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a/ Základní údaje o škole 
 
1. Název školy:  Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, 

    příspěvková organizace 

2. Sídlo školy:   Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín 

3. Identifikátor školy:  600 026 396 

4. Ředitel školy:  Mgr. Ilona Šustalová 
tel.: 556707623 
e-mail: ilona.sustalova@ouaprs.com 
petra.vrublova@ouaprs.com 

5. Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj 

6. Právní forma:  příspěvková organizace - IČO: 00601594 

7. Součásti školy:  Odborné učiliště a Praktická škola 
    Domov mládeže 
    Školní jídelna 

8. Charakteristika školy: 

Odborné učiliště a Praktická škola v Novém Jičíně, Sokolovská 487/45 byla zařazena do sítě 
škol rozhodnutím MŠMT od 1. 9. 1996, od 1. 1. 2005 do rejstříku škol dle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
/Školský zákon/. Právní subjekt od 1.6.1991. 

Od 1. 1. 2006 došlo ve zřizovací listině ke změně názvu školy - Odborné učiliště a Praktická 
škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. 

Dodatkem č.11 zřizovací listiny ze dne 22. 9. 2016 byl doplněn předmět činnosti, kdy hlavním 
účelem organizace je poskytování středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 
ve střední škole zřízené podle § 16 ods.9 školského zákona. 

Zřizovací listinou Rady kraje MSK byla zřízena při škole Školská rada od 1. 9 2005.  

 

Kapacita školy:   

Celková 
kapacita 
školy 

Celkový 
počet žáků 
školní rok 
2018/2019 

Stravovací  
a ubytovací 
služby  
 

Strojírenské 
práce  
 

Zahradnické 
práce 
 

Praktická 
škola 
jednoletá 

Praktická 
škola 
dvouletá 

       

182 94 27 20 24 4 19 
       

 

Kapacita Domova mládeže: 

 

Celková 
kapacita 
DM 

Počet 
ubytovaných 
na DM šk.rok 
2018 /2019 

32 24 
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b) Přehled oborů vzdělání : 

Stravovací a ubytovací služby: 65 – 51 – E/01   

(ŠVP – Kuchařské práce) – schváleno pod č.j.: 6907/2008 – 23  
ze dne 29.5.2008 
 
 
Absolvent je připraven na výkon odborných činností ve stravovacích 
provozech jako kuchař. Uplatní se jako kvalifikovaný pracovník při přípravě 
jednoduchých pokrmů a nápojů teplé i studené kuchyně, při přípravě 
pokrmů z polotovarů. Zvládá přípravné, pomocné a úklidové práce ve 
výrobních střediscích. Umí pracovat s moderním zařízením a vybavením 
kuchyně. Po zapracování a delší praxi je schopen připravovat i náročnější 
druhy jídel a nápojů. Absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících 
stravovací služby, zejména v uzavřeném typu stravování, ojediněle ve 
veřejném stravování menšího typu a omezeného sortimentu. 

 
 

Strojírenské práce: 23 – 51 – E/01 

(ŠVP Strojní a zámečnické práce) – schváleno pod č.j.: 9325/2009 – 23  
ze dne 6.5.2009 
 
 
Absolvent je připraven na výkon základních montážních, servisních a 
údržbářských prací ve strojírenství, zámečnických prací ve stavebnictví a 
službách. Je schopen při nenáročných technologických operacích 
obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy. Absolvent má 
uplatnění jako kvalifikovaný strojírenský dělník – strojní zámečník, stavební 
zámečník, údržbář. Ovládá základní úkony při ručním zpracování kovů a 
jiných materiálů, zvládá výrobu a montáž dle technických náčrtů a schémat, 
čte jednoduché výrobní a montážní výkresy,používá technické normy a 
tabulky. Volí a ošetřuje vhodné pracovní nářadí, strojní přípravky, měřidla, 
pomůcky, hospodárně využívá materiál a nářadí. 
 

 
Zahradnické práce: 41 – 52 – E/01 

(ŠVP Zahradnické práce) – schváleno pod č.j.: 6907/2008 – 23  
ze dne 29.5.2008 
 
Absolvent je připraven vykonávat jednoduché pracovní činnosti povolání 
zahradník, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, 
okrasných a ovocných dřevin, provádění ochrany kultur proti chorobám a 
škůdcům. Je schopen používat drobné ruční nářadí a obsluhovat 
jednoduché zahradnické stroje, provádět parkové a sadovnické úpravy; dále 
získá základy aranžování a vazačské tvorby pro různé příležitosti. Absolvent 
tohoto oboru najde uplatnění ve všech oblastech zahradnické výroby, 
zejména v profesi zahradník, údržba parků a veřejné zeleně. 
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Praktická škola jednoletá: 78 – 62 – C/01  

(ŠVP  Praktická škola jednoletá) – schváleno pod č.j. 13 155/2010 – 28  
ze dne 25. května 2010 
 
Cílem výuky je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i 
praktického vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky a 
poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností 
v jednoduchých činnostech dle zaměření přípravy. Praktická škola 
jednoletá je ukončena závěrečnou zkouškou a získáním středního 
vzdělání. 
 
 
 
 
 
 

Praktická škola dvouletá: 78 – 62 – C/02  

(ŠVP  Praktická škola dvouletá) – schváleno pod č.j. 13 155/2010 – 28  
ze dne 25. května 2010 
 
Cílem výuky je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností 
a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. 
Praktická škola dvouletá je ukončena závěrečnou zkouškou a získáním 
středního vzdělání. Absolvování Praktické školy dvouleté může být také 
předpokladem pro absolvování dalšího středního vzdělání. 
 
 
 
 
 
 
 

Specifikem naší školy je výchova a vzdělání žáků s poruchou 
autistického spektra. 
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c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Ve školním roce 2018/2019  bylo ve škole zaměstnáno celkem 41,4 pracovníků. 

