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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY 

Název dle zřizovací listiny 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 

Adresa 

Kavalcova 814/1, Bruntál, 792 01  

Charakteristika školy 

Kontaktní údaje 

http://www.spsoa.cz 

E-mail: info@spsoa.cz 

Tel.: +420 555 559 711 

Fax.: +420 555 559 720 

Identifikátor datových schránek: 8edfci5 

Právní forma 

Příspěvková organizace 

Identifikátor zařízení a identifikační číslo organizace 

IZO: 600 016 170  

IČO: 00 601 322 

Plátce DPH 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace je od dne 1. 7. 2013 

plátcem DPH. DIČ: CZ 00601322 

Součásti školy 

 

Název součásti Cílová kapacita IZO Obec 

Střední škola  600 000 601 322 Bruntál 

Domov mládeže 120 102 856 656 Bruntál 

Školní jídelna 650 102 868 450 Bruntál 

 

Datum poslední provedené aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení 

S účinností od 1. 7. 2013 č. j.MSMT-24270/2013 

S účinností od 1. 7. 2013 č. j. MSK 73937/2013 

Zřizovatel školy  

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava, 702 18 

IČ: 70 890 692 

Údaje o vedení školy 

Ředitel organizace - ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby 

Ing. Jan Meca (od 1. 8. 2016) 
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Organizační struktura organizace (od 1. 9. 2018) 
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Domov mládeže 

Domov mládeže slouží pro žáky všech středních škol na území města Bruntál. Ke 30. 10. 2018 bylo 

na  domově mládeže ubytováno 42 žáků (z toho 35 žáků školy). Oproti předchozímu období došlo ke 

snížení o 7 žáků. 

Školní jídelna 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro dvě střední školy. Mimo naší školu poskytuje stravování 

Všeobecnému a sportovnímu gymnáziu, Bruntál. 

Adresa pro dálkový přístup 

http://www.spsoa.cz 

Údaje o školské radě 

Školská rada při Střední průmyslové škole, Bruntál, příspěvkové organizaci byla zřízena dne 

1. září 2005 na základě zřizovací listiny ŠR/074/2005, která byla vydána na základě usnesení rady 

Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005. Na základě doplňku č. 1 zásad zřizování 

školských rad, který byl schválen usnesením rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011 a nabyl účinnosti 

dnem 1. 9. 2011, má školská rada 6 členů, 2 členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva členi byli zvoleni 

jako zástupci za pedagogický sbor a dva členi byli zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé 

žáky. 
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B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Rozhodnutím č. j. MSMT-24270/2013 jsou ve školském rejstříku zapsány následující Obory vzdělávání 

a Rámcové vzdělávací programy: 

Vyučované obory 

18-20-M/01   Informační technologie 

Forma vzdělávání:  denní  

Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 

Název ŠVP:   Počítačová technika a robotika, Informační systémy, Počítačové sítě 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 

Forma vzdělávání:  denní  

Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 

Název ŠVP:   Silniční doprava, Strojírenství pro automobilový průmysl 

23-41-M/01   Strojírenství 

Forma vzdělávání:  denní  

Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 

Název ŠVP:   CAD CAM technologie 

63-41-M/02   Obchodní akademie 

Forma vzdělávání:  denní  

Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 

Název ŠVP:   Obchodní akademie 

26-41-M/01   Elektrotechnika 

Forma vzdělávání:  dálková   

délka vzdělávání:  2 roky 0 měsíců (Zkrácená forma) 

Název ŠVP:   Průmyslová komunikace 

Nevyučované obory 
41-41-M/01   Agropodnikání 

Forma vzdělávání:  denní  

délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 

Název ŠVP:   Agropodnikání 

63-41-M/02   Obchodní akademie 

Forma vzdělávání:  dálková  

Délka vzdělávání:  5 roků 0 měsíců 

Název ŠVP:   Obchodní akademie 

63-41-M/02   Ekonomické lyceum 

Forma vzdělávání:  denní  

Délka vzdělávání:  4 roky 0 měsíců 

Název ŠVP:   Ekonomické lyceum 
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČNÍ ŠKOLY 

Pracovníci příspěvkové organizace 

Škola sdružuje tři školská zařízení a jejich činnost zabezpečují pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. 

Od roku 2013 dochází k poklesu pedagogických pracovníků v důsledku poklesu žáků. Počty 

zaměstnanců jsou uvedeny k 30.9.2018. 

 

Přehled počtu pracovníků 

Pracovníci za celou 

organizaci 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Celkem pedagogů 54 45 42 41 40 40 

Celkem nepedagogů 23 21 23 23 23 22 

Celkem zaměstnanců 77 66 65 64 63 62 

 

 

 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Střední škola 

Pracovníci Střední školy 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Celkem pedagogů 50 41 39 38 37 38 

z toho částečný úvazek u 

pedagogů 

5 8 10 9 9 16 

z toho důchodový věk pedagogů 3 2 2 1 1 1 

z toho nekvalifikovaní pedagogové 1 0 1 2 1 2 

z toho asistenti pedagoga 0 1 1 1 1 1 

Celkem nepedagogů 9 9 9 9 9 10 

 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Domov mládeže 

Pracovníci Domova mládeže 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Celkem pedagogů – vychovatelé 4 4 3 3 3 2 
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z toho částečný úvazek u 

pedagogů 

0 0 0 0 1 0 

z toho důchodový věk pedagogů 0 0 0 0 0 0 

z toho nekvalifikovaní 

pedagogové 

0 0 0 0 0 0 

Celkem nepedagogů 3 3 3 3 2 3 

 

Přehled počtu pracovníků za školské zařízení: Jídelna 

Pracovníci Školní jídelny 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Celkem nepedagogů 11 9 10 10 10 9 

 

Vyhodnocení personálního zajištění provozu školy 

V průběhu školního roku 2018/2019 došlo k personální stabilizaci organizace na všech úsecích. 

Na personální stabilizaci měl pozitivní vliv výsledek přijímacího řízení. Stav žáků se pohyboval 

v průběhu školního roku okolo 350. 

 

Škola i v následujících letech plánuje přijímat čtyři třídy denního studia a zachovat stávající stav 

po  optimalizaci. Pozitivně se projevilo otevření oboru Elektrotechnika v dálkové formě (2 roky). Do 

prvního ročníku nastoupilo 34 žáků s očekávaným poklesem, postoupilo do dalšího ročníku 22 žáků. 

Tento obor byl nově ve škole zaveden jako reakce na potřeby zaměstnavatelů.  

 

K personální stabilizaci přispěl také nástup žáka s podpůrným opatřením (0,5 pedagoga a 0,5 asistenta 

pedagoga). Bez tohoto podpůrného opatření by došlo ve škole k organizační změně a propuštění cca 

1 pedagogického pracovníka. 

 

I přes dobré výsledky v příjímacím řízení se negativně projevila struktura žáků přijatých do prvního 

ročníků ve vztahu k domovu mládeže. Kde dlouhodobě dochází k poklesu ubytovaných žáků. Situace 

byla vyřešena přijetím nepedagogického pracovníka na zajištění nočních služeb a snížení vychovatele 

o 1.  

 

Do 31. 12. 2019 zajišťovala organizace provoz a údržbu v budově bývalé Obchodní akademie a Střední 

zemědělské školy na Žižkově náměstí v Bruntále. Nemovitý majetek v areálu byl následně předán 

k hospodaření organizaci Sagapo, p. o. Tato skutečnost bude mít dlouhodobě pozitivní na personální 

situaci v organizaci.  
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
Přijímací řízení proběhlo ve dvou kolech na základě kritérií, která byla zveřejněna na webových 

stránkách školy dne 31. ledna 2018. První kolo přijímacího řízení proběhlo dne 12. a 16. dubna 2018 

a druhé kolo proběhlo dne 11. května a 1. května 2018. 

Přehled a počty přijatých žáků (denní studium) 

Obor 
Počet 

přihláš. 
Přijato Odvol. 

Nepřijato 

na 

odvolání 

Zápisový 

lístek 

odevzdalo 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 1. kolo 47 31 0 0 17 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 2. a další kola 5 3 0 0 3 

23-45-M/01 Dopravní prostředky – celkem 52 34 0 0 20 

18-20-M/01 Informační technologie 1. kolo 83 43 18 6 30 

18-20-M/01 Informační technologie 2. a další 

kola 
0 0 0 0 0 

18-20-M/01 Informační technologie – 

celkem 
83 43 18 6 30 

23-41-M/01 Strojírenství 1. kolo 42 36 6 0 22 

23-41-M/01 Strojírenství 2. a další kola 2 2 0 0 2 

23-41-M/01 Strojírenství  - celkem 44 38 6 0 24 

63-41-M/02 Obchodní akademie 1. kolo 40 29 0 0 13 

63-41-M/02 Obchodní akademie 2. a další kola 6 3 0 0 2 

63-41-M/02 Obchodní akademie - celkem 46 31 0 0 15 

Celkem všechny obory 225 146 24 6 89 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení 

Meziročně došlo k nárůstu počtu přihlášených žáků o 9. Z pohledu přijatých žáků došlo 

k významnějšímu nárůstu ze 123 na 146. Tento nárůst díky velkému převisu žáků na obor Informační 

technologie nakonec neměl vliv na celkový počet žáků, který zaznamenal mírný pokles z 91 přijatých 

v roce 2018 na 89 v roce 2019. 

