
 

 
ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, 
NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 

Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín 

 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 
 

za školní rok 2020/2021 

 
 
 

Září 2021 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020//2021 
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

2 

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.cz, lada.volkova@ouaprs.cz 

5. Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj 
6. Právní forma:  příspěvková organizace - IČO: 00601594 
7. Školská rada:  členové školské rady 

Mgr. Jiří Novák – (zástupce zřizovatele) 
Mgr. Magda Trávníčková – (zástupce zřizovatele) 
Sylva Lesáková – (zástupce zákonných zástupců) 
Marta Vašáková – (zástup. zákonných zástupců) – místopředseda 
Mgr. Ivana Richterová – (zástupce pedagogických pracovníků) 
Jarmila Polášková – (zástup. pedagogických pracovníků) – 
předseda 

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

9. 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 
2019/2020 

Stravovací  
a ubytovací 
služby  

Strojírenské 
práce  
 

Zahradnické 
práce 
 

Praktická 
škola 
jednoletá 

Praktická 
škola 
dvouletá 

       

182 102 44 14 22 6 16 
       
 

Kapacita Domova mládeže: 

Celková kapacita DM Počet ubytovaných v DM šk.rok 2020/2021 

32 16 

mailto:ilona.sustalova@ouaprs.cz
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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 2020/2021  bylo ve škole zaměstnáno celkem 43,9 pracovníků. 

Úvazky – pedagogičtí zaměstnanci 
 

Učitelé 
teorie 

Učitelé 
praktických 

cvičení 

Učitelé 
odborného 

výcviku 

Další 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Asistenti 
pedagoga OU 

Vychovatelé 
v DM 

Asistenti 
pedagoga v 

DM 
       

10,7 1,1 8,3   2 11 1,0 1,2 
 

Provozní pracovníci: 
 

Pracovnice THP Správce budov Uklízečky Vedoucí ŠJ Kuchařky Pradlena 

2,8 1,0 2,6 0,5 1,5 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 

13,0 0,9 1,6 19,1 0,7 16,8 24 
 

Provozní zaměstnanci: 
   

VŠ Inženýrské Ing. VŠ magisterské 
Mgr. Maturita Vyučen v oboru Bez požadavku na 

vzdělání 
1,0 1,0 1,8 2 2,8 

 
Ukončení studia ve školním roce 2020/2021 
 
Ve školním roce 2020/2021 ukončily ve studiu speciální pedagogiky dvě učitelky. 
 
Podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. splnilo kvalifikační předpoklady 18,2 
úvazku pedagogických pracovníků (učitelů). 
 
Nesplňuje požadovanou kvalifikaci 1,9 úvazku pedagogických pracovníků: 

 
z toho  - pro teoretickou výuku    - 0,9 úvazku pracovníka 

- pro odborný výcvik a praktická cvičení  -    1 úvazku pracovníka 
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d/ Údaje o přijímacím řízení 

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 byli přijati k 1. 9. 2021 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 

10 6 0 8 5 
 

e/ Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

I. pololetí 

Počet žáků: prospěli 
s vyznamenáním Počet žáků prospěli Počet žáků: neprospěli, 

nehodnoceni 
Z toho počet žáků: 
opakujících ročník 

29 47 24 0 
 

II. pololetí 

Počet žáků: prospěli 
s vyznamenáním Počet žáků: prospěli Počet žáků: neprospěli, 

nehodnoceni 
Z toho počet žáků: 
opakujících ročník 

29 53 6 10 
 

Průměrný počet zameškaných hodin za školní rok 2020/2021 

I. pololetí 
ZAMEŠKÁNO 

I. pololetí 
z toho NEOMLUVENO 

II. pololetí 
ZAMEŠKÁNO 

II. pololetí 
z toho NEOMLUVENO 

92 9,5 64 2,5 
 
 
Výsledky Závěrečných zkoušek 

 
Ve školním roce 2020/2021 se zúčastnilo Závěrečných zkoušek celkem 23 žáků s těmito výsledky: 
 

Obory vzdělání Počet žáků celkem 
Prospěl           

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

Stravovací a 
ubytovací služby 7 1 5 1 

Strojírenské práce 2 0 2 0 

Zahradnické práce 5 2 3 0 
Praktická škola 
jednoletá 2 1 1 0 
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Praktická škola 
dvouletá 7 7 0 0 

 23 11 11 1 
 
 

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. V roce 2020/2021 se z důvodu pandemie COVID – 19 pobyt konat 
nemohl. 
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 2020/2021 

Datum Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků 

20.10.2020 Bezpečnostní politika ICT Moravskoslezský kraj 1 

23.2.2020 
Výuka na dálku s Microsoft 

Teams a 
Office365 

Moravskoslezský kraj 1 

13.4.2021 Microsoft Team a praktické 
návody 

Moravskoslezský kraj 1 

16.4.2021 Metodická poradna KVIC Nový Jičín 1 

17.5.2021 Bezpečnostní politika ICT       
pro vedoucí pracovníky Moravskoslezský kraj 3 

17.5.2021 Bezpečnostní politika ICT       
pro ICT správce Moravskoslezský kraj 1 

19.5.2021 Bezpečnostní politika ICT       
pro uživatele IS Moravskoslezský kraj 15 

21.5.2021 Školení řidičů referentských 
vozidel Moravskoslezský kraj 4 

3.6.2021 Aktuální právní problémy        
ve školství 

PARIS vzdělávací 
agentura s.r.o. 

1 
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h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Akce školy 
 
Prezentace školy: 

➢ On-line veletrh středních škol 
➢ příprava rautů a pohoštění – spolupráce se sociálními partnery 
➢ setkání s rodiči netradičním způsobem 
➢ náborové akce na ZŠ – on-line prezentace 
➢ Potravinová sbírka 2020 
➢ Den otevřených dveří 

 
Vystoupení žáků: 

➢ z důvodu pandemie COVID – 19  se konat nemohla 
 
Ostatní: 
➢ Den ochrany člověka za mimořádných situací 
➢ školní výlety a tematické vycházky 
 
 

Soutěže 

Odborné soutěže: 

➢ floristická soutěž Flora Pragensis 2020– distanční forma 
 

Besedy 

➢ z důvodu pandemie COVID – 19 pobyt konat nemohly 
 
 

Exkurze 

➢ arboretum Nový Dvůr 

➢ další se z důvodu pandemie COVID – 19  se konat nemohly 

 

Environmentální vzdělávání 

➢ Den země - uzdravíme zemi 

 

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.  
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Kroužky 

Škola nabízí žákům možnost zapojení se do keramického nebo počítačového kroužku. 
 
