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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 je zpracována v  souladu 

s  ustanoveními § 10 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky  

č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. a Opatřením ředitelky č. 6/2012 ze dne  

26. 9. 2012 (vnitřní řídící normy školy).  

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána vedením školy dne 8. října 2018 a poté 

předložena ke schválení školské radě. Souhlasy členů školské rady jsou přiloženy k výroční 

zprávě. 

 

Ve Zlíně 8. 10. 2018 

 

 

Předkládá:  

 

Ing. et Bc. Jitka Holá 

pověřená řízením školy 
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1. Základní údaje o škole 

 

název školy: 

Střední škola obchodně technická s.r.o. 

nám. T. G. Masaryka 1279 

760 01 Zlín 

IČO: 26215829 

 

odloučená pracoviště: 

úsek praktického vyučování 63. budova průmyslového areálu 

tř. Tomáše Bati 5333 

760 01  Zlín 

 

www.ssot.cz 

e-mail: info@ssot.cz 

tel./fax: 576 037 216 

 

statut: 

soukromá škola, společnost s ručením omezeným 

jediným společníkem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 

zřizovatel: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

nám. T. G. Masaryka 5555 

760 01  Zlín 

 

statutární orgány s.r.o.:  

RNDr. Alexander Černý, první jednatel  

 

vedení školy: 

Mgr. Pavel Holman, ředitel 

Ing. et Bc. Jitka Holá, vedoucí úseku teoretického vyučování 

Ing. Václav Talaš, vedoucí úseku praktického vyučování 

 

 

školská rada: 

Jitka Strachoňová, předsedkyně  

Simona Matuškovičová, člen  

Pavla Brázdilová, členka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssot.cz/
mailto:info@ssot.cz
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1. Charakteristika školy 

 

Střední škola obchodně technická s.r.o. užívá stávající název ode dne 1. 1. 2006. Jedná se  

o vzdělávací instituci s dlouholetou tradicí, která navazuje na činnost dřívější Střední 

odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště Zlín s. r. o., která zahájila svoji 

činnost od 1. 9. 2001 na základě sloučení Soukromé střední odborné školy o. p. s.  

a Středního učiliště obuvnického a Učiliště Svit, spol. s  r. o. Jako obchodní společnost 

s právní subjektivitou byla založena 7. 6. 2000. Zakladatelem společnosti, a tudíž  

i zřizovatelem školy, byla akciová společnost Svit Zlín. Od roku 1991 byla škola součástí 

organizační struktury a. s. Svit. Před touto dobou byla škola největším obuvnickým 

učilištěm v republice spadajícím organizačně do tehdejšího obuvnického podniku Svit. 

 

V červnu 2002 byla v rámci konkurzu a. s. Svit řešena další perspektiva školy. Obchodní 

podíl odkoupila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a stala se tak jediným společníkem s. r. o. 

Spolu s majetkovým vlastnictvím přešla na Univerzitu Tomáše Bati i role zřizovatele školy.  

 

Tradice školy sahají však ještě hlouběji do minulosti. Již v roce 1925 firma Baťa 

zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků a také 

obchodních zástupců či budoucích manažerů později nazvanou Baťova škola práce.  

 

Škola má statut školy soukromé. Realizuje obory studia ukončené maturitní zkouškou, 

závěrečnou zkouškou s výučním listem, tradičně nabízí i formu dálkového a dvouletého 

nástavbového studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje škola řadu aktivit jako 

rekvalifikační kurzy, kurzy profesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je autorizovanou 

osobou pro dílčí kvalifikace v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví a strojírenství. Tato 

skutečnost nominuje školu k účasti na veřejných zakázkách na rekvalifikační kurzy. 

 

V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrdil 

kvalitu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní 

konferenci organizované Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska, jehož je 

členem. 

 

Součástí vzdělávací koncepce školy je spolupráce se sociálními partnery, část odborného 

výcviku žáků učebních oborů a oboru Obchodník je realizována v konkrétních podmínkách 

firem. Žáci oboru Ekonomika a podnikání – ŠVP Technické a informační služby absolvují ve  

2. a 3. ročníku odbornou praxi rovněž v reálném prostředí institucí a firem. Specifikem 

školy je vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, ať 

už se jedná o zdravotní omezení nebo žáky aktivně zapojené do sportovní činnosti. 
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2. Realizované obory 

 

 

 

 

Školní vzdělávací programy 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla realizována výuka podle ŠVP ve všech otevřených 

oborech.  

