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Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

Výroční zpráva o činnosti školy Za školní rok 2021/2022
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

a/ základní údaje o škole
A . Nézev 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, Iada.volkova@ouaprs.cz

. Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj

. Právní forma: příspěvková organizace - IČO: 00601594

. Školská rada: Členové školské rady
Mgr. Jiří Novák - (Zástupce Zřizovatele)

N
G

D
U

'I

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:

Odborně 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 Zákonl. 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.

Ĺąpacita školy:
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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 kuchyné, pi‘i 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.

\/

Strojírenská 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. Voli a ošetřuje
vhodné pracovní nářadí, Strojní přípravky, měřidla, pomůcky, hospodárné 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
vjednoduchých 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 Činnosti 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.

VI ˇSpecifikem naSı Sko/yje výchova a vzdé/éni žáků S poruchou
autistického Spektra.
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c/ Rámcový popis personálního Zabezpečení činnostiškolv
Ve školním roce 2021/2022 bylo ve škole Zaměstnáno celkem 42,5 pracovníků.
I

Uvazký - pedagogičtí zaměstnanci:

Provozní pracovníci:

Qosažený stupeň vzdělání- pedagogičtí zaměstnanci:

12,0 1 1,8 18,3 0,8 20,8

Udaje k 31.8.2022

Ukončení studia ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 ukončila maturitní studium jedna asistentka pedagoga.

Podle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. splnilo kvalifikační předpoklady 18,1
úvazku učitelů.

Nesplňuje požadovanou kvalifikaci 1,6 úvazku pedagogických pracovníků:

Z toho - učitelka odborného výcviku - 1 úvazek pracovníka
- učitelka - 0,6 úvazku pracovníka
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Výroční zpráva o Činnosti školy za školní rok 2021/2022
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

I ˇdl Údaje o Dřiiímacım rízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 byli přijati k 1. 9. 2022 žáci do těchto oboru vzdělání a
odevzdali Zápisový lístek:

žv-vsxvóirrènsıčá- . ratncké ’Praktické škøıá “am„z
we ŠVP

›Zahradniçlsšfø
výroba dıeıšvP ż f jednoletá dle ŠV ››dvou|età dle ŠVP

_ .. Zámečnické _i Praktická škola] _ V' ; Praktickáškola
hařsképráce _ práceaůdržbá :z- .ii-.n jednoletá --¥i. ' dvouletá -

el Stručné vyhodnocení naplňování cílů Školního vzdělávacího
Drogramu

Cílem vzdělání je kvalitní a otevřená škola, kde žáci najdou smysluplné, aktivni a radostné prostředí,
které je připraví nejen profesné, ale i osobnostné.
Nezbytná je pozitivní atmosféra školy. V praxi to znamená, že cílem našeho Snažení není jen kvalitni
odborník, ale, a to především, slušný člověk Schopný Se o sebe, v rámci Svých možností a schopnosti,
postarat a žít kvalitní život.
Obsah přípravy žáků tvoří organický celek klíčových a odborných kompetencí s ohledem na
schopnosti a dovednosti žáků a na požadavky trhu práce.
Míra osvojení vědomostí, dovedností, návyků a postojů Se u jednotlivých žáků velmi liší. Rozsah a
hloubku jednotlivých kompetencí stanoví učitel individuálně vzhledem k reálným možnostem a
schopnostem žák tak, aby splňovali Stanovené cíle ŠVP. Preferován je individuální přístup.

Ifl Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků

l. pololetí

ll. pololetí
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Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Výsledky Závěrečných Zkoušek

Ve školním roce 2021/2022 se Zúčastnilo Závěrečných Zkoušek celkem 16 žáků s těmito výsledky:

Stravovací a
ubytovací služby

Strojírenské práce

Zahradnické práce
Praktická škola
jednoletá
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Praktická škola
dvouletá
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gl Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a rizikového
chování a Zajištění podpory dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami

Pedagogově naší školy věnují Značnou pozornost prevenci sociálně patologických jevů a rizikového
chování. Každý rok se žáci 1. ročníků účastní prožítkového pobytu vpřírodě, který je Zaměřen
na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Tyto podzimní pobyty pomáhají pedagogům Zachytit
atmosféru v nově vzniklěm žákovském kolektivu. Žáci během pobytu probírají formou besed různá
témata, např. Zdravou výživu, prevenci Závislosti, sexuální výchovu. Důležitým aspektem práce
pedagoga je umění vést dialog S žákem a učit žáky diskutovat. Tato problematika je probírána také
v průběhu školního toku jako součást výuky nebo formou besed. _
Součástí komplexní prevence je i mimoškolní výchova vrámci Domova mládeže, kterou realizují
výchovní pracovníci. Vše probíhá v Souladu se Školní preventivní strategii a Minimálním preventivním
programem.
Jsme speciální střední škola, která vzdělává žáky se Speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to
žáci, kteří k naplnění svých vzdělávacích možnosti na rovnoprávném Základě s ostatními potřebují
poskytnutí podpůrných opatření.
Školní vzdělávací program pro jednotlivě obory vzdělání je obsahově i organizačně Zpracován a
ohledem na speciální potřeby žáků. Stejně tak i jednotlivé formy a metody výuky. Upřednostňovány
jsou metody názorně demonstrační. Přístup všech pedagogických k žákům je individuální.

hı Údaje o daıšim vzdêıáváni pedagogických pracovnikL’I a
odborného rozvoje nepedaçıogických pracovníků