Úvazky – pedagogičtí zaměstnanci 
 

Učitelé 
teorie 

Učitelé 
odborného 
výcviku 

Asistenti 
pedagoga OU 

Vychovatel 
DM 

Asistenti 
pedagoga 
na DM 

     

10,2 9,4 11,2 1,0 1,2 
 

Provozní pracovníci: 
 

Pracovnice 
THP 

Správce budov Uklízečky Vedoucí ŠJ Kuchařka Pradlena 

2,4 1,0 2,6 0,6 1,6 0,2 

 

Dosažený stupeň vzdělání – pedagogičtí zaměstnanci: 
 
VŠ 
magisterské 
Mgr. 

VŠ 
inženýrské 
Ing. 

VŠ 
bakalářské 
Bc. 

SŠ s 
maturitou 

SŠ 
s výučním 
listem 

z toho: 
Doplňkové 
pedagogické 
studium  
 

z toho: 
Speciální 
pedagogika 

11,4 1,3 1,0 19,3 0 14,7 22,4 

 
Provozní zaměstnanci: 

   
VŠ 
inženýrské 
Ing. 

VŠ 
bakalářské 
Bc. 

Maturita Vyučen v 
oboru 

Bez 
požadavku 
na vzdělání 

0,8 1,0 1,8 2,2 2,6 

 
Ukončení studia ve školním roce 2018/2019 
 
Ve školním roce 2018/2019 učitelky zahájily studium 2.ročníku speciální pedagogiky. 
 
Podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. splnilo kvalifikační předpoklady 30,7 
úvazku pedagogických pracovníků. 
 
Nesplňuje požadovanou kvalifikaci 2,3 úvazku pedagogických pracovníků: 

 
z toho  - pro teoretickou výuku    - 2,0 úvazku pracovníka 

- pro odborný výcvik a praktická cvičení  - 0,3 úvazku pracovníka 
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d/ Údaje o přijímacím řízení 

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 byli přijati k 1. 9. 2019 žáci do těchto oboru vzdělání a 
odevzdali zápisový lístek: 

 
 

Stravovací a 
ubytovací služby 
 
dle ŠVP 
 
Kuchařské práce 

 
Strojírenská 
výroba 
 
dle ŠVP 
 
Zámečnické 
práce a údržba 

 
Praktická škola 
jednoletá 
 
dle ŠVP 
 
Praktická škola 
jednoletá 

 
Praktická škola 
dvouletá 
 
dle ŠVP 
 
Praktická škola 
dvouletá 

Zahradnické 
práce 
 
dle ŠVP 
 
Zahradnické práce 

13 2 7 11 7 

 

e/ Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2018/2019 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2018/2019 

I. pololetí 
Počet žáků: prospěli 
s vyznamenáním 

 
Počet žáků: 
prospěli 
 

Počet žáků:  
neprospěli, nehodnoceni 

 
Z toho počet žáků: 
opakujících 
ročník 

26 49 13 0 
 
II. pololetí 
Počet žáků: prospěli 
s vyznamenáním 

 
Počet žáků: 
prospěli 

 

 
Počet žáků:  
neprospěli, nehodnoceni 

 
Z toho počet žáků: 
opakujících 
ročník 

25 42 15 13 

 

Průměrný počet zameškaných hodin za školní rok 2018/2019 

I. pololetí 
OMLUVENO 

I. pololetí 
z toho NEOMLUVENO 

II. pololetí 
OMLUVENO 

II. pololetí 
z toho NEOMLUVENO 

    

127 15 137 12 
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Výsledky Závěrečných zkoušek 
 

Ve školním roce 2018/2019 se zúčastnilo Závěrečných zkoušek celkem 17 žáků s těmito výsledky: 
 

Obory 
vzdělání 

 

Počet žáků 
celkem 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

     

Stravovací  
a ubytovací  
služby 

5 0 5 0 

Strojírenské práce 3 3 0 0 

Zahradnické práce 4 3 1 0 

Praktická škola 
jednoletá 

2 1 1 0 

Praktická škola 
dvouletá 

3 3 0 0 

Celkem 17 10 7 0 

 
 

f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Pedagogové naší školy věnují značnou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Každý rok se 
žáci 1. ročníků účastní prožitkového pobytu v přírodě, který je zaměřen na výchovu ke zdravému 
životnímu stylu. Tyto podzimní pobyty pomáhají pedagogům zachytit atmosféru v nově vzniklém 
žákovském kolektivu. Žáci během pobytu probírají formou besed různá témata, např. zdravou výživu, 
prevenci závislostí, sexuální výchovu. Důležitým aspektem práce pedagoga je umění vést dialog 
s žákem a učit žáky diskutovat. 
Tomuto pobytu předchází a na něj opět navazuje systematická práce s žáky ve všech předmětech, 
zejména v Rodinné výchově, Občanské výchově a Výchově ke zdraví (PrŠ v Tělesné výchově). 
V rámci výuky probíhají během školního roku ve třídách besedy s externími pracovníky, např. z 
Městské policie Nový Jičín, Policie České republiky, NZDM Klub Bunkr Nový Jičín. 
Součástí komplexní prevence je i mimoškolní výchova v rámci Domova mládeže, kterou realizují 
výchovní pracovníci. Vše probíhá v souladu se Školní preventivní strategií a Minimálním preventivním 
programem. 
 
 

g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP ve školním roce 2018/2019 

Datum 
Název kurzu, 
semináře 

Školící instituce Počet účastníků 

22.10.2018 
Pracovní cesty a 
cestovní náklady ve 
školství v příkladech 

PARIS Vzdělávací 
agentura Karviná 

1 

30.10.2018 

Sexualita a žáci 
s mentálním 
postižením a 
s poruchou 
autistického spektra  

Doc. PhDr. Dana 
Štěrbová, PhD. 

25 

16.11.2018 
22.-23.11.2018 

Kaleidoskop moderní 
gastronomie 

SŠ hotelová 
Frenštát pod 
Radhoštěm 

2 
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26.11.2018 
Platy a platové 
předpisy ve veřejných 
službách a správě 

RESK education, 
s.r.o. 