V oboru 63-41-M/01 Technické a informační služby jsou žáci vzděláváni dle ŠVP Ekonomika  

a podnikání.  

V oborech 66-41-L/01 Obchodní a marketingové služby a Informatika a obchod jsou žáci 

vzdělávání dle ŠVP Obchodník. 

V oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik jsou vzděláváni žáci dle osvědčeného ŠVP Zámečník. 

V oboru 26–51–H/02 Elektrikář silnoproud byla realizována výuka podle ŠVP Elektrikář 

silnoproud.  

V oboru 36-66-H/01 Montér suchých staveb byli žáci vzděláváni podle ŠVP Montér suchých 

staveb 

V oboru 64-41-L/51 Podnikání byli žáci vzděláváni podle ŠVP Podnikání. 

V oboru 32-54-H/01 Výrobce obuvi byla realizována výuka podle ŠVP Výrobce obuvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Název oboru-ŠVP    ročníky 

6341M01 Ekonomika a podnikání  

Technické a informační služby  

1.2.4. 

6641L01 Obchodník  

Obchodní a marketingové služby  

Informatika a obchod 

 

1. 2. 3. 4. 

1.2.3. 

2351H01 Strojní mechanik  

ŠVP Zámečník  

 

1. 2. 3. 

2651H02 Elektrikář silnoproud 1. 2. 3. 

3666H01 Montér suchých staveb  1.2.3. 

3254H01 Výrobce obuvi 1. 

6441L51 Podnikání denní forma 1. 2.  

6441L51 Podnikání dálková forma 1. 2. 3. 

6641L01 Obchodník 

Obchodní a markentingové služby  

 

1. 2. 3. 4. 5. 
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3. Počty žáků dle oborů 

 

Tabulka č. 1 – Počet žáků dle oborů ve školním roce 2017/2018  

 

 

 

Na základě uvedených údajů lze konstatovat, že podařilo zastavit úbytek žáků v průběhu 

školního roku.  

I v nástavbovém studiu se sice podařilo i přes obecně nižší počet absolventů středních 

odborných učilišť tento klesající trend zastavit. 

Ve většině oborů se podařilo nepatrně zvýšit počet studentů, kromě oboru podnikání denní 

studium – tam se počet snížil o dva. 

 

 

 

Přiznaná podpůrná opatření 1. – 4. stupně 

ve školním roce 2017/2018 

 

Ročník 

Přiznané podpůrné opatření  

1. stupně 

počet žáků 

2. stupně 

počet žáků 

3. stupně 

počet žáků 

4. stupně 

počet žáků 

1. 2 3 0 

 

         2 – IVP 

 

2. 3 2 0 0 

3. 2 1 0 0 

4. 0           1 – IVP 0 0 

5. – dálkové 

st. 

0 0           1 – IVP 0 

Kód 

Název oboru-ŠVP 

  Počet žáků 30. 9. 

              2017 

 Počet žáků k 31. 8.  

            2018 

6341M01 Ekonomika a podnikání  

Technické a informační služby  

38 

 

39 

6641L01 Obchodník  

Obchodní a marketingové služby   

Informatika a obchod 

63 

 

64 

2351H01 Strojní mechanik  

ŠVP Zámečník  

40 40 

2651H02 Elektrikář silnoproud 22 23 

3666H01 Montér suchých staveb  15 15 

3667H01 Výrobce obuvi 5 8 

6441L51 Podnikání denní forma 26 24 

6441L51 Podnikání dálková forma 16 18 

6641L01 Obchodník dálková forma 

Obchodní a markentingové služby  

44 44 

celkem  269 275 
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1. – nástavba 1 0 0 0 

2. – nástavba 1 2 0 0 

 

V tabulce je uvedena i studentka 5. ročníku dálkového studia, které bylo přiznáno podpůrné 

opatření 3. stupně s IVP. Dále jsou zde uvedeni žáci nástavby denního studia. Dvěma 

žákům prvního ročníku denního studia bylo přiznáno podpůrné opatření 4. stupně s IVP, 

oba měli asistentku pedagoga. 

