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o činnosti školy ve školním roce 2015 - 2016
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Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy polygrafické - Centru odborné přípravy
Zlín za školní rok 2015/2016 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, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 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 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. 2734 -9, Zlín (úsek
teoretického vyučování – dílny oboru Zpracování usní,
plastů a pryže)
Nám. T. G. Masaryka č. p. 2700, Zlín (domov mládeže 1
a školní jídelna)
Růmy č. p. 4050, Zlín (domov mládeže 2 + odborný
výcvik strojaři – programování CNC)

●

Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:

Zlínský kraj
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
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●

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
2015 – 2017 proběhly ve Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné
přípravy Zlín v termínu 25. 11. až 18. 12. 2014 nové volby do školské rady školy.
Školská rada má toto složení:
Členové: -



zástupce zřizovatele: MUDr. Miroslav Adámek, jmenován RZK dne
15. 12. 2014
zástupce žáků a zletilých žáků: pan Roman Majc, zvolen zákonnými
zástupci žáků a zletilými žáky;
zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Veleba Vlastimil, zvolen
pedagogickými pracovníky školy; (předseda ŠR)

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).



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.
Hlavní předmět činnosti, poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění ubytování a stravování,
byl od března 2015 negativně ovlivněn rekonstrukcí objektu hlavní budovy školy a objektu
Domova mládeže 1, kde se nachází i školní jídelna. V obou objektech proběhlo zateplování
budov a výměna oken. Vzhledem k tomu, že objekty jsou chráněny památkovou péčí, muselo
být zateplení objektů provedeno zevnitř budovy. Celá investiční akce probíhala podle
harmonogramu, kdy bylo vždy uzavřeno nejméně celé jedno patro objektu. Výuka tedy
probíhala ve výrazně ztížených prostorových podmínkách, v prašném prostředí a hluku, který
musel být často korigován. V průběhu června 2015 pak začala probíhat komplexní
rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy. Rekonstrukce objektu školy a DM 1
se protáhla až do počátku školního roku 2015/2016, kolaudace zrekonstruovaných prostor
proběhla dne 20. 10. 2015 za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje MCDr. Stanislava Mišáka,
radního Zlínského kraje pro školství PaedDr. Petra Navrátila a MUDr. Miroslava Adámka,
primátora města Zlína a člena školské rady SPŠP-COP Zlín.
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Dle platného Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, škola sdružuje:
(údaje k 30. 9. 2015, 31. 10. 2015 výkaz M8/15, R13-01, Z19-01) - zdroj: statistiky UIV

Počet tříd Počet žáků

Přepočtený počet
všech pedagogických
pracovníků
Střední škola
29
680
23,45
77,684
Počet žáků oproti předcházejícímu školnímu roku se zvýšil o 85 žáků, počet tříd se navýšil o
dvě třídy. Přírůstek počtu žáků se projevil i v přepočteném počtu žáků na třídu – nárůst o 1,4
žáka.
Typ
školy

Typ
školského
zařízení
Domov mládeže*
Školní jídelna

Počet žáků
na třídu

Počet
skupin

Počet jednotek
k 31. 10. 2015

Přepočtený počet
pracovníků

10
x

259
1 046

11
14

Počet žáků na
přepočtené
pracovníky
23,54
x

* u DM nejsou zařazeni provozní pracovníci, pouze vychovatelé

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Kód oboru
3241M01
6341M01
2345L01
2641L01
3453L01
2351H01
2356H01
3452H01
3457H01
2651H02
CELKEM

Název oboru
Zpracování usní, plastů a pryže
Ekonomika a podnikání
Mechanik seřizovač
Mechanik elektrotechnik
Reprodukční grafik pro média
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař
Elektrikář - silnoproud

Tříd
2,49
2,51
6,32
3,68
4
3
3
1,31
0,71
1,98
29

Počet žáků
48
49
181
84
108
44
78
26
14
48
680

Poznámka
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP
Obor dle RVP

(statistiky UIV)

Oborová nabídka školy se nemění, všechny obory jsou vyučovány dle RVP, dochází k redukci
oborových zaměření (u oboru Zpracování usní, plastů a pryže docházelo k postupnému
snížení zaměření ze tří stávající jedno – „Design a zpracování spotřebních výrobků“,
od školního roku 2015/2016).
U oboru Mechanik seřizovač je vedle tradičního zaměření „Programování CNC strojů“
zařazeno zaměření nové – „Technolog plastikářské výroby“. Studijní program se v praktické
výuce bude lišit 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. Škola tak vychází vstříc požadavkům plastikářských firem na odborně vzdělané
techniky v plastikářském průmyslu.
Nové zaměření počínaje 1. ročníkem má rovněž obor Ekonomika a podnikání. Novou filozofií
oboru je hlubší ekonomické vzdělávání s uplatněním na trhu práce především jako ekonom,
finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník ve
státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních
funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti firem. Strojírenská výuka
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byla nahrazena ekonomickými předměty, návaznost na průmyslové firmy zajišťuje předmět
Regionální výroba.


V maturitních oborech Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik a 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.: MSMT18477/2012-23 ze dne 4. června 2012). Ve školním roce 2015/2016 se závěrečné
zkoušky dle modelu L+H uskutečnily potřetí. Obava, že po zisku výučního listu již
žáci ztratí motivaci k dalšímu studiu v maturitním vzdělání, se nenaplnila. Závěrečné
zkoušky probíhají ve schématu jednotné závěrečné zkoušky.



Obory strojní mechanik a obráběč kovů jsou zařazeny do „Programu podpory řemesel
Zlínského kraje“. Žákům podporovaných oborů bylo vyplaceno 355 200,-.