1 
 

20.3.2019 
Rozvojové, hodnotící a 
motivační rozhovory 
se zaměstnanci 

MSK Ostrava 3 

21.3.2019 
Asistent pedagoga u 
integrovaného žáka 
s PAS na SŠ 

ZŠ kpt.Vajdy Ostrava 2 

21.3.2019 
Školení řidičů 
referentů  

Ivana Horáková, 
Nový Jičín 

9 

17.5.2019 
Periodické školení 
svářečů 

SŠ technická a 
zemědělská Nový 
Jičín 

1 

26.8.2019 Sportovní teambulding  
RPIC – ViP s.r.o. 
Ostrava 

32 

 

h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Akce školy 

 
Prezentace školy: 

 účast na přehlídce středních škol – Gemma 2018 
 účast na přehlídce středních škol – Frýdek – Místek 2018 
 účast na Dni sociálních služeb v Novém Jičíně 
 příprava rautů a pohoštění – spolupráce se sociálními partnery 
 setkání s rodiči netradičním způsobem 
 účast žáků na jarmarcích pořádaných městem Nový Jičín 
 taneční kolona žáků školy 
 náborové akce na ZŠ 
 organizace soutěže odborných dovedností ve floristice 
 potravinová sbírka 2018 
 Snídej pro děti společně s Gymnáziem Nový Jičín 
 Den otevřených dveří 
 Vánoční výstava 

 

Vystoupení žáků: 

 „Vítání jara“ SVČ Fokus Nový Jičín 
 Motýlek 2018 Kopřivnice 

Ostatní: 

 Den ochrany člověka za mimořádných situací 
 Den Země 
 prožitkový pobyt žáků – Hotel Čarták Soláň, pro 1.ročníky Odborného učiliště 
 jarní prožitkový pobyt na horách Hotel Rajská bouda Malenovice, pro žáky PrŠ 
 zimní prožitkový pobyt – hotel Čarták Soláň 
 Mikulášská nadílka 
 návštěva filmových představení Čertí brko, Uzly a pomeranče 
 školní výlety a tématické vycházky 
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Soutěže 

Sportovní soutěže: 

 22. ročník sportovní olympiády 2018 ve Frýdku – Místku 

Odborné soutěže: 

 Soutěž odborných dovedností „ Zlatá vařečka“ Lipová Lázně 
 Soutěž odborných dovedností Gastrománes v Kroměříži 
 Soutěž „Zámecké vázání 2019“ v Kelči 
 Zahradnicko – floristická soutěž v Novém Jičíně – (náborová akce) 
 Počítačová soutěž pro žáky Odborného učiliště 
 Zahradnicko – floristická soutěž v Prostějově – zemské kolo 
 Soutěž Palačinka pro radost v Novém Jičíně – (náborová akce) 
 Pěvecká soutěž DOREMI – (náborová akce) 

Besedy 

 Úřad práce Nový Jičín  
 Policie České republiky „Toxikologie“, „Právní odpovědnost“ 

Exkurze 

Obory vzdělání: 

Stravovací a ubytovací služby 

 Hotel Praha Nový Jičín 

Strojírenské práce  

 Bolt Tower a Hlubina Vysoká pec 

Zahradnické práce 

 Zahradnické centrum Valašské Meziříčí 

Praktická škola 

 Hotel Kyčera Dolní Bečva 

Ekologické exkurze 

 Záchranná stanice a Dům přírody Poodří v Bartošovicích 

Akce Domova mládeže 

Celoroční akce: sportovní - florbal, košíková, tanec, kopaná, volejbal, stolní tenis, bruslení, plavání, 
badminton, softtenis, bowling, návštěva sportovních utkání, kulturní – návštěva kina, kulturních akcí 
města.  
 

Kroužky 

Škola nabízí žákům možnost zapojení do keramického nebo počítačových kroužků. 
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Environmentální vzdělávání 

Ve školním roce 2018 – 2019 se naší žáci zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru. 
Této akce se zúčastňujeme pravidelně a probíhá pod názvem „Zelený strom“. Soutěž je 
určena pro školy v Moravskoslezském kraji. Úkolem škol je nasbírat co nejvíce starého 
papíru. V tomto roce žáci naší školy nasbírali 850 kg papíru. Je to o 70 kg více než v loni, 
ale byla to převážně lepenka, která má nízkou výkupní hodnotu. Na účet Spolku Růžovka 
bylo připsáno 461,-Kč. I nadále probíhala soutěž pod názvem „Zelený strom“ ve sběru 
starého papíru.  
V budově školy i na Domově mládeže na Hoblíkové ulici jsou umístěny kontejnery na elektroodpad. 
Zde mají možnost žáci i učitelé odkládat vyřazené elektrospotřebiče a vybité baterie, které se 
následně odevzdávají k dalšímu zpracování. 
V průběhu školního roku se pro žáky průběžně připravují environmentální programy. Během 
adaptačního a zimního pobytu byl pro žáky připraven ekologický program k tématu třídění odpadů. 
Pomocí her, soutěží a tvoření si doplňovali své znalosti v oblasti ekologie. 
Každoročně se naše škola účastní ekologické akce „ Den Země“, kterou pořádá město Nový Jičín  
ve spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se ekologii. 
V rámci environmentální výchovy vybrané třídy navštívily Záchrannou stanici a Dům přírody Poodří 
v Bartošovicích, který je seznámil s činností a významem záchranné stanice. 
Naše škola se v měsíci únoru zúčastnila soutěže o nejnápadnější recyklovaný výrobek připravenou 
společností AVION Shopping Park Ostrava.  

 

Internet do škol 

Počítačová učebna byla zpřístupněna žákům školy v červnu 2002 v rámci akce Internet do škol. 
Koordinátor se pravidelně zúčastňuje školení a seminářů. Počítače v této učebně byly od 1. 9. 2005 
převedeny do vlastnictví školy. V odpoledních hodinách a o velké přestávce mají žáci volný vstup do 
počítačové učebny v rámci kroužku vedeného Mgr. Janem Macíčkem. V rámci grantového projektu 
s názvem „Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v životě“ byla vybavena nově celá počítačová 
učebna. Postupně bylo zakoupeno ještě 16 notebooků a 6 tabletů. 