 

Obecně lze konstatovat, že počet přihlášených žáků do všech kol byl téměř totožný jako v předchozím 

roce s výjimkou oboru Informační technologie. Jako v předchozím roce měl významný vliv na počet 

přijatých žáků minimální počet bodů z MAT a ČJL tzv. „Cut Off Score“, který je stanoven na 12 bodů 

z obou předmětů. Díky neúspěchu v předmětu MAT, došlo k propadu žáků na oboru Obchodní 

akademie. Z výsledků přijímacího řízení je však zjevné, že žáci, kteří nezvládají ani jednoduché početní 

úlohy, nesplňují předpoklady pro úspěšné zvládnutí středoškolského studia ukončeného maturitní 

zkouškou. 

 

Z pohledu kvality přijímaných žáků lze jednotlivé ročníky obtížně porovnat. Jde spíše o statistické 

vyjádření, jací žáci se na školu hlásí. Obecně lze konstatovat, že úroveň hlásících se žáků se mírně 

zvyšuje. Obecně nejlepší žáci se hlásí na obor Informační technologie a Strojírenství. 
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E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 

Souhrnné údaje o prospěchu žáků 

Ročník 

Počet žáků 
k 31. 8. 

Prospělo 
vyznamenání 

Prospělo 
Neprospělo Neklasifikován

o (k 31. 8.) 

Počet žáků 

(k 31. 8.) s opr. zk. 

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

1. 102 99 16 29 84 65 2 5 2 0 2 5 

2. 85 95 12 16 72 76 3 3 0 3 3 6 

3. 71 83 6 17 63 64 3 2 0 1 3 6 

4. 72 73 4 4 65 67 3 2 0 0 1 5 

Celkem 330 350 38 66 284 272 11 12 2 4 9 22 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Školní 

rok 

Počet 

žáků 

celkem 

Absence 

na žáka 

Snížená 

známka z 

chování 

Počet žáků Počet žáků 

vyloučených 

2. st 3. st Vyzna-

menaní 

Neprospěli 

k 31. 8. 

Opakuje 

ročník 

2017/2018 333 116,17 1 0 38 8 2 3 

2018/2019 350 94,94 3 0 66 12 1 0 

 

Zameškané hodiny za školní rok  

Ročník Zameškané 

hodiny celkem 

Zameškané 

hodiny na 

žáka 

Z toho 

neomluvených 

celkem 

Z toho 

neomluvených na 

žáka 

1. 6802 68,71 15 0,152 

2. 9446 99,43 6 0,063 

3. 9155 119,1 26 0,313 

4. 7096 95,9 86 1,178 

Celkem 33229 94,9 133 0,38 

 

Výchovná opatření za školní rok 

Ročník Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

Podmínečné 

vyloučení/vyloučení 

1. 30 2 2 4 3 0 

2. 52 12 17 6 1 0 

3. 40 11 6 2 4 0 

4. 37 3 8 9 4 2 

Celkem 159 28 33 21 12 2 

 

Výsledky vzdělávání ve škole mají pozitivní trend. Meziročně se významně zvýšil počet žáků 

s vyznamenáním. Dále se projevili přijatá opatření v oblasti zvýšení motivace k přítomnosti žáků 
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ve výuce. Meziročně tak klesla celková absence z 38685 hodin na 33229 a to při mírném nárůstu žáků 

z 333 na 350 činí průměrnou absenci na žáka a rok 94,5. Nízká absence je klíčovým atributem 

pro dosažení zlepšení výsledků ve vzdělávání. Počet neomluvených hodin klesl téměř na polovinu. 

Výsledky u maturitních zkoušek v jarním termínu  

Společná část maturitních zkoušek 

Předmět Obor Počet Úspěšně 

vykonalo 

Prům. 

prospěch 

Přihlášených Maturujících DT PP ÚZ 

ČJ Dopravní 

prostředky 

13 13 11 12 12 3,538 

Strojírenství 13 12 11 12 11 3,000 

Obchodní 

akademie 

22 18 15 18 17 3,136 

Informační 

technologie 

25 24 23 24 24 2,958 

AJ Dopravní 

prostředky 

7 7 7 7 7 2,286 

Strojírenství 8 7 7 7 7 1,714 

Obchodní 

akademie 

21 19 19 19 19 2,381 

Informační 

technologie 

17 16 16 16 16 1,438 

NJ Obchodní 

akademie 

x x x x x x 

MAT Dopravní 

prostředky 

6 6 4 x x 3,333 

Strojírenství 5 5 2 x x 4,200 

Obchodní 

akademie 

1 0 0 x x x 

Informační 

technologie 

8 8 8 x x 3,125 

 

 

Jednotlivé ukazatele a srovnání výsledků maturitních zkoušek je nutné posuzovat v kontextu. 

Kontextem pro srovnání společné části maturitních zkoušek je úspěšnost v předchozích letech 

a srovnání průměrné úspěšnosti s úspěšností v ČR. 

 

Ve srovnání s výsledky maturit v ČR lze konstatovat, že horší výsledky dosáhli žáci v předmětu 

Matematika, průměrné výsledky v Českém jazyce a v Anglickém jazyce. I přes charakter a zaměření 

školy a studijních oborů složili právě zkoušku z ANJ úspěšně všichni žáci. 

 



     

NÁZEV DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  KATEGORIE DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVY 

ČÍSLO DOKUMENTU: V01.01  STRANA: 15 Z 46 

 

 

 

MA-DT-Z

MZ2014 45,8

MZ2015 47,6

MZ2016 56,6

MZ2017 54,4

MZ2018 43,8

MZ2019 49,4

pro srovnání ČR MZ2019 59,0
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Profilová část maturitních zkoušek 

Předmět Obor Přihlášených Maturujících MP/ÚZ PP PRZ 
Prům. 

prosp. 

SIV 
Dopravní 

prostředky 

13 13  13  3,154 

SOP 13 13 13   2,308 

ADG 13 13   13 1,923 

SPS 

Strojírenství 

13 12  12  3,167 

SOP 13 12 12   2,333 

STT 13 12   12 2,917 

LAN 

Informační 

technologie 

9 9  9  2,333 

GAM 10 10   10 2,700 

HOS 5 5   5 1,400 

ROB 8 8  15  2,133 

MAP 25 25 25   2,167 

VPA 2 2   2 3,000 

PEL 8 8   7 2,857 

SOP 
Obchodní 

akademie 

22 22 x x 22 2,045 

EKO 22 18 18 x x 2,091 

UCT 22 18 18 x x 2,045 

 

 

AJ-DT-Z AJ-PP-Z AJ-UZ-Z

MZ2014 68,8 79,0 70,2

MZ2015 69,8 82,3 70,2

MZ2016 78,2 78,1 74,3

MZ2017 71,4 80,1 74,8

MZ2018 68,4 75,6 75,5

MZ2019 82,7 84,7 78,2

pro srovnání ČR MZ2019 83,1
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Přehled celkových výsledků maturitní zkoušky za školní rok  

Obor Termín Jarní termín květen 2019 Podzimní termín září 2019 

Prospěl Prospěl 

s vyzn. 

Nepro-

spěl 

Průměrný 

prospěch 

Prospěl Prospěl 

s vyzn. 

Nepro-

spěl 

Průměrný 

prospěch 

DP řádný 8 0 5 2,70 x x x x 

opravný x x x x 4 0 1 2,966 

ST řádný 12 0 5 2,83 x x x 2,83 

opravný x x x x 5 0 1 3,40 

IT řádný 24 2 3 2,37 x x x x 

opravný x x x x 3 0 0 2,93 

OA řádný 15 3 3 2,36 3 0 3 3,95 

opravný x x x x 4 0 1 3,00 

 

 

Vysvětlivky použitých zkratek 

DT didaktický  test  

PP písemná práce  

DP Dopravní prostředky 

ÚZ ústní  zkouška  

ST Strojírenství 

OB obhajoba maturitní práce  

IT Informační technologie 

PZ praktická  zkouška  

OA Obchodní akademie 

 

Přijatí žáci na vysokou školu 

 

Vysoká škola – název 
Přijatí na vysoké školy 
ve šk. roce 2017/2018 

Přijatí na vysoké školy 
ve šk. roce 2018/2019 

VŠB TU Ostrava  6 10 

Ostravská univerzita v 
Ostravě 

2 1 

Univerzita obrany Brno 1 2 

VUT Brno 6 x 

Masarykova univ. Brno 1 2 

Mendelova univ. Brno x  

UP Olomouc 1 1 

UTB Zlín x 5 

SU Opava x 3 

ČVUT Praha 1 1 

KU Praha x x 

VŠO Praha x x 

VOŠ požární ochrany x x 

VŠE Praha 1 x 
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VOŠ Praha 1 x 

UPCE Pardubice x 2 

Moravská VŠ Olomouc x 1 

Zahraniční VŠ 1 x 

Celkem 21 28 

 

 

V tabulce jsou uvedeni žáci, u kterých se podařilo zjistit v době jejich přítomnosti ve škole, na jakou 

školu nastoupí. Dále se stále častěji objevuje situace, kdy žáci jsou přijati na více škol a po dobu, kdy 

jsou ještě ve škole, nevědí, na kterou školu nastoupí.  
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F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Minimální preventivní program 

MPP byl zpracován metodičkou prevence rizikového chování ve spolupráci s výchovnou poradkyní 

a vedením školy. Obsah MPP vychází z potřeb školy a je připravován i s ohledem na počet žáků 

se zdravotním handicapem. 