●

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

vlastní pracoviště:
počet dílen
strojírenské obory
9
polygrafie
6
elektro
6
zpracování plastů, pryže a usní 2

-

smluvní pracoviště soukromých firem:
obor
smluvní firmy
strojírenství
31
elektro
4
polygrafie
6

kapacita žáků
100
44
72
20

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI
ŠKOLY
Pracovníci školy ve školním roce 2015/2016

Pedagogičtí pracovníci:
- učitelé
- vychovatelé
- učitelé OV
- ostatní ped.
Nepedagogičtí pracovníci
CELKEM

k datu 31. 12. 2015
počet fyzických osob
přepočtené úvazky
87
77,684
42
37,571
11
11,704
33
27,409
1
1
51
50,049
138
127,733

(statistiky UIV- P1-04, 1. – 3. čtvrtletí 2015)

Vyšší věkový průměr pedagogických i nepedagogických pracovníků se promítá do v průměru
vyšších tarifních mezd pracovníků.
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Vedení školy ve školním roce 2015/2016

Ředitel školy
Zástupci ředitele:
- teoretické vyučování
- praktické vyučování
- výchova mimo vyučování
- ekonomický úsek

k datu 30. 9. 2015
Přepočtené
úvazky
1
5
2
1
1
1

Počet fyzických
osob
1
5
2
1
1
1

Vyučovací
povinnost
2
x
16
2
16
x

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016:
k datu 30. 9. 2015
Fyzický počet
Všichni pracovníci:
- THP
- Provozní pracovníci
- Obch. prov. pracovníci

přepočtené úvazky (zaokrouhleně)
50,049
12,622
21,676
15,751

Pracovní zařazení nepedagogických pracovníků ve školním roce 2015/2016:
k datu 30. 9. 2015
počet fyzických osob
přepočtené úvazky (zaokrouhleně)
Nepedagogičtí pracovníci:
51
50,049
- zástupce ředitele
1
1
- sekretářka
2
2
- účetní
3
3
- správce majetku
1
1
- vrátná
5
4,750
- kuchyně
14
14
- správa budovy školy
5
5
- uklízečka
11
11
- bezpečnostní pracovník
3
2,714
- správce PC
2
2
- technolog
2
1,585
- pracovnice výdejny nástrojů
1
1
- knihovnice
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 2015/2016 probíhá přijímací řízení pro následný školní rok
2016/2017.
Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2016/2017:
Kód
32-41-M/01
63-4-M/01
26-41-L/01
23-45-L/01
34-53-L/01
34-52-H/01
34-57-H/01
23-56-H/01
23-51-H/01
26-51-H/02
Rok 2013/14

Název
Zpracování usní, plastů a pryže
Ekonomika a podnikání
Mechanik elektrotechnik
Mechanik seřizovač
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygraf. strojích
Knihař
Obráběč kovů
Strojní mechanik
Elektrikář – silnoproud
CELKEM
CELKEM

Délka
Počet
Přijatí k
Přijatí k
studia přihlášených 31. 5. 2016 31. 8. 2016
4
15
15
11
4
24
24
19
4
36
36
28
4
114
89
61
4
63
41
28
3
12
12
12
3
12
12
3
3
78
53
30
3
58
55
30
3
32
32
24
x
452
378
246
x
431
342
239

(statistiky UIV)

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. 671/2004 Sb., o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
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.
Počet žáků vycházejících ze ZŠ je mírně vyšší, než předcházející školní rok. Počet
přihlášených žáků je mírně vyšší, než v předcházejícím roce, kdy byl nárůst strmý (+91
přihlášek). Nárůst počtu přihlášek o +21 přihlášek lze považovat za úspěch přijímacího řízení
školy. Výrazně zvýšený zájem zůstává u oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (2011/12 - 37
přihlášek, 2012/13 - 65 přihlášek, 2013/14 - 90 přihlášek, loňský rok 118 přihlášek, nyní 114).
Oborová absorpce se začíná blížit naplněnosti. Potěšitelný je i nárůst zájmu o obory ukončené
výučním listem. Projevuje se trend zvýšeného zájmu o technické obory (maturitní
i nematuritní).
Po dlouhodobém propadu počtu přijímaných žáků je reálný počet přijatých žáků do prvního
ročníku vzdělávání opět vyšší, než v předcházejícím roce.
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 zveřejněna do konce ledna 2015 na webových stránkách
školy. Kritéria přijímacího řízení byla stanovena samostatně do oborů vzdělávání ukončených
maturitní zkouškou a samostatně u oborů ukončených výučním listem.
8

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.
O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria:
a)
b)
c)
d)
e)

celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení,
počet bodů získaných z prospěchu ze základní školy,
počet bodů získaných v přijímacích zkouškách,
průměr známek v 1. pololetí 9. třídy základní školy,
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.
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
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2015/2016 - II. pololetí, denní studium:

SPŠP - COP
- obory s MZ
- obory s VL
●

Počet
žáků
668
465
203

Prospělo
Prospělo Neprospělo
s vyznamenáním
22
595
38
16
411
31
6
184
7

Průměrná
známka
2,57
2,52
2,62

Zanechalo
studia, jiné
12
7
5

Oproti počátku školního roku počet žáků poklesl o 12 žáků. Prospěchové výsledky
žáků se oproti předcházejícímu roku mírně zlepšily, při nárůstu počtu žáků je více
neprospívajících žáků. Celkem neprospělo o 28 žáků více, než předcházejícím školním
roce, celkový počet žáků se zvýšil o 85, tedy procento neprospívajících se nezvýšilo.
Znepokojivě se zvýšil počet neprospívajících žáků u maturitních oborů (ze 14 na 31
žáků, tedy o více než 50%). Oproti tomu zanechalo studia o 3 žáky méně, než
v předchozím roce. Celkový počet žáků s vyznamenáním se nepatrně zvýšil
u učebních oborů (nárůst o 1 žáka), naopak se mírně snížil u oborů maturitních z 19
na 16. Průměrný prospěch žáků se zlepšil o 0,03 stupně.
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Absence žáků za školní rok 2015/2016 - II. pololetí:
Třída
Celkem
SPŠP - COP
- obory s MZ
- obory s VL
●

48 763
33 091
15 672

Omluvená
celková průměr
48 099
81
32 698
87
15 401
75

Absence
Neomluvená
celková
průměr
664
1
393
1
271
1

Omluvená Neomluvená
max.
max.
x
x
286
125
176
88

Škola zaznamenala nárůst celkového počtu hodin absence, který ale odpovídá vyššímu
počtu žáků školy. Mírně se zvýšil průměr omluvené absence v přepočtu na žáka
+15 omluvených hodin. Při omlouvání žáků škola striktně požaduje splnění podmínek
stanovených školním řádem a školskou legislativou.

Hodnocení ukončení studia:
(maturitní a závěrečné zkoušky)

SPŠP-COP
- obory s MZ
- obory s VL

Počet žáků
v posledním
ročníku
144
98
46

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Jiné (náhradní
termíny apod.)

5
1
4

107
67
40

25
24
1

7
6
1

●

Počet žáků absolvujících závěrečný ročník se zvýšil o 11 žáků (+ 17 žáků maturitních
oborů, - 6 žáků oborů s výučním listem). Výsledky žáků u závěrečných zkoušek
(maturita i VL) se příliš statisticky nemění.

●

U studijních oborů se jeví jako nejnáročnější maturitní zkouška z matematiky
a z jazyka českého, u studijních oborů technického zaměření jsou nejnáročnější
odborné předměty. Nejlepších výsledků dosahují žáci u praktické části maturitní
zkoušky a u praktické části závěrečné zkoušky.
Absolventi naší školy se ve velmi malém procentu objevují v evidenci úřadu práce
jako nezaměstnaní.