Doplňková činnost 

OU a PrŠ má ve zřizovací listině vymezenu doplňkovou činnost organizace, a to: hostinská činnost, 
ubytovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnosti škol a 
školských zařízení, zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. Dodatkem č. 6 v příloze č. 2 byla 
rozšířena o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 

Školní stravování 

Školní jídelna při Odborném učilišti a Praktické škole zabezpečuje stravování pro žáky a pracovníky 
školy, zároveň zabezpečuje celodenní stravování pro žáky ubytované na Domově mládeže. Ve školní 
jídleně se stravují i žáci a pracovníci z jiných školských zařízení. 

Veškerá činnost školy je prezentována na webových stránkách školy – www.ouaprs.com. 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím za r. 2017 

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti – 0 
počet stížností podaných podle § 16a – 0 
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0 
 
 
 
 
 

http://www.ouaprs.com/
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i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ve škole realizována inspekční činnost. 
 
 

j/ Základní údaje o hospodaření školy 

 
1.1. Závazné ukazatelé  

 
 
Příspěvek na provoz na rok 2018 byl poskytnut ve výši Kč 22 456 733,00  v tom: 

 
a) ÚZ 33353 příspěvek na přímé náklady na vzdělávání          Kč 20 480 697,00 
 a byl vyčerpán, v tom:                                          v Kč 

prostředky na platy   14 946 517,00 

ostatní osobní výdaje 2 730,00 

zákonné odvody 5 082 712,00 

FKSP 298 927,00 

přímý ONIV 149 811,00 

 
b) ÚZ 33160 prostředky na program Podpora znevýhodněných romských žáků středních škol 
a studentů VOŠ a konzervatoří: 

              v Kč 

termín vratka v Kč dotace v Kč 

1. kolo leden – červen 2018  13 164,00 22 400,00 

2. kolo září – prosinec 2018  2 558,00 2 800,00 

 
c) Příspěvky a dotace od zřizovatele           Kč 
1 964 000,00 

  v Kč 

ÚZ 1 provozní náklady 1 714 000,00 

ÚZ 205 účelové neinvestiční prostředky na 
krytí odpisů 

250 000,00 

 
Poskytnuté finanční prostředky byly plně vyčerpány mimo ÚZ 33160 (viz dále).  
 
d) Účelové investiční prostředky               Kč 0,00 

 
 
 
1.2. Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti           Kč 1 638 619,04 
 
 
 v tom:              v Kč 

hlavní činnost 1 561 885,04 

doplňková činnost  76 734,00 
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Rozpis výnosů v hlavní činnosti:          v Kč 

výnosy za stravování  
 

607 691,00 

výnosy za ubytování žáků 215 261,00     

ostatní výnosy z činnosti (grant, dary za OV 
žáků) 

183 885,00 

ostatní výnosy (OOPP, KAVAMAT,..) 85 221,04 

čerpání fondů 469 827,00 

 
Celkové výnosy činí Kč 1 638 619,04, z  toho v hlavní činnosti Kč 1 561 885,04 a doplňkové 

  činnosti Kč 76 734,00.  
 
V doplňkové činnosti se jedná o závodní stravování právnických osob vykonávajících činnost škol 
školských zařízení zřízených krajem - prodej obědů ve školní jídelně zaměstnancům PPP Nový 
Jičín, hostinskou činnost - příprava občerstvení a rautů na objednávku při různých akcích a 
ubytovací služby – ubytování na Domově mládeže o víkendech a prázdninách. Oproti minulému 
roku došlo ke snížení výnosu o Kč 4 956,00 z důvodu menšího zájmu strávníků a také z důvodu 
vyšších režijních a mzdových nákladů. 
Celkové výnosy z hlavní činnosti se v letošním roce zvýšily, jedním z důvodu je plánované použití 
Investičního fondu. V roce 2018 také došlo ke zvýšení výnosů, za stravování o 37 992,00 Kč a 
ubytování na Domově mládeže o 20 555,00 Kč. K celkovému navýšení došlo z důvodu 
plánovaného použití Investičního fondu a zvýšení počtu strávníků a studentů ubytovaných na 
Domově mládeže. 

 
Ostatní výnosy z činnosti se v letošním roce snížily o Kč 36 925,00 z důvodu menšího počtu žáků.  
Oproti minulému školnímu roku došlo ke snížení o 12 žáků. Tyto výnosy jsou tvořeny převážně  
z finančních příspěvků firem, ve kterých žáci vykonávají odborný výcvik. 
 
Mezi ostatní výnosy patří například KAVAMAT, náhrady za osobní ochranné pomůcky žáků a 
příjmy na úhradu prožitkových pobytů. V letošním roce došlo ke snížení výnosů o Kč  
11 300,00 z důvodu snížení počtu žáků. 
 
Bylo naplánováno čerpání Investičního fondu v Kč 469 827,00 na Opravu oplocení přední části 
plotu kolem budovy školy. 
 
Žádné další odchylky rozpočtovaných ukazatelů nevznikly. 
 
 
1.3. Náklady v hlavní a doplňkové činnosti         Kč 24 078 065,90 

v tom:              v Kč 

hlavní činnost 24 012 799,20 

doplňková činnost 65 266,70 

 
Nejvýraznější zvýšení položky nákladů v roce 2018 je položka opravy a udržování.  V roce 2018  
bylo mimo běžných oprav a udržování jako např. malování, oprava elektronické zabezpečovací  
signalizace, repasování strojů – sloupová vrtačka, frézka, soustruh a opravy výpočetní techniky.  
Dále oprava telefonní ústředny v hodnotě Kč 17 956,40. Rekonstrukce odvětrávání na Domově  
mládeže byla hrazena z běžných finančních prostředků a dalších drobných oprav v celkové výši  
Kč 607 685,79. 
Také byla provedena Oprava oplocení přední části plotu v celkové výši Kč 463 430,00, která byla  
financována z Investičního fondu. 
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Informace k uvedeným opravám včetně rozpisu a hodnocení je k dispozici na Portále kraje  
v systému FaMa+.  
Snahou organizace je snižovat materiálové náklady. V roce 2018 došlo ke snížení z důvodu  
nakupování kancelářských a školních potřeb a jiných pomůcek a prostředků přes Nákupní portál  
kraje.  Nejvyšší náklady nalezneme v položce kancelářské potřeby, knihy a tisk v Kč 44 342,95.  
Tato částka je vyšší z důvodu tisku a kopírování studijních materiálů, nákupu tonerů a papírů  
z důvodu, že pro naše obory vzdělání nejsou vhodné učebnice a studijní materiály. Další  
významnou částku nákladů tvoří nákup materiál pro žáky v celkové výši Kč 40 850,51 a nákup  
OOPP pro žáky ve výši Kč 23 720,70.  
 