Škola pravidelně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále. Metodička 

se pravidelně zúčastňuje konzultací s pracovníky PPP  a vzdělávání v oblasti prevence,  připravuje akce 

s preventivním zaměřením pro žáky všech ročníků  školy. 

Zapracování témat prevence do vzdělávacího procesu 

Prevence sociálně patologických jevů je zapracována do osnov předmětů Základy společenských věd, 

Tělesná výchova, Chemie, Biologie a ekologie. S touto problematikou jsou také žáci seznamováni 

na adaptačním kurzu 1. ročníku na začátku školního roku, sportovně turistickém kurzu ve 3. ročníku 

a ve Dnu pro zdraví. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 
 

Vzdělávací akce Počet účastníků 

Konference pro učitele anglického jazyka 3 

Webinář – Motivační metody pro žáky SŠ 1 

Konference angličtinářů 2 

Centrální hodnotitel PP ANJ 3 

Webinář  - Poslech a pokrok žáků  1 

Angličtina kreativně 1 

Bakalářská konference 2 

Bakaláři – tvorba rozvrhu 1 

Webinář Bakaláři - Maturitní zkoušky 1 

MODAM – využití matematiky  1 

Pokroky a novinky v chemii 1 

Konference Microsoft 1 

Přírodovědný seminář 1 

Školení pro předsedy maturitních komisí 1 

Školení pro maturitní komisaře 1 

33 pokusů z fyziky 1 

Centrální hodnotitel PP ČJL 3 

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných 

žáků 

1 

Workshop pro výchovné poradce 1 

Školení pro metodiky prevence 1 

Pokročilé síťování Linuxu 1 

Seminář pro management škol 1 

Stáž u firmy Honeywell Hlubočky Mariánské údolí 2 

Školení Solid Works 1 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Prezentace školy na veletrzích 

Veletrhy škol v Bruntále a Opavě 

Škola se ve školním roce 2018/2019 prezentovala na dvou veletrzích. V listopadu se uskutečnil 8. ročník 

veletrhu řemesel a zaměstnanosti Artifex v Bruntále a v Opavě to byl veletrh Informa. Zájemci 

o studium se seznámili s nabídkou oborů, přijímacími zkouškami a aktuálními novinkami.  

 

 

 

Nebojte se SŠ 
Naše škola uspořádala pro žáky ZŠ projektový den s názvem Nebojte se SŠ. Základní škola 
z Jindřichova a z Města Albrechtic k nám přijela 11. prosince a ZŠ z Jesenicka 18. prosince.  
Program byl velmi zajímavý a rozmanitý. Žáci si na sedmi stanovištích vyzkoušeli odborné i praktické 
dovednosti, jako například skládání a programování robotů, diagnostiku vozidel nebo měření na 3D 
souřadnicovém stroji.  
Žáci byli seznámeni se studijními obory a možnostmi, které škola poskytuje. Věříme, že si z této akce 
"odnesli" domů nevšední zážitky, a byl pro ně inspirativní a přínosný.  

 

Úspěchy v soutěžích 

Ekonomická soutěž DUEL na VŠB 

V pátek 30. listopadu se žákyně 4.A třídy Nikol Balážová, 

Karolína Stárková a Tereza Šindlerová zúčastnily soutěže 

DUEL pořádané Katedrou účetnictví a daní Vysoké školy 

báňské v Ostravě. Akce byla zaměřena na zpracování 

podnikatelského záměru a znalosti z oboru ekonomika, 

účetnictví a finance. V silné konkurenci 13 středních škol 

skončily na 5. místě. 
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Úspěch našich studentů na soutěži OFFICE 2018 
5. prosince 2018 se na Obchodní akademii v Šenově 
u Nového Jičína uskutečnil 13. ročník soutěže 
ve znalostech kancelářského balíku Office. Soutěže 
se zúčastnilo přes 15 středních škol a gymnázií 
z celého Moravskoslezského kraje. 
Ve velké konkurenci 50 studentů soutěž vyhrál 
Jakub Patzián z 2.D s velkým náskokem 10 bodů 
před druhým místem. Na 5. místě se umístil Ondřej 
Piska z 3.D a na 10. místě Adéla Vejmolová z 2.A. 
Všichni studenti podali maximální výkon a obhájili 
skvělé umístění z minulého roku.  

 

1. místo Jakub Patzián 85 bodů  

5. místo Ondřej Piska 72,5 bodů  

 

Úspěch na KYBER STOČ 2019 

Naši školu reprezentovalo 7 žáků – Tomáš 

Bánovčán (3.D), Jan Komárek (3.D), Jan Melichar 

(3.D), Ondřej Piska (3.D), Dominik Schrom (3.D), 

Milan Tkáč (4.D) a Martin Uvíra (3.D). Nejlépe 

se umístil Milan Tkáč, který obsadil se svou prací 

"Návrh pasivní optické sítě – GPON" vynikající 2. 

místo v soutěži jednotlivců.  

 

 

 

 

 

 

2. místo v soutěži Netacad Games 
Ve dnech 21. a 22. března proběhla v Hradci 
Králové celostátní kola soutěží Netacad Games. 
kategorie HS3 (síťařské dovednosti) a kategorie 
IoT (chytré věcičky). 
V kategorii síťařských dovedností nás v celkem 
slušné konkurenci škol z republiky reprezentovali 
Milan Tkáč (4. D), Ondřej Piska (3. D) a Filip 
Hafinec (3. D). Kromě hodnotných cen získali žáci 
pro lektora vstupenku na konferenci ISSS 2019 
v hodnotě 5 000 Kč. Díky skvělé týmové práci 
obsadil náš tým nádherné 2. místo. 

 

 

 

3. místo v krajském kole Olympiády z anglického jazyka 
Jakub Rusek ze 3.D získal 3. místo v krajském kole v Ostravě, které se konalo 22. 03. 2019. Kola 
se zúčastnilo 33 studentů z různých odborných škol. 
Soutěž se skládala z písemné části (poslech a porozumění textu) a konverzační, ve které Jakub musel 
reagovat na jím vylosované téma „Steroids in sports are fair“. Dále popisoval obrázek, na kterém dle 
jeho slov, „byl starší muž ležící v posteli s hrníčkem nějakého nápoje a nad sebou měl nápis ´Happy 
birthday´. Mým úkolem bylo vymyslet nějaký příběh, jež by se mohl vztahovat k tomuto obrázku. Poté, 



     

NÁZEV DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  KATEGORIE DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVY 

ČÍSLO DOKUMENTU: V01.01  STRANA: 23 Z 46 

co jsem pár minut povídal o mnou vymyšleném alkoholikovi Mortimerovi, který slaví narozeniny sám, 
jelikož jeho rodina se od něj odvrátila, mi poděkovali a poslali mě zpátky do čekací místnosti.“ 
Následně musel polemizovat nad tématem „Life today is healthier than 50 years ago“, pak srovnal dva 
obrázky, a nakonec konverzoval s jiným soutěžícím o důchodcích bavících se o zdraví. Jakub dokonale 
svým hlasem napodobil zestárlého muže s bolestí zad a neopodstatněnou láskou pro komunistický 
režim a s druhým soutěžícím si povídali o bolesti kloubů… 

 

Velký úspěch na SOČ v Krnově 
Naši maturanti se zúčastnili okresní soutěže 
středoškolské odborné činnosti v Krnově. 
 V oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická 
technologie, se na 1. místě umístil Jakub 
Lukeš s 3D modelem dvoustupňové 
převodovky, na 2. místě Filip Kamák s 3D 
tiskem spalovacího motoru. 
 V kategorii Elektronika a telekomunikace se 
na 1. místě umístil Milan Tkáč s návrhem 
pasivní optické sítě. V kategorii Strojírenství, 
hutnictví a doprava se na 1. místě umístil Josef 
Klimeš s návrhem a konstrukcí větrné turbíny,  
na 2. místě se umístil Martin Lašák s 3D 
modelem držáků na mobil. V kategorii 
Ekonomika a řízení se na 2. umístil Šimon 

Siegel. 
Tito žáci postoupili do krajského kola SOČ v Ostravě, které se uskutečnilo na Vysoké škole báňské. 
V krajském kole se Josef Klimeš umístil na druhém místě s tématem větrné elektrárny. Filip 
Kamák obsadil třetí místo s 3D tiskem spalovacího motoru a Milan Tkáč s návrhem pasivní optické 
sítě obsadil šesté místo. 

 

Sportovní akce 

Úspěch v přespolním běhu 
V úterý 2. října 2018 se konalo 
v Břidličné okresní kolo družstev 
v přespolním běhu. Kategorie 
chlapců SŠ běžela pětikilometrovou 
trať náročným krosovým terénem. 
Počasí moc nepřálo, pršelo a trať byla 
blátivá. 
Naše družstvo ve složení: Mikulka 
Nikola, Rončák Radek, Tesař Jiří, 
Pietroň Filip, Šedo Dominik 
a Dominik Holuša vybojovali v silné 
konkurenci krásné 2. místo.  
V jednotlivcích se Radek Rončák 
umístil na 3. místě.  