●

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 druhým rokem.
Obory
Počet žáků
Prospělo
Prospělo
Neprospělo Jiné (náhradní
vzdělání
v ročníku
s vyznamenáním
termíny apod.)
Mechanik elektrotechnik
Výuční list: Elektromechanik pro zařízení a přístroje
19
4
10
1
4
Mechanik seřizovač
Výuční list: Obráběč kovů
38
6
30
0
2
Reprodukční grafik pro média Výuční list: Reprodukční grafik
26
5
15
4
2
CELKEM
83
15
55
5
8
10

●

Do pokusného ověřování se zapojili všichni žáci předmětných oborů. Je pozoruhodné,
že při srovnatelných počtech žáků, kteří ukončili vzdělávání klasickým výučním
listem a žáků maturitního vzdělávání nedosáhli žáci maturitního vzdělávání výrazně
lepších výsledků při vyhodnocení v těchto závěrečných zkouškách. Celkový průběh
studia v oborech L+H a výsledky pokusného ověřování ukazují na správnost trendu
zisku jak VL, tak maturitní zkoušky v průběhu studia. Z výsledků přijímacího řízení je
zároveň zřejmé, že se nepotvrdila obava o snížení zájmu zisku pouze výučního listu
u „učňovských“ oborů, naopak zájem o studium oborů ukončených výučním listem
vzrůstá.

Hodnocení výsledků výchovného působení
Pochvala
Ředitele školy

Počet žáků
49

Třídního učitele

61

Nejčastější důvody
výborné výsledky ve studiu a
reprezentace školy v různých soutěžích
příkladné plnění úkolů, dobrý prospěch

Napomenutí a důtky
Důtka
Ředitele školy

Počet žáků
41

Třídního učitele

70

Nejčastější důvody
porušování školního řádu v souvislosti s
vysokou neomluvenou absencí,
nevhodným chováním k vyučujícím,
neplněním úkolů ve škole
porušování školního řádu: neomluvená
absence, nevhodné chování ve
vyučování a nezodpovědný přístup ke
školním povinnostem

Snížený stupeň z chování - II. pololetí
Stupeň
2.

3.
●

Počet žáků
16

10

Nejčastější důvody
opakované porušování školního řádu,
nekázeň v hodinách a neomluvená
absence
závažné porušování školního řádu a
velké množství neomluvených hodin

Výchovná opatření a počty snížení stupně z chování jsou srovnatelné s předcházejícími
školními roky a nevybočují z ustálených průměrů, v podstatě kopírují celkový nárůst
počtu žáků školy.

Údaje o integrovaných žácích
Ve škole studovalo ve školním roce 2015/16 celkem 6 integrovaných žáků.
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 poruchami (brýle
apod.). U žáků byl uplatněn individuální přístup učitelů, popř. byli osvobozeni z hodin tělesné
výchovy.
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Maturitní obory (4 - leté)
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
Se specifickými poruchami učení
Se specifickými poruchami učení

Ročník

3.
1.
2.
1. - 4.

Počet žáků
0
0
1
1.
0
1
65

Poznámka
Individuální integrace
Individuální integrace
Individuální integrace

Učební obory (3 - leté)
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
Poruchy PAS (autismus)
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami
učení

Ročník
2. a 3.

3.
0
1. - 3.

Počet
žáků
2
0
0
0
1
0
61

Poznámka
Individuální integrace

Asistent pedagoga, ind.integrace

2 žáci sociálně znevýhodnění (z dětského domova)
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 2015/2016 jsme řešili záškoláctví, hrubé chování vůči učiteli a podezření na
šikanu ve třídě. Při řešení těchto problémů se angažovalo vedení školy, výchovná poradkyně
a školní metodik prevence
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 na pořádání běhů Seznamovacích pobytů žáků prvních ročníků
a pedagogů, které výrazně akceleruje vytváření sociálního postavení žáků v kolektivu třídy.
Ve školním roce 2015/2016 proběhly dva kurzy, samostatně pro žáky maturitních a učebních
oborů, podobně jako v předchozím školním roce.
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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.
7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Poř.č.

Název akce

1
2
3
4

Školení BOZP a PO – p. Kuňák
Školení první pomoci – Mgr. Holubová
Kvalifikační studium pro ředitele škol - dlouhodobé
Stínování – shadowing (Lotyšsko, Švédsko, Itálie,
Francie, Slovensko, Anglie) – projekt Šablony 56
Seminář s projektu KA1, Erasmus + (Praha, Brno)
Konference k primární prevenci rizikového chování
Semináře k inkluzivnímu vzdělávání
Základy koučingu pro pedagogy
Seminář fy Festo – didaktika výuky
Festo s.r.o. Praha – exkurze pedagogů
Temat. návštěvy škol k vytvoření učebny mechatroniky
Konzultační seminář k maturitním zkouškám – NIDV
Zlín
Konzultační seminář k maturitním zkouškám – NIDV
Zlín
Školení Edgecam, fy. NEXNET a.s. Zlín
Evropský den jazyků – setkání vyučujících cizích jazyků
Odborný seminář – fy. FESTO, TECO, E-PLAN Praha
Veletrh KABO – seminář Bosé obouvání – ano, či ne?
Seminář Výuka práva na SŠ Olomouc
Další neurčené semináře a školení didaktiky výuky
Další tematická odborná školení a semináře
pedagogických prac.
Motivační vzdělávání vyučujících AJ
Road show Microsoft - Zlín
Seminář Hodnocení státních maturit - Brno
Kurz instruktorů lyžování – Pec pod Sněžkou
Seminář Současný dospívající - Praha
Školení fy. Astra SW Zlín - elektroobory
Školení maturitních komisařů a zadavatelů žáků PUP