V roce 2018 celková spotřeba energií byla ve výši Kč 524 804,57. Oproti minulému roku došlo 
k úspoře Kč 48 632,56. Úsporu lze zdůvodnit centrálním nákupem energií přes Energetickou  
burzu a také práci na akcích investičního a neinvestičního charakteru, které byly prováděny na  
budovách např. nová kotelna v budově školy atd. 
 
V rámci úsporných opatření došlo ke snížení položky cestovné oproti roku 2017                     o Kč  
6 415,00. 
 
V roce 2018 bylo na školení a vzdělávání vynaloženo Kč 36 675,00. V zájmu naší organizace je  
vzdělávání zaměstnanců jak pedagogických tak i nepedagogických. 
 
V letošním roce došlo ke snížení čerpání náhrad za dočasnou pracovní neschopnost             o Kč 
10 579,00. 
 
Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku a učebních pomůcek se oproti minulému 
roku mírně snížily, ale i tak byl nakoupen majetek, který je pro nás potřebný k výuce žáků. Mezi  
učební pomůcky, které jsme nakoupili, patří např.: kleštiny, pájky, bruska, kalibr, vrtačka,  
dataprojektory. Mezi drobný dlouhodobý majetek patří např. lednice, regály, notebooky, drtič,  
tabule, promítací plátno. V budově školy došlo k výměně všech wifi routerů a potřebných  
komponentů z důvodu staří a nefunkčnosti v celkové výši Kč 27 963,00. V průběhu roku byly  
zakoupeny nové telefony spolu s adaptérem a potřebnými licencemi v hodnotě Kč 32 887,80. 
 
1.4. Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření – úspora celkem Kč 14 726,23 je krytý. 

v hlavní činnosti 3 258,93 Kč 

v doplňkové činnosti 11 467,30 Kč 

 

Rozpis výsledku hospodaření v doplňkové činnosti 
              v Kč 

Hostinská činnost 2 286,20 

Závodní stravování 3 131,10 

Ubytovací služby 6 050,00 

 
Vyhodnocení doplňkové činnosti viz níže. 
 
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ve výši Kč 14 726,23 do peněžních fondů organizace: 
              v Kč 

Fond odměn 11 000,00 

Rezervní fond 3 726,23 

 4  
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1. Čerpání dotací 
 
Všechny přidělené účelové prostředky (dotace) ze státního rozpočtu a výše uvedené (bod 1.) byly 
čerpány v souladu s jejich účelem. 
 
ÚZ 33160 Podpora znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných 
škol a konzervatoří, tj.:      
1. kolo příspěvek ve výši Kč 22 400,00, nedočerpaná částka Kč 13 164,00 vrácena zpět do 

státního rozpočtu na účet zřizovatele dne 10 7. 2019 z důvodu ukončení studia žáka na vlastní 
žádost a z důvodu nemoci a absencí žáků. 

2. kolo příspěvek ve výši Kč 2 800,00, nedočerpaná částka Kč 2 558,00 z důvodu nemocí a 
absence žáka a odvedena dne 14. 1. 2018 na účet zřizovatele. 

 
 
Příspěvky a dotace od zřizovatele, tj. provozní náklady ÚZ 1 a účelové prostředky na krytí odpisů 
ÚZ 205 byly vyčerpány v plné výši. 

 
 
Žádné další odchylky skutečného čerpání dotací od rozpočtovaných ukazatelů nevznikly. 
 
 

2. Mzdové náklady, průměrný plat 
 

 
Přidělené finanční prostředky na platy ÚZ 33353 v celkové výši Kč 14 946 517,00, byly čerpány viz 
rozpis strana 6. 
 
Fond odměn v roce 2018 nebyl čerpán. 
 
Prostředky na ostatní osobní náklady byly přiděleny ve výši Kč 2730,00 a byly vyčerpány.  
Průměrný měsíční plat ze státního rozpočtu na jednoho zaměstnance naší organizace činil Kč 
26 923,00, oproti minulému roku došlo ke zvýšení o Kč 724,00. 

 
 průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka včetně asistentů pedagoga         Kč 28 275,00 

se oproti minulému roku zvýšil o Kč 488,00. 
 

 průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků Kč 20 921 se zvýšil oproti minulému roku o 
Kč 1 368,00. 
 

Přehled průměrného měsíčního platu ze státního rozpočtu v jednotlivých zařízeních naší 
organizace v roce 2018 a napříč ostatními roky:  
 
Rok 2018 

Zařízení 
Pedagogický 

pracovník 
Nepedagogický 

pracovník 

Mzdové 
prostředky 
průměr na 

zaměstnanc
e 

§ 3124 – škola 28 567,00 21 452,00 27 521,00 

 pedagog. pracovník 
 asistent pedagoga 

32 163,00 
21 914,00 

  

§ 3142 – školní jídelna  21 286,00 21 286,00 

§ 3147 – domov mládeže 23 815,00 8 565,42 21 845,00 

 pedagog. pracovník 
 asistent pedagoga* 

29 968,00 
18 572,00 

  

Průměrný plat celkem 28 275,00 20 921,00 26 884,00 
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Rok 2017 

Zařízení 
Pedagogický 

pracovník 
Nepedagogický 

pracovník 

Mzdové 
prostředky 
průměr na 

zaměstnanc
e 

§ 3124 – škola 28 141,00 20 669,00 27 097,00 

 pedagog. pracovník 
 asistent pedagoga 

31 866,00 
19 317,00 

  

§ 3142 – školní jídelna  19 125,00 19 125,00 

§ 3147 – domov mládeže 22 892,00 7 636,00 20 714,00 

 pedagog. pracovník 
 asistent pedagoga* 

29 538,00 
17 354,00 

  