 

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. V minulých letech 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, pronájem majetku, závodní stravování zaměstnanců a 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 v Domově mládeže. Ve školní 
jídelně se také stravují  žáci a pracovníci z jiných školských zařízení. 

 
 

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

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2020 

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 
 
 

i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
Ve školním roce 2020/2021 nebyla ve škole realizována inspekční činnost. 
 
 

j/ Základní údaje o hospodaření školy 
 

 
1.1. Závazné ukazatelé  

 
Příspěvek na provoz na rok 2020 byl poskytnut ve výši Kč 25 738 225,00  v tom: 

http://www.ouaprs.cz/
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a) ÚZ 33353 příspěvek na přímé výdaje na vzdělávání                                       Kč 25 738 225,00  

a byl vyčerpán, v tom:                                          v Kč 

prostředky na platy  18 814 146,00 

ostatní osobní výdaje 2 730,00 

zákonné odvody 6 360 111,00 

FKSP 376 280,00 

přímý ONIV 184 958,00 

 
 

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 
2020   0,00 0,00 

2. kolo září – prosinec 
2020               0,00 0,00 

 
c)  Příspěvky a dotace od zřizovatele                                                                 Kč 2 012 312,00                           

         v Kč 

ÚZ 1 provozní náklady 
1 666 000,00 

v tom na dezinfekční prostředky 10 000,00 

ÚZ 205 účelové neinvestiční prostředky na 
krytí odpisů 

189 000,00 

UZ 206 modernizace ICT a metodická 
podpora v olbasti ICT (licence)  67 312,00 

UZ 206 – ICT – notebooky do škol 60 000,00 

UZ 206 na podporu modernizace a rozvoje 
ICT 30 000,00 

 

d) Příspěvky a dotace od zřizovatele v roce 2019 s použitelnosti do roku 2020 

UZ 206 na podporu modernizace a rozvoje 
ICT – použitelnost do 31. 3. 2020 70 000,00 

 
Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.  
 
 
1.2. Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti                                                    Kč 638 763,32                           
 
 v tom:               v Kč 

hlavní činnost 621 219,32 

doplňková činnost 17 544,00 
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Rozpis výnosů v hlavní činnosti:           v Kč 

výnosy za stravování  314 729,00 

výnosy za ubytování žáků 85 451,00 

výnosy z prodeje služeb (grant, příspěvky 
za OV žáků) 133 443,00 

výnosy z prodeje materiálu (644) 6 614,06 

ostatní výnosy z činnosti(účet 649 - OOPP, 
KAVAMAT,..) 35 858,35 

čerpání fondů (648) 45 123,91 

 
Celkové výnosy činí Kč 638 763,32, z toho v hlavní činnosti Kč 621 219,32 a v doplňkové činnosti 

Kč 17 544,00.  
 
Vzhledem k probíhající epidemii Covid-19 výnosy se výrazně snížily v hlavní i doplňkové činnosti. 

Hlavním důvodem bylo uzavření škol a Domova mládeže. Možnost pro závěrečné ročníky 
ubytovat se na Domově mládeže nebyla z důvodu obav využita. 

 
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 prázdninách a víkendech.  

Z výše zmíněných důvodů a (probíhající epidemie Covid-19) byly zrušeny domluvené objednávky 
na občerstvení a ubytování. Byl vytvořen výnos pouze ve výši Kč 17 544,00, oproti minulému 
roku se jedná o snížení ve výši Kč 57 470,00. 

 
Celkové výnosy z hlavní činnosti se v letošním roce snížily o Kč 757 604,29 z výše zmíněných 

důvodů. Výnosy z prodeje vlastních služeb a výnosy za výuku žáků od organizací z důvodu 
nemožnosti realizovat odborné praxe klesly v celkové výši o Kč 474 805,00 V letošním roce 
bylo čerpání fondů v menší výši než minulý rok, nebyla realizována žádná investiční akce.  

 
U ostatních výnosů z činností došlo ke snížení o částku Kč 64 064,88. Naše organizace bezúplatně 

nabyla zásoby, které nám byly předány. Jednalo se o dezinfekční prostředky        a respirátory. 
Dále jsou tyto výnosy tvořeny firmou KAVAMAT, náhrady za osobní ochranné pomůcky žáků. 
Příjmy na úhradu prožitkových pobytů jsou v letošním roce nulové, z důvodu nemožnosti 
realizace. 

 
Žádné další odchylky rozpočtovaných ukazatelů nevznikly. 
 
 
 
1.3. Náklady v hlavní a doplňkové činnosti                                             Kč 28 458 450,03                            

v tom:               v Kč 

hlavní činnost 28 441 756,32 

doplňková činnost 16 693,71 

 
Celkové náklady činí Kč 28 458 450,03, z toho v hlavní činnosti Kč 28 441 756,32 a v doplňkové 
činnosti Kč 16 693,71. 
 

Celkové náklady se v roce 2020 zvýšili o Kč 3 021 229,32. Nejvýraznější zvýšení nákladů je              
u mzdových nákladů a s tím související pojištění a sociální náklady z důvodu zvyšování mezd.  
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Vzhledem k probíhající epidemii Covid-19 jsou náklady, které nám klesly a jiné se naopak zvýšily. 
Tato situace nás poznamenala, jelikož se promítla do jednotlivých nákladů i výnosů. 
  
Výrazné snížení je u spotřeby materiálů oproti roku 2019. U spotřeby potravin se jedná o snížení ve 
výši Kč 314 763,80. V roce 2020 zároveň došlo ke zvýšení spotřeby tonerů o Kč 10 854,83 z důvodu 
tisku učebních materiálů a pracovních listů, které jsou posílány žákům při distanční výuce a s tím 
souvisí i zvýšení nákladů na poštovné o Kč 3 448,30. 
 
Celková spotřeba energií v roce 2020 byla ve výši Kč 450 870,30. Oproti minulému roku došlo ke 
snížení celkových nákladů za energie ve výši Kč 86 622,76, toto snížení je způsobeno „práci doma“ 
u zaměstnanců, přechod z prezenční na online a offline výuku. Snížení u jednotlivých druhů energií 
je oproti minulému roku u vody o Kč 65 570,00, u elektřiny je snížení o Kč 47 115,63, u plynu došlo 
ke zvýšení o Kč 26 062,87 jelikož zima byla delší a tužší. Tím, že se nákup energií provádí centrálně 
přes Energetickou burzu, má naše organizace nejlepší možné ceny a tím šetříme finanční prostředky 
na jiné náklady.  
 
