Počet smluvních firem, které umožňují výuku na odborném výcviku našich žáků se meziročně 

zvýšil o 3 firmy, trend umísťování žáků na smluvní pracoviště je správný, zájem firem je vyšší, 

než počty žáků které škola může do odborného výcviku ve firmách umístit, škola si tedy může 

vybírat, do kterých firem žáky umístí. Výrazně se zvýšil počet smluvních firem u oborů 

polygrafie – z 9 na 16, nárůst 7 firem. 

 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 
 

Pracovníci školy ve školním roce 2018/2019 

 

 k datu 31. 12. 2018 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Pedagogičtí pracovníci: 97 91,2525 

- učitelé 49 45,9707 

- vychovatelé 13 12,3333 

- učitelé OV 34 31,9785 

- asistent pedagoga 1 1 

Nepedagogičtí pracovníci 52 49,7460 

CELKEM 149 141,0285 
(statistiky UIV- P1-04, 1. – 4. čtvrtletí 2018) 

 

Vyšší věkový průměr pedagogických i nepedagogických pracovníků se promítá do  průměru 

vyšších tarifních mezd pracovníků. 
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Vedení školy ve školním roce 2018/2019 

 

 k datu 30. 9. 2018 

 Počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Vyučovací 

povinnost/hod. 

Ředitel školy 1 1 2 

Zástupci ředitele: 5 5 x 

- teoretické vyučování 2 2 16 

- praktické vyučování 1 1 2 

- výchova mimo vyučování 1 1 16 

- ekonomický úsek 1 1 x 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 

 k datu 30. 9. 2018 

Fyzický počet 53 

 přepočtené úvazky (zaokrouhleně) 

Všichni pracovníci: 49,432 

- THP 12,350 

- Provozní prac. - kuchyň 14 

- Ostatní pracovníci 23,082 

 

 

Pracovní zařazení nepedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019: 

 

 k datu 30. 9. 2018 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky (zaokrouhleně) 

Nepedagogičtí pracovníci: 53 49,432 

- zástupce ředitele 1 1 

- sekretářka  2 2 

- samostatná účetní 3 3 

- referent majetkové správy 2 2 

- GDPR 1 0,250 

- vrátná 6 4,832 

- kuchyně 14 14 

- technický pracovník-údržba 4 4 

- uklízečka 11 11 

- bezpečnostní pracovník 4 3,250 

- správce IKT 2 2 

- technolog 2 1,1 

- pracovnice výdejny nástrojů 1 1 

 

Počet pracovníků školy je stabilizovaný, absence pracovníků je nízká, obměna pracovních 

míst je způsobena převážně odchody pracovníků do důchodu. 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

V průběhu školního roku 2018/2019 probíhá přijímací řízení pro následný školní rok 

2019/2020. 

 

Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2019/2020: 

 

Kód  Název Délka 

studia 

Počet 

přihlášených 

Přijatí k  

31. 5. 2019 

Přijatí k  

31. 8. 2019 

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 4 0 0 0 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 0 0 0 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 4 60 51 29 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 87 75 60 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 4 59 42 28 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 3 9 9 14 

34-57-H/01 Knihař 3 12 12 8 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 48 39 30 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3 40 36 20 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 3 52 42 30 

Rok 2019/20 CELKEM x 367 306 218 

Rok 2018/19 CELKEM x 486 365 241 
(údaje k 31. 5. 2019, výkaz S-5-01/19) - zdroj: statistiky UIV; vlastní zjišťování 
 

Přijímací řízení ke vzdělávání probíhalo v souladu s platným zněním §§ 59, 60, 60a a 60b 

zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č.353/2016 Sb., o přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.  

Počet přihlášených žáků výrazně poklesl oproti předcházejícímu roku, než v předcházejícím 

roce - 119 přihlášek, pokles počtu přihlášek ale není dramatický, protože oborová absorpce 

v technických oborech se začíná blížit naplněnosti – viz výše celkové počty žáků.  

Vzhledem k dostatečnému počtu odevzdaných přihlášek v 1. kole přijímacího řízení škola 

nevyhlašovala 2. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů, 2. kolo bylo vyhlášeno do oborů 

vzdělávání ukončených výučním listem - 23-51-H/01 Strojní mechanik, 34-52-H/01 Tiskař na 

polygrafických strojích a 34-57-H/01 Knihař.  

Znepokojivý je pokles počtu přihlášek do strojírenských učebních oborů 23-51-H/01 Strojní 

mechanik (- 15 přihlášek) a 23-56-H/01 Obráběč kovů (- 20 přihlášek). Stavy přijatých žáků 

v těchto oborech ale byly v průběhu přijímacího řízení doplněny z uchazečů, kteří nebyli přijati 

na maturitní studium, u oboru Strojní mechanik byl stav přijatých žáků uzpůsoben možnosti 

optimálního počtu žáků na učební skupinu dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. 

Nižší počet podaných přihlášek byl částečně zapříčiněn i tím, že škola nemohla z rozhodnutí 

zřizovatele otevřít maturitní obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Tento obor 

byl vyučován ve víceoborové třídě spolu s oborem 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže. 

Přestože obor 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže je vyučován ve Zlínském kraji pouze 

na naší škole a patří k tradičně nabízeným oborům, zájem o tento obor není natolik dostatečný, 

aby škola v souvislosti s ekonomikou výuky nabízela tento obor k výuce v málo četné třídě  

o počtu 7 - 12 žáků. Proto škola tyto obory neměla zařazeny do přijímacího řízení pro školní 

rok 2019/2020. 
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Počty přihlášek v přijímacím řízení - porovnání počtu    

         

Obory ukončené maturitní zkouškou 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ekonomika a podnikání (AP) 62 17 20 14 18 24 23 29 0 

Mechanik seřizovač (MS) 36 37 65 90 118 114 124 81 87 

Mechanik elektrotechnik (ME) 57 42 44 61 41 36 68 69 60 

Reprodukční grafik pro média (RM) 117 67 65 42 63 71 79 66 59 

Zpracování usní, plastů a pryže (ZU) 26 18 27 19 15 15 15 10 0 

CELKEM maturitní obory 298 181 221 226 255 260 309 255 206 

(údaje k 31. 5. 2019, výkaz S-5-01/19) - zdroj: statistiky UIV 

   

 

 

Obory ukončené výučním listem 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Strojní mechanik (SM) 20 28 24 35 52 58 58 55 40 

Obráběč kovů (OK) 25 27 40 45 60 78 62 68 48 

Elektrikář – silnoproud (ES) 22 24 23 19 43 32 49 64 52 

Tiskař na polygrafických strojích (TI) 16 8 13 10 11 12 15 24 9 

Knihař (KN) 12 6 9 3 10 12 20 20 12 

CELKEM učební obory 95 93 109 112 176 192 204 231 161 

           

CELKEM VŠECHNY OBORY 393 274 330 338 431 452 513 486 367 

  (údaje k 31. 5. 2019, výkaz S-5-01/19) - zdroj: statistiky UIV 
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Podmínky přijímacího řízení 

Přijímání do maturitních oborů bylo podmíněno účastí a splněním přijímací podmínky danou 

testy společnosti CERMAT, a výsledky studia ze základní školy. Do oborů vzdělání 

ukončených výučním listem se přijímací zkoušky nekonaly. 

Reálný počet přijatých žáků do prvního ročníku vzdělávání je srovnatelný s předcházejícím 

rokem (-23 přijatých uchazečů, -1 otevíraná třída ve školním roce 2019/2020), dochází ovšem 

ke stavu, kdy je škola na hranici absorpční kapacity. 

Dle platné legislativy je průběh přijímacího řízení administrativně, finančně a časově značně 

náročný. Administrace přijímacího řízení a potvrzení přijetí zápisovým lístkem komplikuje 

odvolací řízení a celé přijímací řízení neúměrně prodlužuje.  

Kritéria přijímacího řízení - popis 
 

V souladu s platnou legislativou byla kritéria zveřejněna do konce ledna 2019 na webových 

stránkách školy. Kritéria přijímacího řízení byla stanovena samostatně do oborů vzdělávání 

ukončených maturitní zkouškou a samostatně u oborů ukončených výučním listem. 

Přijímací řízení do oborů ukončených maturitní zkouškou 

O pořadí přijímaných uchazečů do maturitních oborů rozhodoval celkový dosažený počet bodů 

dle testů CERMAT a bodového zisku z výsledků vzdělávání ze základní školy. Procentuální 

poměr 60:40 v celkovém počtu bodů preferuje bodový zisk testování CERMAT, 

pravděpodobně vstřícnější a spravedlivější vůči uchazečům by byl poměr opačný, který by 

preferoval dlouhodobější výsledky vzdělávání žáků ze základní školy.  

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria: 

a) celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení, 

b) počet bodů získaných z prospěchu ze základní školy, 

c) počet bodů získaných v přijímacích zkouškách, 

d) průměr známek v 1. pololetí 9. třídy základní školy, 

e) průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy základní školy. 

Přijímací řízení do oborů ukončených výučním listem 

O pořadí přijímaných uchazečů do oborů ukončených výučním listem rozhodoval celkový 

dosažený počet bodů dle stanoveného systému.  
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Při shodnosti počtu bodů jsou rozhodující kritéria dle pořadí: 

f) průměr známek za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, případně prospěchu 

posledního hodnocení, 

g) průměr známek v 1. pololetí 9. třídy, 

h) průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy, 

i) průměr známek z matematiky v osmé a deváté třídě ZŠ. 

j) průměr známek z českého jazyka v osmé a deváté třídě ZŠ. 

k) průměr známek z cizího jazyka v osmé a deváté třídě ZŠ. 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ  
(zdroj: vnitřní statistiky školy) 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2018/2019 - II. pololetí, denní studium: 
 

 Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Průměrná 

známka 

Zanechalo 

studia, jiné 

SPŠP - COP 802 23 728 42 2,52 18 

- obory s MZ 538 20 494 24 2,47 10 

- obory s VL 264 12 234 18 2,58 8 
 

● Oproti počátku školního roku počet žáků poklesl o 18 žáků. Odchody žáků ze vzdělávání 

byly způsobeny převážně nevhodnou volbou oboru řešenou přestupem na jinou školu. 

Prospěchové výsledky žáků se oproti předcházejícímu roku výrazně nezměnily, průměrná 

známka na vysvědčení se zhoršila o 0,03 stupně. Při celkovém nárůstu počtu žáků na 

konci školního roku 2018/2019 oproti předcházejícímu školnímu roku ve stejném období  

o + 6 žáků se snížil počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním o - 4 žáky (u maturitních 

oborů), u učebních oborů se počet zvýšil o +3 žáky. Počet prospívajících žáků odpovídá 

celkovému nárůstu počtu žáků. Škola zapojena projektu „Šablony“  

(č. pr. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004719), ve kterém se ve dvou bězích zapojilo  

28 a 29 pedagogů do „doučování žáků ohrožených školním neúspěchem“. V rámci 

projektu bylo v odpoledním vyučování nad rámec výuky odučeno celkem 912 hodin. 
 