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Počet
účastníků

1
6
4
2
6
1
21
7
16
2
2
4
6
2
4
1
5
45
6
2
2
1
2
10
5

Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích akcí, jako např. seminářů
k projektovému vyučování, k vyučování cizích jazyků, přípravy na tvorbu školních
vzdělávacích programů, odborných předmětů, školení BOZP a PO, první pomoci atd. Dále se
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všichni průběžně věnují celoživotnímu vzdělávání ve svých aprobacích. Řada školení a kurzů
je vedena e-learningovou formou a není v přehledu zahrnuta. Ve školním roce 2015/2016 se
část pedagogů účastnila tzv. shadowingu v Evropských zemích (Lotyšsko, Švédsko, Itálie,
Francie, Slovensko, Anglie). Účast na Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků je
limitována výší finančních prostředků, vyčleněných na DVPP.
DVPP vychovatelů Domova mládeže
V domovech mládeže pracují pedagogičtí pracovníci s odpovídajícím vzděláním pro práci
s mládeží. V DM1 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. V DM2 si zvyšuje 1 vychovatelka
kvalifikaci studiem v magisterském programu Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně.
Všichni pracovníci domova mládeže se účastnili školení BOZO a PO, první pomoci.
8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ocenění BC. Petra Málka Zlínským krajem:
Pan Bc. Petr Málek převzal z rukou hejtmana Zlínského kraje dne 5. dubna 2016 významné
ocenění za pedagogickou činnost (skleněnou sošku sovy coby symbol moudrosti
a vzdělanosti). Na slavnostního aktu uskutečněného v Muzeu Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě ceny předával pan Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, pan Petr
Navrátil, radní zlínského kraje zodpovědný za oblast školství a další významní představitele
kraje a regionu.
U pana Málka mimo jiné oceňujeme velké a úspěšné snažení o neustálé zdokonalování výuky
v odborném výcviku. Téměř každodenně komunikuje s firmami zlínského regionu. Podařilo
se mu zajištění pravidelných stipendií pro desítky žáků od mnoha firem. Taktéž podporu při
nákupech nových strojů, nástrojů a zařízení. Dále je velmi aktivní a úspěšný v umisťování
žáků na pracoviště firem na celé jejich poslední ročníky studia. Což probíhá v desítkách firem
a zúčastňují se jich žáci, kterých počet atakuje ročně téměř stovku.
Ocenění Františka Látala Zlínským krajem:
V prostorách Muzea Kroměřížska v Kroměříži se dne 8. 12. 2016 uskutečnilo slavnostní
ocenění dobrovolníků při práci s mládeží. Mezi oceněnými byl i pan učitel František Látal.
Ocenění mu bylo uděleno z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a radního pro
školství, mládež a sport Petra Navrátila za dlouholetou práci při vedení a organizaci
fotografického kroužku na naší škole. Práce kroužku tvoří hlavní výzdobu chodeb naší školy.
Další ocenění školy Klubem zaměstnavatelů Zlínského kraje
Klub zaměstnavatelů – sdružení zaměstnavatelů technických oborů v ČR – zasedající ve firmě
Kovárna VIVA provedl vyhodnocení ankety o nejlepší školu, která spolupracuje
s průmyslovými firmami. Klub zaměstnavatelů sdružuje 100 firem ve čtrnácti krajích České
republiky.
Každé firmě byl přidělen určitý počet bodů, a čím větší firma, tím měla k dispozici větší počet
bodů, kterými mohla ohodnotit školy. Jsme rádi, že v konkurenci technických škol celého
Zlínského kraje obhájila prvenství z minulého roku právě naše Střední průmyslová škola
polytechnická – COP Zlín.
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Návštěva školy paní Kateřinou Valachovou, Ministryní školství, mládeže a tělovýchovy
ČR
V pátek 6. 5. 2016 navštívila naši školu paní Kateřina Valachová, Ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Návštěva to byla krátká, paní ministryně stihla navštívit pouze
praktickou výuku na Rumech. O dění ve škole projevila velký zájem, paní ministryni
doprovázel mimo jiné i radní pro školství, mládež a sport Petr Navrátil.
SPŠP – COP Zlín byla ve školním roce 2015/2016 účastníkem a pořadatelem řady akcí
a soutěží v nejrůznějších oblastech a odvětvích:
Odborná činnost:
Název soutěže, akce/pořadatel
Soutěž v programování – MSV
Brno
MSV Brno

Počet
žáků

Termín

4

16. 9. 2015

90

16. 9. 2015
2. – 3. 10.
2015

Nejvyšší Umístění Zajišťoval
dosažená
úroveň
ČR

výstava

OV

výuka

Teorie

Propagace
školy
Propagace
školy
Propagace
školy

Den řemesel – Kovárna VIVA

150

Majáky

60

22. 10. 2015

-

Majáky

60

5. 11. 2015

-

Exkurze třídy 1 M2 Greiner
Prezentace firmy ECCO
Slovakia ve škole

30

13. 11. 2015

-

výuka

OV

19. 11. 2015

-

výuka

MO, PD

Majáky

60

25. 11. 2016

-

Propagace
školy

OV

exkurze

OV

exkurze
vernisáž
exkurze
exkurze
soutěž
soutěž
soutěž

HN, TU
Zpracov.

-

Exkurze Promens, D plast,
60
7. 12. 2016
Precizions Zlín
Exkurze třídy 1 M2, Promens, D
30
7. 1. 2016
Plast
Fatra Napajedla
24
12. 1. 2016
Výstava Zlínský kraj očima žáků
27. 1. 2016
KÚ ZK
KABO – Styl Brno
41
22. 2. 2016
Firma ECCO – Slovensko
36
3. 3. 2016
SOČ – školní kolo
St
9. 3. 2016
Soutěž 2D, 3D modelování
12
11. 3. 2016
škola
Soutěž v grafických disciplínách Po - Pá
7. – 11. 3.
škola
– školní kolo
2016
Exkurze – NB Slovensko
45
30. 3. 2016
Soutěž dovednosti mladých
3
5. - 7. 4. 2016 Mezinár.
grafiků Olomouc
Soutěž PHOTOCONTEST 2016
28
21.- 30.3.2016
ČR
Ocenění Marty Galasovské 2RM
(František Látal)

exkurze
soutěž
soutěž

OV
OV
OV

MO,PO,BA

MO, PD
MO
teorie
TU, HN
HN,TU,GR
OV
polygrafie
OV
polygrafie
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85. Výstava fotokroužku
OKAMŽIKY - S ZLÍN
(František Látal)
Soutěž 2D, 3D modelování
ORBIS PIKTUS PLAY ZLIN
Není tma jako tma – výstava
edukace
Rozvoj průmyslu regionu
„Hledáme mladé technické
talenty SM – krajské kolo
Rožnov pod Radhoštěm
Veletrh Polygraf 2016 Praha
Mladý módní tvůrce
Mladý módní tvůrce
Kabo – styl, Brno
SOČ – nejlepší návrh výrobku
Soutěž v počítačovém
modelování
Cena Nadace Jana Pivečky
Odborné stáže a spolupráce
s Knihovnou Františka Bartoše a
Antikvariátem knih ve Zlíně
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1. -31. 3. 2016