 

 

4. Rámcový popis personálního zajištění výuky 

 

 Struktura zaměstnanců:  

 

Pracovní pozice počet  ženy muži 

Vedoucí pracovníci 3 1 2 

THP a administrativa 3 3 0 

Učitelé 18 16 2 

Učitelé OV 5 1 4 

Asistenti pedagoga 2 2 0 

Provozní zaměstnanci 3 2 1 

Celkem  33 24 9 

Externí učitelé  2 0 2 

Mimo evidenční stav 2 2 0 

Celkem včetně externích a 

MES 

37 26 11 

 

 

Věková struktura 

 

kategorie počet z toho externí z toho žen 

do 30 let 0 2 2 

31 – 40 let 4 1 3 

41 – 50 let 6 1 4 

51 – 60 let 19 3 14 

nad 61 let 7 4 3 

celkem 37 11 26 

 

 

Věkový průměr zaměstnanců dosahuje 52,6 let. Oproti předchozímu roku je pokles o 1,9, 

nepůsobily zde žádné mimořádné vlivy, jedná se o přirozený nárůst stárnutí zaměstnanců 

a nástup pedagogů absolventů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učitelé šk. rok 2016/2017 šk. rok 2017/2018 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 % 100% 

Aprobovanost výuky  100 % 95% 

učitelé odborného 

výcviku 

šk. rok 2016/2017 šk. rok 2017/2018 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 % 100 % 

Aprobovanost výuky  97 % 100 % 
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Oproti školnímu roku 2015/2016 došlo ke změně v plnění kvalifikačních požadavků, 

pedagogičtí pracovníci splňují na 100 %.  

 

 

 

Všeobecné předměty 

 

Český jazyk a literatura  Mgr. Radka Smetanová 

     Mgr. Bronislava Vrbová 

Dějepis    Mgr. Radka Smetanová 

Anglický jazyk   PhDr. Jana Hlaváčová 

     Mgr. Olena Sylantieva 

      

      

Německý jazyk   Mgr. Stanislava Pevná 

     Mgr. Veronika Palíšková 

 

          

Základy společenských věd  PhDr. Jiřina Okénková 

ON, PN, psychologie   Mgr. Miluše Červinková 

     

Základy přírodních věd  Ing. Miluše Janišová    

(fyzika, chemie)+ekologie  Ing. Lenka Nováková 

     Ing. Jaromír Viteker 

           

Matematika    Mgr. Hana Válková 

     PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišová, PhD. 

            

  

Zeměpis    Ing. Renata Klepšová 

 

Tělesná výchova   PaedDr. Mgr. Libuše Ďurišová, PhD. 

     Mgr. Hana Válková 

 

Technické předměty: 

Zbožíznalství    Ing. Miluše Janišová 

     Ing. Lenka Nováková 

 

Informatika a výpočetní technika Ing. Michaela Hrubá do 03/2018 

     Ing. Jaromír Viteker  

     Bc. Jindřich Baumann od 04/ 2018 

                                                   Bc. Zdeněk Šťasta od 04/2018 

         

 

Odborné předměty-strojírenství Ing. Vladimír Vítů 

     Miroslav Otáhal 

     Ing. Jiří Horáček 

 

Odborné předmět-stavebnictví Ing. Jindřich Novotný 

     Miroslav Šípek 

 

Odborné předměty-elektro  Ing. Stanislav Matoušek 

     Radomír Martínek 
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Ekonomické předměty 

 

Ekonomika, management,  Ing. Renata Klepšová 

marketing, účetnictví  Ing. Jarmila Riedlová 

      Ing. Iva Čevelová 

      

Obchodní provoz   Ing. Renata Klepšová 

     Ing. Václav Talaš 

     Jaroslava Cupáková 

     Mgr. Miluše Červinková 

 

 

Písemná a elektronická  

komunikace     Mgr. Miluše Červinková  

Technika administrativy   

 

 

5. Údaje o přijímacím řízení 

 

Seznam otevíraných oborů včetně kritérií byl zveřejněn na webových stránkách školy, na 

stránkách virtuální burzy škol i fyzicky na veřejném místě (nástěnka v budově sídla školy),  

a to ke dni 30. 6. 2017. Tento seznam byl poskytnut také odboru školství Krajského úřadu 

ve Zlíně prostřednictvím metodika pro soukromé školy.  

 

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 pro první kolo byla stanovena 

Opatřením řediteleč.1/ 2017 dle ze dne 31. 1. 2087,  pro druhé kolo dle Opatření  

č. 2/ 2018 ze dne 3. 5. 2018. 

 

 

Škola aplikovala v přijímacím řízení jednotné zadání přijímací zkoušky.  