Pedagogický pracovník Kurz prvni pomoci Prezenční 1

. , , Jak řešit problémové chování .Pedagogıcky pracovnık zékfi s PAS prezenčnı 3

. , , Medikace a zdravotnické .
Pedagogıcky pracovnık úkony v rezortu Skolstvi onlıne . 1
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Příspěvková Organizaci-ž
Moravskoslezském) kraje

Majetek ŠPO a jehoNepedagogicky pracovnık inventarizace onlıne 1

Pedagogický pracovník Sti‘ednl Vzdäâ'r' Z pohledu prezenční 1

. , , Zákoník práce .
Nepedagogıcky pracovnık v souvislostech 2021/2022 onlme 1

Nepedagogický pracovník Platové předpisy online 1

Pedagogický pracovník Žák s ADHD/ADD online 1

. , , Pracovni cesty a cestovní .
Nepedagogıcky pracovnık náhrady ve ékolstvi onlme 1

Nepedagogický pracovník Prévm pi‘edpféf flnancovanl online 1

Ředitel Rozpočet školy online 1

Nepedagogický pracovník Spisová služba ve školství online 1

. , , Formativní a normativní .
Pedagogıcky pracovnık hod noceni onlıne 1

Pedagogický pracovník Manipulace ve školní praxi prezenční 1

. , , Vzdělávání v oblasti systému .
Nepedagogıcky pracovnık . hospodaření s energiemi onlme 1

. , , Dvoudenní metodické setkání ,Pedagogıcky pracovnık se školem’m OKAP ll prezenčnı 1

Ředitel a nepedagogický Aktuální právní problémy ve
pracovník Školství prezenční 2

. , , Školení řidičů referentských .
Pedagogıcky pracovnık vozidel onlme 2

. , , Spisová Služba a archivace .nepedagogıcky pracovnık dokumentů onlıne 1

Pedagogický pracovník Tranzutnl prsokgorlim-cesta ze prezenční 7

Nepedagogický pracovník Hygienické minimum online 2

Pedagogický pracovník Rizika virtuální komunikace online 1

Formativní a normativní .sborovna hodnoceni prezenčnı 18

. , , Bezpečnostní politika ICT pro .Pedagogıcky pracovnık uživatele IS onlme 15

nepedagogický pracovník Aktuélni prévni problémy ve prezenční 1školství
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nepedagogický pracovník Vyhláška Č. 50/19788b. prezenční

nepedagogický pracovník Způsobilost rtıggišbn izkotlakych prezenční

Pedagogický pracovník Kompetenceslfsgera úspěšné' prezenční

Pedagogický pracovník Těloolomouc prezenční

Pedagogický pracovník Rizika virtuální komunikace Online

t il 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 2021
Den otevřených dveří a vánoční výstava
Taneční kolonaV

V
V

V
V

V
V

O 9. 9. š

Den ochrany člověka za mimořádných situací
Školní výlety a tematické vycházky
T-mobile olympijský běh
Workshop - šokový Zchlazovač
Workshop Tartaletka Frenštát pod Radhoštěm
Workshop Valašský frgál
Kavárnička pro pečovatelské domy 3x
Prožitkový pobytV

V
V

V
V

V
V

V

Soutěže

> DOREMI - pěvecká soutěž

Odborné soutěže:
> floristická soutěž Kelč
> Zlatá vařečka 2022
> Floristické soutěž ČZS Nový Jičín

Besedy

> Beseda kyberšikana, trestní odpovědnost
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Exkurze

> Muzeum nákladních automobilů TATRA v Kopřivnici ' i
> Prohlídka pivovaru
> SEMO Smržice a ARBEKO Smržice
> Alve s.r.o. Veřovice
> Zámecká Zahrada Lešná
>
>

š

Zahradnické centrum Valašské Meziříčí I

nvironmentální vzdělávání

Sběrpapůu>
> „Samá louka, sem tam les“ edukační program Žerotínský zámek
> „Živá příroda na dosah“ Záchranná stanice a dům přírody a Poodří v Bartošovicích

Momma 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.
Beseda s PČR - kyberšikana a trestní odpovědnost

Kroužky

Škola nabízí žákům možnost zapojení se do počítačového kroužku a kroužku anglického jazyka.

Doplňková činnost

Odborné učiliště a Praktická škola 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 stravuji 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 2021

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
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Pžiëìíöëvkova Organizace
Moravskoslezskeho kraje

jl Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2021/2022 nebyla ve škole realizována inspekční činnost.

kl základní údaie o hospodaření školv

1.1. Závazné ukazatelé

Příspěvek na provoz na rok 2021 byl poskytnut ve výši Kč 30 994 250,00 v tom:

a) ÚZ 33353 příspěvek na přímé výdaje na vzdělávání Kč 28 317 505,0,0

a byl vyčerpán, v tom: v Kč

prostředky na platy 20 696 616,00

ostatní osobní výdaje 7 932,00

zákonné odvody 6 996 742,00

FKSP 413 932,00

přímý ONIV 202 283,00

b) UZ 33160 prostředky na program Podpora Znevýhodněných romských žáků středních škola
studentů VOŠ a konzervatoi‘i:

v Kč
termín vratka v Kč dotace v Kč

1. kolo leden - červen 2021 1 255,00 5 000,00

2. kolo Září - prosinec 2021 20,00 6 000,00

c) UZ 33084

vratka v Kč dotace v Kč

Spolu po COVIDu 95,04 100 000,00

. d) Příspěvky a dotace od zřizovatele Kč 2 567 000,00

v Kč
l
l ÚZ 1 provozni néklady 1 751 000,00
l

ł ÚZ 205 účelové neinvestiční prostředky na 216 000 00
krytí odpisů '

UZ 206 výměna odpadního potrubí ve 600 000 00
školní kuchyni

í
Závazný ukazatel Investiční příspěvek do fondu investic

i
Kč 1 054 880,68
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vKČ
ÚZ 206 rekonstrukce kotelny domova

mládeže 1 054 880,68

Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši, případné vratky byly v řádném termínu
odeslány na účet Zřizovatele.