ČR

Propagace
školy

OV
polygrafie

4
112
112

7. 4. 2016
červen 2016
květen 2016

ČR
-

soutěž
výstava
výstava

3

17. 6. 2016

ČR

soutěž

teorie
OV
OV
polygrafie
OV
polygrafie

2

23. 3. 2016

ČR

soutěž

OV

26

11. – 13. 5.
2016
1. 12. 2015
3. 12. 2015
22. 2. 2016
19. 3. 2015
23. 4. 2015

výuka

SC, ML +
3RM
PO
PO
BA
MO
DE

6
38
28
30
2
2
12

28. 8. 2016
po dobu
celého
školního roku

škola
ČR
škola
ČR
ČR
-

účast
-

ocenění
MO
Výuka a
OV
propagace polygrafie
školy

Strojírenského veletrhu v Brně se zúčastnilo 90 žáků, 25 žáků se zúčastnilo veletrhu KABO –
STYL – Brno a 26 žáků bylo přítomno na veletrhu Polygraf Praha.
Exkurze:
1. až 3. ročníky strojírenských, polygrafických a elektro oborů se v průběhu školního roku
zúčastnili exkurzí v těchto firmách: : 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., INVOS, 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., CARDBOX packing, s.r.o., FATRA Napajedla a.s., Zlinpack, s.r.o., ROSTRA s.r.o.,
CNC milling – Dušan Rypka, KONFORM – Plastic, s.r.o., KOVOS Zlín, s.r.o., LAJDA
KOVO, s.r.o., ELMO a.s., Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s.r.o., Hasičský záchranný
sbor ve Zlíně, Alpiq Generation (CZ) s.r.o. – teplárna Zlín, Legiovlak Zlín, veletrh
STAVEBNICTVÍ a veletrh THERM Zlín
Jazykové vzdělávání:
Název soutěže nebo přehlídky/
pořadatel

Počet
žáků

Maturita nanečisto – did. test
Maturita nanečisto - writing
Angliština trochu jinak …
Projekt e-learning – Šablony 57

45
45
80
80

Termín

Nejvyšší Umístění Zajišťoval
dosažená
úroveň
6. 10. 2015
škola
účast
ND
13. 10. 2015
škola
účast
ND
16. 3. 2016
škola
účast
SC, MA
I. – III./2016
škola
EN
16

Přírodovědné předměty:
Název soutěže nebo přehlídky /
pořadatel
Přírodovědný klokan
Matematika nanečisto
Matematický klokan – junior

Počet
žáků
47
41
43

Termín

Nejvyšší Umístění Zajišťoval
dosažená
úroveň
22.10.2015
škola
VS
16. 11. 2015
škola
MM, VS
18. 3. 2016
škola
VS

Sportovní soutěže:
Název soutěže nebo přehlídky /
kategorie
Atletika/chlapci, dívky
Stolní tenis/chlapci
Badminton/hoši, dívky
Kopaná/chlapci
Volejbal/smíšené družstva
Košíková/chlapci
Florbal/chlapci
Plavání/chlapci
Mírová míle Vizovice
Volejbal/chlapci
Šplh/chlapci
Lyžašský výcvikový kurz
Šplh
Soutěž Legií - Olomouc
Požární sport
Kopaná
Kopaná
Kopaná

Datum
18. 9. 2015
8. 10. 2015
15. 10. 2015
2. 11. 2015
18. 11. 2015
19. 11. 2015
30. 11. 2015
1. 12. 2015
19. 1. 2015
20. 1. 2016
17. 2. 2016
26.2.-6.3.16
17.-18. 3. 16
20. 4. 2016
20.-21. 4. 16
27. 4. 2016
12. 5. 2016
25.-26. 5. 16

Nejvyšší
dosažená úroveň
okres
okres
okres
oblast
oblast
okres
okres
kraj
kraj
okres
kraj
výuka
celostátní
oblast
celostátní
kraj
Morava
celostátní

Umístění
5.+5.
5.
5.+4.
1.
5.
4.
3.
3.
1.
2.
2.
8.+11.
6.
6.
1.
1.
6.

Počet
žáků
18
4
5
14
10
10
16
8
5
8
4
45
3
7
8
15
15
15

Škola dosahuje průběžně dobrých sportovních výsledků na soutěžích. Významného úspěchu
dosáhlo družstvo žáků ve fotbale účastí na Poháru Josefa Masopusta, žáci postoupili až do
celostátního kola soutěže, jako jediný tým Moravy. Rovněž v soutěži šplhu se žáci účastnili
celostátního kola soutěže, poprvé se naše škola účastnila středoškolské soutěže v požárním
sportu. V republikovém finále obsadilo družstvo 6. místo.
Další činnost školy:
Oblast kultury, výchovy, prevence rizikového chování
Datum

Akce

21. – 23. 9. 2015
29. – 1. 10. 2015
7. – 9. 10. 2015
14.– 16. 10. 2015

Adaptační kurz – Révika 1. ročníky maturitní obory
Adaptační kurz – Révika 1. ročníky učební obory
Školní výlet Praha – 4MS
Školní výlet Praha – 4ME

Počet
účastníků
90
64
25
21
17

19. – 21.10. 2015
3. – 6. 11. 2015
16.– 17. 11. 2015
18. 11. 2015
4. 12. 2015
10. 12. 2015
12. 12. 2015
22. 12. 2015
26. 2. 2016
26. 2. 2016
15. 4. 2016
11. 4. 2016
19. 4. 2016
9. 5. 2016
11. – 13. 5. 2016
24. 5. 2016
9. 6. 2016
23. – 24. 6. 2016
20. – 24. 6. 2016
-

-

-

Školní výlet Praha – 4MA
Gaudeamus – Brno
Výstup na Lysou horu
Příběhy bezpráví – Člověk v tísni
Pasování žáků 1. ročníku
Vánoční Vídeň
Filmové představení – Specter
Rockové Vánoce školy
Ples školy – Hotel Moskva
Beseda – Policie ČR, prevence
Divadelní představení – Revizor, MD Zlín
Okresní soud Zlín – účast na soudním líčení
Exkurze Krakow – Osvětim
Divadlo – Malá scéna, soubor ZUŠ
Školní výlet – Praha – 3RM
Filmové představení – Jakub (prevence domácí násilí)
Beseda M. Kocáb – Byly tady ta(n)ky
Výstava Praga Caroli – Praha – 2M1, 3RM
Spotovně – turistický pobyt žáků Smraďavka

15
15
6
85
135
35
350
135
204
26
30
45
320
26
256
31
46
15

26. 2. 2015 se konal tradiční ples školy, který proběhl v Kongresovém sále hotelu
Moskva. Realizační tým tvořili žáci 3. ročníku studijního oboru Management
strojírenství a studijního oboru Zpracování usní, plastů a pryže a vybraní pedagogičtí
pracovníci. Nácvik polonézy provedl TK Fortuna Zlín. Úspěch celé akce byl zásluhou
také mnoha sponzorů, které oslovil realizační tým plesu.
Ve škole pracuje „školní parlament“ pod názvem „Draci“, žáci jsou aktivními členy
Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje (zasedá v sále Zastupitelstva
ZK).
Koncem školního roku se škola zapojila do internetové soutěže hodnocení středních
škol ČR žáky a absolventy. Je potěšitelné, že škola v rámci Zlínského kraje obsadila
9. místo z celkem 58. hodnocených škol a 2. místo v rámci škol města Zlína.