Absence žáků za školní rok 2018/2019 - II. pololetí: 
 

Třída Absence 

Celkem Omluvená Neomluvená Omluvená 

max. 

Neomluvená 

max. celková průměr celková průměr 

SPŠP - COP 48 025 47 138 59,5 887 1,08 x x 

- obory s MZ 32 411 31 753 58,8 658 1,15 260 71 

- obory s VL 15 614 15 385 60,3 229 1 123 35 
 

● Oproti předcházejícímu školnímu roku škola zaznamenala přes mírný nárůst celkového 

počtu žáků výrazný pokles celkového počtu hodin absence – 3 566 hodin. Celkově se 

snížil se průměr omluvené absence v přepočtu na žáka - 10 omluvených hodin na  

59,5 hodiny. Pokles absence lze vysledovat u oborů ukončených výučním listem  

(- 3 659 hodin), naopak nárůst počtu hodin absence se registrujeme u maturitních oborů 

(+ 93 hodin, to ale odpovídá vyššímu počtu žáků maturitních oborů o + 11 žáků). Výše 

neomluvené absence se ale zvýšila o + 169 vyučovacích hodin. Výrazný podíl zvýšené 
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neomluvené absence zjišťujeme u maturitních oborů (nárůst o + 192 hodin). Zvýšený 

počet neomluvené absence lze vysvětlit i důslednější kontrolou absence u žáků. 

 Opět se snížila neomluvená absence u žáků oborů ukončených výučním listem, pokles 

ze 423 na 252 (- 171 hodin) ve školním roce 2017/2018, ve školním roce 2018/2019  

o dalších – 23 hodin. Pokles činí 45,86% oproti školnímu roku 2017/2018. Při omlouvání 

žáků škola striktně požaduje splnění podmínek stanovených školním řádem a školskou 

legislativou, neomluvenou absenci řeší se zákonnými zástupci žáků, u plnoletých žáků je 

při vyšší absenci vyžadováno potvrzení lékaře.  
   

Hodnocení ukončení studia maturitními a závěrečnými zkouškami: 
 

 Počet žáků 

v poslední r. 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Jiné (náhradní 

termíny apod.) 

SPŠP - COP 189 10 98 64 17 

- obory s MZ 117 2 51 55 9 

- obory s VL 72 8 47 9 8 

● Počet žáků absolvujících závěrečný ročník zůstal prakticky stejný (+ 9 žáků maturitních 

oborů, - 10 žáků oborů s výučním listem). Přestože počet žáků hodnocení „prospěl 

s vyznamenáním“ se nezměnil (11 žáků), lze zaznamenat významný celkový nárůst počtu 

prospívajících žáků o + 16 žáků (+19 žáků maturitních oborů, - 3 žáci učebních oborů), 

počet neprospívajících žáků se tedy výrazně snížil ze 79 na 64 žáků  

– u maturitních žáků o - 21 žáků. Po výrazném propadu v roce 2017/2018 se tedy výstupy 

absolventů začínají zlepšovat, přesto jsou ale pod úrovní roku 2016/2017 – viz Výroční 

zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016  -  2017. 

 ● U studijních oborů se jeví tradičně jako nejnáročnější maturitní zkouška z matematiky  

a z jazyka českého, u studijních oborů technického zaměření jsou nejnáročnější odborné 

předměty. Nejlepších výsledků dosahují žáci v praktické části maturitní zkoušky  

a v praktické části závěrečné zkoušky. 

● Absolventi naší školy se ve velmi malém procentu objevují v evidenci úřadu práce jako 

nezaměstnaní, dle statistiky ÚP Zlín jsou evidováni 2 absolventi školy. 

Porovnání výsledků společné části maturitních zkoušek v roce 2018 a 2019 

 

Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2018 (celá škola)

Počet konajících

žáků uspěl neuspěl

Didaktický test 99 67 32 32,32

Písemná práce 106 97 9 8,49

Ústní zkouška 99 90 9 9,09

Didaktický test 74 66 8 10,81

Písemná práce 74 68 6 8,11

Ústní zkouška 74 59 15 20,27

Matematika Didaktický test 23 5 18 78,26

Didaktický test 2 2 0 0,00

Písemná práce 2 2 0 0,00

Ústní zkouška 2 2 0 0,00

Neúspěšnost                       

v %

Ruský jazyk

2018

ROK
ZKUŠEBNÍ 

PŘEDMĚT
DÍLČÍ ZKOUŠKA

Počet žáků s výsledkem

Český jazyk a 

literatura

Anglický jazyk
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Tabulky zpracovala Ing. Martina Turečková 

 

Při srovnatelných počtech žáků se procento úspěšnosti napříč všemi obory výrazně zlepšilo. 

Výsledky MZ ve školním roce 2018/2019 lze považovat za velmi úspěšné. Na zlepšení 

výsledků MZ se jistě podílelo zapojení do projektu pomoci žákům ohrožených školním 

neúspěchem „Šablony“ (č. pr. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004719) – viz projektová činnost 

školy. 

 

 

 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek - jaro 2019 (celá škola)

Počet konajících

žáků uspěl neuspěl

Didaktický test 108 87 21 19,44

Písemná práce 115 105 10 8,70

Ústní zkouška 107 96 11 10,28

Didaktický test 93 87 6 6,45

Písemná práce 100 94 6 6,00

Ústní zkouška 92 86 6 6,52

Matematika Didaktický test 12 6 6 50,00

Didaktický test 3 1 2 66,67

Písemná práce 3 2 1 33,33

Ústní zkouška 3 3 0 0,00

2019

Český jazyk a 

literatura

Anglický jazyk

Ruský jazyk

ROK
ZKUŠEBNÍ 

PŘEDMĚT
DÍLČÍ ZKOUŠKA

Počet žáků s výsledkem Neúspěšnost                       

v %

4M1 25 23 13 56,52

4M2 23 22 7 31,82

4ME 23 22 7 31,82

4RM 26 20 4 20,00

4MZ - zprac. 9 6 1 16,67

4MZ - ekon. 7 6 2 33,33

Celkem 113 99 34 34,34

Vysvědčení o maturitní zkoušce - Jaro 2018

Třída
Počet konajících 

žáků
Maturitní vysvědčení % úspěšnosti

Počet 

přihlášených 

4M1 29 28 16 57,14

4M2 30 25 12 48,00

4ME 21 18 11 61,11

4RM 25 20 6 30,00

4MZ - zprac. 6 5 4 80,00

4MZ - ekon. 12 11 5 45,45

Celkem 123 107 54 50,47

Vysvědčení o maturitní zkoušce - jaro 2019

Třída
Počet 

přihlášených 

Počet 

konajících 
Maturitní vysvědčení % úspěšnosti
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Závěrečné zkoušky L+H 
 

Dle pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení 

středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných 

rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého 

vzdělání L a H (č. j.: MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. června 2012) proběhly zkoušky 

ukončené výučním listem již pátým rokem. 
 

Obory 

vzdělání 

Počet žáků 

v ročníku 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Jiné (náhradní 

termíny apod.) 

Mechanik elektrotechnik Výuční list: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 30 3 21 4 2 

Mechanik seřizovač Výuční list: Obráběč kovů 

 52 5 42 4 1 

Reprodukční grafik pro média Výuční list: Reprodukční grafik 

 27 4 21 1 1 

CELKEM 109 12 84 9 4 
 

● Do pokusného ověřování se zapojili všichni žáci předmětných oborů. Výsledky těchto 

závěrečných zkoušek se tak jako výsledek MZ zlepšil od výsledků předchozího roku. Při 

srovnatelném celkovém počtu žáků (pokles -3 žáci) se zvýšil se počet žáků, kteří prospěli 

+ 18 žáků, snížil se počet neprospívajících žáků (- 6 žáků), počet žáků, kteří konali 

zkoušku v jiném termínu (září 2019) se snížil z 19 žáků na 4 žáky. 
  

 Celkový průběh studia v oborech L+H a výsledky pokusného ověřování ukazují na 

správnost trendu zisku jak výučního listu, tak maturitní zkoušky v průběhu studia. U žáků 

ohrožených studijním neúspěchem se kombinací obou certifikátů zvyšuje možnost zisku 

alespoň výučního listu, doba strávená studiem pak není zcela marná. Z výsledků 

přijímacího řízení je zároveň zřejmé, že se nepotvrdila obava o snížení zájmu žáků  

o studium ukončené pouze výučním listem. 
 

 Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Pochvala Počet žáků Nejčastější důvody 

Ředitele školy 61 výborné výsledky ve studiu a reprezentace školy 

v různých soutěžích 

Třídního učitele 75 příkladné plnění zadaných úkolů, dobrý prospěch 

 

Výchovná opatření, podmíněné vyloučení ze školy, napomenutí a důtky  

 

Výchovné opatření Počet žáků Nejčastější důvody 

Podmíněné 

vyloučení ze školy 

16 uděleno zpravidla za opakované porušování školního 

řádu – neomluvená absence 

Důtka ředitele školy 24 převážně porušování školního řádu v souvislosti  

s vysokou neomluvenou absencí, nevhodným 

chováním k vyučujícím, neplněním úkolů ve škole  

Důtka třídního 

učitele 

66 porušování školního řádu: neomluvená absence, 

nevhodné chování ve vyučování a nezodpovědný 

přístup ke školním povinnostem 

 

 



17 

 

Snížený stupeň z chování - II. pololetí 

 

Stupeň Počet žáků Nejčastější důvody 

2. 15 opakované porušování školního řádu, nekázeň v hodinách 

a neomluvená absence 

3. 14 závažné porušování školního řádu a velké množství 

neomluvených hodin 

 

● Počet pochval ředitele školy se meziročně zvýšil ze 49 na 61, oproti školnímu roku 

2016/2017 se počet pochval ředitele školy zvýšil o 33 pochval, tj. nárůst o více než 100 

% - asi máme velmi hodného pana ředitele. Počet pochval třídního učitele se naopak snížil 

z 85 na 75. Předpokládáme, že kladná motivace může vést k celkovému zlepšení výsledků 

vzdělávání a zlepšení klimatu školy. 