V rámci oprav a udržování byly průběžně hrazeny opravy strojů, přístrojů a výpočetní techniky. 
Závady, které byly nalezeny při revizích byly následně opraveny. V letošním roce byly vymalovány 
chodby, schodiště a také byl opraven nátěr dveří a zárubní v celé budově školy. Na budově školy 
byla provedena oprava obložení pomocí Cetris desky z důvodu zpřístupnění zeměměřičského bodu. 
  
V roce 2020 nebyla realizována žádná akce a ani nebyla plánována a uvedena v Portálu kraje          
v systému FaMa+.  

 
Snahou organizace je snižovat materiálové náklady. V letošním roce hlavně v souvislosti s epidemii 
Covid-19 a následnému uzavření škol došlo k výraznému snížení celkové částky o Kč 260 420,20. 
Nákup materiálů realizujeme přes nákupní portál, kde jsou vysoutěžené nejlepší možné ceny, a to 
přináší snížení nákladů organizace.  
Náklady, které se týkají kancelářských potřeb a tiskopisů jsou vyšší z důvodu větší spotřeby 
zaměstnanců, které bylo způsobeno i uzavřením škol a následné online a offline distanční výuce. 
Vzhledem k faktu, že pro naše obory vzdělání nejsou vhodné učebnice a studijní materiály, máme 
zvýšené náklady na nákup tonerů a kancelářského papíru, jelikož si pedagogové tvoří pracovní listy 
sami. V letošním roce je zvýšená i položka poštovné, z důvodu zasílaní pracovních materiálů pro 
žáky poštou. 

 
Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku a učebních pomůcek se oproti minulému roku 
zvýšily o Kč 324 485,41. Nejvýznamnější podíl na této částce je tvořen nákupem ICT techniky pro 
žáky a pedagogy. Z důvodu ukončení podpory Windows 7 byla tato technika modernizována, jelikož 
upgrade na Windows 10 by již nezvládly. U ICT techniky, která to zvládla byl nakoupen upgrade na 
Windows 10 a licence Office 2019.   Byly nám poskytnuty neinvestiční dotace k plnému nebo 
částečnému pokrytí vzniklých nákladů. V počítačové učebně došlo k výměně všech (9ks) „beden“ 
k PC, aby nadále mohla probíhat kvalitní výuka. Dále bylo nakoupeno 8ks notebooků pro výuku žáků 
a 7ks notebooků pro pedagogy. Jednalo se o výběrové řízení na 9ks notebooků, 9ks „beden“ a SSD 
disky - 4ks ve velikosti 240 GB a 6 ks ve velikosti 480 GB v celkové ceně Kč 293 836,40, které 
nebylo realizované v roce 2019 z důvodu nepřihlášení dodavatelů. 
 

Mezi učební pomůcky, které jsme nakoupili, patří, např.: výše zmíněna výpočetní technika, 
ilustrované mapy na téma „Šikana a kyberšikana“ a „Mapa ČR v obrazech“, oboustranné magnetické 
lidské tělo, gastro váha a také trampolína, která bude sloužit pro rozvoj jemné a hrubé motoriky a 
zároveň koordinace těla. Také byly nakoupeny neevidované učební pomůcky mezi které patří, 
krabicové hry na výuku Českého a Anglického jazyka, různé „záložky“, které usnadní výuku, jelikož 
se jedná o názorné obrázkové učební pomůcky. Pro žáky oboru Zahradnické práce byla nakoupena 
AKU sekačka a ilustrované plakáty, které jim slouží k poznávání a rozlišovaní rostlin, keřů, stromů a 
bylinek. Učební pomůcky jsou účtovány na SU/AU 501/0580, 501/740, 558/0410 a 558/0461 
 
Do Domova mládeže byly nakoupeny 2 dlouhé stoly, které ubytování žáci používají k přípravě          
a plnění úkolů. Dále bylo rozšířené pokrytí Wi-Fi signálů. 
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V roce 2019 jsme se rozhodli modernizovat naše webové stránky, proběhlo zadání firmě, která je 
vytvořila dle našich požadavků. V letošním roce byly webové stránky zhotoveny a předány do naší 
správy. Zároveň webové stránky byly přizpůsobeny minimálním požadavkům. 
 
Vzhledem k havarijnímu stavu odpadního potrubí ve školní kuchyni, které bylo konzultováno se 
zřizovatelem, jsme zadali objednávku na zhotovení projektové dokumentace. Jednalo se o situaci, 
kdy nám bylo sděleno, že při sebemenším problému může dojít k havárii, která již nepůjde opravit. 
Hodnota projektové dokumentace činí Kč 61 150,00. V roce 2021 bude probíhat ve spolupráci se 
zřizovatelem výměna výše zmíněného odpadního potrubí. 
 
Další významnou částku nákladů tvoří nákup materiál pro žáky v celkové výši Kč 37 686,00, 
v letošním roce došlo k menšímu snížení z důvodu online a off-line výuky. Dále byl proveden nákup 
OOPP pro žáky ve výši Kč 34 962,19.  
 
Náklady na cestovné oproti minulému roku jsou téměř nulové. V roce 2020 bylo cestovné pouze ve 
výši Kč 5 520,00. Takové snížení je způsobeno i nemožnosti realizovat prožitkové pobyty pro naše 
žáky a také přechod školení z prezenční na online formu. 
 
V roce 2020 bylo na školení a vzdělávání vynaloženo Kč 30 115,00. V zájmu naší organizace je 
vzdělávání zaměstnanců a zvýšení kvalifikace, jak pedagogických, tak i nepedagogických. 
 
V roce 2020 došlo k významnému zvýšení čerpání náhrad za dočasnou pracovní neschopnost oproti 
minulému roku o částku Kč 36 039,00, celková výše pracovních neschopností je Kč 140 967,00. Na 
zvýšení této částky má také vliv uzákonění, proplacení prvních tří dnů pracovních neschopností, 
mezi hlavní ukazatel patří epidemie Covid-19 a s ní nařízená karanténa. Nárůst náhrad dočasné 
pracovní neschopnosti lze přisoudit také kolektivu, který je věkově starší. Bylo více krátkodobých 
pracovních neschopností a také 5 pracovních neschopností v délce nad 30 dní a odchod dvou 
zaměstnankyň na mateřskou dovolenou. 
 