Oblast prevence rizikového chování (akce)
Pro žáky prvních ročníků maturitních tříd byl realizován adaptační pobyt na Revice ve
Vizovicích. Dále pasování prvních ročníků ve spolupráci se školním parlamentem a turistický
výlet pro zájemce napříč ročníky a třídami ke konci roku. Přednášky pro vybrané třídy na
témata Etika chování, Beseda s pracovníkem protidrogového útvaru policie ČR, Příběhy
bezpráví, Jak se ucházet o zaměstnání, workshop na téma Rasismus, ples školy a celá řada
exkurzí, sportovních turnajů apod.
Domov mládeže:
Název soutěže nebo přehlídky / Počet Termín
pořadatel
žáků
Florbal: Turnaj DM zlínského
regionu ve Zlíně – DM SŠZ Zlín
Fotbalový turnaj DM1,2

16

11. 11. 2015

42

Říjen - leden

Nejvyšší Umístění Zajišťoval
dosažená
úroveň
Družstvo Region
DM
DM1, 2
3. místo
DM
18

Stolní tenis: Vánoční turnaj DM
zlínského regionu (org.DM1
Zlín)
Tradiční vánoční výstava v DM
SPŠ polytechnické
Turnaj v badmintonu – DM
Holešov
Turnaj domovů mládeže ve
florbalu v DM SŠZ Zlín
Volejbal: Turnaj domovů
mládeže zlínského regionu (6
týmů po 6ti)
Turnaj domovů mládeže
zlínského regionu ve fotbale DM
SPŠ Otrokovice

48

9. 12. 2015

DM1, 2
+ cizí

65

15.- 22.12.2015 Veřejnost

6

17. 2. 2016

12

17. 3. 2016

52

17. 3. 2016

DM1, 2
+ cizí

8

28. 4. 2016

DM1 2

Družstvo
DM
DM1, 2

Region
2.,3.,5.,
7. místo

DM

DM
Region

DM

1.+ 3.
místo
Region
1.+ 2.
místo
Region
2. místo

DM
DM

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.
Sportovní činnost DM
Byla co do nabídky velmi pestrá, odpovídala současným požadavkům na trávení volného času
a byla zaměřená tak, aby se do ní zapojilo co nejvíce dívek i chlapců ubytovaných
v domovech. Mezi oblíbené aktivity u chlapců lze zařadit fotbal, malou kopanou (226),
volejbal (178), basket, stolní tenis (137), návštěvy naší posilovny (185), u dívek pak aerobik,
cvičení s hudbou, na gymballech, Pilates, jóga, kalanetika (142), návštěvy spinningu,
alpinningu, zumby (129).
Samozřejmostí se stalo organizování vlastních turnajů (pétanque, stolní tenis, šipkách, stolní
fotbal, malá kopaná, šachové partie) a také se 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.
V uplynulém školním roce se nám opět zdařilo 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 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 pana Felcmana.
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Vzdělávací činnost DM
Zde 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
V DM bylo v rámci prevence negativních jevů mezi mládeží provedeno, formou dotazníků,
šetření na téma kyberšikana, se závěry byli seznámeni žáci i pedagogičtí pracovníci
(dobrovolně a anonymně se zapojilo 189 ubytovaných žáků), v rámci propagace zdravého
životního stylu s důrazem na správné a pravidelné stravování byla provedena anketa
spokojenosti se stravováním ve školní jídelně a návrhy na požadované zlepšení či změny byly
předány vedoucí školní jídelny, ty pak v možném reálném rozsahu byly realizovány v nabídce
v jídelníčku.
Pedagogové vzdělaní v různých oborech také poskytovali žákům doučování – nejvíce bylo
žádáno doučování cizích jazyků a matematiky.
V rámci vzdělávací činnosti byly pro žáky uspořádané 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.
Také v letošním školním roce měla úspěch spolupráce s pracovníky rádia ROCK MAXbesedy o rockové hudbě a exkurze do studia rádia. Nemalý zájem byl také o návštěvu
jednotlivých pracovišť IZS – zdravotní záchranné služby a pracoviště hasičů. Besedy
a návštěvy u MP Zlín se staly již tradicí a jsou velmi oblíbené mezi ubytovanými žáky obou
domovů
Tvořivě nadaní ubytovaní žáci a žákyně se realizovali ve VK – pravidelně jej navštěvovalo
64 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 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.
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 (15. 10. – 195 žáků), Mikulášskou nadílku
a diskotéku (3. 12. – 106 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 je již dlouhodobá spolupráce Městskou policií Zlín – v rámci prevence
patologických jevů každoročně pro žáky DM2 připravují tematické besedování a to na velmi
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vysoké úrovni. 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 a s DDM Astra.
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).
Pokračuje spolupráce s UTB – Fakultou humanitních studií s cílem obohatit nabídku
vzdělávací činnosti pro naše ubytované žáky, kterou připravují studenti oboru sociální
pedagogika.
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.
Pracovníci v DM a zejména žáci a jejich rodiče velmi oceňují provedenou rekonstrukci v DM,
kdy se po výměně oken a zateplení budovy jednoznačně zvýšil komfort bydlení v DM.
9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena ze strany ČŠI vícedenní inspekční činnost
ve Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín.
Dne 3. 3. 2016 provedl Zlínský inspektorát inspekční činnost ve věci prošetření jednotlivých
tvrzení uvedených ve stížnosti JUDr. Jiřího Janečky, týkajících se postupu při poskytování
informací o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka Jakuba Janečky. Výsledkem šetření bylo,
že škola poskytla (byť i částečné) informace o vzdělávání osobě, která nedostatečně prokázala
svoji oprávněnost. Škola provedla nápravné opatření tím, že vyzvala JUDr. Jiřího Janečku
k osobní návštěvě školy, kde po prokázání oprávněnosti budou poskytnuty veškeré informace
o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka Jakuba Janečky. Tato schůzka se uskutečnila dne
22. 3. 2016, náprava tím byla provedena.
Dne 12. 10. 2015 provedla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje jednodenní kontrolu
školní jídelny. Předmětem kontroly bylo dodržování předpisů a platné legislativy z hlediska
ochrany veřejného zdraví. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v označování potravin.
Nedostatky byly ještě v průběhu kontroly odstraněny.
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10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2015 v Kč
neinvestiční:

schválený rozpočet

Platy
Ostatní osobní náklady
ONIV přímé
ONIV provozní
NIV ostatní
Celkem

investiční:

upravený rozpočet

30 612 241,00
250 000,00
11 291 988,00
7 300 000,00
0,00
49 454 229,00

schválený rozpočet

dotace od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
dotace v rámci ROP
dotace ze státních fondů
Celkem
Odvod z investičního fondu:

32 517 498,00
293 000,00
11 978 540,00
9 191 000,00
2 771 756,52
56 751 794,52

upravený rozpočet

54 091 000,00
0,00
0,00
37 104 000,00
91 195 000,00
0,00

50 331 099,64
0,00
0,00
36 523 257,55
86 854 357,19
0,00

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 2015, UZ 33052 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství,
UZ 33061 – Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství
ONIV provozní – prostředky na provoz organizace
NIV ostatní – zálohy na projektovou činnost z evropských fondů a státního rozpočtu na
projekty „ŠABLONY 56 SPŠP COP ZLÍN“, „57 ODBORNÁ ANGLIČTINA“ (UZ 33058),
„Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních
a základních škol ve Zlínském kraji“ (UZ 33019)a dotace na podporu řemesel v odborném
školství
(UZ995).
Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření
V roce 2015 dosáhla organizace kladného výsledku hospodaření jak v hlavní, tak
i v doplňkové činnosti.
Hospodaření
hlavní činnost
doplňková činnost
Celkem:

2014
11 413,61 Kč
85 207,66 Kč
96 621,27 Kč

2015
13 336,30 Kč
51 468,94 Kč
64 805,24 Kč

Rozdíl
1 922,69 Kč
- 33 738,72 Kč
- 31 816,03 Kč
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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. 2015 činil 127,80 pracovníků, skutečnost byla 127,74
přepočteného stavu pracovníků. Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2015 je 140 pracovníků.
Průměrná mzda na jednoho zaměstnance k 31. 12. 2015 činila 21 213,- Kč. Průměrná mzda
vzrostla oproti roku 2014 o 63,- Kč. Procento fluktuace je 8,57, procento fluktuace se snížilo
o 0,59 procentního bodu.
V termínu od 3. 12. 2014 do 14. 1. 2015 proběhla ve Střední průmyslové škole polytechnické
– Centru odborné přípravy Zlín veřejnosprávní kontrola na místě. Předmětem kontroly byla
namátková kontrola hospodaření za rok 2011, 2012 a 2013 včetně prověrky přiměřenosti
a účinnosti vnitřního kontrolního systému, v rozsahu stanoveném §11 odst. 4 zákona
č. 320/2001 Sb. Kontrolu provedly zaměstnankyně Zlínského úřadu Zlínského kraje, odboru
Kanceláře ředitele a Odboru školství, mládeže a sportu.
K odstranění zjištěných nedostatků veřejnoprávní kontrolu na místě č. 344/2014/KŘ ze dne
22. 1. 2015, byl zpracován harmonogram Nápravných opatření k odstranění nedostatků,
č.j. SPŠP/80/2015, ze dne 15. 2. 2015.
11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
„Otevření cesty do Evropy žákům SPŠP-COP Zlín nejen prostřednictvím jazykových
kurzů jejich vyučujících“, reg. č.: 2016-1-CZ01-KA101-023069
V roce 2015/2016 škola hledala partnera v projektu Comenius plus. Škola má dále družební
spolupráci s obdobnou školou v Polském Chorzowě.
12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO
UČENÍ
Ve školním roce 2015/2016 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.
V hlavní budově školy proběhlo školení učitelů OV elektro a žáků oboru Elektrikář –
silnoproud v projekčním SW ElProCAD od regionální společnosti ASTRA MS Software
s.r.o..
13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ
Z CIZÍCH ZDROJŮ
Naše škola byla v tomto období zapojena do těchto projektů:
Cloud je budoucnost vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0034
Realizace projektu: od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015
Jsme partnerskou školou v projektu pro oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu. Příjemcem projektu je ZŠ Bučovice.
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Cílem projektu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti
ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání,
jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve
výzkumu a vývoji.
Globálním cílem je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení
klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení
motivace k dalšímu vzdělávání. Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Podpora profesního rozvoje
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.
UNIV 3 (zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení)
Registrační číslo: Partneři NÚOV Praha
Realizace projektu: 16. 6. 2015 – 16. 9. 2015
Ve školním roce 2014 – 2015 byla škola zapojena do projektu UNIV 3. Probíhalo pilotní
ověřování Frézování kovových materiálů. Cílem pilotního ověřování bylo získání profesní
kvalifikace 23-023-H Frézování kovových materiálů, pro 8 pracovníků – zaměstnanců firmy
Kovárna VIVA, kteří nebyli vyučeni ve strojírenských oborech.
Šablony 56 SPŠP COP Zlín
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1668
Realizace projektu: od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
Rozpočet partnera projektu: 767 152,- Kč
Projekt se se skládal ze tří aktivit:
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Zapojili se
aktivně žáci 1. a 2. ročníku některých maturitních oborů.
Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných
a technických předmětů v zahraničí. Díky stínování jelo do zahraničních škol 7 pedagogů.
Škola se snaží podpořit snahu pedagogů vzdělávat se v cizích jazycích.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Poznávacího a jazykového zájezdu do Velké
Británie se zúčastnilo 30 žáků naší školy ve dnech 19. – 25. listopadu 2015. Náplní pobytu
bylo poznání Londýna, ale hlavně se zlepšení žáků v anglickém jazyce. Navštěvovali školu
Oxfordu v Greenwich, kde měli anglické lektory. Žáci měli obavy, že jim nebudeme rozumět,
ale byly zbytečné, protože učitelé mluvili srozumitelně a dobře artikulovali, tudíž
s porozuměním nebyly potíže.
57 odborná angličtina
Registrační číslo projektu: 1.07/1.1.00/57.0685
Realizace projektu: od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015
Rozpočet partnera projektu: 199 440,- Kč
V rámci projektu se 80 žáků z různých tříd zajímavým způsobem učili anglický jazyk pomocí
blended learningu. A to slovní zásobu i gramatiku. Naučili se lépe pracovat s počítačem,
mohli poslouchat rodilé mluvčí a dostávali okamžitou zpětnou vazbu, což je vedlo k opravení
si špatných úkolů a k zafixování si správných tvarů či forem.
Program byl používán ve výuce podle potřeby jednou až třikrát týdně, vyučující pak
pracovala i s následnými metodickými materiály. Skoro všichni žáci program využívali
24