 Znepokojující je ale celkový nárůst počtu udělených výchovných opatření a zvýšení počtu 

stupně z chování. Nárůst podmíněných vyloučení ze školy se zvýšil o 7, důtek ředitele 

školy z 9 na 24 (+15). Na závěrečném vysvědčení stoupl počet hodnocení chování jako 

neuspokojivé ze 6 na 14. Ve školním roce 2018/2019 se v 1. ročnících objevily dvě 

mimořádně problémové třídy 1SM a 1OK, kde bylo nutno velmi často kázeňsky 

zasahovat. V těchto třídách byly zaznamenány varující prvky násilí vůči spolužákům  

a šikany. U dvou žáků bylo se zákonnými zástupci těchto žáků dohodnuto ukončení 

studia, jinak by škola musela nekázeň těchto žáků řešit dle § 31 školského zákona 

vyloučením ze školy.  

 Obecné důvody udělení výchovných opatření nevybočují z ustálených porušení školního 

řádu. 

 Veškerá výchovná opatření jsou vždy neprodleně projednána v případě nezletilých žáků 

s jejich zákonnými zástupci ať už telefonicky, nebo, v případě závažných porušení 

školního řádu, ve škole. Jednání s rodiči se zpravidla účastní zástupce ředitele pro 

teoretickou výuku, případně ředitel školy, výchovný poradce a školní metodik prevence. 

 

Údaje o integrovaných žácích 
 

Ve škole studovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 5 žáků s 3. stupněm podpůrných 

opatření. 

Tabulka uvádí žáky s různým druhem postižení, které nevyžaduje zařazení žáka do speciální 

třídy nebo speciální školy. Nejsou zde ale uvedeni ani žáci s běžnými vadami (brýle apod.).  

U žáků byl uplatněn individuální přístup učitelů, popř. byli osvobozeni z hodin tělesné výchovy. 

 

Maturitní obory (4 - leté) 
 

Druh postižení Ročník Počet žáků Poznámka 

Sluchové postižení 2. a 4. 3 2. a 3. stupeň PO (IVP) 

Zrakové postižení  0  

S vadami řeči  2 2. st. PO 

Tělesné postižení 4. 1 3. stupeň PO (IVP) 

S kombinací postižení  0  

Poruchy PAS (autismus) 3. 1 3. stupeň PO Asistent pedagoga 

Se specifickými poruchami učení 1. - 4. 69  
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Učební obory (3 - leté) 
 

Druh postižení Ročník Počet žáků Poznámka 

Sluchové postižení  2 3.stupeň PO (IVP) 

Zrakové postižení  0  

S vadami řeči 1. 1 2. stupeň PO 

Tělesné postižení 2. 1 3. stupeň PO 

Poruchy PAS (autismus)  0  

S kombinací postižení  0  

S mentálním postižením 2. 1 3. stupeň PO (IVP) 

S vývojovými poruchami učení 1. - 3. 32  
 

Vedle vývojových poruch učení byly zjišťovány i významné nemoci, které určitým způsobem 

ovlivňují docházku do školy a tím i studijní výsledky. Převážně se jedná o velké množství 

alergií, vážných astma, diabetes, epilepsie, psychiatrické stavy, ekzémy, skoliózy. 
 

 

6. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Minimální preventivní program v naší škole je realizován pomocí přednášek, besed  

a konzultačních hodin vypsaných školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní. Jako 

zdroj aktuálních informací pro studenty, rodiče i učitele v oblasti prevence slouží stabilně 

nástěnka ve třetím patře vedle sborovny, tedy v místě maximální frekvence pohybu žáků, 

materiály v kabinetě č. 510 a publikace v informačním středisku školy na budově DM.  

Ve školním řádu je pasáž věnující se problematice drog na doporučení policie ČR. Školní řád 

je pak k nahlédnutí na sekretariátu školy, u všech učitelů i na webových stránkách školy. Žáci 

jsou se školním řádem prokazatelně seznámeni na začátku školního roku třídními učiteli  

a poté kdykoliv podle potřeby, tedy např. před akcí konanou mimo budovu školy.  

Ve školním roce 2018/2019 jsme jako výchovná komise řešili případy narušených mezilidských 

vztahů hlavně ve dvou třídách, kdy bylo podezření na šikanu. Kroky, které v těchto třídách byly 

podniknuty, přinesly kýžené ovoce a lze konstatovat, že nedocházelo ani v jednom případě 

k recidivě. Dále jsme se zaměřili na drogovou prevenci a zrealizovali několik aktivit, které se 

dané problematiky týkaly. Škola rovněž spolupracuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou 

poradnou ve Zlíně, Policií České republiky, Unií Kompas, Linkou SOS, Úřadem práce ve Zlíně 

a občanským sdružením Atmosféra. Ve školním roce 2018/2019 proběhly dva kurzy, 

samostatně pro žáky maturitních a učebních oborů, podobně jako v předchozích školních letech. 

Dobrá výchovná práce spočívá především v dennodenní komunikaci se studenty a neustálém 

hledání řešení všech situací, jež přináší jejich běžný život ve škole, v rodině, v domově mládeže 

i jinde. Její součástí je i široce pojatá zájmová činnost, která má preventivní  

a vzdělávací charakter. Jsme si dobře vědomi důležitosti spolupráce s rodiči v rovině primární 

prevence i následného řešení problémového chování. Kvůli posílení vazby učitel – rodič jsou 

každoročně konány první třídní schůzky s rodiči žáků, kteří na naši školu nastupují a to hned  

v prvním týdnu v září. V tomtéž měsíci pak probíhá adaptační pobyt žáků s cílem nejen seznámit 

se navzájem, ale hlavně nastartovat dobré klima v rámci třídy a přenést jej pak do školního 

prostředí. Další možností podání pomocné ruky rodičům či žákům jsou individuální návštěvy, 

kontakt pomocí telefonu či E-mailu. 

Oblast prevence rizikového chování (akce) 
 

Pro žáky prvních ročníků maturitních tříd byl realizován adaptační pobyt na Revice ve 

Vizovicích a pasování prvních ročníků ve spolupráci se školním parlamentem. Dále řada besed, 

akce Příběhy bezpráví, Jak se ucházet o zaměstnání, ples školy a celá plejáda exkurzí, 
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sportovních turnajů apod. Výčet akcí je obsažen v části 8. Aktivity a prezentace školy na 

veřejnosti/Další činnost školy. 

 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou počátkem školního roku (ze zákona) 

proškoleni v oblasti BOZP a PO. V samostatném semináři byli rovněž všichni pracovníci 

proškoleni ze zásad a ochrany GDPR na začátku školního roku. Vzdělávání pedagogů je 

převážně individuální, s delegací ze strany školy. Všichni pracovníci jsou prostřednictvím 

pravidelných porad pedagogů, e-mailové korespondence, nebo informací předsedů 

předmětových komisí seznámeni s aktuální nabídkou DVPP. Pedagogové se v průběhu 

školního roku účastní vzdělávacích akcí, jako např. seminářů k projektovému vyučování, 

k vyučování cizích jazyků a odborných předmětů. Všichni pedagogové se průběžně 

individuálně věnují celoživotnímu vzdělávání ve svých aprobacích. Řada školení, seminářů  

a kurzů je vedena e-learningovou formou a není v přehledu zahrnuta. Účast na Dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků je limitována výší finančních prostředků, vyčleněných 

na toto vzdělávání. 

 

Poř. 

č. 

Název akce Počet 

účastníků 

1 Konference KA101, výzva 2019 2x 2 

2 Seminář pro schválené projekty ErASMUS + KA1 - Brno 1 

3 Leading the Way - Brno 2 

4 Konzultační seminář k MZ a PZ – NIDV Zlín 2 

5 Kurz – Brána jazyků otevřená – 60 hodin ANJ 10 

6 Odborné semináře UTB - Zlín 6 

7 Seminář 3D scan Brno 2 

8 Seminář Solidworks 2018 – Brno, Zlín 2 

9 Konference CAD/CAM - Brno 3 

10 Setkání učitelů výuky CAD/CAM - Plasy 2 

11 Seminář SolidCam ve výuce - Brno 2 

12 Kurz certifikace CSWA, školitel Solidworks - Praha 1 

13 Seminář Aktuální úprava úřední korespondence 2 

14 Výuka práva na SŠ - Brno 1 

15 Seminář Zacházení s chemickými látkami ve škole - NIDV 1 

16 Road show Microsoft – Zlín 2 

17 Školení Microsoft – 4x 6 

18 Seminář Cesty k rozvoji matematické gramotnosti – Zlín 2x 2 

19 Konference k primární prevenci rizikového chování 2 

20 GeoGebra – software výuka matematiky 4 

21 Temat. Školení k výuce mechatroniky 2 

22 Konzultační seminář k maturitním zkouškám – NIDV Zlín 2 

23 Motivační vzdělávání vyučujících AJ 6 

24 Veletrh Polygraf Praha 2 

25 BVV Brno 5 

26 Exkurze Dormer Pramet s.r.o. Šumperk 5 

27 Seminář obrábění Dormer Pramet s.r.o. Šumperk -Zlín 3 

28 Seminář SOLIDCAM - Brno 2 

29 ABB robotika - Zlín 2 
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30 Učebnice Oxford – Olomouc 2x 2 

31 ICT kompetence – Uherské Hradiště 1 

32 Seminř pro učitele TV a trenéry – UTB Zlín 3 

33 Školení BOZP v hodinách TV - Olomouc 4 

34 Pedagogický kabinet – matematika, Zlín 4x 2 

35 Využití médií ve výuce DEJ - Zlín 1 

36 Schůzky výchovných poradců – Zlín 3x 1 

37 Další neurčené semináře a školení didaktiky výuky 5 

38 Další tematická odborná školení a semináře pedagogických prac. 28 

 

DVPP vychovatelů Domova mládeže 

V domovech mládeže pracují pedagogičtí pracovníci s odpovídajícím vzděláním pro práci 

s mládeží. V DM1 od září nastoupil jeden mladý nový pan vychovatel, který si dokončuje 

kvalifikaci na UP V Olomouci a to získáním pedagogického minima pro práci vychovatele,  

v DM2 mají v současné době ukončena studia ke zvyšování kvalifikace všichni pracovníci. 

V DM1 – využívá 1 pedagogický pracovník (po absolvování studia) ke své práci i kvalifikaci 

se zaměřením na výchovné poradenství. Všichni pracovníci domova mládeže se účastnili 

školení BOZO a PO, první pomoci. 

 

 

8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků Zlínským krajem: 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyl školou navržen žádný pedagogický pracovník k ocenění. 