1.2. Výnosy z hlavni a doplňkové činnosti_ Kč 31 986 918,00

v tom: v Kč

hlavní Činnost 31 950 438,00

doplňková činnost 36 480,00

Rozpis výnosů v hlavní činnosti: v Kč

výnosy Za stravování 428 897,00

výnosy za ubytování žáků 94 434,00

výnosy Z prodeje služeb (grant, příspěvky
za Ov žáků) 117 94°ˇ°6

výnosy Z prodeje materiálu (644) 0,00

ostatní výnosy Z činnosti (účet 649 - OOPP,
KAVAMAT,..) 10° 937'36

čerpání føndü (648) ˇ 215 815 ,41

Celkové výnosy činí Kč 31 986 918,00 Z toho v hlavní činnosti Kč 31 950 438,00 a v doplňkové
činnosti Kč 36 480,00.

V roce 2020 byly výnosy naší organizace ovlivněny probíhající epidemii COVlD-19, došlo
kvýraznému Snížení v hlavní i v doplňkové činnosti. V roce 2021 i přes uzavření škol na
Začátku kalendářního roku, kdy probíhala distanční výuka - epidemie COVlD-19, došlo k mírnému
nárůstu výnosů v hlavní i v doplňkové činnosti.

Byla sepsána dohoda o docházce žáků na pracoviště Závodní jídelny Compass Group, smlouva byla
ukončena uplynutím sjednané doby a to k 30.6.2021. Vzhledem ktomu, že nadále byla v platnosti
mimořádná opatření MŠMT, v Závodní jídelně byl snížen počet stravy a nebylo možné Z jejich strany
Zabezpečit dodržení opatření, žáci na pracoviště nedocházeli. Z těchto důvodů nebyla smlouva
obnovena. Z výše Zmíněných důvodu od Začátku roku neprobíhala Z naší Strany fakturace za práci
našich žáků. Jedná Se o snížení výnosu po dobu platnosti smlouvy ve výši Kč 36 000,00.

Celkové výnosy Z prodeje služeb se oproti minulému roky Zvýšily o Kč 124 864,06. Ke Zvýšení došlo
především u stravného a ubytování.
Vdoplňkové 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 v Domově mládeže o prázdninách a víkendech.
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V letošním roce byly provozovány téměř všechny doplňkové činnosti a vytvořili jsme výnos ve výši Kč
32 040,92, oproti minulému roku Se jedná o Zvýšení ve výši Kč 14 496,92.

U ostatních výnosů z činnosti došlo ke Zvýšení o Kč 229 156,45. Naše organizace bezúplatně nabyla
zásoby, které nám byly předány, jednalo Se O antigenní testy a respirátory. Byla realizována
neinvestiční akce „Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni“. Od zřizovatele jsme Získali
neinvestiční dotaci ve výši Kč 600 000,00, Zbývající částka Kč 215 815,41 byla dofinancována
Z investičního fondu. Dále jsou tyto výnosy tvořeny firmou KAVAMAT, náhradami Za osobní ochranné
pomůcky žáků apod. V letošním roce byly výnosy na úhradu prožitkových pobytů nulové.

V budově domova mládeže byla realizována akce „Rekonstrukce kotelny domova mládeže", jednalo
se o investiční akcí, na kterou nám Zřizovatel poskytl příspěvek do fondu investic ve výši Kč
1 054 880,68.

Žádné další odchylky rozpočtovaných ukazatelů nevznikly.

1.3. Náklady v hlavní a doplňkové činno§t_i_ Kč 31 958 498,80
v tom: v Kč

hlavní činnost 31 926 457,89

doplňková činnost 32 040,92

Celkové náklady činí Kč 31 958 498,80, Ztoho v hlavní činnosti Kč 31 926 457,89 a vdoplňkové
činnosti Kč 32 040,92.

V roce 2021 i přes distanční výuku na Začátku kalendářního roku - epidemie COVID-19, jsou náklady,
které klesly a jiné se naopak Zvýšily. Od školního roku 2021/2022 probíhá plnohodnotné výuka pouze
prezenční formou.

Celková spotřeba materiálu byla ve výši Kč 832 273,03, oproti minulému roku došlo ke Zvýšení o Kč
125 516,17. Výrazné Zvýšení celkové částky je především u potravin, a to z důvodu Zdražení potravin
a také Z přechodu distanční na prezenční výuku, tím se Zvýšil odběr stravy ve školní jídelně. Ve
školním roce 2021/2022 byl Zvýšen limit na cvičné kuchyně u žáků oboru Stravovací a ubytovací
služby Z důvodu zvýšení počtu cvičných kuchyní v kalendářním měsíci. Zvýšení oproti minulému roku
je u čistících a dezinfekčních prostředků Zdůvodu dezinfekce prostor a Zvýšených hygienických
standardů. K testování žáků jsme bezúplatně nabyli a Spotřebovali antigenní testy pro žáky v hodnotě
Kč 40 454,43. Z důvodu, že pro žáky naší školy nejsou k dispozici vhodné učebnice, knihy a Studijní
materiály, které by mohli pedagogové použít pro výuku, máme vyšší náklady na kancelářský papír,
kancelářské potřeby a tonery Z důvodu vytváření a tisku učebních materiálů pro výuku.
Snahou organizace je snižovat materiálové náklady. Nákup materiálů realizujeme přes nákupní portál,
kde jsou vysoutěžené nejlepší možné ceny, a to přináší snížení nákladů organizace.