V roce 2020 byl čerpán rezervní fond ve výši Kč 45 123,91 k pokrytí časového nesouladu mezi 
výnosy a náklady. Mezi výrazné náklady patří výběrové řízení na ICT techniku, které bylo plánováno 
v roce 2019 a nebylo uskutečněno z důvodu nepřihlášení dodavatelů. Také byla zhotovena 
projektová dokumentace na výměnu odpadního potrubí ve školní kuchyni, které je v havarijním 
stavu. 
 

1.4. Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření – úspora celkem Kč 850,29 je krytý.                   v Kč 

v hlavní činnosti 0,00 

v doplňkové činnosti 850,29 

 
Výsledek hospodaření vznikl pouze v doplňkové činnosti, a to v poskytování závodního stravování 
zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Současná 
epidemie Covid-19 poznamenala ekonomickou stránku naší organizace. 
 

Rozpis výsledku hospodaření v doplňkové činnosti 
              v Kč 

Hostinská činnost 319,60 

Závodní stravování 530,69 

Ubytovací služby 0,00 

 
Vyhodnocení doplňkové činnosti viz níže. 
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ve výši Kč 850,29 do peněžních fondů organizace: 
              v Kč 
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Fond odměn 0,00 

Rezervní fond 850,29 

 
 

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 0,00, nedočerpaná částka Kč 0,00 z důvodu xxx a odvedena dne xxx 

na účet zřizovatele.      
 
2. kolo příspěvek ve výši Kč 0,00, nedočerpaná částka Kč 0,00 z důvodu xxx a odvedena dne xxx 

na účet zřizovatele.      
 
Příspěvky a dotace od zřizovatele: 
a) UZ1 provozní náklady, vyčerpáno v plné výši, 
b) UZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů, vyčerpáno v plné výši, 
c) UZ 206 na podporu modernizace a rozvoje ICT čerpáno, časová použitelnost do 31.3.2020, 

vyčerpáno v plné výši, 
d) UZ 206 Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT (licence) vyčerpáno v plné výši, 
e) UZ 206 ICT – notebooky do škol, vyčerpáno v plné výši, 
f) UZ 206 Na podporu modernizace a rozvoje ICT, vyčerpáno v plné výši. 
 
Žádné další odchylky skutečného čerpání dotací od rozpočtovaných ukazatelů nevznikly. 
 
 
 

2. Mzdové náklady, průměrný plat 
 
Přidělené finanční prostředky na platy UZ 33353 v celkové výši Kč 18 814 146,00 byly čerpány viz. 
rozpis strana 6. 

 
V roce 2020 nedošlo k čerpání Fondu odměn. 
 
Finanční prostředky na ostatní osobní náklady byly přiděleny ve výši Kč 2 730,00, celá částka byla 

vyčerpána. 
  

Průměrný měsíční plat ze státního rozpočtu na jednoho zaměstnance naší organizace činil Kč 
38 001,56, oproti minulému roku došlo ke zvýšení o Kč 5 439,62. Zvýšení průměrného měsíčního 
platu u všech zaměstnanců bylo způsobeno celoplošným růstem mezd. 
  

❖ průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka včetně asistentů pedagoga činil Kč 40 434,72 se 
oproti minulému roku se zvýšil o Kč 6 658,51. 
 

❖ průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků činil Kč 28 497,17 se zvýšil oproti minulému 
roku o Kč 4 907,55. 
 

Přehled průměrného měsíčního platu ze státního rozpočtu v jednotlivých zařízeních naší organizace 
v roce 2020 a napříč ostatními roky:  
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Rok 2020 

Zařízení Pedagogický 
pracovník 

Nepedagogický 
pracovník 

Mzdové 
prostředky 
průměr na 
zaměstnance 

§ 3124 – škola 40 972,82 29 368,56 39 121,53 
❖ pedagog. pracovník 
❖ asistent pedagoga 

51 000,77 
29 855,41 

- - 

§ 3141 – školní jídelna - 28 765,21 28 758,88 
§ 3147 – Domov 

mládeže 
33 123,75 11 244,25 30 124,93 

❖ pedagog. pracovník 
❖ asistent pedagoga* 

44 451,80 
23 696,65 

- - 

Průměrný plat celkem 40 434,72 28 497,17 38 001,56 
*asistent pedagoga na domově mládeže = noční vychovatel 
 
 
Rok 2019 

Zařízení Pedagogický 
pracovník 

Nepedagogický 
pracovník 

Mzdové 
prostředky 
průměr na 

zaměstnanc
e 

§ 3124 – škola 35 560,47 24 441,09 33 844,70 
❖ pedagog. pracovník 
❖ asistent pedagoga 

46 158,23 
25 775,09 

- - 

§ 3141 – školní jídelna - 23 674,47 24 110,98 
§ 3147 – Domov 

mládeže 
25 283,25 9 048,42 23 324,99 

❖ pedagog. pracovník 
❖ asistent pedagoga* 

27 485,36 
22 849,93 

- - 

Průměrný plat celkem 33 776,21 23 589,62 32 561,94 
*asistent pedagoga na domově mládeže = noční vychovatel 
 
 
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 

- - 

§ 3141 – 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 
*asistent pedagoga na domově mládeže = noční vychovatel 

Přehled průměrného měsíčního platu v letech 2018 – 2020 za organizaci 
 

Rok Pedagogičtí 
pracovníci 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Průměr na 
zaměstnance 

2018 28 275,00 20 921,00 26 884,00 
2019 + RP 33 776,21 23 589,62 32 561,94 
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2020 40 434,72 28 497,17 38 001,56 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hlavní činnosti za rok 2020 byl 41,3079. Závazný ukazatel 
limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 42,71. Tento limit naše organizace dodržela a nedošlo 
k překročení.  

 
V roce 2020 nebyla uskutečněna žádná zahraniční cesta. Za celý rok 2020 nevznikl rozdíl mezi 
schváleným plánem a skutečností. 