 

Odborná činnost: 
 

SPŠP – COP Zlín byla ve školním roce 2018/2019 účastníkem a pořadatelem řady akcí  

a soutěží v nejrůznějších oblastech a odvětvích: 

 

Název soutěže, akce/pořadatel Počet 

žáků 

Termín Nejvyšší 

dosažen

á úroveň 

Umístění Zajišťoval 

Mezinárodní soutěž v oblasti 

fotografie a médií FOTO 

Brigáda 2018, Bratislava  

2 13. - 15. 9. 

2018 

- (Adam 

Hruboš a 

Vojtěch 

Vyhlídal, 

4RM ) 

Bc. Šarmanová Jana, 

OV polygrafie 

Soutěž v programování – MSV 

Brno 
4 30. 10. 2018 ČR výstava OV 

Workshopy s žáky ZŠ 400 
říjen 2018 

květen 2019 
- 

Propagace 

školy 
OV 

106. – 107. Výstava fotokroužku 

OKAMŽIKY – S ZLÍN (Očima 

a objektivem) Budovy školy 

SPŠP- COP Zlín 

 2. 1. -15. 4. 

2019 

ČR Propagace 

školy 

OV polygrafie 

F. Látal  
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Školení učitelů teorie a 

odborného výcviku od ABB 

Robotics na průmyslovou 

robotiku v rozsahu – Operátor a 

Seřizovač 

3  11. 2. - 15. 2. 

2019 

škola Školící 

centrum 

ABB 

Robotics 

Ostrava 

Učitelé teorie a OV 

Soutěž „O nejlepší návrh 

výrobku“ 

5 4. 3. 2019 škola Odborná 

soutěž 

Zpracovatelský obor 

SOČ – školní kolo 6 14. 3. 2019 škola Odb. sout. MO, PD, PO 

Počítačové modelování 3D 5 8. 3. 2019 škola Odb. sout. DE 

Počítačové kreslení 2D - školní 

kolo 

8 11. 3. 2019 škola Odborná 

soutěž 

ZM 

Soutěž 3D - Solidworks 3 20. 3. 2019 ČR Odb. sout. DE 

Soutěž CAD kreslení 3 21. 3. 2019 škola Odb. sout. DE 

108. Výstava fotokroužku 

OKAMŽIKY – S ZLÍN (Štítná 

Nad Vláří) 

 
4. 3.- 15. 4. 

2019 

ČR Propagace 

školy 

OV polygrafie 

F. Látal  

ZLATÝ PILNÍK – mezinárodní 

soutěž zručnosti oboru strojní 

mechanik 

1 26. 3. 2019 ČR soutěž OV  

strojaři 

109. Výstava fotokroužku 

OKAMŽIKY – S ZLÍN 

(Slavičín) 

 
29. 3. -29. 4. 

2019 

ČR Propagace 

školy 

OV polygrafie 

F. Látal  

Kovárna VIVA – kovářský 

výcvik 
22 

11. – 15. 3. 

2019 
- škola OV 

110. Výstava fotokroužku 

OKAMŽIKY – S ZLÍN (Zlín, 

radnice) 

 
1. 5. – 30. 5. 

2019 

ČR Propagace 

školy 

OV polygrafie 

F. Látal  

111. a 112. Výstava fotokroužku 

OKAMŽIKY – S ZLÍN (Budovy 

školy SPŠP- COP Zlín 

 
15. 4. - 30. 9. 

2019 

ČR Propagace 

školy 

OV polygrafie 

F. Látal  

Svářečský kurz 3. ročním strojní 

mechanik 

17 1. 4. – 31. 5. 

2019 

škola výuka OV 

strojaři 

Mezinárodní soutěž dovednosti 

mladých grafiků (Budovy školy 

SPŠP- COP Zlín)  

20 

žáků 

10 

škol 

9. 4. – 12. 4. 

2019 

mezináro

dní 

3. místo 

Blanka 

Máčalová, 

Jan Lekeš 

Mgr. B. Kubaláková, 

OV polygrafie 

26. mezinárodní veletrh 

reklamy, médií a polygrafie, 

Praha, 3RM 

28 9. – 11. 4. 

2019 

 výuka Teorie ML, SC 

Soutěž – Cena nadace J. Pivečky 5 26. 6. 2019 ČR Odb. sout. MO 

113. Výstava fotokroužku 

OKAMŽIKY – S ZLÍN (Život 

kolem nás) Vsetín 

 1. 7. – 31. 7. 

2019 

   

Odborné stáže a spolupráce 

s Filmové ateliéry ve Zlíně 

28 po dobu 

celého 

školního roku 

- Výuka a 

propagace 

školy 

OV polygrafie 

Odborné stáže a spolupráce 

s Knihovnou Františka Bartoše a 

Antikvariátem knih ve Zlíně 

28 po dobu 

celého 

školního roku 

- Výuka a 

propagace 

školy 

OV polygrafie 
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Školení učitelů teorie a 

odborného výcviku od ABB 

Robotics na průmyslovou 

robotiku v rozsahu – 

Programovací a simulační SW 

Robot Studio Basic 

3 

učitel

é 

1. 4. – 5. 4. 

2019 

 SPŠP – 

COP Zlín 

Učitelé teorie a OV 

Školení učitelů odborného 

výcviku elektrotechnických 

oborů od ABB Robotics na 

průmyslovou robotiku v rozsahu 

– Programátor YuMi – 

kolaborativní robotika 

2 

učitel

é 

4. 6. – 6. 6. 

2019 

 

 SPŠP – 

COP Zlín 

 

 

Učitelé teorie a OV 

Stretech - prezentace prací žáků 

technických oborů 

5 5. 6. 2019 VUT 

Praha 

Propagace 

školy 

MO, PD, VK 

 

Ve školním roce 2018/2019 se škola stala pořadatelem Mezinárodní Dovednosti mladých 

grafiků, která se konala 9. - 12. dubna 2019. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 škol, z toho tři ze 

Slovenska. Naše škola získala 3. místo ve třech disciplínách a celkové třetí pořadí. Školu 

reprezentovali žáci 3. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média – Blanka Máčalová a Jan 

Lekeš. 

 

Exkurze:  
 

1. až 3. ročníky strojírenských, polygrafických a elektro oborů se v průběhu školního roku 

zúčastnili mnoha exkurzí. 
 

Strojírenské obory:  

Mould & Matic Solutions s. r. o., Alois Doležal – DOLAS, GENICZECH – M, s.r.o., ZPS – 

Frézovací nástroje a.s., TAJMAC – ZPS a.s.,   ZAKO Turčín, s.r.o., Tigris spol. s r.o.,GRASPO 

CZ a.s., FLOW TECH, s.r.o., KODIAK print, s.r.o., OBAL PRINT s.r.o., Z STUDIO, s.r.o., 

Greiner packing s.r.o., Continental Barum, s.r.o. 
 

Polygrafie:  

KODIAK print, s.r.o., OBAL PRINT s.r.o., Z STUDIO, s.r.o., Greiner packing s.r.o., 

CARDBOX packing, s.r.o., FATRA Napajedla a.s., Zlinpack, s.r.o., Zálesí a.s., ZlinPack s.r.o., 

Subliprofi, s.r.o., Moravia decor s.r.o., Irisa, výrobní družstvo, Cardboard s.r.o., OFSITO s.r.o., 

AGD PRINT s.r.o. , Obaly Morava a.s., Pokart, s.r.o., Lokart s.r.o., Qstudio s.r.o. 
 

Elektro obory: 

TAJMAC - ZPS výroba rozváděčů, Rozvodna 400 kV Jaříč, Rozvodna 110 kV Mladcová, 

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, Elektrárna - teplárna areál Svit 
 

Zpracovatelé: 

Gala Prostějov, UTB Centrum polymerních systémů, Continental Barum Otrokovice, SPUR 

Zlín, Obzor Zlín, MITAS Zlín, Schatzle shoes Zlín, výstava bakalářských prací FMK UTB Zlín 
 

Všeobecně vzdělávací exkurze: 

Obuvnického muzeum, Galerie Zlín, Výstavy Princip Baťa a o cestách Hanzelky a Zikmunda, 

Dny ETA a další výstavy 14. budova areálu Svit (Baťův institut), Knihovna 15. budova areálu 

Svit, Cominfo a.s.Zlín, HZS Zlín, Zlínské cihelny s. r. o., Kongresové centrum Zlín, Pivovar 

Malenovice s.r.o., Filmový uzel Zlín, areál filmových ateliérů, Zlín, Rudolf Jelinek a.s., 

Vizovice, Zlín ZOO, zámek Lešná. 
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Jazykové vzdělávání: 

 

Název soutěže nebo přehlídky/ 

pořadatel 

Počet 

žáků 

Termín Nejvyšší 

dosažená 

úroveň 

Umístění Zajišťoval 

Maturita nanečisto – did. test 48 únor 2019 škola účast Uč. ANJ 

Maturita nanečisto – writing 40 leden 2019 škola účast Uč. ANJ 

Olympiáda – Jazyk anglický 88 29. 11. 2018 škola účast KS, SL 

Olympiáda – Jazyk anglický 1 15.3.2019 kraj 2. KL 

Olympiáda – Jazyk český 56 29. 1. 2019 škola účast HR, HL 

Literární soutěž O cenu Filipa  

Venclíka  

6 21. 3. 2019 ČR účast HL 

Dne 15. 3. 2019 se v Obchodní akademii Zlín uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v 

anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval student 2M2 Jan Tuša, který v tvrdé konkurenci 

vrstevníků vydobyl krásnou 2. pozici. 

 

Přírodovědné vzdělávání: 

 

Název soutěže nebo přehlídky / 

pořadatel 

Počet 

žáků 

Termín Nejvyšší 

dosažená 

úroveň 

Umístění Zajišťoval 

Přírodovědný klokan 83 11. 10. 2018 škola - VS 

Matematika nanečisto 52 18. 10. 2018 škola - DU, VS 

Matematický klokan – junior, 

student 

76 22. 3. 2018 škola - VS 

 

Sportovní soutěže: 

 

Název soutěže nebo přehlídky / 

kategorie 

Datum Nejvyšší 

dosažená úroveň 

Umístění Počet 

žáků 

Atletika/chlapci 13. 9. 2018 okres 4. 9 

Stolní tenis/chlapci 12. 10. 2018 okres 5. 4 

Házená/chlapci  12. 10. 2018            okres 2.       10 

Basketbal/chlapci 25. 10. 2018 okres 5. 10 

Plavání/chlapci 15. 11. 2018 kraj 2. 7 

Mírová míle 13. 11. 2018 okres 1. 5 

Lyžařský výcvikový kurz 14. - 18. 1. 2019 výuka - 50 

Kopaná 28. 3. 2019 okres 1. 15 

Kopaná 25. 4. 2019 kraj 1.  15 

Juniorský maraton 19. 5. 2019 kraj 10. 10 

Kopaná 22. 5. 2019 Morava 1. 15 

Kopaná 29. 5. 2019 Praha - republika 3. 15 

 

Škola dosahuje průběžně dobrých sportovních výsledků na soutěžích. Významného úspěchu 

dosáhlo družstvo žáků ve fotbale účastí na Poháru Josefa Masopusta, žáci vyhráli okresní kolo, 

krajské kolo a moravské kolo. V republikovém finále v Praze skončili na velmi pěkném 3. 

místě. Rovněž v soutěži plavání se žáci účastnili celostátního kola soutěže. Úspěch žáci školy 

zaznamenali i v soutěži Vizovická míle, kde pravidelně již 10. rokem vítězí ve štafetě chlapců. 