Celková spotřeba energií v roce 2021 byla ve výši Kč 496 581,82. Oproti minulému roku došlo ke
zvýšení celkových nákladů Za energie ve výši Kč 45 711,52.
V hlavní činnosti byla Spotřeba vody ve výši Kč 73 564,57, oproti minulému roku došlo ke Zvýšení
nákladů o Kč 23 477,36. Spotřeba plynu byla ve výši Kč 250 041,82, oproti minulému roku došlo ke
snížení nákladů o Kč 11 768,97. Spotřeba elektrické energie byla ve výši Kč 164 879,95, oproti
minulému roku došlo ke snížení nákladů o Kč 2 369,71.
V doplňkové činnosti došlo ke Zvýšení u všech druhů energií, Z důvodu většího množství objednávek
na občerstvení, realizovaného ubytování v Domově mládeže a odebraných obědů Od Zaměstnanců
pedagogicko-psychologické poradny.
Na Zvýšení nákladů má také podíl návrat žáků k prezenční výuce. V průběhu roku ukončilo činnost
několik Společnosti, které distribuovali energie, spousta odběratelů se Stala odběrateli poslední
instance. Tato situace Zahýbala světovým trhem a došlo k navýšení cen u jednotlivých druhů energií,
dopravy, výrobních vstupů. Vzniklou Situaci se Snažil řešit Stát.
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Nákup energií Za nás provádí zřizovatel centrálně přes Energetickou burzu, kdy se organizacím Snaží
zajistit nejlepší možné ceny a tím dochází k šetření finančních prostředků.

V rámci Oprav a udržování byly průběžně hrazeny opravy Strojů, přístrojů, výpočetní techniky a budov
v celkové výši Kč 914 047,06. Závady, které byly nalezeny při revizích byly následně opraveny. Zde je
Zahrnuta i provedená výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni ve výši Kč 815 815,41. Po
Zmíněné výměně odpadního potrubí ve školní kuchyni, proběhly Servisní kontroly a Zpětné připojení
všech Spotřebičů.

V roce 2021 byly realizované tři akce, které byly evidované v Portálu kraje v Systému FaMa+. V dubnu
jsme řešili havarijní Situaci, kdy Ze dne na den přestal fungovat Server Z důvodu poškozeného Zdroje a
základní desky, ztěchto důvodu oprava nebyla možná a bylo nutné zakoupit nový. Celková cena
nového Serveru včetně Zálohovacích serverů a potřebných Softwarů byla ve výši Kč 234 321,00.
ZinveStičního fondu bylo uhrazeno Kč 86 273,00, Zbývající částka Kč 148 048,00 byla uhrazena
Zprovozních prostředků. Zdůvodu pořízení nového Serveru, Zálohovacich Serverů a licencí byly
bezúplatně převedeny časově neomezené licence WinSvrcCAL 2019, jednalo Se o 24ks licenci ve
výši Kč 5 082,00, které jsme Získali Z Krajského Zařízení DVPP a IC, Nový Jičín, p.o.

O letních prázdninách probíhaly Současně dvě akce, jedna z nich byla „Rekonstrukce kotelny domova
mládeže“ v celkové výši Kč 1 054 880,64. Jednalo Se o investiční akci, na kterou jsme získali finanční
prostředky od zřizovatele, o výše Zmíněnou částku byla provedeno technické Zhodnocení budovy
domova mládeže.
Druhá akce, která proběhla „Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni“ v celkové výši Kč
815 815,41. Tuto neinvestiční akci jsme Spolufinancovali Se zřizovatelem. Zřizovatel poskytl finanční
příspěvek ve výši Kč 600 000,00 a zbývajících Kč 215 815,41 jsme financovali Z investičního fondu.

Náklady na cestovné Se oproti minulému roku lehce Zvýšily, i přesto je čerpání nízké a to ve výši Kč
27 433,00. V letošním roce byl realizován pouze prožitkový pobyt „Spolu po COVlDu“, na který jsme
získali dotaci. Dalším významným důvodem je přechod školení Z prezenční účasti na online.

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku a učebních pomůcek byly ve výši Kč
388 032,30. Oproti minulému roku byly Sníženy o Kč 5 098,90.

Mezi učební pomůcky, které jsme nakoupili, patří, např.: pro obor Stravovací a ubytovací Služby byly
nakoupené pánve, lívanečníky, tyčový mixér S nástavci; pro obor Strojírenské práce pilový kotouč,
Záhlubník a posuvná měřítka; do výuky byly Zakoupeny 3 tablety S obaly, mapa UNESCO, které Slouží
k využití pro všechny žáky.
Učební pomůcky jsou účtovány na SU/AU 501/0580, 501/740, 558/0410 a 558/0461

Další významnou částku nákladů tvoří nákup materiál pro žáky v celkové výši Kč 35 083,00,
v letošním roce došlo k menšímu Snížení Z důvodu online výuky na Začátku roku. Dále byl proveden
nákup OOPP pro žáky ve výši Kč 29 128,76.

Vroce 2021 bylo na školení a vzdělávání vynaloženo Kč 17100,00. VZájmu naší organizace je
vzdělávání Zaměstnanců a zvýšení kvalifikace, jak pedagogických, tak i nepedagogických. V letošním
roce jsme využili bezplatných školení, které byly realizovány Zřizovatelem přes Portál kraje.