i ke studiu doma, což bylo následně kontrolováno vyučujícím. Někteří žáci měli potíže
s procvičováním gramatiky a s poslechy, zejména ti se specifickými poruchami učení a žáci
méně zdatní v anglickém jazyce. Všichni zúčastnění hodnotí projekt velmi kladně.
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, 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.
polygrafické obory – zástupce z firmy HART PRESS, s.r.o.
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, polygrafických a nově i gumárenské zejména: 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., 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., greiner packing s.r.o., Continental Barum, s.r.o.,
FATRA Napajedla a.s., Zlinpack, s.r.o., ROSTRA s.r.o., KOVOS Zlín, s.r.o., Miloslav Vals –
MIVA, AG Vizovice a.s., A-T-K Fryšták s. v. o., Kalina industries s. r. o., Kovárna VIVA
a.s., MEVI-CZ s. r. o., Oldřich Vaňhara – „ova“, OMEGA, spol. s r. o., PADOZA s. r. o.,
PRECISZ s. r. o., SERVIS-TRANPORT-TECHNIK, a. s., SOGOS, a. s., TRIMILL, a. s.,
Wicke CZ, s. r. o., ZPS- GENERÁLNÍ OPRAVY, a. s., Pronext a.s., Josef Sklenařík, SPEL –
VY, s.r.o., JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., ORBCOMM CZECH REPUBLIC,s.r.o., Colt
International, s.r.o.
d) stipendijní program oborů tříletého i čtyřletého studia podporuje 11 firem, které vyplatily
žákům ve školním roce stipendia ve výši 709 500,- Kč. Jedná se zejména o tyto společnosti:
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Firma
Kovárna VIVA a.s.
FLOW TECH, s.r.o.
ROSTRA s.r.o.
GENICZECH – M, s.r.o.
ZPS – Frézovací nástroje a.s.
ZAKO Turčín, s.r.o.
greiner packing s.r.o.
Mould & Matic Solutions s. r. o.
TAJMAC – ZPS a.s.
Continental Barum, s.r.o.
OMEGA, spol. s r. o.
Celkem:

1. pololetí
12 000,2 000,2 000,8 000,15 000,23 000,18 000,22 000,109 500,80 000,0,291 500,-

2. pololetí
22 000,3 000,8 000,18 000,18 500,28 000,12 000,18 000,228 500,60 000,2 000,418 000,-

e) sponzorská činnost – GRASPO CZ a.s. (256 000,- Kč ofsetový, křídový a grafický papír,
86 000,- Kč tiskové barvy pro výuku polygrafie), LV PRINT s.r.o., (CTP – tiskové formy
25 000,- Kč pro výuku), OBAL PRINT s.r.o. (58 000,- Kč různé druhy lepidel a lepenek pro
výuku), Z STUDIO, s.r.o., (5 000,- Kč grafický papír pro výuku), HART PRESS, s.r.o.
(5 000,- Kč tiskové pro výuku), POKART spol. s r.o., Zlinpack, s.r.o. (26 000,- Kč klávesnice
pro MAC), Press – Vásclav Rak (náhradní díly pro tiskové stroje Adast), SMC Industrial
Automation CZ s.r.o. (komponenty elektropneumatických systémů v celkové
částce 215.470,-Kč), ELMO a.s. (stojanový multifunkční rozvádeč a elektroinstalační materiál
na výuku v celkové částce cca 300.000,- Kč), TAJMAC ZPS, a.s. (1 167 880,- Kč měřící
stroj, 48 279,- Kč kompresor, 80 151,- Kč pracovní kalhoty), Continental Barum s.r.o.
(30 000,- Kč soustruh SUI 32), MEVI – CZ (20 000,- Kč opravy strojů a nákup židlí), greiner
packing s.r.o. (25 904,- Kč čepice).
f) škola má svého zástupce v plastikářském klastru a velmi úzce spolupracuje se Svazem
polygrafických podnikatelů.
Úmrtí pana učitele Mgr. Václava Tichavského
Dne 25. 6. 2016 tragicky zahynul pedagog naší školy Mgr. Václav Tichavský. Škola tak přišla
o vynikajícího pedagoga, spolupracovníka a člověka, který svým přístupem ke kolegům
a žákům vytvářel velmi příznivé klima školy. Pan učitel Václav Tichavský bude
v pedagogickém sboru školy výrazně chybět.
Závěr
Na zpracování Výroční zprávy o činnosti Střední průmyslové školy polytechnické - Centru
odborné přípravy Zlín ve školním roce 2015/2016 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.
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14. PŘÍLOHY
(přílohy jsou spustitelné v elektronické verzi výroční zprávy)
1)

Výstava „Zlínský kraj očima žáků středních škol“
https://www.kr-zlinsky.cz/studenti-predstavuji-svuj-um-na-modelechsatu-inspirovanych-zlinskym-krajem-aktuality-12857.html

2)

ZK ocenil učitele za jejich pedagogickou práci
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ocenil-osmnact-ucitelu-za-jejichpedagogickou-praci-aktuality-13006.html

3)

Ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží
https://www.kr-zlinsky.cz/v-kromerizi-byli-oceneni-dobrovolnicipracujici-s-mladezi-aktuality-12720.htm

4)

Předání moderní měřící techniky do školních dílen – dar generálního
ředitele firmy TAIMAC – ZPS Michele William Taiariola
https://www.kr-zlinsky.cz/budouci-strojari-se-ve-zline-skoli-naspickovych-strojich-aktuality-12581.html

5)

Ocenění školy Klubem zaměstnavatelů
http://finance.idnes.cz/zajem-o-techniky-prace-doporucene-skoly-f0a/podnikani.aspx?c=A160209_095950_podnikani_kho

6)

Ministryně školství Kateřina Valachová navštívila naši školu
https://www.kr-zlinsky.cz/ministryne-skolstvi-katerina-valachova-vezline-absolvovala-ukazku-odborneho-vyucovani-aktuality-13116.html

Datum zpracování zprávy: 27. 9. 2016
Předloženo k projednání v školské radě: 9. 10. 2016
Školská rada schválila tuto Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2015/ 2016
dne 20. 10. 2016 bez připomínek.

Ing. Bc. Jiří Charvát v.r.
ředitel školy
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