24 

 

Další činnost školy: 
 

Oblast kultury, výchovy, prevence rizikového chování 

 

Datum Akce Počet 

účastníků 

září 2018 Vypracování krizového plánu (metodik, výchovná 

poradkyně, vedení školy) 

5 

3. 9. 2018 Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníků 224 

7. 9. 2018 Sledhe hokej – návštěva turnaje 435 

12. – 14. 9. 2018 Adaptační kurz – Revika 1. ročníky učební obory 89 

17. – 19. 9. 2018 Adaptační kurz – Revika 1. ročníky maturitní obory 115 

27. 9. 2018 Beseda s paní Sosnarovou, Osobité svědectví o životě 

v gulagu 

121 

1. – 3. 10. 2018 Exkurze 4ME Praha 28 

3. 10. 2018 Strojírenský veletrh Brno 95 

11. 10. 2018 Přírodovědný klokan 64 

17. – 19. 10. 2018 Exkurze 4AZ Praha 25 

24. – 26. 10. 2018 Exkurze 4M1, 4M2 Praha 58 

25. 10. 2018 Protidrogový vlak Revolution train 91 

28. 10. 2018 Besedy k 28. 10. v KFB 136 

Říjen 2018 Oslavy 100. výročí vzniku ČSR škola 

14. 11. 2018 Příběhy bezpráví – politický vývoj po roce 1948 98 

16. 11. 2018 Pasování žáků prvních ročníků 237 

20. 11. 2018 Přednášky o jazykovém pomaturitním vzdělávání 124 

23. – 24. 11. 2018 Den otevřených dveří na naší škole 41 

27. 11. 2018 Třídní schůzky s rodiči 80 

29. 11. 2018 Mladý módní tvůrce ČR 2018 10 

20. 12. 2018 Filmové představení Bohemian Rhapsody 815 

21. 12. 2018 Vánoční večírek pro žáky, společenské hry, vánoční 

program s třídním učitelem, promítání filmu, turnaj 

počítačových hrách 

406 

Leden 2019 Úřad práce, beseda na téma Jak se ucházet o 

zaměstnání 

189 

15. 1. 2019 Den otevřených dveří na naší škole 72 

7. 2. 2019 Krajské kolo středoškolské soutěže Ekonomické 

olympiády 

3 

12. 2. 2019 Divadelní představení Drahá legrace 131 

únor 2019 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhých ročníků 80 

12. 2. 2019 Den otevřených dveří na naší škole 35 

březen 2019 Soutěž v modelování v kategorii 3D 8 

8. 3. 2019 Soutěž O nejlepší návrh výrobku 2019 11 

březen 2019 Soutěž v psaní všemi deseti na PC 90 

22. 3. 2019 Ples školy 374 

22. 3. 2019 Matematický klokan 55 

27. 3. 2019 Návštěva sídla OSN ve Vídni 58 

2. 4. 2019 Třídní schůzky s rodiči 64 

11. – 17. 4. 2019 Projektové setkání partnerských zahraničních škol ve 

Zlíně, Erasmus + 

18 
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12. 4. 2019 Divadelní představení Pan Kaplan má svou třídu rád 131 

23. – 26. 4. 2019 Návštěva partnerské školy v Polsku – Chorzow 8 

6. – 11. 5. 2019 Zájezd Londýn 28 

Květen 2019 Filmové klapky – výroba, výstava 15 

26. – 27. 4. 2019 Team building školní samosprávy 15 

4. 6. 2019 Zdivočelá země, diskuze o dozvucích války a 

vyrovnávání se s minulostí 

69 

5. – 11. 6. 2019 Výměnný pobyt žáků a učitelů v Bulharsku v rámci 

Erasmu 

19 

5. 6. 2019 Fakta v zajetí názorů, diskuse o hledání pravdy 

v informacích šířených ve veřejném prostoru 

77 

6. 6. 2019 Limity jsme my, diskuse o zdrojích energie, ochraně 

klimatu a protestech studentů 

72 

12. 6. 2019 Přednáška PČR, protidrogová prevence 101 

18. 6. 2019 Přednáška Zdravý životní styl bez drog 79 

20. 6. 2019  Divadelní představení Saturnin 153 

26. – 27. 6. 2019 Školní výlety, program s třídním učitelem Všichni žáci 

 

 22. 3. 2019 Tradiční akcí se stal ples školy, který proběhl v Kongresovém sále hotelu 

Moskva. Realizační tým tvořili žáci 3. ročníku studijního oboru Ekonomika a podnikání 

a studijního oboru Zpracování usní, plastů a pryže a vybraní pedagogičtí pracovníci. 

Nácvik polonézy byl v režii TK Fortuna Zlín. Úspěch celé akce byl zásluhou také mnoha 

sponzorů, které oslovil realizační tým plesu. 

 

 Škola se výrazným způsobem zapojila do oslav 100. let vzniku ČSR. V rámci oslav se 

žáci zapojili do soutěže o nejlepší tematický komiks, ve vestibulu školy byla umístěna 

panelová výstavka, škola a DM se zapojili do akce Den s českými vlajkami – barevné 

papírové čtvrtky vytvořily v oknech školy jednu velkou vlajku (úvodní foto 

facebookových stránek školy), DM byl vyzdoben v oknech ručně malovanými vlajkami.    

 

 Ve škole pracuje „školní parlament“ pod názvem „Draci“, žáci jsou aktivními členy 

Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje (zasedá v sále Zastupitelstva ZK). 

 

Domov mládeže: 

 

Název soutěže nebo přehlídky / 

pořadatel 

Počet 

žáků 

Termín Nejvyšší 

dosažená 

úroveň 

Umístění Zajišťoval 

Florbal: Turnaj DM zlínského 

regionu ve Zlíně – DM Holešov 

14 

 

22. 11. 2018 Družstvo 

DM1, 2 

Region 

2. místo 

DM 

 

Fotbalový turnaj DM1,2 58  říjen 2018 – 

leden 2019 

Družstva 

DM1, 2 

 DM 

Stolní tenis: Vánoční turnaj DM 

zlínského regionu (org.DM1 

Zlín) 

46 4. 12. 2018 DM1, 2 

+ cizí 

Region 

2., 3., 4, 

5. místo 

DM 

Tradiční vánoční výstava v DM 

SPŠ polytechnické 

76 12. 12.- 19. 12. 

2018 

Veřejnost  DM 
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Volejbal: Turnaj domovů 

mládeže zlínského regionu (6 

týmů po 6ti) 

38 14. 3. 2019 DM1,2 + 

cizí 

DM1-3. 

DM2-

2.místo 

DM 

Turnaj ve volejbale –SZŠ a VZŠ 

Zlín 

7 20. 3. 2019 Družstvo

DM1,2 

5. místo DM 

Turnaj v badmintonu – DM 

Holešov 

4 4. 4. 2019 

 

Družstvo 

DM 

Region 2. 

a 3. místo 

DM 

Jarní výstava s velikonočními 

motivy (spolupráce s ostatními 

DM v regionu- vystavovatelé) 

62 9. 4. 2019 – 17. 

4. 2019 

DM 

v regionu

+ 

veřejnost 

 DM 

Fotbalový turnaj O pohár 

Domova mládeže 

35 14. 5. 2019 DM1,2+ 

cizí 

Region 

DM2-1 

DM1-5 

DM 

 

Součástí SPŠ polytechnické jsou dva domovy mládeže – DM 1 a DM 2 

Pedagogická činnost v domovech mládeže je založena především na každodenní komunikaci 

s ubytovanými žáky a studenty, a v neustálém hledání řešení všech situací, které jim přináší 

jejich běžný život ve škole, v rodině i jinde. Velký důraz byl a je vždy kladen, mimo využívání 

podmínek a prostor domovů ke studiu, také na širokou nabídku zájmové činnosti přímo 

v domovech a na její využívání. Zájmová činnost s pestrou nabídkou měla především 

preventivní, vzdělávací a relaxační charakter a lze ji rozčlenit na sportovní a vzdělávací. 

Abychom rozšířili a zkvalitnili výchovně vzdělávací aktivity v obou DM, zapojili jsme se již 

od měsíce března 2019 do projektu s pracovním názvem PROGRES 2. V rámci projektu jsme 

využili šablony pro organizovanou činnost PROJEKTOVÉ DNY V DM – uskutečnily  se 

dvakrát se zaměřením na výchovně vzdělávací aktivity v dopravní bezpečnosti. V rámci 

PROGRESU 2 byla započata také činnost školního kariérového poradce v DM, kterou lze také 

hodnotit jako úspěšnou. Podařilo se navázat spontánní spolupráci se staršími žáky i maturanty, 

kteří projevili zájem o konzultace k dalšímu studiu, přípravě na pohovory a zpracování CV. 

Vedle toho byla i dobrá komunikace s novými žáky, kteří přestoupili od 2. pololetí na naši školu 

a sledovalo se jejich bezproblémové zvládnutí zapojení se nejen do kolektivu v DM, třídy ve 

škole, praxi, ale zejména jak se adaptovali na nové podmínky a požadavky zvoleného studijního 

oboru. Nutno dodat, že všichni zvládli vše dobře a na konci školního roku byli klasifikováni,  

a bez závažnějších problém postoupili do dalších ročníků. 

Sportovní činnost DM 

Byla co do nabídky velmi pestrá, odpovídala současným požadavkům na trávení volného času 

a byla zaměřena tak, aby se do ní zapojilo co nejvíce dívek i chlapců ubytovaných v domovech. 

Mezi oblíbené aktivity u chlapců lze zařadit fotbal, malou kopanou (246), volejbal (182), 

basket, stolní tenis (163), návštěvy naší posilovny (218), u dívek pak aerobik, cvičení s hudbou, 

cvičení na gymballech, Pilates, jóga, kalanetika (162), návštěvy spinningu, alpinningu, zumby 

(134). Nově byla zařazena aktivita VERTIKON – zájemci se pravidelně zdokonalovali 

v lezeckém umění na lezeckých stěnách – 95 žáků, dále MOOVER – OUTDOROVÉ 

AKTIVITY V TERÉNU – 86 žáků, v blízkém přírodním prostředí kopce Barabáše a Tlusté 

hory. 