V roce 2021 došlo k významnému Zvýšení čerpání náhrad Za dočasnou pracovní neschopnost oproti
minulému roku o částku Kč 42 370,00. Celková výše pracovních neschopnosti činí Kč 183 337,00. Na
Zvýšení této částky má také vliv uzákonění, proplacení prvních tří dnů pracovních neschopnosti, mezi
významný ukazatel patří epidemie COVlD-19 a S nim nařízená karanténa a izolace. Nárůst náhrad
dočasné pracovní neschopnosti lze přisoudit také kolektivu, který je věkově Starší.
Počet krátkodobých pracovnich neschopnosti byl vyšší, osm v délce nad 30 dni a jedna v délce nad
90 dní. V letošním roce odešli do důchodu 2 zaměstnanci.

V průběhu roku ukončilo činnost několik Společnosti, které distribuovali energie, Spousta odběratelů Se
stala odběrateli poslední instance. Tato Situace Zahýbala Světovým trhem a došlo k navýšení cen u
jednotlivých druhů energií, dopravy, výrobních vstupů. l přes vySoutěžené ceny nebyli dodavatelé
Schopni dodržet nasmlouvané ceny. Nejvyšší nárůst byl Zaznamenán především u papírenského
Zboží a obalového materiálu. l Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení nákladů.
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1.4. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření- úspora celkem Kč 28 419,98 je krytý. v Kč

v hlavní Činnosti- vlastní zdroje 23 9800,90

v doplňkové Činnosti 4 439,08

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 1 027,80

závodní stravování 911 ,28
Ubytovací služby 2 500,00

Vyhodnocení doplňkové činnosti viz níže.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ve výši KČ 28 419,98 do peněžních fondů organizace:
v Kč

Fond odměn 0,00

Rezervní fond 28 419,98

2II Cerpání 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 žá_ků středních škol a__studentů vvšších odborných škol
a konzervatoři, tj.:
1. kolo příspěvek ve výši Kč 5 000,00, nedočerpaná Částka Kč 1 255,00 z důvodu pandemie COVID
19. Částka byla odvedena na účet Zřizovatele dne 07.07.2021.

2. kolo příspěvek ve výši Kč 6 000,00, nedočerpaná Částka Kč 20,00 byla odvedena na účet
Zřizovatele dne 13.01.2022.

UZ 33084 Spolu po COVIDu
Pi‘ispévek ve výši KČ 100 000,00, nedočerpaná Částka Kč 95,04 byla odvedena na účet Zřizovatele
dne 13.1.2022.

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 Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni, vyčerpáno v plné výši
d) UZ 206 Rekonstrukce kotelny domova mládeže, vyčerpáno v plné výši.

Žádné další odchylky skutečného Čerpání dotací od rozpočtovaných ukazatelů nevznikly.
3. Mzdové nákladyI průměrnýı plat

Přidělené finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání UZ 33353 vcelkové výši Kč 28 317
505,00 byly Čerpány v členění viz. rozpis strana 6.
V roce 2021 nedošlo k čerpání Fondu odměn.
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Finanční prostředky na ostatní osobni náklady byly přiděleny ve výši Kč 7 932,00, celá Částka byla
vyčerpána.

Průměrný měsíční plat Ze Státního rozpočtu na jednoho Zaměstnance naši organizace činil Kč
40 061,55, oproti minulému roku došlo ke Zvýšení o Kč 2 059,99. Zvýšení průměrného měsíčního
platu u všech zaměstnanců bylo Způsobeno celoplošným růstem mezd.

0:* průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka včetně asistentů pedagoga činil Kč
42 290,34. Oproti minulému roku se Zvýšil o Kč 1 855,62.

0:* průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků činil Kč 31 180,67. Oproti minulému roku
se Zvýšil o Kč 2 683,50.

Přehled průměrného měsíčního platu Ze státního rozpočtu vjednotlivých Zařízeních naší organizace v
. roce 2021 a napříč ostatními roky:

Rok 2021
. , . , Mzdové prostředkyPedagog/cky Nepedagogıcky øZařízení , , pruměr napracovnık pracovnık zaméstnance

§ 3124 — škola 42 846,18 32 298,37 41 179,21
'2* pedagog. pracovník 52 539,06 _ _
'2' asistent pedaggga 30 583,98
§ 3141 — školníjídelna - 31 397,84 31 397,84
§ 3147 - Domov mládeže 34 146,40 11 520,00 30 943,60
oz. pedagog. pracovník 45 756,42 _ _
0:* asistent pedagoga* 24 471,39

Průměrný plat celkem 42 290,34 31 180,67 40 061,55
*asistent pedagoga na domově mládeže = noční vychovatel

Rok 2020
Mzdové

Zařízení Pedagogický Nepedagogický gçzìí'šrdžž
pracovnık pracovník Zaměstnanc

e
§ 3124 - škola 40 972,82 29 368,56 39 121,53

0:* pedagog. pracovník 51 000, 77 _ _
0:* asistent pedaggga 29 855,41

§ 3141 - školní jídelna - 28 765,21 28 758,88
§ 3147 - Domovmlédeie 33 123,75 11 244,25 30 124,93