 

Okresní přebor SŠ ve stolním tenise 
Okresního přeboru ve stolním tenise se dne 24. 10. 2018 v Krnově zúčastnilo celkem 11 chlapeckých 
družstev. Naše škola byla zastoupena 2 družstvy ve složení:A tým: M. Svoboda, M. Slavík, V. Lacina, 
K. Hluštík B tým: Míčka Jakub, Míčka David, Duhajský a O. Finsterle 
Úspěšnější a do finálových bojů nakonec postoupil B tým, který v celkovém pořadí skončil na 4. místě. 
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Nejlepší basketbalisté v okrese a třetí v kraji 
Dne 7. 11. 2018 jsme se zúčastnili okresního kola středních škol v basketbale chlapců. Turnaj se hrál 
ve sportovní hale Lokomotivy Krnov a hned první zápas, proti papírově silnějšímu týmu z Gymnázia 
Krnov, nás měl prověřit. Výborná spolupráce celého týmu v čele s nejlepším střelcem Ivo Santariusem 
však soupeře naprosto deklasovala (30:16). Hladce jsme si poradili i s družstvy SPgŠ a SZŠ Krnov 
a SOŠ DCR Krnov. Vítězstvím v okresním kole jsme postoupili do krajského finále, kde jsme získali 
3. místo. S přehledem si naši hráči poradili s celky z Karviné a Frýdku Místku, vyrovnané utkání jsme 
sehráli s celkem Opavy, kde jsme ještě 1 min. před koncem vyhrávali a zápas rozhodlo posledních 
45 vteřin zápasu, který jsme nakonec prohráli. 
Složení našeho týmu: Ivo Santarius, Milukáš Kalisz, Filip Barák, Jan Demel, Jakub Románek, 
Ondřej Bohačík, Dominik Holuša, Filip Škopec, Lukáš Mareš. 
 

Úspěch našich basketbalistů ve streetbalu 

Dne 15. 11. 2018 se konal v Krnově 

na SPgŠ a SZŠ turnaj ve streetballu 

chlapců SŠ v rámci soutěží AŠSK. 

Soutěže se zúčastnilo šest družstev 

okresu Bruntál. Po velmi vyrovnaných 

bojích naši basketbalisté ve finálovém 

utkání s SOŠ a DCR Krnov prohráli 

v posledních vteřinách o jediný bod.  

Naši kluci skončili na krásném 2. místě. 

Jmenovitě: Ivo Santarius, Mikláš 

Kalisz, Filip Barák, Jan Demel. 

 

 

Plavecký blok ve výuce tělesné výchovy 
Plavecký blok ve výuce tělesné výchovy 
proběhl v loňském školním roce, 
kdy hledalo vedení školy alternativu 
pro výuku při rekonstrukci tělocvičen. 
Plavání a užívání wellness, které 
financovala škola, mělo velmi dobrý ohlas. 
Vedení školy se proto rozhodlo v dobré 
věci pokračovat. Od příštího týdne třídy, 
které projevily o návštěvu bazénu zájem, 
chodily plavat a užívat si tobogánu, vířivky, 
sauny a divoké řeky. 
Vstupné na bazén opět hradila škola, 
takže si žáci upevnili své zdraví, protáhli 
těla a užili si wellness. 

 

 

 

4. ročník hokejového turnaje Winter Classic 
V roce 2018 jsme „oživili“ naše hokejové klání o družstvo absolventů školy. Turnaj začal 
ráno sestavováním týmů, losováním pořadí zápasů a strategickou poradou hráčů. Na ledové ploše 
po rozbruslení nastal nelítostný boj čtyř družstev systémem "každý s každým". 
Družstva učitelů, strojařů, autařů s ajťáky a absolventů hrála jako o život, ale snaha všech školních 
družstev porazit absolventy školy byla marná. Všem to "natřeli." Krásné medaile vítězům předal ředitel 
školy, výrazná opora družstva učitelů, a všem poděkoval za výborné výkony a skvělou sportovní zábavu. 
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Okrskové a okresní kolo ve florbalu 
V lednu jsme byli pořadatelé okrskového kola 
ve florbalu SŠ soutěže AŠSK. Po prvním 
prohraném utkání s Gymnáziem Bruntál jsme 
si řekli, že v okresním kole, které jsme 
pořádali 7. 2., přece nemůžeme chybět. Další 
dvě utkaní s SOŠ Bruntál a Gy a SOŠ 
Rýmařov jsme vyhráli a postoupili do okresu 
z 1. místa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. místo v okresním kole volejbalu 

Dne 12. 12. 2018 jsme pořádali okresní kolo 

chlapců ve volejbalu AŠSK středních škol. 

Do soutěže se přihlásilo šest škol. Naše 

družstvo bylo "poskládáno" z fotbalistů, 

basketbalistů, lyžaře, no prostě těch, kteří ví, 

jak vypadá volejbalový míč a umí do něj 

"pinknout". A chlapci hráli tak, že zvítězili 

i nad družstvy, kde hráli registrovaní 

volejbalisté a obsadili krásné 3. místo.  

Hráči: Santarius Ivo, Kalisz Mikuláš, Demel 
Jan, Bouchal Martin, Svoboda Milan, 
Guzan Oliver, Drblík Tomáš, Lacina 
Vojtěch, Kraus Jakub, Piterka Dominik 
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Lyžařský kurz 1. ročníků 
Žáci 1. ročníků si prodloužili jarní 
prázdniny lyžařským kurzem, který 
se konal od 11. 3. - 15. 3. v moderním 
lyžařském středisku Karlov pod 
Pradědem. Žáci byli podle výkonnosti 
rozděleni do 2 družstev snowboardistů 
a 2 družstev lyžařů. Středeční 
odpoledne, kdy se nelyžovalo, jsme 
vyplnili sportovními hrami. Večer jsme 
měli doprovodný program, kde jsme 
žákům vysvětlovali zajímavosti 
o lyžování, údržbě lyží atd., pouštěli 
videa, kde bylo názorně ukázáno, jak 
správně lyžovat a jezdit 
na snowboardu. Troufáme si říct, že 
snad všichni se naučili nebo zdokonalili 
lyžovat či snowboardovat.  

 

 

Vodácký kurz 
8.6.2019 se uskutečnil vodácký kurz školy 
na řece Moravě. Kurz pro nás 
zabezpečovala vodácká agentura Tydra. 
Studenti pod profesionálním vedením 
instruktorů absolvovali základní vodácký 
výcvik na souši i vodě. Řeku Moravu jsme 
sjížděli čtyři dny z Postřelmova do Litovle 
a sjeli jsme asi 40 km. Sluníčko nám 
svítilo, voda byla tak akorát, tak když 
se někdo nedobrovolně vykoupal, moc 
to nevadilo. Spali jsme pod stany, večery 
trávili u kytary a táboráku, prostě pravá 
vodácká klasika. Na závěr byl "vodní 
potěr" pasován na vodáky. 
 
      

 

 

 

Okresní přebor v odbíjené 
Dne 27. 3. pořádala naše škola okresní přebor 
v odbíjené. Turnaje se zúčastnilo 5 škol 
z Bruntálu a Krnova.  
Naši školu reprezentovali: Martin Šanda, 
Martin Bouchal, Tomáš Drblík, Pavel Pastyřík, 
Martin Svoboda, Oliver Guzan, Mikuláš Kalisz, 
Marek Červenka, Jakub Anderle, Mikuláš Slavík. 
Kluci hráli velmi obětavě a jen těsně jim uniklo 
umístění na „bedně“. 
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Okresní přebor v kopané 
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 jsme pořádali finále 
okresního přeboru v kopané „O Pohár J. 
Masopusta“, kterého se zúčastnily 
nejlepší fotbalové týmy z krnovských 
a bruntálských středních škol.  
Obsadili jsme 2. místo.  

Sestava našeho týmu: M. Flekač, 

M.Bouchal, M, Červenka, D. Kaluža, J. 

Klimeš, O. Hynek, V. Švéda, M. Kalicz, 

M. Svoboda, O. Guzan, M. Slavík, M. 

Kurta, J. Deme 

 

Výchovně vzdělávací akce 

Adaptační pobyt v Karlově pod Pradědem 
Minulý týden se první ročníky zúčastnily tradičního adaptačního pobytu. Tentokrát kurz probíhal 
v malebném penzionu Kazmarka v Karlově. Žáci se seznámili s činností výchovné poradkyně 
a preventistky patologických jevů. Při jednotlivých aktivitách se všichni navzájem více poznali. Zjistili, 
kdo je klidnější a kdo je temperamentnější. Při koláži prozkoumali záliby svých spolužáků. Mnozí objevili 
mezi sebou i nová přátelství. Aktivity byly doplněny i návodem, jak se správně učit a jak být úspěšný.  