Samozřejmostí se stalo organizování vlastních turnajů (pétanque, stolní tenis, šipkách, stolní 

fotbal, malá kopaná, šachové partie) a také účast v různých turnajích pořádaných DM v rámci 

zlínského regionu (viz. tabulka). Turnaje ve stolním tenise organizované pro DM zlínského 

regionu nám pomáhala sponzorovat již tradičně firma Michlovský. 
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V uplynulém školním roce se nám opět podařilo zrealizovat ve spolupráci se sdružením 

Handicap tradiční setkání na závěr školního roku, kdy ubytovaní žáci a žákyně připravili 

netradiční sportovní odpoledne - soutěže pro děti z Handicapu s přátelským posezením  

a opékáním špekáčků.  

Vedle vlastních zájmových aktivit a organizované činnosti skupinou “D“ jako jsou např. 

Pasování prváků, Mikulášská nadílka, Valentýnská diskotéka, Intrácká rozlučka aj., jsme  

s žáky využili také zajímavé nabídky ve městě, jako byla návštěva nabízených programů 

MFFDM, nabídky Baťova institutu, Městského divadla a kurzy tanečních hodin  

u Mědílkových a TK Fortuna pana Felcmana, návštěvy hvězdárny, bruslení na stadionu PSG 

Zlín,… 

Vzdělávací činnost DM 

V rámci výchovně vzdělávací činnosti jsme se již od počátku školního roku zaměřili  

a směřovali aktivity s žáky k 100. mu výročí vzniku samostatného státu a také k 100. mu výročí 

narození pana cestovatele Zikmunda. S žáky jsme se věnovali výsadbě lípy v prostoru zahrady 

DM 1, „Vlajkování“ – oba DM se do této výzvy v rámci ČR zapojily a žáci se realizovali v této 

tvořivé činnosti.  

Postupně se zvýšila úroveň poskytovaných služeb našim ubytovaným žákům jednak v tom, že 

mohli denně využívat PC učebny a také využíváním systému WIFI. K dispozici měli dobře 

vybavenou knihovnu a využita byla i nabídka vzdělávacích programů knihovny v Baťově 

institutu Velmi se nám také osvědčila spolupráce s organizací PODANÉ RUCE – ZAMĚŘENO 

NA PREVENCI UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK, akcí se zúčastnilo 86 žáků.  

Pedagogové vzdělaní v různých oborech také poskytovali žákům doučování – nejvíce bylo 

žádáno doučování cizích jazyků, zejména angličtiny a matematiky. Úspěšně započal pracovat 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY, pedagogové také do výchovy stále více vkládají svoji invenci  

a snaží se nabídnout žákům i nové zajímavé aktivity, čímž se stává nabídka pro využití volného 

času stále pestřejší – TANEČNÍ KROUŽEK, Návštěvy ZOO s přednáškou biologa, Laser 

game, kroužek vaření a kulinářská odpoledne a večery, sportovní netradiční aktivity s ukázkami 

odborníků – Thai Box, Cooperův test, kruhové využití posilovny,… 

V rámci vzdělávací činnosti byly pro žáky uspořádány různé kvízy a soutěže, návštěvy výstav, 

divadelních představení, tanečních hodin. V rámci MFFDM organizujeme návštěvy filmových 

představení, výstavy filmových klapek v prostorách OC Zlaté jablko, vernisáže, návštěvy 

knihovny UTB s předem dohodnutými programovými tématy. 

Také v letošním školním roce měla úspěch spolupráce s pracovníky rádia ROCK MAX  

- besedy o rockové hudbě a exkurze do studia rádia. Nemalý zájem byl také o návštěvu 

jednotlivých pracovišť IZS – zdravotní záchranné služby a pracoviště hasičů. 

Tvořivě nadaní ubytovaní žáci a žákyně se realizovali ve VK – pravidelně jej navštěvovalo  

74 žáků. Pro členy VK, ale i další zájemce byly uspořádány jednorázové vzdělávací akce 

v netradičních výtvarných technikách jako je např. práce s modelovacím materiálem FIMO, 

nebo techniky FUSING (spékané sklo), výuka prací na kruhu. Ve spolupráci s paní Trnkovou 

byl organizován kurz pletení z pedigu, oblíbení si získalo také pletení na kulatých rámech bez 

jehlic a pletení z recyklovaného materiálu napodobujícího špagetovou přízi kdy dívky vytvářely 

dnes velmi módní bytové doplňky.  Žáci své práce prezentovali jednak na tradiční Vánoční 

výstavě a Jarní výstavě, výstavy byly navštíveny veřejností, třídami z okolních škol  

a návštěvami z jiných domovů mládeže zlínského regionu. Členové VK se také prezentovali 

výrobou drobných dárečků pro zaměstnance a bývalé pracovníky domova či pro žáky 

maturanty, výrobou medailí a dárečků pro účastníky turnajů a soutěží organizovaných naším 

DM. Zdařilé výrobky žáků VK byly také nabídnuty do charitativního obchůdku ve Zlíně. 
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Tvořivé dílny proběhly také např. ke DNI DOWNOVA SYNDROMU, kladly si za cíl osvětu 

jak být empatický k různě handicapovaným lidem, nabýt vědomí, že i oni žijí mezi námi 

plnohodnotný život v rámci svých možností 

V DM se v uplynulém školním roce na vzdělávací a zájmové činnosti aktivně podíleli i sami 

žáci podporovaní Domovní radou tvořenou především ubytovanými žáky, v rámci sekce „D“:  

- pro spolubydlící organizovali Pasování prváků (192 žáků), Mikulášskou nadílku  

a diskotéku (125 žáků), pečení a zdobení vánočního cukroví (24 žáků). 

Dále v domovech mládeže probíhá každoročně výzdoba schodiště DM pracemi našich žáků 

(keramika, fotografie), 1x měsíčně úprava vitrín v DM s ukázkami prací členů VK (keramika, 

batika, šití, sportovní úspěchy).  

Spolupráce DM – kontakty a prezentace na veřejnosti 

Nedílnou součástí se stala spolupráce se složkami záchranného systému, byla rozšířena  

o aktivity a exkurze u HZS Zlínského kraje a rychlé záchranné služby v Baťově nemocnici. 

Spolupráce s T-klubem, Střediskem volného času je také nabídkou pro ty žáky, kteří se zajímají 

o alternativní využití volného času s DDM Astra Zlín. 

Domov mládeže spolupracuje především s rodiči a školami, Humanitárním sdružením 

Handicap (s domovy mládeže v Kroměříži, Otrokovicích, Vizovicích, Zlíně a Holešově,  

se zlínskými sportovními oddíly i kulturními institucemi). 

V posledních letech se čím dál více zapojují naši pedagogičtí pracovníci se svými žáky 

v domovech do pomoci handicapovaným lidem. Velký zájem ze strany ubytovaných žáků je  

o účast na KVĚTINOVÉM DNI, kdy v rámci prevence rakoviny prodávají květinky, 

v uplynulém školním roce ve svém volnu prodalo 9 dvojic kytičky v hodnotě 19 720,-.  

V uplynulém školním roce se děvčata ve výtvarném klubu se zapojila tentokráte do charitativní 

akce pro nadaci LA VIDA LOCA – ŽIVOT V KUFŘÍKU, háčkovaly hračky do těchto kufříků 

určeným dětem, které se narodí, ale jejich rodiče je nechají osamocené již v porodnici. 

Zdařilé výrobky žáků VK byly také nabídnuty do charitativního obchůdku ve Zlíně. Tvořivé 

dílny proběhly také např. ke DNI DOWNOVA SYNDROMU, kladly si za cíl osvětu jak být 

empatický k různě handicapovaným lidem, nabýt vědomí, že i oni žijí mezi námi plnohodnotný 

život v rámci svých možností 

V rámci environmentální výchovy v domovech sbíráme plastová víčka a každého půl roku je 

odevzdáváme vybrané rodině s handicapovaným dítětem, které je upotřebí pro finanční pomoc 

např. na rehabilitace svého dítěte. 

Stejně jako v uplynulých letech jsme i letos domovům mládeže v regionu nabídli účast ve 

sportovních turnajích – zájem jiných domovů byl značný.  Žáci i výchovní pracovníci tak mají 

dobrou příležitost ke srovnávání i nápodobě nejen vlastní činnosti, ale i zařízení DM  

a pravidlech života v nich. 

Podporu a prezentaci DM nám pomáhá realizovat také rada spolku „Studentský domov“ která 

je tvořena zástupci rodičů, ubytovaných žáků a pedagogickými pracovníky DM.  

 

V současné době si stále ceníme lepšího standardu bydlení (po rekonstrukci DM – výměně oken 

a zateplení), ale v této oblasti bychom rádi uvítali i brzkou rekonstrukci sociálního zařízení 

v DM, což by nepochybně zvýšilo ještě více standard ubytování pro mládež v našich DM. 

Zvýšila se také spokojenost s nabídkou stravování ve Školní jídelně, která je součástí DM, žáci, 

zejména ubytování velmi dobře hodnotí nabídku výběru ze dvou jídel od snídaně až po večeři 

a také zlepšení kvality nabízených jídel. 
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9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ, DALŠÍ KONTROLY 
 

Ve školním roce 2018/2019 byla provedena dne 12. 4. 2019 kontrola ve  Střední průmyslové 

škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín. Protokol o kontrole Čj. ČŠIZ-450/19-Z 

uvádí, že předmětem inspekční činnosti byl průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání 

ukončených maturitní zkouškou.  

V části Kontrolní zjištění se uvádí, že v žádné z kontrolovaných částí nebylo zjištěno porušení 

právního předpisu. 

Kontroly Krajské hygienické stanice: 

 7. 12. 2018 – dílčí kontrola pracoviště odborného výcviku: 

- Nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 8. 12. 2018 – dílčí kontrola DM1 

- Nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 15. 11. 2018 – prověření vhodnosti prostředí k vyučování ve SPŠP – COP Zlín při 

probíhající rekonstrukci (učebna mechatroniky a automatizace) 

- Nebyly zjištěny žádné nedostatky 
 

Kontrola Ministerstva financí České republiky: 

Ve dnech 24. – 27. 9. 2018 proběhla kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a 

s příspěvky, které poskytl zřizovatel škole. 

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace má vytvořeny předpoklady pro účelné a hospodárné 

nakládání se svěřeným majetkem a s příspěvky, které organizaci zřizovatel poskytl. 
 