 
 

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 2020 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 2020 z důvodu epidemie Covid-19 došlo k výraznému snížení 
počtu objednávek. 
 
              v Kč 

 2018 2019 2020 

Náklady 6 949,80 10 416,01 400,40 

Výnosy 9 236,00 20 305,00 720,00 

Zisk 2 286,20 9 888,99 319,60 

      

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 především z důvodu současné epidemie 
COVID 19.   
 
              v Kč 

 2018 2019 2020 

Náklady 52 266,90 39 934,99 16 293,31 

Výnosy 55 398,00 41 409,00 16 824,00 

Zisk   3 131,10  1 474,01 530,69 
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3.) Ubytovací služby 
Jedná se o ubytování žáků a pracovníků školství při různých sportovních, společenských a 
výměnných akcích např. sportovní akce SZTŠ Nový Jičín, VAM Olomouc, rodiny zaměstnanců 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 letošním roce neproběhlo žádné 
ubytování z důvodu epidemie Covid-19. 

              v Kč 
 2018 2019 2020 

Náklady   6 050,00   6 490,00 0,00 

Výnosy 12 100,00 13 300,00 0,00 

Zisk   6 050,00   6 810,00 0,00 

 
 

Shrnutí Doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů v roce 2020 
              v Kč 

Celkové náklady 16 693,71 

Celkové výnosy 17 544,00 

Celkový zisk 850,29 

 
Návrh na přerozdělení kladného výsledku hospodaření z hospodářské činnosti viz výše (strana 8 – 
Výsledek hospodaření). 

 
Ostatní povolené okruhy doplňkové činnosti v roce 2020 nebyly provozovány, bylo zažádáno o vyjmutí 
ze Zřizovací listiny. 

 
 

4. Stav peněžních fondů k 31.12.2020 
 
              v Kč 

Fond odměn  343 055,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb  93 820,89 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření  347 582,06 

Rezervní fond z ostatních titulů 135 005,58 

Fond reprodukce majetku, investiční fond 421 455,19 

  Všechny fondy jsou kryty. 

  Tvorba a čerpání fondů v roce 2020 
 
a) Fond odměn  
                           v Kč 

stav k 1.1.2020 263 055,00 

tvorba: příděl z hospodářského výsledku 80 000,00 

použití: v případě překročení limitů na platy 0,00 

stav k 31.12.2020 343 055,00 

 
b) Fond kulturních a sociálních potřeb       

  v Kč 
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stav k 1.1.2020 121 130,45 

tvorba: základní příděl dle vyhlášky MF 114/2002 Sb. 379 712,44 

k použití: 500 842,89 

příspěvek na stravování zaměstnanců 
(příspěvek na 1 oběd příp. večeři Kč 10,00) 41 250,00 

rekreace dětská  
příspěvek Kč 1000,00 na dítě/kal. rok na mimoškolní akce) 6 000,00 

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)  

21 000,00 

kultura, tělovýchova a sport (příspěvek Kč  6 500,00 na akce 
organizované a objednané OU a PrŠ, např. masáže, posilovna, 
bazén, divadlo, příp. ozdravný rehabilitační pobyt zaměstnance).  

314 872,00 

občerstvení – porady a kulturní akce 23 900,00 

stav k 31.12.2020 93 820,89 

 
c) Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření:  

         v Kč 

stav k 1.1.2020 222 048,43 

tvorba: příděl z hospodářského výsledku 170 657,54 

použití:  45 123,91 

stav k 31.12.2020 347 582,06 

 
d) Rezervní fond z ostatních titulů: 

  v Kč 

stav k 1.1.2020 135 005,58 

tvorba: dary 0,00 

použití: dary 0,00  

stav k 31.12.2020 135 005,58 

 
e) Investiční fond: 

       v Kč 

stav k 1.1.2020 227 938,19 

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

193 517,00 
0,00 

použití: pořízení strojů a zařízení 
          : příděl na investiční akce 

0,00 
0,00 

stav k 31.12.2020 421 455,19 
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k/ Údaje o zapojení školy do  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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      Projekt EU IROP 

Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86 – leden 
2021 – červen 2022 

 
V tomto projektu je naše škola zapojena jako partner Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje. Na školním pozemku (dvůr školy) bude vybudována Výuková zahrada pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
Jde terénní úpravy a sadovnické úpravy, vybudování bezbariérového altánu, který bude sloužit 
k výuce, vyvýšených záhonů, nového kompostéru. V areálu školní zahrady budou nové 
chodníky a lavičky. 

      Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 

 

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 2020/2021 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: 

➢ 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, Nový Jičín 
➢ Školní jídelna při Základní škole Komenského 66., 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 škola speciální a Mateřské škole speciální, Nový Jičín 
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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. 
 

 
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 
➢ Spolupráce se sociálními odbory MěÚ Nový Jičín - prevence záškoláctví, absence, sociální 

situace rodiny, plnění školních povinností, následná péče a pracovní uplatnění žáků s PAS 
➢ Spolupráce se ZŠ a ZŠ speciální – on-line prezentace školy 
➢ Spolupráce se základní školou speciální a Mateřskou školou speciální, Komenského 64, Nový 

Jičín a ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice – výměna zkušeností - on-line prezentace školy  
➢ Spolupráce s SPC Opava 
➢ Spolupráce s SPC Ostrava, kpt. Vajdy 
➢ Spolupráce s SPC Valašské Meziříčí 
➢ Spolupráce s SPC Zlín 
➢ Spolupráce s SPC Nový Jičín 
➢ Spolupráce s PPP Nový Jičín 
➢ Spolupráce s EFFATOU Nový Jičín – odborná pomoc, schůzky, sociální rehabilitace 
➢ Spolupráce s CZP MSK – příprava pohoštění  
➢       Spolupráce s Úřadem práce Nový Jičín - pracovní rehabilitace 

 
Odborová organizace ve škole nepůsobí. 

 
 

Závěr 
 

Naše škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj žáky s různým druhem a 
stupněm, 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. Výraznou měrou se na výchově žáků podílí výjezdy žáků. Třídenních nebo čtyřdenních 
prožitkových kurzů se účastní žáci prvních ročníků 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. 

Vzhledem k pokračující epidemiologické situaci byla výuka po velkou část školního roku vedena 
distančním způsobem. Přesto všichni žáci třetích ročníků byli kvalitně připravena zvládli závěrečné 
zkoušky. Bohužel někteří žáci nižších ročníků se po distanční výuce k prezenční nevrátili a studium 
ukončili. 

Počet žáků na naší škole mírně klesl, ačkoliv se zodpovědně a aktivně věnujeme náborové činnosti.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme modernizovali naše webové stránky, proběhlo zadání firmě, která je 
vytvořila dle našich požadavků. 
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Od září 2012 vzdělává naše škola i 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 naší škole mají tak žáci se stále těžším postižením. 