 

Zahájili jsme 7. rok bezplatného dárcovství krve 
S novým školním rokem přibylo 
plnoletých studentů a opět několik 
z nich rozšířilo řady dobrovolných 
dárců krve a krevní plazmy. Ne 
všichni prošli přísným lékařským 
kritériem umožňujícím dárcovství. 
Níže zmínění zaslouží velké 
poděkování za to, že jdou 
příkladem mladým lidem, chtějí 
pomoci v dobré věci a přispět 
k záchraně lidských životů. 
V pátek 26. 4. 2019 byli naši 
studenti již po třetí v tomto školním 
roce darovat krev.   BUBELA 
Petr, GAJDOŠOVÁ Terezie, 

GRABOVSKÁ Dominika, RYS Petr, KRAUS Jakub, MELICHAR Jan, HORVÁTHOVÁ Jana, 
MÜLLER Ondřej, PANOCHOVÁ Markéta, PELIKÁNOVÁ Tereza, THEROVÁ Tereza, GREPL 
Vojtěch, KEPRDA Tomáš, LHOTSKÝ Jakub, TÜRK Martin, FINSTERLE Ondřej, KUBOVÁ 
Štěpánka, ZÁKOUTSKÁ Daniela 

 

Exkurze ve firmách, vzdělávací exkurze 

Učitelé odborných předmětů naší školy se zúčastnili ve dnech 15. až 19. října 2018 týdenní stáže 

ve firmě HONEYWELL AEROSPACE OLOMOUC, která sídlí v Hlubočkách jako dceřiná společnost 

gigantické americké mateřské společnosti zaměstnávající 130 000 lidí po celém světě. Zabývá 

se výrobou leteckých motorů a jejich opravami. Měli jsme možnost nahlédnout i pod pokličku designu. 
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Dne 27. 11. se uskutečnila přednáška pro naše žáky 

oboru Strojírenství a Dopravní prostředky od odborníků 

z firmy Honeywell Hlubočky. 

Pan Krajkovič, absolvent naší školy, v úvodu představil 
firmu a poté se velmi poutavou formou zabýval hlavním 
tématem přednášky – Plazmové nástřiky dílců.  

 

Dne 6. 11. 2018 proběhla exkurze v rámci kroužku pro 

strojírenský obor, který je veden již druhým rokem ve 

spolupráci s firmou Linaset a. s. Kroužek je zaměřen na výrobu formy pro vstřikování plastů.  

 

V rámci exkurze tak měli žáci 2.C možnost seznámit se s výrobními provozy firmy Linaset a. s., která 

se konstrukcí, výrobou a opravami forem zabývá. Součástí celodenní exkurze byla i přednáška o návrhu 

a konstrukci forem, prohlídka výrobních prostor v Budišově nad Budišovkou a představení nové výrobní 

haly v Bruntále. 

 

V pátek 22. 2. 2019 se žáci 2.B vydali na exkurzi do firmy Erdrich Unformtechnik. Firma se zabývá 

především výrobou součástí pro automobilový průmysl. Stříháním, hlubokým tažením, ohýbáním 

a lisováním se zde vyrábí hlavně nepohledové díly z plechu, například brzdové válečky či mechanismy 

stěračů. 

Studenti se při krátké prezentaci seznámili s firmou, možností letních brigád a také s možností 

dvoutýdenní praxe, která v období maturit čeká všechny studenty druhých a třetích ročníků. Poté 

už následovala prohlídka výrobou, kde chlapci mohli nahlédnout  

 

Třídy 1. B a 3. B v pátek zavítaly na exkurzi do firmy Osram Bruntál. Na úvodní prezentaci 

se žáci dozvěděli od historie, přes současnou paletu výrobků, až po vývoj a blízkou budoucnost vše. Ze 

strany personálního úseku jsme se dozvěděli, že absolventi naší školy mají dlouhodobě velmi dobré 

jméno. Další část exkurze byla prohlídka výrobních sekcí: dráty, spirály a displej. Páteční dopoledne 

bylo ze strany zaměstnanců firmy Osram velmi kvalitně naplánované a realizované. 

 

 

 
 

Mezinárodní strojírenský veletrh 

Ve středu 3. října se zúčastnili žáci 2.C a 4.C největšího strojírenského veletrhu ve střední Evropě, který 

se těšil obrovskému zájmu odborníků i veřejnosti z domova i ze zahraničí. Spolu s Bc. Alešem 
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Štěpaníkem nám bylo odměnou nadšení našich žáků, které z nich vyzařovalo při prohlídce exponátů. 

Rozšířili si obzor ohledně moderních trendů širokého spektra materiálů, polotovarů, výrobků 

a technologií, což jistě uplatní nejen při studiu, ale i v životě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaudeamus 2018 
V pátek 26. 10. 2018 žáci 4. ročníků navštívili Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
GAUDEAMUS, který se konal na brněnském výstavišti. 
Na tomto veletrhu dostali žáci odpovědi na otázky týkající se jejich dalšího vzdělávání a mohli porovnat 
nabídku fakult a studijních oborů na univerzitách a vysokých školách. Vystavovatelů nejen z ČR, 
ale i zahraničí bylo přes 200, součástí programu byly přednášky, workshopy, soutěže o hodnotné ceny, 
poradenský servis a mnoho dalšího. 

 

Maturanti v Národním technickém muzeu 

Na konci záři žáci čtvrtých ročníků oborů Dopravní prostředky a Strojírenství navštívili naše hlavní 

město. Lákadel v Praze bylo mnoho. Žáky nejvíce zaujala expozice Národního technického muzea, 

kde pět hodin bádali technické zázemí muzea, vývoj motorek, historická auta, muzeum televize 

a televizního vysílání, historie fotografie a fotoaparátů apod.  

 

Třída 4.A si před maturitou udělala v říjnu svůj 
poslední školní výlet do Prahy. Během tří dnů 
si prohlédli všechny pamětihodnosti naší stověžaté 
matičky Prahy. Navštívili Poslaneckou sněmovnu 
a prohlédli si prostory, kde politici "tvoří dějiny". 
Ve stejném termínu vyrazily na výlet a exkurzi 
do Prahy i třídy 3.A a 3.D se svými třídními učiteli.  
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Konkurz pro každého 
V pátek 14. prosince se konalo finálové 
kolo Konkurzu pro každého. V tomto kole, 
kam postoupili nejlepší žáci 4. ročníků 
jednotlivých oborů, je čekal ústní pohovor 
před komisí, která byla složena 
ze zástupců firem (Benekovterm s. r. o., 
Úřad práce Bruntál, Městský úřad 
v Bruntále, Honeywell spol. r. o., Osram s. 
r. o., Global Tungsten & Powders spol. 
s r.o. a Linaset, a. s.) ředitele naší školy, 
zástupce ředitele pro praktické vyučování 
a učitelů. Část pohovoru probíhala 
v anglickém jazyce. První místo získali: 
Žmolíková Nikola, Bigas Lukáš, Petruš 
Štěpán, Tkáč Milan. 

 

 

Projekt Edison opět na naší škole  
Na naší škole proběhl projekt EDISON,  
v rámci kterého navštěvují stážisté ze zemí 
mimo EU naše školy a představují jim své 
země, tradice a kulturu. 
Letos k nám přijela z Ukrajiny Ruslana 
a s ní ještě dva chlapci, Bryan z Indonésie 
a Dhaval z Indie. 
Všichni stážisté byli velmi milí lidé, 
a tak nepřekvapí, že si získali sympatie 
nejen žáků, ale i pedagogů. Zejména 
Dhaval ukázal, že pro komunikaci 
je mnohem důležitější vůle a chuť sdělovat 
než perfektní znalost gramatiky. 

 

 

 

Vytrvalostí až k mezinárodnímu certifikátu (DofE) 

Žáci třídy 3.C (Filip Škopec, Zbyněk Volf, 

Jakub Andrle, Jan Pánek, Vojta Škuta, 

Daniel Nádvorník a Radek Bella) úspěšně 

absolvovali bronzovou úroveň programu 

DofE. V červnu se v Praze zúčastnili 

závěrečného ceremoniálu, kde z rukou 

radního města Prahy a ředitele DofE 

převzali certifikát a bronzový odznak. Pro 

splnění programu a dokončení každé 

úrovně musí účastníci absolvovat oblasti 

dobrovolnictví, rozvoj talentu, sportovní 

dovednost a dobrodružná expedice. 

Program vede účastníky k samostatnosti 

a vytrvalosti, ti si totiž sami tvoří cíle, a cestu 

k jejich naplnění. 
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V pondělí 17. 6. převzalo v Brožíkově sále 

na Staroměstském náměstí 

v Praze ocenění 8 žáků naší školy, kteří 

úspěšně dokončili Bronzovou úroveň 

programu DofE. Každý si prožil svoji chvíli 

nervozity, než vyslovili jeho jméno 

a představili aktivity, které dotyčný plnil.  

Věříme, že i příští rok se mnozí letošní 
ocenění na ceremonii vrátí pro stříbrný nebo 
zlatý odznak a doprovodí je i noví účastníci, 
kteří se do programu v tomto školním roce 
zapojili. Rozhodně to stojí za to! 

 

 

 

 

Veletrh maturitních prací již potřetí 
Dne 28. 3. 2019 v rekonstruovaných prostorách dílen proběhly prezentace maturitních prací skoro 
osmdesáti žáků čtvrtých ročníků. Jednotlivé výrobky jsme si mohli prakticky vyzkoušet. K nahlédnutí 
byly připraveny projektové dokumentace k jednotlivým pracím. Z nabídky nás zaujala prezentaci e-
shopu, motokoloběžka, možnost seznámit se s vývojem leteckých motorů, vizualizace hradu Sovinec. 
Novinkou tohoto roku bylo vytvoření fiktivních kanceláří studentek Obchodní akademie. Nejzajímavější 
práce postoupily do okresního kola SOČ. Během dopoledne dílnami prošlo necelých 500 žáků naší 
školy, bruntálských základních škol, zástupci firem a masmédií. Každý měl možnost vybrat z každého 
oboru nejlépe odprezentovanou maturitní práci. 