Kontrola Moravského zemského archivu v Brně: 

Dne 7. 3. 2019 byla provedena kontrola ukládání dokumentů dle legislativních předpisů  

a vyřazování dokumentů dle legislativních předpisů. 

Kontrolou byla dle Protokolu o kontrole – výtisk č. 2 ze dne 1. 4. 2019 Č. j.: MZA 2292/2019 

(zapsáno pod č.j. SPŠP/335/2019) zjištěna řada nedostatků, na které škola odpověděla Podáním 

zprávy o odstranění nedostatků dne 27. 6. 2019 (č.j. SPŠP/714/2019).  

 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018 v Kč 

                                                                                                                                             

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy 47 602 828,00 48 790 561,00 

Ostatní osobní náklady 450 000,00 651 080,00 

ONIV přímé 17 924 791,00 18 416 061,00 

ONIV provozní 9 099 000,00 9 579 000,00 

NIV ostatní 0,00 1 401 696,00 

Celkem 75 076 619,00 78 841 398,00 
 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele 2 953 000,00 6 262 000,00 

dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 

dotace v rámci ROP 0,00 0,00 

dotace ze státních fondů 0,00 131 000,00 

Celkem 2 953 000,00 6 393 000,00 

Odvod z fondu investic: 3 500 000,00 3 500 000,00 
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Platy – mzdové prostředky pro zaměstnance školy zaměstnané formou Pracovní smlouvy 

Ostatní osobní náklady - mzdové prostředky pro zaměstnance zaměstnané na Dohodu  

o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedené práci, odstupné zaměstnancům. 

ONIV přímé -  UZ 33353 - náklady spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, 

pořízením učebních pomůcek a zákonné odvody za zaměstnance, UZ 33049 - podpora 

odborného vzdělávání, UZ 33034 - rozvojový program MŠMT na podporu organizace  

a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním 

zkušebním období roku 2018, UZ 33166 - zabezpečení okresních a krajských kol a soutěží 

vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT, UZ 33049 - Podpora odborného vzdělávání. 

 

ONIV provozní – prostředky na provoz organizace 

NIV ostatní – UZ 995 - dotace na podporu řemesel v odborném školství, účelová dotace z ŘDP, 

UZ 33034 – Podpora maturit v podzimním zkušebním období 2018, UZ 33063 - OP VVV - 

Šablony pro SŠ - Progres 
 

Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření 

 

V roce 2018 dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření jak v hlavní, tak 

 i v doplňkové činnosti. 

 

Hospodaření 2017 2018 Rozdíl 

hlavní činnost 16 403,65 Kč 11 626,74 Kč  - 4 776,91 Kč 

doplňková činnost 69 300,77 Kč 73 955,57 Kč   4 654,80 Kč 

Celkem:    85 704,42 Kč 85 582,31 Kč    - 122,11 Kč 
 

Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 
 

Čerpání mzdových prostředků a jednotlivých složek platu probíhalo v souladu se schváleným 

a následně upraveným rozpočtem. Nedošlo k žádným mimořádným odchylkám v plánovaném 

čerpání. 

Limit stavu pracovníků k 31. 12. 2018 činil 139,97 pracovníků, skutečnost byla 139,965 

přepočteného stavu pracovníků. Fyzický stav pracovníků k  31. 12. 2018 je 149 pracovníků. 

Průměrná mzda na jednoho zaměstnance k 31. 12. 2018 činila 28 997 Kč. Procento fluktuace 

je 7. 
 

 

 

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

Naše škola byla v průběhu roku 2018 zapojena do rozvojových programů: 

 

1. V návaznosti na rozhodnutí MŠMT č. 100-13/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu ČR na rok 2018 nám byla přidělena dotace: 

Název programu: Podpora odborného vzdělávání; č.j.: MŠMT-12596/2017-1 

Účel dotace: Dotace je poskytnuta na pokrytí zvýšených nákladů škol vyplývajících z potřeby 

dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve 

třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru vzdělání pouze ve vybraných oborech 

vzdělání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad. 

Období: od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 

Výše dotace:        279 965 Kč 
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2. V návaznosti na rozhodnutí MŠMT č. 12966-13/2018-35 o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2018 nám byla přidělena dotace: 

Název programu: Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 

zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018; č.j.: MŠMT-

12966/2018-1 

Účel dotace: Komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických textů a písemných 

prací společné části maturitní zkoušky (dále jen „SČ MZ) podle jednotného zkušebního 

schématu a zajištění technických, administrativních, personálních a materiálních podmínek pro 

konání těchto zkoušek SČ MZ v podzimním zkušebním období ve spádových školách v termínu 

určeném poskytovatelem na dny 3. 9. 2018 až 7. 9. 2018 v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

Období: Účelu dotace musí být dosaženo do 7. 9. 2018 

Výše dotace:        109 744 Kč 
 

3. V návaznosti na rozhodnutí MŠMT č. 32836-13/2018 o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2018 nám byla přidělena dotace: 

Název programu: Podpora odborného vzdělávání; č.j.: MŠMT-19366/2018-1 

Účel dotace: pokrytí zvýšených nákladů na vzdělávání 

a) z důvodu potřeb dělení tříd s nižším počtem žáků a s více obory vzdělání („víceoborové 

třídy“) na skupiny podle oborů vzdělání v odborných předmětech/oblastech, 

b) z důvodu nižšího počtu žáků ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném 

oboru vzdělání na 1 třídu, než je 17 žáků („jednooborové třídy“), 

c) z důvodů uvedených v bodech a) a b) současně. 

Období: účelu dotace musí být dosaženo do 31. 12. 2018 

Výše dotace:        91 105 Kč 
 

4. V návaznosti na rozhodnutí MŠMT č. 51049/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu ČR na rok 2018 nám byla přidělena dotace: 

Název programu: Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018; 

č.j.: MŠMT-4139/2017-2 

Název žádosti: soutěž dovednosti mladých grafiků 

Účel dotace: zajištění ústředního kola soutěže 

 

 

Dále byla naše škola byla v průběhu roku 2018/2019 zapojena do mezinárodních projektů: 

 

1. Grantová smlouva pro projekt v rámci programu ERASMUS+ 

     Číslo smlouvy: 2017-1-CZ01-KA102-035104 

     Název: 

 „Explore, Experience and Learn by Working Abroad“. 

     Projektové období: 1. 9. 2017 – 31. 10. 2018 

     Maximální výše grantu činí 66 892 EUR 

 

Realizace projektu: 1. 9. 2017 do 31. 10. 2018 

 

 18. – 24. 6. 2018 se 12 žáků ekonomického oboru zúčastnilo odborné stáže v Plymouth 

v UK, kde si na odborné praxi v agentuře TELLUS GROUP mimo jiné vyzkoušeli 

vytvořit imaginární firmu se všemi náležitostmi, které k tomu patří (management, 

marketing, logistika) 
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 Na tyto mobility se všichni zúčastnění připravovali celý rok jednak návštěvou 

jazykových kurzů, které pro ně byly v rámci projektu naší školou zajištěny, nebo měli 

možnost využít zdarma online jazykovou podporu OLS. 

 

 2. Grantová smlouva pro projekt v rámci programu ERASMUS+ 

     Číslo smlouvy:  2018-1-CZ01-KA101-047679 

     Název: „Sebevzděláváním ke zvýšení kvality učení“ 

     Projektové období: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

     Maximální výše grantu činí 33 926 EUR 

 Na tyto mobility se všichni zúčastnění připravují po celou dobu projektového období 

návštěvou jazykových kurzů, které pro ně byly v rámci projektu naší školou zajištěny 

  

 

3.  Grantová smlouva pro projekt v rámci programu ERASMUS+ 

     Číslo smlouvy:  2018-1-CZ01-KA229-048026_1 

     Název: „Save The Future Not Only Today“ (SAFNOT) 

     Projektové období: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 

     Maximální výše grantu činí 26 764 EUR 

 

 V dubnu 2019 se konalo první projektové setkání partnerských škol z Rumunska, 

Bulharska, Lotyšska a Turecka u nás. Téma setkání bylo „Ze starého nové“.  Žáci během 

workshopů vytvářeli sešity, šperky a galanterii ze starého oblečení, papíru, kůže a 

plastů. Navštívili také Kovozoo ve Starém Městě a přečerpávací elektrárnu Dlouhé 

Stráně. 

 V červnu se konalo další projektové setkání – tentokrát v bulharském městě Dobrich. 

Zde se projektový tým rozdělil na mezinárodní skupiny a jejich úkolem bylo pracovat 

na projektech s tématikou recyklace pro kancelář, školu a domov. 

 

Partnerství měst 
 

Škola má dále dlouholetou družební spolupráci se spřátelenou školou Gimnazium Chorzow  

v Polském Chorzowě.  

Ve dnech 10. – 13. 12. 2018 jsme přátele z Polska hostili my. Snažili jsme se jim připravit 

bohatý program: 

 návštěva Filmového uzlu – tvoření vlastních animací, prohlídka s průvodcem, 

seznámení se s tvorbou Karla Zemana a Hermíny Týrlové,  

 návštěva rodného domu Jana Antonína Bati, procházka po adventních trzích 

v historickém centru Uherského Hradiště,  

 společná procházka Zlínem, seznámení s historií, architekturou, kulturou a především 

s baťovskou myšlenkou – návštěva Baťova institutu s výkladem, prohlídka 21. 

budovy – Baťův výtah, expozice v přízemí, terasa, společný oběd ve škole 

 

4. - 7. 6. 2019 zase polská škola hostila naše studenty a připravila si pro ně stejně zajímavý 

program 

 Muzeum slezského umění, planetárium 

 Pivovarnické muzeum ve městě Žywiec 

 procházka Chorzowem - centrum s hlavní ulicí Wolności, nádherná budovu pošty a 

důlní věž. 
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12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ  
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme nepořádali žádné vzdělávací kurzy v rámci celoživotního 

vzdělávání. Učitelé se zúčastňovali profesně zaměřených vzdělávacích kurzů podle potřeby  

a možností zejména s náběhem nové maturitní zkoušky. 
 

 

13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ 

Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Naše škola byla v tomto období zapojena do těchto projektů: 

 

1.  Název projektu: Progres 

 

Registrační číslo projektu: CZ.2.3.68/0.0/0.0/16_035/0004719      

     Realizace projektu: od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 

     Rozpočet projektu: 1 697 290 Kč 

     UZ: 33063 

     Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

přijaté dne 20. 1. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy o poskytnutí dotace projektu s názvem „Progres“. 

     Projekt „Progres“ je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity 

rozvíjející ICT. 