02° pedagog. pracovník 44 451,80 _ _
0:* asistent pedaggga* 23 696,65

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

Rok 2019
Mzdové

. . . . prostředky
Zařízení Pedaggg'ćgă Nep91:90za1101,]? průměr na

p p zaméstnanc
e

§ 3124 - škola 35 560,47 24 441,09 33 844,70
0:' pedagog. pracovník 46 158,23 _
oz. asistent pedaggga 25 775,09 '
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Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Š 3141 - ŠkOInÍ jidelna - 23 674,47 24 110,98

§ 3147.' D.°'“°" 25 233,25 9 048,42 23 324,99mladeze
0:* pedagog. pracovník 27 485,36
'2* asistent pedaggga* 22 849,93 ' '

Průměrný plat celkem 33 776,21 23 589,62 32 561,94
*asistent pedagoga na domově mládeže = noční vychovatel
Průměrný přepočtený počet Zaměstnanců v hlavní činnosti Za rok 2021 byl 43,0673. ZávaZný ukazatel
limit počtu zaměstnanců byl Stanoven na 45,12. Tento limit naše organizace dodržela a nedošlo
k překročení.

Za celý rok 2021 nevznikl rozdíl mezi schváleným plánem a skutečnosti.

V roce 2021 nebyla uskutečněna žádná zahraniční cesta.

4. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnos_ti

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 Zřizených krajem, obcí nebo Svazkem obcí
4. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování
5. Pronájem majetku

V roce 2021 provozovala naše organizace pouze činnost číslo 1., 2. a 3.

1) Hostinská činnost
Vtéto činnosti se jedná o prodej vlastních výrobků, Zhotovení občerstvení při různých akcích, které
pořádá např. Město Nový Jičín, Odbor sociálních věcí, Centrum pro zdravotně postižené MSK. V roce
2021 došlo k mírnému Zvýšení počtu objednávek.

v KČ
2019 2020 2021

Náklady 10 416,01 400,40 1 962,20

Výnosy 20 305,00 720,00 2 990,00

Zisk 9 888,99 319,60 1 027,80

2) Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škola a
školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí
Stravování se poskytuje zaměstnancům Pedagogioko-psychologické poradny, Nový Jičín,
příspěvková organizace.
Meziroční snižující se Zisk Zdůvodu úbytku Zájemců uvedené organizace. Vletošním roce došlo
k poklesu zisku Z důvodu menšího počtu strávníků, a především Z důvodu současné epidemie COVlD-
19.

v Kč
2019 2020 2021

Náklady 39 934,99 16 293,31 27 578,72

Výnosy 41 409,00 16 824,00 28 490,00

Zisk 1 474,01 530,69 911,28
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é: Ě) Výroční zpráva o Činnosti školy Za školní rok 2021/2022
' Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

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

j roku. Tato doplňková činnost je provozována od roku 2015. V letošním roce proběhlo pouze jedno
ubytování, jednalo se o sportovní akci, kdy si ubytování objednal VAM Olomouc.

v Kč

l 2019 2020 2021
Néklady 6 490,00 0,00 2 500,00
výnosy 13 300,00 0,00 5 000,00
Zisk 6 810,00 0,00 2 500,00

w,

l Shrnutí Doplňkové činnosti dle jednotlivých okruhů v roce 2021
l

l v KČ

Celkové néklady 36 480,00
Celkové výnøsy 32 040,92
ceıkøvý zisk 4 439,08

j Návrh na přerozdělení kladného výsledku hospodaření z hospodářské činnosti viz výše (strana 11 -
l Výsledek hospodaření).
i Ostatní povolené okruhy doplňkové činnosti v roce 2021 nebyly provozovány.

5. Stav peněžních fondů k 31.12.2020
v Kč

411 Fond odměn 343 055,00

412 Fond kulturních a sociálních potřeb 94 819,91

416 Rezervní fond tvořený Ze Zlepšeněho výsledku hospodaření 348 432,35

414 Rezervní fond Z ostatních titulů 135 005,58

416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 321 791,78

Všechny fondy jsou kryty.
Tvorba a čerpání fondů v roce 2021

a) Fond odměn
v Kč

stav k 1.1.2021 ' 343 055,00

tvorba: příděl Z hospodářského výsledku 0,00

použití: v případě překročení limitů na platy 0,00

stav k 31.12.2021 343 055,00
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Příspěvkové organizace
Moravskoslezského kraje

b) Fond kulturních a sociálních potřeb
v Kč

Stav k 1.1.2021 93 820,89

tvorba: Základní příděl dle vyhlášky MF 114/2002 Sb. 417 749,02

k použití: 511 569,91

pi‘ispévek na Stravování Zaměstnanců 57 050 00
(příspěvek na 1 oběd příp. večeři Kč 10,00) ’
rekreace dětská 3 000 00
příspěvek Kč 1000,00 na dítě/kal. rok na mimoškolní akce) '
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 31 500,00
důchodu)
kultura, tělovýchova a sport + penzijní připojištění
(příspěvek Kč 7 200,00 na akce organizované a objednané OU a PrŠ, 299 100 00
např. masáže, posilovna, bazén, divadlo, příp. ozdravný rehabilitační '
pobyt Zaměstnancé).

občerstvení - porady a kulturní akce 26 100,00

stav k 31.12.2021 94 819,91

c) Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření:
v Kč

stav k 1.1.2021 347 582,06

tvorba: příděl Z hospodářského výsledku 850,29

použití: 0,00

stav k 31.12.2021 348 432,35

d) Rezervní fond z ostatnich titulů:
v Kč

stav k 1.1.2021 135 005,58

tvorba: dary 0,00

použití: dary 0,00

stav k 31.12.2021 135 005,58

e) Investiční fond:
v Kč

stav k 1.1.2021 421 455,19
tvorba: příděl z odpisů dlouhodobého majetku 221 425,00

: příděl na investiční akce 1 054 880,68
použití: pořízení strojů a Zařízení 0,00

:přídělfna investiční akce 0,00
odvod do rozpočtu Zřizovatele 19 000,00

stav k 31.12.2021 321 791,78
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Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

Výroční Zpráva o činnosti školy Za školní rok 2021/2022
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Závěr

Naše škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj žáky srůzným druhem a
stupněm, postižení - od těžkého mentálního postižení, přes kombinované postižení, klehkému
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 Zařízenim i rodiči.