 

Výstava Czech Innovation Expo v našich prostorech 

Výstava Czech Innovation Expo byla 

slavnostně zahájena ve školních dílnách 

a její netradiční ztvárnění vzbudilo velký ohlas 

jak u pozvaných hostů, tak i žáků školy. 

Putovní výstava je vystavěna na třech 
základních pilířích: rodokmenu českých vědců, 
inovátorů, průmyslníků a značek; na vícevrstvé 
inovační mapě ČR a na prezentaci inovativních 
výrobků a služeb.  
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#hrajeMSKrajem alias hrajeme si s hejtmanem 

Ve společenském sále v dílnách se naši 

aktivní žáci zúčastnili debaty s hejtmanem 

Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Ivo 

Vondrákem, CSc. Pan hejtman žáky seznámil 

s projektem „hrajeMSKrajem“, jehož 

hlavním posláním je rozvoj našeho kraje. 

Pomocí tzv. hashtagů žáci doplňovali 

zajímavý výklad pana hejtmana a měli 

ve svých tipech jasno. Řešili otázku 

zdravotnictví, rozvoj škol, kvalitu dopravy, 

čistotu ovzduší a prostředí, boj proti kůrovci, 

následné zalesňování, různé sociální 

projekty. Diskuze byla velmi pestrá 

a zábavná. 

 

Strojaři na exkurzi v Tatrovce 
23. dubna žáci 2.B a 3.B vyjeli na exkurzi do 
Kopřivnice. Pět měsíců jsme čekali na povolení 
návštěvy podniku Tatra Trucks Kopřivnice. Měli 
jsme možnost prohlédnout si montážní provoz 
tatrovek, viděli jsme výrobu tatrováckého 
páteřového podvozku, pancéřovou kabinu. Zhlédli 
jsme výrobu osmiválcového motoru a motorovou 
zkušebnu. Exkurzi předcházela videoprezentace 
firmy o její historii a produkci tatrovek. 
Žáci pokládali různé otázky z oblasti výroby 
vozidel. Věděli jste například, že Tatra je třetí 
nejstarší automobilka na světě? 

 

 

Cesta žáků 1. ročníků po planetách Sluneční soustavy 

Žáci 1. ročníků se 14. 5.2019 zúčastnili výuky astrofyziky v planetáriu VŠB Ostrava – Poruba. Kromě 

základní orientace hvězd na jarní obloze se vydali v pořadu „Cesta k planetám“ do budoucnosti. Podle 

nejnovějších objevů sond viděli místa možného přistání lidí ve Sluneční soustavě. Vzhledem 

k nepříznivému počasí si jen prohlédli dalekohled v kopuli planetária. Na závěr mluvící robot odpověděl 

studentům na otázky, které v experimentáriu měli vyhledat. 

 

Finální lisování v Linasetu a. s.  

Ve čtvrtek 16. 6. 2019 proběhlo dlouho 

očekávané finální lisování ve firmě 

Linaset pomocí formy, která 

se vyráběla u nás ve škole. Její výroba 

trvala přibližně dva roky. Na rozdíl 

od prvního „zkušebního“ lisování, 

které proběhlo 29. 5. 2019, se nyní 

dostavil i zbytek studentů, kteří 

neabsolvovali povinnou praxi 

v Linasetu, avšak na výrobě formy 

se podíleli. Také se přijel podívat pan 

Štěpaník, který vedl výrobu formy 

ve školních dílnách. Po příchodu 

na vstřikovací halu Linasetu jsme formu upnuli na lis a připojili k lisu její temperační okruhy. Následně 
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probíhalo seřizování vstřikovací doby a tlaku, aby se naplnila celá dutina materiálem a nevznikaly 

nežádoucí bubliny. Toto prováděli už samotní pracovníci firmy Linaset, samozřejmě komentovali 

všechny své kroky a důkladně popisovali činnosti, které prováděli, a taky proč je prováděli. Následovalo 

už jen seřízení dotlaku, který zabraňuje při chladnutí materiálu velkému smrštění a kompenzuje jej. Poté 

proběhl finální cyklus sériového lisování několika desítek kusů nepřetržitě. Narozdíl od zkušebního 

lisování, při finálním měly výlisky již zhotoveny popisy, a to logo školy a logo Linasetu. Výlisky byly 

funkční a bez vad povrchu, lze tedy konstatovat, že výroba formy byla úspěšná. 

 

Zahraniční akce 

Sportovně-turistický kurz v Biogradu na Moru 
Tradičně se v měsíci září (od 14. 9. - 23. 9.) 
konal sportovní kurz pro žáky 3. ročníků 
v chorvatském Biogradu na Moru. K moři 
odjelo celkem 72 žáků a 6 učitelů. V rámci 
kurzu se odehrály turnaje ve volejbalu, ringu, 
stolním tenise, badmintonu. Žáci si vyzkoušeli 
svoji pohyblivost na spider-průlezce a také 
změřili své plavecké dovednosti. Počasí bylo 
slunečné, takže si všichni užili naplno 
sportování, koupání i opalování. 
Navštívili jsme večerní Zadar a lodí jsme pluli 
na ostrůvky a útesy Kornati.  

 

 

 

 

 

12 žáků vycestovalo do Londýna na zahraniční stáž (Erasmus+) 
V únoru 2019 vycestovalo 12 vybraných žáků 
(oborů OA a IT) do Londýna na zahraniční 
praxi v rámci projektu Erasmus+. Deset žáků 
vycestovalo na 14 dní a 2 žáci vycestovali na 
3 měsíce. Žáci, kteří se na mobilitu přihlásili 
minulý školní rok a kteří prošli už prvními 
etapami výběrového řízení, a to vyplněním 
testu z angličtiny a napsáním motivačních 
dopisů v češtině a angličtině, postoupili 
do dalšího kola. Tam na žáky čekal pohovor 
před výběrovou komisí. Pohovory s žáky vedl 
ředitel školy, zástupce školy pro praktické 
vyučování, kariérový poradce, koordinátor 
projektu, vyučující odborných předmětů IT, 
OA a anglického jazyka. Všichni po návratu 
obdrželi certifikát zahraniční praxe. Účastníci 
také obdrželi tzv. Europass mobility. 

 

Autosalon Ženeva 2019 
V březnu se žáci zúčastnili prestižního autosalonu v Ženevě, kde bylo k vidění spoustu nových modelů 
automobilů nejrůznějších značek, motorsportu, veteránů, vybavení dílen a další... Poslední tečkou před 
odjezdem byla návštěva města Ženeva. I přes komplikace s dopravou jsme se dostali tam i zpět 
v pořádku a v plném počtu. 
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Advent v polském Krakově 

Každoročně naše škola pořádá předvánoční zájezd, 

tentokrát jsme se jeli podívat na vánoční trhy do Krakova. 

Nejkrásnější město Polska je skutečnou metropolí se vším 

všudy. Prošli jsme se kolem královského hradu Wawel, 

Starým Městem jsme došli až na cetrální náměstí, kde jsme 

si užívali tu pravou vánoční atmosféru.  

 

 
 
 

Výměnný pobyt žáků se slovenskou střední školou 
Již několikátý rok probíhá výměnná stáž žáků ze slovenské Ivanky pri Dunaji s našimi žáky. 
Sedm žáků ze Stredné odborné školy pôdohospodárské a veterinárné přijelo do naší školy a šest žáků 
ze 3.A vycestovalo na Slovensko.   
Žáci dopoledne chodí na odbornou praxi a na odpoledne mají připravený zajímavý program. 
Naši žáci měli prohlídku školy a města, v úterý byli v termálech v Dunajské Stredě a další den prohlídka 
Bratislavy. Na závěr vyšli za kulturou do divadla.  
Žáci ze Slovenska měli rovněž prohlídku města a školy, navštívili Wellness centrum a poté si zahráli 
bowling. Vydali se na prohlídku Karlovy Studánky. Večerní program měli vyplněný sportovními 
aktivitami. 
 

Víkend v Gaszowicích 
O prvním dubnovém víkendu doplnili naši 
žáci bruntálskou delegaci mezinárodního 
projektu s názvem Evropa pro obyvatele 
v Gaszowicích. 
Tým našich žáků reprezentoval město 
Bruntál a naši školu a sbližoval 
se se členy dalších týmů ze Slovenska, 
Polska a Německa. 
Kromě seznamovacích aktivit si žáci užili 
velikonoční jarmark, prezentaci 
o Evropské Unii, nakupování i filmovou 
produkci o vzniku a historii lomu 
Anna: Rydwany wegla, při kterém 
trénovali poslech polštiny 
bez dabingu. Asi nejpůsobivější byla 
návštěva lomu Quido v Zabrzu. Všichni 
si nasadili slušivé helmy, sjeli v klecích 
320 metrů pod zemský povrch 

a za vyčerpávajícího výkladu prošli 3,5 km dlouhou trasu, až se po téměř třech hodinách dostali 
elektrickou kolejkou k důlní restauraci a vytouženému WC. 
Všichni se dobře bavili a užili si pohodovou atmosféru u našich polských sousedů 
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Kulturní a společenské akce 

Zasedání školního parlamentu s představiteli města Bruntál 
Dne 19. září 2018 se členové školního 
parlamentu a vybraní žáci zúčastnili setkání 
s představiteli našeho města. V zasedací 
místnosti městského úřadu byli žáci seznámeni 
s povinnostmi zastupitelstva, rady města, 
místostarostů a samotného starosty. Poté dostali 
žáci možnost klást své dotazy a návrhy 
na možné vylepšení našeho města. Následně 
se žáci přesunuli do zrekonstruované místnosti, 
kde zasedá městské zastupitelstvo. Seznámili 
se s tím, jak probíhá zasedání vedení města 
a kdo se jej účastní. 
Žáci si z tohoto setkání odnesli nejen tipy pro to, 
jak zlepšit zasedání a rozhodování našeho 

školního parlamentu, ale hlavně se dozvěděli, jak všestranná je náplň regionální politiky. 