Od roku 2014 se začal měnit vzhled školy i Domova mládeže. Jsou vyměněná okna, škola i Domov 
mládeže má novou fasádu. V budově školy byla opravena střecha, kanalizace a plynová kotelna.  
V roce 2019/2020 bylo dokončeno oplocení kolem školy, jehož výstavba započala ve školním roce 
2018/2019.V letošním školním roce byla provedena rekonstrukce plynové kotelny v Domově mládeže 
a bylo vyměněno odpadní potrubí ve školní jídelně.  
 
 
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 
14.10. 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jarmila Polášková      Mgr. Ilona Šustalová 
  předseda Školské rady               ředitelka 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identifikace organizace

RED IZO
600026396 IČO 00601594

Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Druh školy   Střední škola

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Počty žáků SŠ nebo  konzervatoře  v DFV a OFV 

dle zahajovacích výkazů daného škol. roku 102 0

Počty studentů  VOŠ  v DFV a OFV

dle zahajovacích výkazů daného škol. roku 0 0

SUMÁŘ TABULEK:
1 Kontrolní činnost dalších subjektů

2 Projektová činnost školy

3 Jednotné přijímací zkoušky

4 Přijímací řízení_VOŠ

5 Maturitní zkoušky - společná část - Jaro  

6 Maturitní zkoušky - společná část - Jaro a Podzim

7 Maturitní zkoušky - profilová část

8 Absolutorium_VOŠ/Konzervatoř

9 Jednotné závěrečné zkoušky

10 Aktivity v rámci výuky

11 Aktivity nad rámec výuky

12 Úspěchy žáků v soutěžích

13 Profesní rozvoj zaměstnanců školy

14 Celoživotní vzdělávání

15 Spolupráce školy s externími subjekty

16 Prezentace školy



RED IZO 600026396 IČO 00601594

Název 
školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola
Druh školy

Spolupráce školy s externími subjekty (20 nejvýznamnějších spolupracujících organizací)
Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Forma spolupráce
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R
e
a

li
z
a

c
e

 

je
dn

ot
ný

ch
 

zá
vě

re
čn

ýc
h 

zk
ou

še
k

R
e
a

li
z
a

c
e

 

m
at

ur
itn

íc
h 

zk
ou

še
k

R
e
a

li
z
a

c
e

 

o
b

s
a

h
u

 

vz
dě

lá
vá

ní

N
áb

or
ov

é 
a

k
ti

v
it

y

S
ti

p
e

n
d

ia

M
at

er
iá

ln
í a

 
fin

an
čn

í 
p

o
d

p
o

ra

A
k
tu

a
li

z
a

c
e

 

o
b

s
a

h
u

 

vz
dě

lá
vá

ní

O
db

or
ný

 
vý

cv
ik

*

C
vi

če
ní

* 

U
če

bn
í, 

od
bo

rn
á,

 
um

ěl
ec

ká
 

p
ra

x
e

*

Sp
or

to
vn

í 
př

íp
ra

va
*

Ji
ná

Po
če

t ž
ák

ů 
šk

ol
y 

ko
na

jíc
íc

h 
Pr

ak
tic

ké
 

vy
uč

ov
án

í* 
ve

 
sp

ol
up

ra
cu

jíc
í 

o
rg

a
n

iz
a

c
i

Poznámka

1
Varroc Lichting Systems, s.r.o. Soukromá firma x x x x x

14

2
Zahradnictví Kunín Soukromá firma x x x x

22

3
Zahradnictví Sedlnice Soukromá firma x x x

7

4

ŠJ ZŠ Komenského 66, Nový 
Jičín Základní škola x x x

7

5
ŠJ ZŠ Tyršova, Nový Jičín Základní škola x x x

7

6
ZJ Compass Group CR, s.r.o. Soukromá firma x x x x x

14

7

ZŠ a MŠ speciální, 
Komenského 64, Nový Jičín Základní škola x x x

7

8
Úřad práce Nový Jičín Spolupráce s obcí (městem) x x trh práce, pracovní rehabilitace

9
Slezská Diakonie Nový Jičín Nezisková organizace x x

sociální rahabilitace, následná 
péče

10
Městský úřad Nový Jičín spolupráce s obcí (městem) x x vzájemná spolupráce a pomoc

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Zkratky:



RED IZO 600026396 IČO 00601594

Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola
Druh školy

Projektová činnost školy dle objemu finančních prostředků

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 102

Počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku

Celkový součet žáků i studentů (SŠ, konzervatoře a VOŠ) dle zahajovacích výkazů v DFV sledovaného školního roku 102

Identifikace projektu Finanční prostředky

Číslo projektu Název a stručný popis projektu Role školy v projektu
Zahájení 
realizace 

projektu (měsíc 
a rok)

Stav realizace projektu

Poskytovatel dotace 

nebo 

Operační program Výše dotace v Kč 
Celkový počet 

měsíců realizace 
projektu

Počet měsíců 
čerpání ve 

sledovaném školním 
roce

Dopad na druh školy Čerpáno v daném 
školním roce

Přepočet 
na žáka DFV v Kč

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724
Přírodní výuková zahrada pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

partner v krajském projektu leden 2021 v realizaci IROP 11 8 SŠ   -  Kč                   

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805
Systémová podpora kariérového 

poradenství a tranzitních programů žáků 
partner červen 2021 v realizaci

Operační program 
Výzkum, vývoj a 

19 7 SŠ   -  Kč                   

Celkový objem finančních prostředků na projektovou činnost školy

Zkratky: Zkratky:

Poznámka
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Název 
školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Druh školy   Střední škola

Výsledky jednotných závěrečných zkoušek

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V ŘÁDNÉM TERMÍNU – červen 2019

Skupina oborů Obor vzdělání

počet žáků ve 
třídě

 (dle zahajovacích 
výkazů)

fluktuace žáků 
během školního 

roku

(odchody, 

opakování, 
přestupy...)

počet žáků, kteří 
měli konat 
zěvěrečnou 

zkoušku

prospělo s vyzn. prospělo neprospělo nekonalo ZZ

Průměrná 
známka za 

obor

23 Strojírenství a strojírenská výroba 2351E01 Strojírenské práce 7 -5 2 0 2 0 0 2,3

41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 8 -3 5 2 3 0 0 1,7

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 10 -3 7 1 5 1 0 3,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 -11 14 3 10 1 0 2,4