Průměrný plat celkem 27 787,00 19 553,00 26 160,00 

*asistent pedagoga na domově mládeže = noční vychovatel 

 
 
Rok 2016 

Zařízení 
Pedagogický 

pracovník 
Nepedagogický 

pracovník 

Mzdové 
prostředky 
průměr na 

zaměstnanc
e 

§ 3124 – škola 26 388,00 20 209,00 25 451,00 

 pedagog. pracovník 
 asistent pedagoga 

29 621,00 
15 219,00 

  

§ 3142 – školní jídelna  18 454,00 18 454,00 

§ 3147 – domov mládeže 22 669,00 7 497,00 20 237,00 

 pedagog. pracovník 
 asistent pedagoga* 

29 747,00                 
16 737,00 

  

Průměrný plat celkem 26 149,00 19 190,00 24 809,00 

*asistent pedagoga na domově mládeže = noční vychovatel 
 
 
Přehled průměrného měsíčního platu v letech 2016 – 2018 za organizaci 
 

Rok Pedagogičtí 
pracovníci 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Průměr na 
zaměstnance 

2016+RP 26 149,00 19 190,00 24 809,00 

2017+RP 27 787,00 19 553,00 26 160,00 

2018 28 275,00 20 921,00 26 884,00 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hlavní činnosti celkem – 42,274, stanovený limit 

zaměstnanců byl překročen (podrobný rozpis viz výše). 
 
Zahraniční cesty nebyly v roce 2018 uskutečněny. 
 
Nevznikl rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností. 
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3. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

 
 
Zřizovací listinou ZL/155/2001 ze dne 27. 8. 2001, Příloha č. 2 jsou vymezené doplňkové činnosti 
organizace, a to tyto okruhy: 
 
1. Hostinská činnost 
2. Ubytovací činnost 
3. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škola a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 
4. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování 
5. Pronájem majetku 
 
V roce 2018 provozovala naše organizace pouze činnost číslo 1., 2. a  3. 
 
1.) Hostinská činnost  
V této činnosti se jedná o prodej vlastních výrobků, zhotovení občerstvení při různých akcích, 
které pořádají např. pro Město Nový Jičín, Odbor sociálních věcí, Odbor životního prostředí,  
Centrum pro zdravotně postižené MsK. V roce 2018 došlo k poklesu zisku z důvodu menšího  
množství objednávek. 
            V Kč 

 2016 2017 2018 

Náklady 7 287,29 8 024,41 6 949,80 

Výnosy 8 830,00 12 830,00 9 236,00 

Zisk 1 542,71 4 805,59 2 286,20 

        
 
2.) Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škola a 

školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 
Stravování se poskytuje zaměstnancům Pedagogicko-psychologické poradny, Nový Jičín, 
příspěvková organizace.  
Meziroční snižující se zisk z důvodu úbytku zájemců uvedené organizace. V letošním roce došlo 
k poklesu zisku z důvodu menšího počtu strávníků a také z důvodu vyšších mzdových a režijních 
nákladů 
             V Kč 

 2016 2017 2018 

Náklady 44 789,19 57 461,12 52 266,90 

Výnosy 56 533,00 61 760,00 55 398,00 

Zisk 11 743,81 4 298,88   3 131,10 

 
 
3.) Ubytovací služby 
Jedná se o ubytování žáků a pracovníků školství při různých sportovních, společenských a  
výměnných akcích např. sportovní akce SZTŠ Nový Jičín, předsedové maturitních komise apod.  
na Domově mládeže během prázdnin, případně o sobotách a nedělích jen výjimečně v době  
školního roku. Tato doplňková činnost je provozována od roku 2015. 
 
           v Kč 

 
2016 2017 2018 

Náklady 5 110,00 2 590,00 6 050,00 
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Výnosy 8 800,00 7 100,00 12 100,00 

Zisk 3 690,00 4 510,00 6 050,00 

 
 
Shrnutí Doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů v roce 2018 
             v Kč 

Celkové náklady 65 266,70 

Celkové výnosy 76 734,00 

Celkový zisk 11 467,30 

 
 
Návrh na přerozdělení kladného výsledku hospodaření z hospodářské činnosti viz výše  
(strana 8 – Výsledek hospodaření). 
 
Ostatní povolené okruhy doplňkové činnosti v roce 2018 nebyly provozovány, bylo zažádáno  
o vyjmutí ze Zřizovací listiny. 
 
 

4. Stav peněžních fondů k 31.12.2018 
 
 

                                                  v Kč                                                                                  

Fond odměn  252 055,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb  116 150,89 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  218 322,20 

Rezervní fond z ostatních titulů 135 005,58 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 274 274,57 

Všechny fondy jsou kryty. 
 
 
Tvorba a čerpání fondů v roce 2018 
 
a) Fond odměn  
           v Kč 

stav k 1.1.2018 222 055,00 

tvorba: příděl z hospodářského výsledku 30 000,00 

použití: v případě překročení limitů na platy 0,00 

stav k 31.12.2018 252 055,00 

b) Fond kulturních a sociálních potřeb       

v Kč 

stav k 1.1.2018 70 617,93 

tvorba: základní příděl dle vyhlášky MF 114/2002 Sb. 300 849,96 

k použití: 371 467,89 

příspěvek na stravování zaměstnanců 
(příspěvek na 1 oběd příp. večeři Kč 5,00) 

28 675,00 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017//2018 
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

18 

rekreace dětská  
příspěvek Kč 1000,00 na dítě/kal. rok na mimoškolní akce) 

7 000,00 

dary a odměny k životním a pracovním výročím (věcný příp. finanční  
dar k životnímu jubileu 50 leta každých dalších 5 let a první odchod 
do důchodu)  

7 000,00 

kultura, tělovýchova a sport (příspěvek       Kč  4 000,00 na akce 
organizované a objednané OU a PrŠ, např. masáže, posilovna,  
bazén, divadlo, příp. ozdravný rehabilitační pobyt zaměstnance).  