 

Imatrikulace Univerzity třetího věku 
Ve středu 26. 9. 2018 se na Mendelově univerzitě v Brně uskutečnila slavnostní imatrikulace Univerzity 
třetího věku. Zúčastnilo se jí i 18 zástupců prvního ročníku pobočky Bruntál realizované na naší škole.  

Skupina devíti studentek Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity Brno, pobočka Bruntál, se vydala 

ve dnech 12. - 14. 9. 2018 na olympijské hry do Zvolena. Tamní vysoká škola pořádá tuto olympiádu již 

7 let a studenti pobočky Bruntál se zúčastnili již počtvrté. 

 
Ve středu 15. 5. 2019 proběhla na Mendelově univerzitě v Brně slavnostní promoce 18 posluchačů 
třetího ročníku Univerzity třetího věku.  
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K výročí vzniku ČSR jsme vytvořili „živou vlajku“ 

28. října 2018 slavila celá naše republika 100 let 

vzniku samostatného československého státu. 

I my, učitelé i žáci, jsme se k oslavám přidali. 

Připojili jsme se k dalším bruntálským školám 

a v posledním říjnovém týdnu jsme uskutečnili tzv. 

barevný den. Ve čtvrtek bylo 198 žáků a učitelů 

naší školy oblečeno v barvách trikolóry. Společně 

jsme potom v prostorách tělocvičny vytvořili vlajku 

ČR. 

 

Mezigenerační setkání 
Další zajímavou zkušenost získali žáci třídy 3. A, 
kteří ve středu 21. 11. 2018 zavítali do centra pro 
seniory Pohoda v Bruntále, kde pomáhali při 
pečení a zdobení perníčků. Tato mezigenerační 
spolupráce se nám už několik let velmi osvědčuje. 
Jsme rádi, že se žáci těchto setkání vždy rádi 
zúčastňují. 
 

Maturitní ples  

Maturitní ples se uskutečnil 23. 2. 2019 v nově zrekonstruovaných prostorech dílen v areálu školy. Byl 

spojen s již tradičním stužkováním studentů 4. ročníků. Na malou chvíli se každý maturant stal středem 

pozornosti, obdržel šerpu a celý sál mu tleskal. To jsou ty chvíle, na které se nezapomíná… 

Významný večer pro všechny stužkované studenty, jejich rodiče a rodinné příslušníky začal úderem 

18.30 hod., oficiální část plesu byla zahájena ve 20.00 hod. K poslechu a tanci hrála hudební skupina 

Yamaha z Českých Budějovic. Připraveno bylo také taneční vystoupení a velmi milým zpestřením bylo 

vystoupení maturantů. Celým večerem provázel moderátor a DJ, Petr Říbal. 

Završením společenské akce byla tombola, která zahrnovala přes 350 cen.  

 

Slavnostní vyřazení maturantů 
Dne 7. června 2019 se ve společenském sále naší školy 
uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení 
absolventům Střední průmyslové školy a Obchodní 
akademie, Bruntál, p. o. 
 
Kromě rodičů, blízkých příbuzných a přátel, se této 
slavnostní chvíle zúčastnil i starosta města Bruntálu Ing. 
Petr Rys, MBA., ředitel Úřadu práce Ing. Jiří 
Unverdorben a místostarosta města Bc. Martin Henč. 
Slavnostní odpoledne bylo umocněno vystoupením 
studentek 
1.A – Anety Sedláčkové a Marušky Trdlicové. Skladbu 
plnou něžného metalu zahrál žák třídy 3.D Jakub Rusek. 
O taneční vystoupení se tento rok postarali naši hosté 
s třídními učiteli 4. ročníků.  
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Aktivity domova mládeže 

Celkový koncept volného času v DM 

V aktuálním školním roce došlo ke kvantitativnímu posunu v pořádání volnočasových aktivit. Nově byla 

oblast příležitostných aktivit rozdělena na "Sport a životní styl", "Prevenci sociálně patologických jevů", 

"Výchova ke sportu, životnímu prostředí, kultuře a estetice“, Vzdělávací a zájmové akce".  

Při uskutečnění jednotlivých aktivit byl dán důraz především na zájem samotných žáků. Ten směřoval 

především do sportovních aktivit. Mimo níže uvedených jsou k dispozici pravidelné aktivity florbal, 

sálová kopaná, stolní tenis, posilovna, box, šipky, půjčovna tenisových potřeb a stolních her. 

 

Sport a zdravý životní styl 

Velmi oblíbenou a pravidelnou aktivitou byla společná návštěva Wellness centra v září, prosinci, dubnu, 

květnu a červnu, při které těžíme z příznivé polohy ubytovacího zařízení a sousedství plaveckých 

bazénů. Další oblíbenou aktivitou byly bowlingové turnaje v září, prosinci, dubnu a červnu. V rámci 

celého DM byl dále pořádán turnaj ve florbale v únoru a v biliardu. Poslední jmenovaná aktivita proběhla 

za účasti žáků partnerské školy z Ivanky při Dunaji jako Česko-Slovenský turnaj s předáním drobných 

odměn pro vítěze. 

  

Prevence soc. patologických jevů 

DM tradičně spolupracuje s Městskou policií, ve věci pořádání besed a přednášek. Přednáška proběhla 

18.9.2017 na téma “Jak nepřijít do konfliktu se zákonem”, zaměřila se na žáky I. ročníků. 

  

Výchova ke sportu, živ. prostředí, kultuře a estetice 

V měsíci říjnu dále proběhla poznávací vycházka na Uhlířský vrch, vycházka do podzimní přírody, 

návštěvy filmových představení, dále proběhla výroba vánoční dekorace a malování kraslic v listopadu, 

spojená s pečením a zdobením perníčků.  

  

Vzdělávací a zájmové akce 

Pro žáky I. ročníků jsme připravili program, který nově nastupující seznámil s prostředím a spolužáky. 

Seznamovací večery s hrami, icebreak aktivitami, tedy hry uvolňující, s jednoduchým dějem, 

které proběhly hned o úvodním týdnu školního roku. V průběhu roku proběhly vědomostní soutěže, 

deskové hry. Velmi hezkou a důstojnou aktivitou bylo rozloučení s maturanty za přítomnosti všech 

vychovatelů, která proběhla v květnu 2018. 

V září připravil DM pro žáky 1. ročníků přednášku se strážníkem Městské policie Bruntál. V rámci této 

aktivity bylo pro žáky připraveno neformální povídání o tom, jak nepřijít do konfliktu se zákonem, co vše 

může strážník od občana vyžadovat při kontrole a také například to, jak se zachovat v případě spáchání 

trestného činu. 
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I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
Ve školním roce 2018/2019 neproběhlo ve škole inspekční šetření vedené ze strany ČŠI.  
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Zhodnocení hospodaření za rok 2018  

Všechny závazné ukazatele pro rok 2018 byly splněny. Počet zaměstnanců byl nižší než limitní. Mzdové 

prostředky byly plně vyplaceny a nedošlo k překročení závazných ukazatelů. 

V hlavní i doplňkové činnosti bylo dosaženo výsledku hospodaření 238 094,11 Kč z toho z hlavní 

činnosti -224 588,97 Kč a z doplňkové činnosti 462 683,08 Kč. Ztráta z hlavní činnosti byla způsobena 

zvýšenými náklady na vystěhování a předání budovy Obchodní akademie. 

Průběžné hodnocení hospodaření v roce 2019 

Závazné ukazatele pro rok 2019 jsou průběžně plněny. 
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K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
Ve školním roce 2017/2018 jsme nerealizovali žádný rozvojový ani mezinárodní program. 
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L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V 

RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
Škola v průběhu školního roku realizovala v rámci celoživotního vzdělávání administrativně-ekonomické 

kurzy, kurzy autoškoly a univerzitu třetího věku.  

 

Škola organizuje univerzitu třetího věku ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou 

univerzitou v Brně. Kurzy v rámci univerzity probíhají v průběhu celého roku a účastní se jí cca 34 

seniorů. 

 

Rekvalifikační a vzdělávací kurzy pořádané „Centrem celoživotního vzdělávání“ 

Název kurzu Počet kurzů Počet účastníků 

Administrativní pracovník 1 12 

Základy podnikání 0 0 

Autoškola C 2 17 

Autoškola CE 1 7 

Autoškola – profesní způsobilost 1 10 
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M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
Přehled školou předložených a realizovaných projektů ve školním roce 2015/2016 

Název 

programu 
Název projektu Registrační číslo projektu Stav projektu 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

OPVVV 
MODERNÍ 

ŠKOLA II. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004484 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 867 968 Kč 

INTERREG 

V-A Česká 

republika - 

Polsko 

TECHNIKA BEZ 

HRANIC 
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666 1. 7. 2018 - 31. 7. 2022 

1 518 249,24 

EUR 

 

MODERNÍ ŠKOLA II. 