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU – září

Skupina oborů Obor vzdělání počet žáků u ZZ v 
NT

počet žáků u ZZ 
v OT

prospělo s vyzn. prospělo neprospělo

nekonalo ZZ 

v NT ani OT z 
počtu žáků, kteří 

měli konat ZZ

Průměrná 
známka za 

obor

23 Strojírenství a strojírenská výroba 2351E01 Strojírenské práce
41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 0 0 0 1 #############

CELKOVÉ VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY k 30. 9. (rok)

Skupina oborů Obor vzdělání

počet žáků ve 
třídě (dle 

zahajovacích 
výkazů)

fluktuace žáků 
během školního 
roku (odchody, 

opakování, 
přestupy)

počet žáků, kteří 
měli konat závěr. 

zkoušku

Celkem prospělo 
s vyznamenáním Celkem prospělo Celkem 

neprospělo

nekonalo ZZ 

v NT ani OT z 
počtu žáků, 

kteří měli konat 
ZZ

Průměrná 
známka za 

obor

23 Strojírenství a strojírenská výroba 2351E01 Strojírenské práce 7 -5 2 0 2 0 0 2,3

41 Zemědělství a lesnictví 4152E01 Zahradnické práce 8 -3 5 2 3 0 0 1,7

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 10 -3 7 1 5 0 1 3,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 -11 14 3 10 0 1 2,4

100,0% 44,0% 52,0% 0,0% 4,0%

100,0% 21,4% 71,4% 0,0% 7,1%

Zkratky:

Celkem

procentuální vyjádření (počty ve třídách)
procentuální vyjádření (počty u zkoušek)

Celkem

Celkem



RED IZO 600026396 IČO 00601594

Název 
školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh školy

Aktivity školy a žáků v rámci výuky 

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Celkový počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku: 102

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:

Druh aktivity Název aktivity Četnost Žáci/Studenti Časový rozsah 
aktivity 

Dopad na druh 

školy
Počet zúčastněných žáků 

nebo studentů

Školní exkurze Arboretum Nový Dvůr 1 stejní jednodenní SŠ   13

EVVO Ekologická vycházka 1 stejní jednodenní SŠ   15

EVVO
Den Země-UZDRAVÍME ZEMI, projektové dny 
a vlastní úklid 1 stejní vícedenní SŠ   10

Součet četností akcí a průměrný počet zúčastněných na jedno opakování akce: 3 12,67

Zkratky: 



RED IZO 600026396 IČO 00601594

Název 
školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola
Druh školy

Aktivity školy a žáků nad rámec výuky 
Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Celkový počet žáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku: 102

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacích výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku:

Druh aktivity Název aktivity Četnost Žáci/Studenti Časový rozsah 
aktivity 

Dopad na druh 

školy
Počet zúčastněných žáků 

nebo studentů

Dobrovolnická  činnost žáků Potravinová sbírka 1 stejní vícedenní SŠ   28

Součet četností akcí a průměrný počet zúčastněných na jedno opakování akce: 1 28,00

Zkratky: 



RED IZO 600026396 IČO 00601594

Název 
školy

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh školy

Úspěchy žáků v soutěžích Tabulku je doporučeno vyplňovat průběžně během celého školního roku (pozn. zejména údaje o počtech účastníků soutěží jsou zpětně špatně dohledatelné).

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Název soutěže Druh soutěže Charakter 

soutěže Typ soutěže Zařazení mezi soutěže a přehlídky 
vyhlašované MŠMT 

Soutěž je 
zařazena do 
Excelence 

ZŠ/SŠ

Umístění - 
KRAJSKÁ 

úroveň soutěže 

Počet 
účastníků 
soutěže 

krajské úrovně

Umístění - 
NÁRODNÍ 

úroveň 
soutěže

Počet účastníků 
soutěže národní 

úrovně

Umístění - 
MEZINÁRODNÍ 

úroveň 
soutěže

Počet účastníků soutěže 
mezinárodní úrovně

Flora Pragensis 2020 odborná individuální nepostupová (jednorázová) soutěž mimo soutěže vyhl. MŠMT NE 25

Zkratky:



600026396 IČO 00601594

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola
0

0

Profesní rozvoj zaměstnanců
Tabulku je doporučeno vyplňovat průběžně během celého školního roku.

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Celkový přepočtený počet pracovníků školy k 30. 9. (SŠ/konzervatoře),  a k 31. 10. (u VOŠ): pedagogičtí: 33,1

nepedagogičtí: 8,6

Pracovník školy Typ vzdělávací akce Název vzdělávací akce Způsob finacování 
vzdělávání Datum

Časová dotace na 
vzdělávací akci

Počet 
zúčastněných

pracovníků
Ředitel Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT bezplatné 20.10.2020 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT bezplatné 20.10.2020 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Školení nové verze aplikace FaMa+ bezplatné 16.2.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Výuka na dálku s Microsoft Teams a Office365 bezplatné 23.2.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Školení nových uživatelů hostované spisové služby e-spis LITE bezplatné 24.2.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Odpady ve školní jídelně rozpočet školy 24.3.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Odesíláme jarní matriku rozpočet školy 24.3.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Modul Bakalář-přijímací řízení rozpočet školy 30.3.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Energetický management-školení FaMa+ bezplatné 1.4.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Hygienické minimum rozpočet školy 7.4.2021 půldenní 2

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Přístupnost webu, webinář pro webmastery bezplatné 8.4.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Krajská digitální spisovna bezplatné 8.4.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Microsoft Team a praktické návody bezplatné 13.4.2021 půldenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Metodická poradna rozpočet školy 16.4.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Elektronické skartační řízení bezplatné 29.4.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Program Bakalář-pracujeme se setavami rozpočet školy 4.5.2021 půldenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika iCT pro vedoucí pracovníky bezplatné 17.5.2021 jednodenní 2

Ředitel Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika iCT pro vedoucí pracovníky bezplatné 17.5.2021 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika iCT pro vedoucí pracovníky bezplatné 17.5.2021 jednodenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT-pro ICT správce bezplatné 20.5.2021 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT-pro ICT správce bezplatné 20.5.2021 jednodenní 1

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT-pro uživateleIS bezplatné 19.5.2021 jednodenní 15

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Bezpečnostní politika ICT-pro uživateleIS bezplatné 19.5.2021 jednodenní 2