Na naší škole se projekt se se skládal těchto aktivit: 

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ. 

     Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Vzdělávání pedagogických       

     pracovníků SŠ – DVPP. Zapojení ICT technika do výuky na SŠ. 

 

    2. Název projektu: Progres 2 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X /0.0/0.0/18_065/0012131      

     Realizace projektu: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021 

     Rozpočet projektu: 3 118 728 Kč 

     UZ: 33063 

     Projekt „Progres“ je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity 

rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. 

Poprvé se aktivity týkají SŠ i DM. 

 

3.  Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

území Zlínského kraje 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 

     Realizace projektu: od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2020 

     Rozpočet projektu: 2 439 118 Kč 

     UZ: 33063 

Dne 26. 3. 2018 byla schválena Radou Zlínského kraje, usnesením č. 0215/R08/18 Smlouva 

o partnerství s finančním příspěvkem č. D/1987/2018/ŘDP mezi Zlínským krajem a Střední 

průmyslovou školou polytechnickou – COP Zlín. Účelem této Smlouvy je upravit 
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vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně realizují projekt v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu 

polytechnického vzdělávání. 

Na naší škole probíhají tyto aktivity: sdílení dílen pro ZŠ, volnočasové aktivity pro žáky 

ZŠ, volnočasové aktivity pro žáky SŠ, praxe žáků gymnaziálních oborů v dílnách a 

odborných učebnách, aktivita pro děti MŠ 

 

4. Název projektu: Učebna mechatroniky a automatizace 

 

    Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002633 

    Realizace projektu: od 1/2017 do 12/2018 

    Celkové náklady akce dle IZ: 22 521 000 Kč 

 

    Předmětem projektu je modernizace a pořízení vybavení odborné učebny mechatroniky a 

automatizace za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu     

práce v klíčových kompetencích. Součástí projektu je zajištění bezbariérovosti vybudování 

výtahu a úpravy veřejného prostranství školy. 

 

5.  Název projektu: Zřízení strojírensko-plastikářských dílen 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008715 

Realizace projektu: od 9/2018 do 9/2019 

Celkové náklady akce dle IZ: 34 606 000 Kč 

 

Realizace projektu spočívá ve vybudování nové odborné strojírensko-plastikářské dílny a 

pořízení moderních strojů pro výuku, tj. programovatelné plastikářské stroje, počítačové 

programovací stanice, robotické soustavy a prostředky na kontrolu jakosti výroby. 

 

 

14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 
 

Vedení školy spolupracuje se dvěma u nás působícími odborovými organizacemi: 

ZO OS KOVO při SPŠP - COP Zlín a ZO ČMOS PŠ při SPŠP-COP Zlín. 
 

Vedení respektuje pravomoci odborových organizací vyplývajících z obecně platných právních 

předpisů.  
 

Spolupráce se školskou radou SPŠP - COP Zlín 
 

Školská rada je tříčlenná. Schází se minimálně dvakrát ročně. Organizace poskytuje prostory 

pro její zasedání. Jejím předsedou je Mgr. Vlastimil Veleba. Ředitel, popř. vedení školy 

předkládá a projednává ve školské radě informace o škole. Poskytuje informace o chodu 

organizace, hospodaření a činnosti školy. 
 

Spolupráce se sociálními partnery 
 

Naše škola má nastavenu dobrou spolupráci se sociálními partnery. S mnohými firmami 

spolupracuje úzce a dlouhodobě k oboustranné spokojenosti. Sociální partneři spolupráci vítají, 
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neboť vidí přínos pro ně samé.  Uvědomují si, že se mohou podílet na směřování  

a zkvalitňování výuky podle nově vznikajících požadavků trhu práce. 
 

Klíčové oblasti spolupráce se sociálními partnery: 
 

a) příprava a posuzování školních vzdělávacích programů v odborné části přípravy žáků    

firmami, ve kterých vykonávají žáci odbornou praxi 
 

b) účast na závěrečných zkouškách: 

strojírenské obory – zástupce z firmy ZPS – Frézovací nástroje a.s.; Alois Doležal – DOLAS  

polygrafické obory – zástupce z firmy Graspo CZ, a.s. 

elektro obory – zástupce firmy Continental Barum, s.r.o. 
 

c) odborný výcvik žáků 3. a 4. ročníků na provozních pracovištích je realizována ve firmách  

a organizacích strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a nově i gumárenské 

zejména: Mould & Matic Solutions s. r. o., GENICZECH – M, s.r.o., ZPS – Frézovací nástroje 

a.s., TAJMAC – ZPS a.s.,   ZAKO Turčín, s.r.o., INVOS, s.r.o., HART PRESS, s.r.o., POKART 

spol. s r.o., GRASPO CZ a.s., FLOW TECH, s.r.o., KODIAK print, s.r.o., OBAL PRINT s.r.o., 

Z STUDIO, s.r.o., Continental Barum, s.r.o, Zlinpack, s.r.o., ROSTRA s.r.o., KOVOS Zlín, 

s.r.o., A-T-K Fryšták s. v. o., Kovárna VIVA a.s., Oldřich Vaňhara – „ova“, OMEGA, spol. s r. 

o., PRECISZ s. r. o., CARDBOX packing, s.r.o., greiner packaging s.r.o., TNS SERVIS s.r.o., 

C SYSTEM CZ a.s.., CROSS Zlín, a.s., DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN – OTROKOVICE 

s.r.o., ELMO a.s., ETA a.s., EV COMP s.r.o., CHLAZENÍ KLIMATIZACE GARGULÁK, 

s.r.o., HP-Tronic Zlín, spol. s r.o., IndustrySoft s.r.o., JANČA V.M. s.r.o., JANUŠKA 

KOMPRESORY s.r.o., Roman Kočík, ., Komponenty a.s., Mojmír Kráčala, Pronext, a.s., Karel 

Řihák, TRIMILL, a.s., ZÁLESÍ a.s., ZÁLESÍ agro a.s., Obaly Morava a.s., Pokart, s.r.o., Lokart 

s.r.o., Qstudio s.r.o., Etaflex s.r.o., Nedbal s.r.o.,Termil s.r.o. 

  
 

d) stipendijní program oborů tříletého i čtyřletého studia podporuje 16 firem, které vyplatily 

žákům ve školním roce stipendia ve výši 1 003 500,- Kč. Jedná se zejména o tyto společnosti:  

 

Firma 1. pololetí 2. pololetí 

Kovárna VIVA a.s. 38 000,- 73 000,- 

FLOW TECH, s.r.o. 0,- 0,- 

ROSTRA s.r.o. 35 500,- 23 500,-  

GENICZECH – M, s.r.o. 16 000,- 11 000,- 

ZPS – Frézovací nástroje a.s. 44 000,- 79 000,- 

ZAKO Turčín, s.r.o. 7 000,- 9 000,- 

greiner packing s.r.o. 9 000,- 13 500,- 

Mould & Matic Solutions s. r. o. 21 000,- 34 000,- 

TAJMAC – ZPS a.s. 169 000,- 212 000,- 

Continental Barum, s.r.o. 18 000,- 35 000,- 

OMEGA, spol. s r. o. 6 000,- 4 000,- 

ZPS – GENERÁLNÍ OPRAVY, a.s. 0,- 0,- 

ZPS – MECHANIKA, a.s. 13 000,- 10 000,- 

TOSHULIN, a.s. 13 000,- 38 000,- 

VÚK s.r.o. 2 000,- 2 000,- 

INTERNATIONAL CZ, spol. s.r.o. 30 000,- 38 000,- 

Celkem: 421 500,- 582 000,- 
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e) sponzorská činnost: sponzorská činnost: ZPS mechanika (21 681 Kč, materiál na výuku), 

Mould Matic (36 395 Kč, nástroje), TAJMAC ZPS (125 00 Kč, pracovní kalhoty, materiál na 

výuku), TOS Hulín (20 000 Kč, nástroje a rohože), Pronext a.s. (10 000 Kč, oprava frézky),  

Geniczech – M (6 573 Kč, hadry na čištění), Greiner (29 592 Kč, čepice). GRASPO CZ a.s. 

(310 000,- Kč ofsetový, křídový a grafický papír, 62 000,- Kč tiskové barvy pro výuku 

polygrafie), CARDBOX packing, s.r.o. (180 000,- ofsetový, křídový a grafický papír + tiskové 

barvy a další materiály pro výuku polygrafie, AGD PRINT s.r.o. (12 000,- Kč materiály  

a chemie pro sítotisk). LV PRINT s.r.o., (CTP – tiskové formy 23 000,- Kč pro výuku), OBAL 

PRINT s.r.o. (50 000,- Kč různé druhy lepidel a lepenek pro výuku),  

Z STUDIO, s.r.o., (32 000,- Kč grafický papír pro výuku), HART PRESS, s.r.o. (15 000,- Kč 

tiskový materiál pro výuku), POKART spol. s r.o., Zlinpack, s.r.o. (150 000,- Kč různé druhy 

lepidel a lepenek pro výuku). Kovárna VIVA a.s. (70.000,- Kč na materiál a vybavení učeben 

pro zkvalitnění výuky), TNS SERVIS s.r.o. (3.630,- Kč na vybavení učeben), E-ON .Česká 

Republika s.r.o. (30.000,- Kč na dopravu na veletrh a zkvalitnění výuky), Continental Barum 

spol s r.o.. (39.000,- Kč na zkvalitnění výuky), ELIPSA TRADE s.r.o. (15.000,- Kč na 

modernizaci vybavení učeben OV). 

 

f) škola má svého zástupce v plastikářském klastru a velmi úzce spolupracuje se Svazem 

polygrafických podnikatelů a Společností tisku, z.s. 

 

Závěr 

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti Střední průmyslové školy polytechnické - Centru 

odborné přípravy Zlín ve školním roce 2018/2019 se podíleli pracovníci vedení školy.  

Tato Výroční správa byla předložena ve stanoveném termínu k projednání ve školské radě 

v souladu s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění a § 168 školského zákona, 

v platném znění. 

 

14. PŘÍLOHY  

(přílohy jsou spustitelné v elektronické verzi výroční zprávy) 

 

1. WWW stránky školy: 

https://www.spspzlin.cz/ 

 

2. Facebookové stránky školy: 

https://www.facebook.com/spspzlin/ 

 

 

Datum zpracování zprávy:   1. 10. 2019  

 

Předloženo k projednání v školské radě:  9. 10. 2019 

 

Školská rada schválila tuto Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018/2019  

dne 6. 11. 2019 bez připomínek. 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy:     Ing. Jiří Charvát 

https://www.spspzlin.cz/
https://www.facebook.com/spspzlin/