Předkladatel a řešitel projektu: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková 

organizace 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 867 968 Kč (spolufinancování 0% z celkových způsobilých 

výdajů) 

Popis projektu: 

Projekt realizován v rámci šablon v OPVVV. Aktivity v projektu byly zaměřeny na kariérové poradenství 

a spolupráci se zaměstnavateli, včetně stáže pedagogů ve firmách. 

   

TECHNIKA BEZ HRANIC 

Předkladatel a řešitel projektu: Powiat Prudnicky (škola je partner) 

Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 518 249,24 EUR (podíl školy jako vedoucího partnera projektu 

832 926,29 EUR, spolufinancování 10%) 

Popis projektu: 

Projekt bude zahájen v dubnu 2019 a potrvá celkem 40 měsíců. Jeho celkový rozpočet je 1 518 249 

EUR. Podíl školy jako vedoucího partnera je 832 322 EUR, to je cca 21,2 mil. Kč. Projekt tak bude 

největším a nejdelším projektem v novodobé historii školy. 

 

Ve škole bude vybudována nová laboratoř pro Průmysl 4.0. Ta vznikne v budově dílen z D206 a D207. 

Stávající PC učebna v D207 bude kompletně zmodernizována a bude vybavena novými PC. V této části 

nové laboratoře budou počítač s VR headsety, které umožní žákům individuálně provádět simulace 

v prostředí virtuální reality. V sousední místnosti bude vybavena dvěma simulačními linkami (viz video). 

Laboratoře budou vybaveny videokonferenčním systémem. Ten umožní paralelní výuku u nás 

i v Polsku. 

 

Pro 180 žáků školy budou připraveny kurzy v oblasti Průmysl 4.0. Ty se uskuteční v Praze 

a na Univerzitě v Trnavě (Slovensko). V rámci vzdělávacího bloku navštíví žáci moderní továrnu pro 

Průmysl 4.0 v Německu. Žáci budou mít zdarma zmíněné vzdělávací kurzy, dopravu, ubytování i stravu! 

Žáci získají certifikaci Qualification for Industry 4.0. 

 

Další aktivitou projektu bude zajištění vlastního vývoje virtuálních výukových modelů a navázání 

na úspěšný projekt LABORATOŘ VIRUTÁLNÍ REALITY. Konečně budeme mít možnost rozšířit vlastní 

vzdělávací obsah laboratoře a lépe ho provázat s výukou.  



     

NÁZEV DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  KATEGORIE DOKUMENTU: VÝROČNÍ ZPRÁVY 

ČÍSLO DOKUMENTU: V01.01  STRANA: 43 Z 46 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole působí základní organizace ČMOS pracovníků školství. Organizace měla v roce 2018 pak 

23 členů. ZO ČMOS PŠ každoročně projednává návrh Kolektivní smlouvy a jejich příloh.  

Spolupráce s úřadem práce 

Ředitel organizace je členem poradního sboru ředitele Úřadu práce. Škola prostřednictvím spolupráce 

zjišťuje potřeby trhu práce. Současně sleduje uplatnění absolventů na trhu práce. Obor Ekonomika 

a podnikání je již ukončen a žáci do tohoto oboru již nejsou přijímání. Na zaměstnanost absolventů má 

velmi pozitivní vliv konjunktura a vyšší hospodářský růst, který je citelný v celém regionu Bruntálska. 

V roce 2016 se nezaměstnanost pohybovala nad 12-ti procenty, v roce 2019 se průběžně snižovala 

až pod pět procent. 

 

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

Škola je členem Hospodářské komory, která je prostředníkem pro komunikaci mezi školou a partnery 

z řad zaměstnavatelů. Součástí spolupráce je především reflexe potřeb zaměstnavatelů ve vztahu 

k obsahu odborného vzdělávání. Ředitel školy ve spolupráci s hospodářskou komorou inicioval vznik 

stipendijního programu pro žáky školy s názvem „Firemní škola“. Tento stipendijní program byl zahájen 

a průběžně se pracuje na doladění jeho chodu. Očekáváním je zvýšená propojenost, vazba mezi 

firmami a žaky naší školy. 

 

Systematicky pracujeme na udržení aktivní spolupráce s pěti nejvýznamnějšími firmami pro školu: 

Linaset a. s., AL INVEST Břidličná, a.s., Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o.., OSRAM Česká 
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republika s. r. o., Global Tungsten & Powders spol. s r.o. Bruntál, tyto společnosti jsou velmi významnými 

zaměstnavateli v regionu. 

 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 

11 

AL INVEST Břidličná, a.s.; Alfa Plastik a. s.; Alfun a. s.; Honeywell Aerospace 

Olomouc, s.r.o. Linaset a.s.; OSRAM Česká republika s. r. o.; Global Tungsten & 

Powders spol. s r.o. Bruntál; Styroprofile, a.s.; ALFA CHROM servis s. r. o. ; STK 

START; MěU Bruntál 

 

Uvedený seznam neobsahuje kompletní výčet. Celkový počet spolupracujících firem na zajištění praxe 

se v průběhu roku mění a pohybuje se okolo 80. 

 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace 

Krajská hospodářská 

komora Moravskoslezského 

kraje 

Spolupráce v oblasti zvyšování kvality 

vzdělávání v technických oborech, spolupráce 

v rámci projektů. 

Partnerství v projektech 

zaměřených na technické 

vzdělávání. Firemní škola. 

Firmy (jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování) 

Global Tungsten & Powders 

spol. 

Zajištění finanční a technické podpory pro 

realizování strojírenského kroužku ve škole. 

Zvyšování vzdělanosti v oblasti novinek ve 

strojírenství. Účast na akci konkurz pro 

každého. 

Zajištění finanční a technické 

podpory pro realizování 

strojírenského kroužku ve 

škole. Konzultace a připomínky 

k ŠVP.  

Linaset a.s 

Zajištění finanční a technické podpory pro 

realizování strojírenského kroužku ve škole. 

Zvyšování vzdělanosti v oblasti novinek ve 

strojírenství. Účast na akci konkurz pro 

každého. Spolupráce na projektu Moderní škola 

II. – pracovní stáže učitelů u zaměstnavatelů. 

Zajištění finanční a technické 

podpory pro realizování 

strojírenského kroužku ve 

škole. Konzultace a připomínky 

k ŠVP. Školení pedagogických 

pracovníků. 

AL INVEST Břidličná, a.s. Vzájemná spolupráce při stážích zaměstnanců. 

Materiální pomoc při zajištění výuky. Praxe 

žáků. Účast na akci konkurz pro každého. 

Konzultace, exkurze, osobní 

návštěvy. 

Honeywell Aerospace 

Olomouc, s.r.o. 

Podíl na zadání maturitních prací. Spolupráce 

na projektu Moderní škola II. – pracovní stáže 

učitelů u zaměstnavatelů. Účast na akci konkurz 

pro každého. 

Konzultace, exkurze, osobní 

návštěvy. 

Alfa plastik a. s. Tvorba ŠVP oboru strojírenství. Konzultace a připomínky k 

ŠVP. 

Macco Organiques, s.r.o. Zvyšování vzdělanosti v návaznosti na chemii. 
Konzultace a připomínky 

k ŠVP. 

Styroprofile, a. s. Provázání výuky s potřebami nástrojárny.   
Konzultace a připomínky k 

ŠVP 
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Osram ČR, s. r. o. 

Zajištění finanční a technické podpory pro 

realizování kroužku robotiky. Účast na akci 

konkurz pro každého. 

Školení pedagogů, zapůjčení 

moderních technologických 

součástí z oblasti datových sítí. 

AD TECHNIK, s. r. o. 
Získávání nejaktuálnějších poznatků z oblasti 

autoopravárenství. 
Školení pedagogů. 

BOSCH 
Získávání nejaktuálnějších poznatků z oblasti 

autoopravárenství. 
Školení pedagogů. 

SolidVision 
Získávání nejaktuálnějších poznatků z oblasti 

modelování a programování CNC strojů 
Sofware, školení pedagogů 

Další partneři (např. ÚP, obec) 

VŠB – TU Ostrava 

Zvyšování vzdělanosti pedagogů v oblasti 

elektrotechniky, informatiky a strojírenství, 

příprava žáků pro studium na technických 

vysokých školách. Exkurze žáků. Spolupráce 

v oblasti 3D tisku. 

Školení pedagogů a studentů 

ÚP Bruntál 
Prohlubování návaznosti na potřeby trhu práce. 

Rekvalifikační kurzy autoškoly 

Prezentace školy na akcích pro 

podporu technického 

vzdělávání, Řidičské 

oprávnění C, E a profesní 

způsobilost 

Městský Úřad Bruntál 

Statistické a dotazníkové šetření; kulturní a 

sportovní akce; adaptační pobyty žáků prvních 

ročníků. Podílení se na tvorbě Integrovaného 

plánu rozvoje města Bruntálu. Pořádání kurzů 

na půdě školy – Rozvoj podnikání 
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O) VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE 

ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K 

INFORMACÍM  
 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 6 

Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 

Výsledky řízení o sankcích 0 

Další informace vztahující se k zákonu 0 

 

 

 

V Bruntále 18. října 2019 

 

 

Ing. Jan Meca 

ředitel organizace 

 

Výroční zpráva byla předložena na jednání školské radě dne: 31. 10. 2019 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 31. 10. 2019 

 

 

 

Ing. Petr Černý 

předseda školské rady  

 

 

 

 

 

 