212 642,00 

stav k 31.12.2018 116 150,89 

 
 
c) Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření: 

v Kč 

stav k 1.1.2018 205 533,71 

tvorba: příděl z hospodářského výsledku 12 788,71 

použití:  0,00 

stav k 31.12.2018 218 322,20 

 
 
d) Rezervní fond z ostatních titulů: 

v Kč 

stav k 1.1.2018 135 005,58 

tvorba: příděl z hospodářského výsledku 6 397,00 

použití:  6 397,00   

stav k 31.12.2018 135 005,58 

 
 
e) Investiční fond: 

v Kč 

stav k 1.1.2018 482 325,57 

tvorba: příděl z odpisů dlouhodobého majetku 
          : příděl na investiční akce 

255 379,00 
0,00 

použití: pořízení strojů a zařízení 
          : příděl na investiční akce 

0,00 
463 430,00 

stav k 31.12.2018 274 274,57 

 
dary a odměny k životním a pracovním výročím     Kč    19999,00 
(věcný příp. finanční dar k životnímu jubileu 50 let 
a každých dalších 5 let a první odchod do důchodu)  
kultura, tělovýchova a sport       Kč 158712,00 
(příspěvek Kč 3000,00 na akce organizované a objednané OU a PrŠ, např. masáže, 
posilovnu, bazén, saunu, solnou jeskyni, divadlo, příp. ozdravný rehabilitační pobyt  
zaměstnance).  
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k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
  programů 

 

 
 

Udržitelnost projektu ESF OP VK – IP oblasti podpory 1.2 „Moderním 
vzděláváním k širšímu uplatnění v životě“ 
 
 
 
Projekt ESF OP VK – IP oblasti podpory 1.2 „Moderním vzděláváním k širšímu 
uplatnění v životě“ – listopad 2009 – červen 2012 

 

 poskytnutá dotace: 3 572 479,25 Kč 

 všechny nově vytvořené výukové programy jsou zavedeny do ŠVP a běžné praxe 

 organizace prožitkových pobytů pro žáky 

 semináře a odborné kurzy pro pedagogy 

 společný WS vedení školy s partnerem projektu a vybranými zaměstnavatelskými 
organizacemi 

 nově vytvořené výukové programy jsou dostupné na webových stránkách školy a jsou 
nabízeny ostatním školám, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt ESF OP VK – IP oblasti podpory 1.5 „ Názorným učením k trvalému 
osvojení znalostí“ – od 31.8.2012 do 30.8.2014 
 

 poskytnutá dotace: 671 572 Kč 

 nákup 7 dataprojektorů a pláten 

 nákup 8 notebooků 

 tvorba 150 šablon - klíčová aktivita V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji 
odborných kompetencí, klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

 projekt byl ukončen dne 30.8.2014 

 všechny vytvořené šablony jsou používány ve výuce a průběžně aktualizovány 
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Dotační program Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy – „Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol a studentů vyšších 
odborných škol a konzervatoří“ 

 
V období školního roku 2018/2019 nám na základě žádosti byla přidělena dotace ve výši: 
 

 září až prosinec 2018 – 2800 Kč, vráceno 2558 Kč 
 leden až červen 2019 – 1300 Kč, vráceno 1099 Kč  

Z obou dotací bylo celkem vráceno 3657 Kč z důvodu ukončení studia žáků. 
 

 

l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Od roku 2009 nabízíme Úřadu práce v Nové Jičíně možnost zabezpečit rekvalifikaci pro 
vybranou skupinu uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP. Jedná se o rekvalifikační kurzy 
Kuchařské práce, Strojní a zámečnické práce. Délka kurzu 3 měsíce (410 hodin), ukončení 
závěrečnou zkouškou, účastník získá osvědčení. Tyto kurzy nebyly realizovány z důvodu 
nezájmu uchazečů.  

 

m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2018/2019 naše škola nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích 
zdrojů. 

 
n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

Žáci oboru vzdělání Strojírenské práce se ve všech třech ročnících účastní v rámci odborného 
výcviku výrobní praxe ve: 

 Varroc Lighting Systems, s.r.o. Nový Jičín 

Žáci oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby se účastní odborného výcviku v závodních 
a školních jídelnách: 

 Závodní jídelna Compass Group Czech Republic s.r.o. 
 Školní jídelna při Základní škole Tyršova ul., Nový Jičín 
 Školní jídelna při Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín  

 
Žáci oboru vzdělávání Zahradnické práce se účastní odborného výcviku: 

 Zahradnictví Kubálek v Kuníně 
 Zahradnictví Lička v Sedlnicích  
 Základní škole speciální a Mateřské škole speciální, Nový Jičín 

 
 

Na těchto smluvních pracovištích získávají žáci pracovní dovednosti a návyky, učí se i jednání 
s lidmi a své sociální roli v kolektivu dospělých zaměstnanců. Spolupráce je dlouhodobá, 
mnohdy oboustranná, zástupci smluvních pracovišť jsou členy zkušební komise u 
závěrečných zkoušek 3. ročníků. 
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Další spolupráce: 

 
 Spolupráce se Školskou radou - jedná 2 x ročně a její členové se aktivně zapojují do činnosti 

školy 
 Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci – setkání s rodiči, Den otevřených dveří spojený 

s vánoční a velikonoční výstavou, taneční kolona, besedy pro rodiče Praktické školy 
 Spolupráce se sociálními odbory MěÚ Nový Jičín, Kopřivnice a další – prevence záškoláctví, 

absence, sociální situace rodiny, plnění školních povinností, následná péče a pracovní 
uplatnění žáků s PAS, spolupráce při akcích, prezentace školy na Dni sociálních služeb, 
příprava pohoštění 

 Spolupráce se ZŠ a ZŠ speciální – prezentace školy na návštěvách školy a třídních 
schůzkách, účast na Dnu otevřených dveří – pro nové žáky do 1. ročníků všech oborů 
vzdělání, soutěže a náborové akce 

 Spolupráce se základní školou speciální a Mateřskou školou speciální, Komenského 64, Nový 
Jičín a ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice – výměna zkušeností, účast na sportovních a kulturních 
akcích, přehlídkách a vystoupeních 