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

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 schodišt'ová 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 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. V loňském školním roce byla provedena
rekonstrukce plynové kotelny v Domově mládeže a bylo vyměněno odpadní potrubí ve školní jídelně.
Vletošním roce byla ve dvoře školy vybudovaná výuková Zahrada s altánem, která bude sloužit
prioritně k výuce žákům oboru vzdělání Zahradnické práce, ale altán mohou ke vzdělávání využít i
ostatní obory vzdělání.

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 probéhlo dne
10.10. 2022.

v /
/Ĺ/øàíøz/ /MĂ//Ĺfw/

Jarmila Polášková Mgr. Ilona Šustalová
předseda Školské rady ředitelka

Odborné učiliště a Praktická škola,
Nový Jičín, příspěvková organizace
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SUMÁŘ TABULEK:
Kontrolní činnost externích
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Projektová činnost školy dle
objemu finančních prostředků

Výsledky přijímacího řízení na SŠ
a Konzervatoři

Přijímací řízení na VOŠ

Výsledky maturitních zkoušek ve
společné části MZ za JARNÍ
zkušební období

Výsledky maturitních zkoušek ve
společné části MZ za JARNÍ A
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Výsledky maturitnich zkoušek v
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Výsledky absolutoria na VOŠ a
Konzervatoři

výsıeđky jednotných závěrečných
zkøušek
Aktivity škøıy a žáků v rámci
výuky
Aktivity školy a žáků nad rámec
VÝUKY
Úspěchy žáků v soutěžích

Profesní rozvoj zaměstnanců

Celoživotní vzdělávání

Spolupráce školy se sociálními
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spolupracujících organizací)

Prezentace školy

.Klasifikace Informaci: ceřsjné
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31 .8.2022
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Domě new“ a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková 0mm
0

Výsledky jednotných závěrečných zkoušek
cELKovÉ vÝsLEDKY za; danýmml: (:04 ' 2021:2022

Pace: žáků výsıedky závêrećnê zkoušky (rádný k4v náhradní + øp'rflvný termin)

oocnomr' Tum NEPROSPÉU
skupina chord obdrvzdêıáni v 009m (cg; ' “ ˇ "grim“ ˇ m kľmi 2:52:20!!! Prospflo s l k vzáwgıëmà Hrubá Čistá

uhajovac studiavčatnă v nou pmıpůlo neproapăo neonate mka , _ v _
výkazů) škr'ľzıho “2:23” opravných zkoušku nim za ObOf vLuspèšrıost (96) uspěšnost (96)

zkoušek)

100.0 100,00

100,0 100,00

100,0 100,00

10 8 0 0 11 3 0 0 0 1,0 100,00 100,00

100.00% 27,27% 72,73% 0,00% 0,00%
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Odbomé učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizaci! .

Aktivity škoiy a žáků v rámci výuky
Sbđovaný školní rok I 202112022 1.9.2021 31.8.2022

coıkovýpočoıžákůsšnohoxonzomoofooıozohaıovooıoııvýıazovorvooı-'voıođovonohoškoınıhorokm oo

Celkový počet studentů VOŠ dle zahajovacich výkazů v DFV a OFV sbdovaného školního roku:

Druh oıxflvıty Názov aktlvlty ćotnooı żoousıuoonfl Časzzăxym" “9";d Pmnfi'äzzănem m" Poznámka
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ˇ ' Muzeum amomobilů Tatra Kopfivnioo

, ws Hotoıová škoıy Farm pod Radhoštěm

_- .__1 '‹ ť ' ' '_'
Kmqmmmm’mi vzdělávání, výchova a osvěta
PAS - porucha autistického spektra
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Odborné učiliště a Praktická škole. Nový Jlčln, lepčvkovă organlzıoe

Aktivity školy a žáků nad rámec výuky

slødøvaný tkání røk I 2021I2022 1.9.2021. 31.6.2022

Celkový početìáků SŠ nebo konzervatoře dle zahajoveclclı výkazů v DFV a OFV sledovaného školního roku: 90

ceıkøvý počet studentů voš đıø zahıjøvnøıøh výkazů v DFV a OFV oledovnného skalního nku:

. Časový («‘3 m. h
Druh aktivity Název nkflvıty cøtnøıı żáøııstudønıı mar; Doped na druh ıkøıy z žáaků "eh": Poznámka

studentů

' Kroužek výuky anøıickéhøıazykfl

soutěž ve zpěvu DOREMl -‘- žáci SŠ a
Z

Flórištiøká soutěž dies as a ZŠ

døućøvánı v rámci Námdntho plán“ . ,
e; ‹áe , še'

7122-“1'011: - $92?» v .ÍÍŠ ’éagérges‘w

Součet četnosti akcí na jedno opakování akce: 89 Průměrný počet zúčastněných na jedno opakování akce:

O l
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Usgichy žáků v scum v

Skdovaný školní rok 2021/2022 I 1.92021 31 .8.2022V
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Typ vzdělávací akce

Odborná vzdiidvůni

OđboméMn!