Pedagogický pracovník Odborné vzdělávání Školení řidičů referentských vozidel bezplatné 21.5.2021 jednodenní 4

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Školení řidičů referentských vozidel bezplatné 21.5.2021 jednodenní 2

Ředitel Odborné vzdělávání Aktuální právní problémy ve školství rozpočet školy 3.6.2021 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Aktuální právní problémy ve školství rozpočet školy 3.6.2021 jednodenní 1

Nepedagogický pracovník Odborné vzdělávání Příprava certifikace ČSN EN ISO 50001:2019 pro korporaci MSKbezplatné 9.6.2021 půldenní 1

Celkový počet vzdělávacích akcí ve sledovaném školním roce: 28

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (přepočet na plně zaměstnané)

Kvalifikovanost  PP Přepočtený počet PP včetně externistů Podíl kvalifikovaných
v %

Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

Celkový součet 
přepočtených PP 0,0 0,0%

Průměrný věk 
pedagogického sboru

Zkratky:

Další vzdělávání pracovníků školy
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Název 
školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola

Druh školy

Celoživotní vzdělávání* 
* netýká se vzdělávání žáků/studentů v rámci běžné výuky

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Typ akce CŽV Název akce CŽV Rozsah akce
Počet 

účastníků akce

Jiná (specifikujte v názvu akce)
Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro 
absolventy vysokých škol učitelského směru nebo jiné 
vysoké školy s pedagogickým studiem

Dlouhodobá akce 2

Celkový počet akcí a průměrný počet účastníků na jednu akci celoživotního vzdělávání: 1 2

Zkratky:



RED IZO 600026396 IČO 00601594

Název 
školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola
Druh školy

Spolupráce školy s externími subjekty (20 nejvýznamnějších spolupracujících organizací)

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Forma spolupráce

Název spolupracující 
organizace

Typ organizace

R
e
a

li
z
a

c
e

 

je
dn
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ný
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zá
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a
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e

*
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*

Ji
ná

Po
če

t ž
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n
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c
i

Poznámka

1
Varroc Lichting Systems, s.r.o. Soukromá firma x x x x x

14

2
Zahradnictví Kunín Soukromá firma x x x x

22

3
Zahradnictví Sedlnice Soukromá firma x x x

7

4

ŠJ ZŠ Komenského 66, Nový 
Jičín Základní škola x x x

7

5
ŠJ ZŠ Tyršova, Nový Jičín Základní škola x x x

7

6
ZJ Compass Group CR, s.r.o. Soukromá firma x x x x x

14

7

ZŠ a MŠ speciální, 
Komenského 64, Nový Jičín Základní škola x x x

7

8
Úřad práce Nový Jičín Spolupráce s obcí (městem) x x trh práce, pracovní rehabilitace

9
Slezská Diakonie Nový Jičín Nezisková organizace x x

sociální rahabilitace, následná 
péče

10
Městský úřad Nový Jičín spolupráce s obcí (městem) x x vzájemná spolupráce a pomoc

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Zkratky:
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Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

  Střední škola
Druh školy

Prezentace školy

Sledovaný školní rok 2020/2021 1.9.2020 31.8.2021

Webové  stránky školy 

Standard webu školy NE

1. Škola má webové stránky ANO

2. Škola má vlastní doménu 2. řádu v národní doméně (*.cz, nebo .eu) ANO

3. Webové stránky školy jsou přístupné výhradně přes protokol https ANO

4. Web neobsahuje žádnou reklamu ANO

5. Používání otevřených formátů - dokumenty ke stažení jsou nabízeny v 
otevřených formátech (např. RTF, PDF, ODT, EPUB, HTM) ANO

6. Titulní stránka a záhlaví webu obsahuje: název a logo školy ANO

7. Logo „Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje“ s odkazem na jeho 
stránky – umístění na každé stránce webu ANO

8. Hlavní kontaktní údaje na každé stránce ANO

9. Povinně zveřejňované informace ANO

10. Kontakty na vedení školy, učitele příp. další zaměstnance školy ANO

11. Nabídka studia ve škole ANO

12. Historie školy ANO

13. Výroční zprávy školy ANO

14. Inspekční zprávy ČŠI nebo odkazy na tyto zprávy ANO

15. Přístup do školního informačního systému NE

16. Přístup k rozvrhu vyučovacích hodin včetně změn ANO

17. Nabídka služeb a volnočasových aktivit realizovaných školou ANO

Vlastnosti webu školy NE

Webové stránky jsou responzivní ANO

Jednotný design webu ANO

Webové stránky umožňují fulltextové vyhledávání NE

Při vyhledávaní regulárního výrazu "střední škola/název města" se webové 
stránky školy ve vyhledávačích Google a Seznam zobrazí na první straně ANO

Webové stránky jsou validní a splňují standardy W3C  - https://validator.w3.org/ ANO

Četnost příspěvků (aktuálnost webu)
průměr 4 příspěvky /měsíc NE

září 4

říjen 6

listopad 2 12 4,0

prosinec 5 13 4,3

leden 3 10 3,3

únor 7 15 5,0

březen 3 13 4,3

duben 7 17 5,7

květen 4 14 4,7

červen 3 14 4,7

Sociální sítě školy 1. 2. 3. 4.

Oficiální školní sociální síť FACEBOOK

Má-li škola navíc jinou oficiální sociální síť než je vyjmenováno v nabídce 
(vypište):

Četnost příspěvků (aktuálnost soc.sítí)
průměr 8 příspěvků /měsíc NE

září 3

říjen 2

listopad 2 7 2,3

prosinec 13 17 5,7

leden 4 19 6,3

únor 8 25 8,3

březen 7 19 6,3

duben 7 22 7,3

květen 13 27 9,0

červen 23 43 14,3

Prezentace školy na veřejnosti Typ akce Název akce Četnost akce za školní rok Charakter akce

Den otevřených dveří Den otevřených dveří 2 Každoroční

Burza povolání (veletrhy škol) Online veletrh středních škol 
MSK

2 Každoroční

Prezentace oborů školy MŠ, ZŠ žákům Online prezentace doplněná 
slovem a hudbou

1 Každoroční

Prezentační aktivity školy směrem k veřejnosti

Zkratky:

suma příspěvků za 3 měsíce průměr příspěvků za 3 
měsíce

suma příspěvků za 3 měsíce průměr příspěvků za 3 
měsíce

https://validator.w3.org/