 Spolupráce s SVČ Fokus Nový Jičín 
 Spolupráce s SPC Ostrava, kpt. Vajdy 
 Spolupráce s SPC Valašském Meziříčí 
 Spolupráce s SPC Nový Jičín 
 Spolupráce s PPP Nový Jičín 
 Spolupráce s EFFATOU Nový Jičín – odborná pomoc, schůzky, vzájemné návštěvy, sociální 

rehabilitace 
 Spolupráce s CZP MSK –spolupráce při akcích, příprava pohoštění  
 Spolupráce s Úřadem práce Nový Jičín, pracovní rehabilitace 

 
 
 
 
Odborová organizace ve škole nepůsobí. 
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Závěr 
 

V naší škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na naší škole vzděláváme 
žáky s různým postižením v oborech vzdělání „C“ a „E“. Naši žáci mají různé druhy postižení, od 
těžkého mentálního postižení, přes kombinované postižení, k lehkému mentálnímu postižení. Stále 
více se zaměřujeme na výuku žáků s poruchou autistického spektra a na žáky se souběžným 
postižením více vadami. Proto je snahou všech pedagogických pracovníků neustálé zvyšování své 
speciálně pedagogické způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání nebo formou odborných 
seminářů či kurzů. Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Velký důraz je věnován zkvalitňování klimatu školy, závěry z evaluace školy jsou vyhodnocovány a 
dle možností školy realizovány, což příznivě ovlivňuje a zkvalitňuje mezilidské vztahy na všech 
úrovních a pozicích. Pro zkvalitnění klimatu školy jsme všichni absolvovali teambuilding. 

Výraznou měrou se na výchově žáků podílí výjezdy žáků. Třídenních nebo čtyřdenních prožitkových 
kurzů se účastní žáci prvních ročníků a žáci Praktické školy se svými učiteli. Pedagogičtí pracovníci 
jsou proškoleni pro tyto pobyty a pracují se žáky prožitkovými metodami.  

Mimořádná péče je věnována žákům Praktické školy a žákům s poruchou autistického spektra. Před 
nástupem do nového školního roku škola pro žáky s těžkým zdravotním postižením organizuje 
adaptační program, kdy pod vedením zkušených pedagogů a asistentů pedagoga probíhá adaptace 
na nové prostředí, což je pro výše uvedené žáky velký problém. Tento program je kladně hodnocen 
školním poradenským zařízením i rodiči. 

Počty žáků školy se stále snižují. Na vině není kvalita školy, nýbrž novelizace školského zákona a 
nová vyhláška č. 27/2017 Sb.,kdy je preferovaná inkluze a kdy se ve speciálních školách mohou 
vzdělávat pouze žáci s doporučením školského poradenského zařízení. O to víc se věnujeme 
náborové činnosti, kterou jsme v letošním roce rozšířili o aktivní formu zapojení žáků základních škol 
do našich akcí, zatím nejsme úspěšní. 

Od září 2012 vzdělává naše škola žáky s těžkým tělesným postižením, tedy žáky pohybující se na 
invalidním vozíku. Pro snadnější přístup imobilních žáků byla instalována schodišťová plošina a 
pořízen schodolez. Možnost studovat na naši škole mají tak žáci se stále těžším postižením. 

Od roku 2014 se začal měnit vzhled školy i Domova mládeže. Jsou vyměněná okna, škola má novou 
fasádu, byla opravena střecha a kanalizace, plynová kotelna.  
 
Ve školním roce 2018/2019 v budově Domova mládeže byla provedena rekonstrukce odvětrávání 
sociálních zařízení, čímž se výrazně zlepšily ubytovací podmínky pro žáky všech středních škol 
města Nový Jičín. 
 
V letošním školním roce byl vybudován kolem školy z ulice Sokolovká a Bezručova nový plot. 

 
 

Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden výtisk zprávy k nahlédnutí. 
Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni 
v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb. Zpráva byla předložena ke schválení školské 
radě podle požadavku školského zákona. Projednání výroční zprávy na jednání školské rady 
proběhlo dne 15.10.2019. 

 
 
 
 

   Mgr. Hana Micková      Mgr. Ilona Šustalová 
předseda Školské rady             ředitelka 
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Nově zahájené projekty: 
 

 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že 

škola je partner, 

uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 

(v případě 

partnerství 

také částka, 

která 

připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

- - - - - - - 

       

 

 
Projekt již v realizaci:  

 

 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že 

škola je partner, 

uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 

(v případě 

partnerství 

také částka, 

která 

připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 
realizace 

- - - - - - - 
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Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které 
Vaše škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 

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

      Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

 
Počet 

firem 

 

 
Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého  

počtu stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

6 

 

Varroc Lighting Systems, s.r.o., závodní jídelna Compass Group Czech Republic s.r.o. 

Nový Jičín, školní jídelna v Novém Jičíně - ZŠ Tyršova,  

Zahradnictví Kubálek v Kuníně, farma Lička Sedlnice, Základní škola speciální a  
Mateřská škola speciální, Nový Jičín 

  

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

 

Spolupracující 
partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy 
spolupráce 

Forma spolupráce 

Profesní 
organizace  

  

   

   

Firmy 
(jiné formy  
spolupráce než  
zajišťování  
praktického  
vyučování)  

  

DOTEX Nový Jičín,  

spol. s r.o. 

  

TATRA TRUCKS 

a.s., Kopřivnice 

  

VOP 025 Nový Jičín 
exkurze  

 
  

Další partneři   
(např. úřad práce,  
obec ...) 

  

Město Nový Jičín  

(sociální odbor) 

spolupráce při akcích,  

prezentace školy na Dni  
sociálních služeb, prevence  

záškoláctví a absence, sociální  
situace rodiny 

 

NZDM Bunkr Nový 

Jičín 

besedy, spolupráce  
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Městská policie 
Nový Jičín 

besedy pro žáky 1. a 2. 
ročníků, spolupráce 

 

Občanská poradna 
Nový Jičín 

besedy pro žáky 3. ročníků,  
spolupráce při akcích 

 

   

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 

 

Stipendia žáků 

 

Počet 
udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

------------  
-------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

 

 