Odborném:
Odborná udèlávání

Oeobnoılni WM

Odborné vzdělávání

OdbornáWu!
NoemóWM
OdbornéMM
OdbornéMn!

OdbornéWM"!

Odborná vzdelávùni

Forma vzdělávání

prezenční
mm (online)

dismnćni (online)

Wt (online)

distanćrá (online)

distanční (online)

distanční (online)

distanční (online)

distanční (online)

prezenční

distanční (chino)

distanční (oae)

prezenční

mantra

distanční (online)

MI (online)

prezenční

distanční (online)

Wm (online)

prezenční

mm (online)

www* 20mm

ık31.10.fll

l

Celková
časová

dotace na
vzdělávací

Způsob financováníNázev vzdilávací akce vzdilévénf

7 äfednivzdeiňvánizpohiedu-Čšl

Zdhonikprăoevsouvielosbohmlżm

Platovepiedpisym

ZákıADHDrADD
Pmømioeolyaoeıtovnlnáhmdyvešhoistvl

PrávnlpfpdpiiyalinflmwánivŠJ

WW?
Spieovánlużbyvešlrolılvl

Fomıatlvnianormıüvrühodnocení

Manipulaoeveškolnipraxi

Vzdělávánivobladioyııemuhodpodařenisemrgñ

Vniflhii'ñdšholnijidelny

Dvoudenni metliokeeetlolni se školenim OKAP ll

WWMMYWW
školeniřidićůrelemntekýdwoafidol

Spisováslužbyaaminvaoe' dokumentů

Tranzltnipronrırn-oeetızeškoly

Hygienickéminimum

Riziloavimıálnilmmurňkaoe

FOM' anonnıtwni' hodnoceni

BezpeonoemipoiillkalCTproużivaeielS

WWWWHÓWVQŠM
M `W5M9788b„§0

Celkový počet fyzických osob=pedagogických pracovníků, kteri se účastnili DVPP v daném Školnim roce (bez vzdělávacích akcí typu "sborovna")
Celkový počet fyzických osob=NEpeda909iCkýCh praoovnikfi, kbefi Se účastnili DV v daném školním roce

WWpedagogických pracovníků (přepočet na pint zaměstnané)

Kvalifikovanost PP . .zny počet PP včetně ommisn'ı Podíl kvaliłlkøvaných
v 7.

00.0*

1 00.0%

Počet absolvovaných
hodin vzdělávání ve
sledovaném obdobi

Počet
zúčastněných

pracovníků

1
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1 .
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1
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1 V
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Poznámka
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Poznámka

920211

Praktickélıo

Počet žáků

účastnícíclı so

vyučování* ve
spolupracující

organizaci

Í 2021/2022-Školní i'Ok

«2:.
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2

3
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.
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[CO 00601594

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
600026396

Forma spolupráce

o.

šăxø
2
6
.3

3

2.95
an»:

3:030
0
0
3
:3

”.

33:9.»
:25:33

83.53.

Typ organizace

spøıupfáce škøıy se sociélnimi partnery (20 nejvýznamnějších spolupracujících Organized)

Název
spolupracující

.i»
.

n

Záıdaahı škola

niZaceNflmvà 9'93

ik ve všech se Školou spolupracujících organ'y výcvCelkový počet Žáků Školy konajlcı'oh praktick



800028800 lCO 00001604
Odborně učiliště a Praktická skola. Nový Jičín, příspěvková organizace

Prezentace skoly

4 › sledovaný školní rok I 2021/2022 1.9.2021 1 31.8.2022
Webové stránky ěkoly

Standard webu skol NE

1. Šknıa má wehøvó stránky
2. Škola má vlastní doménu 2. řádu v národní doméně (*.cz,

nebo.eu
Jsou

^ ' ' hflm

4. Web neobsahuje zadnou mldamu

5. Používání otevřených formátů - dokumenty ke stažení
jsou nabízeny v otevřených formátech (napr. RTF, PDF,

1 DOT, EPUB, HTM)

8. Titulní stránka a záhlaví webu obsahuje: název a logo
skoly

7. Logo ,Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje“
s odkazem na jeho stránky - umístění na kazde stránce

webu

8. Hhvnlkontaidnifidajenalaidéstrénce

9. Povinnězveřejñovaně informace

10. Kontakty na vedeni ěkoíy, učitele pl'íp. další
zaměwranoe školy

11. Nabídka studia ve mole
12. Historic škøıy

13. výroční zprávy skøıy

14. inspekční zprávy CS: nebo odkazy na ryrø zprávy

15. Přístup do školního informačního systému

16. Přístup k rozvrhu vyučovacích hodin včetně změn

17. Nabídka služeb a volnočasových aktivit realizovaných
školou

Vlastnosti “bu skol
Webově stránky jsou responzivni

Jednotný design webu

Webové stránky umożñuii fulltextové vyhledávání

PH vyhledávaní regulámího výrazu "stredni skola/název
města" se webová stránky skoly ve vyhledávačích Google

a Seznam zobrazí na první straně

httgsflzyglidgt r.fl.rgz

Četnost příspěvků (aktuálnost webu)
pnľıměr 4 příspěvky [měsíc

sítě
Oficiální školní sociální sít

Má-ii skola navíc jinou oficiální sociální sít než je
vylmenováno v nabídce (vypiěte):

cm: pnıpsvırů (amuáınoır comm)
průměr 8 příspěvků [měsíc

aktivity 'skoly směrem kmu