 

Kritéria pro první kolo byla stanovena následovně: 

 

Otevírané obory ve školním roce 2018-2019 - denní studium 

  

STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

  

Ekonomika a podnikání                ŠVP technické a informační 

služby                                            30 žáků 

63-41-M/01 

Obchodník                                        ŠVP obchodní a marketingové 

služby                                               30 žáků 

66-41-L/01                                        ŠVP informatika a 

obchod                                              30 žáků 

Podnikání – nástavba pro absolventy SOU                  

66-41-L/51                                        30 žáků 

  

Studium zakončené závěrečnou zkouškou 

  

Strojní mechanik                            ŠVP zámečník                                                 

23-51-H/01                                       20 žáků 

Elektrikář – 

silnoproud                                                                                                           

26-51-H/02                                        14 žáků 

Montér suchých staveb                                                                                           

36-66-h/01                                        14 žáků 
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Zedník                                                                                                                                  

36-67-h/01                                         14 žáků 

Výrobce 

obuvi                                                                                                                          

32-54-h/01                                         10 žáků 

  

Otevírané obory ve školním roce 2018-2019 - dálkové studium  

Studium zakončené maturitní zkouškou 

Obchodník                            ŠVP obchodní a marketingové služby                           

66-41-l/01                              40 žáků              

Podnikání – nástavba pro absolventy 

SOU                                                                         

66-41-L/51                             40 žáků 

 

  

1. Přijímací zkouška do všech forem studia se skládá ze tří částí:  

a) výsledek testů z JČ a M 

b) hodnocení vysvědčení ze ZŠ nebo z předcházejícího studia (nástavbové a dálkové 

studium)  

 c) další skutečnosti 

  

1. termín konání testů: 12. 4. 2018 (platí pro školu uvedenou na 1. místě) 

2. termín konání testů: 16. 4. 2018 (platí pro školu uvedenou na 2. místě) 

  

Náhradní termíny testů jsou: 10. a 11. 5. 2018  

   

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení 

  

a/ výsledky testů                                           max. 100 bodů 

 Test český jazyk                                              max.   50 bodů 

Test matematika                                              max.   50 bodů 

Doplňující informace k testům:            

Čas na vykonání testu český jazyk 60 minut 

Čas na vykonání testu matematika 60 minut  

Uchazečům s doloženými požadavky na úpravu podmínek, budou podmínky nastaveny 

podle pokynů vydaných CZVV 

Více informací o podobě, obsahu a náročností testů u přijímacích zkoušek se můžete 

dozvědět na internetových stránkách www.ssot.cz 

  

b/ hodnocení vysvědčení ze ZŠ                     5 – 100 bodů  

(u nástavbového studia se hodnotí vysvědčení za tři roky studia) 

 znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením v posledních dvou ročnících ze základního 

vzdělání:  

8. třída - II. pololetí, 9. třída – I. pololetí minimální počet bodů za prospěch je 10 bodů  - 

nutná podmínka pro přijetí 

  

Prospěch  Body  Prospěch  Body  

1,0-1,2 100 2,21-2,4 40 

1,21-1,4 90 2,41-2,6 30 

1,41-1,6 80 2,61-2,8 20 

1,61-1,8 70 2,81-2,99 15 

1,81-2,0 60 3,00-3,50 10 

2,01-2,2 50 Nad 3,51 5 

  

  

http://www.ssot.cz/
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c/ další skutečnosti nutné pro přijetí 

  

-    podání úplně vyplněné přihlášky na tiskopisu předepsaném MŠMT  

v určených        termínech – do 1. března 2018 - prokázání zájmu o zvolený obor 

-    u nástavbového studia je nutné prokázání středního vzdělání v oboru stanoveném 

zvláštním právním předpisem – Nařízení vlády č.211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání 

  

Žáci budou přijati v 1. kole podle pořadí sestaveného z dosažených bodových do 

naplnění  kapacity oboru. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí průměrný prospěch 

ze základní školy.  

  

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou žáci konat písemné testy z ČJ a M, 

pořadí bude sestaveno z hodnocení vysvědčení ze ZŠ a dalších skutečností nutných pro 

přijetí. 

  

Ke studiu nemůže být přijat žák, který nedosáhl minimálně 10 bodů za prospěch 

ze ZŠ.  

                        

Počet míst pro odvolání – 2 místa v každém oboru 

Počet volných míst pro další kola přijímacího řízení – do naplnění kapacity oborů 

              

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení  

  

a/ přijímací zkoušky se nekonají 

  

b/ průměrný prospěch ze základní školy  znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na 

vysvědčení v posledních dvou ročnících základního vzdělání –  8. třída – I. a II. pololetí,  

9. třída – I. pololetí  

Další podmínky pro přijetí: 

-    podání úplně vyplněné přihlášky na tiskopisu předepsaném MŠMT  

v určených  termínech – do 1. března 2018 

-    zdravotní způsobilost pro studium zvoleného oboru doložena lékařským  potvrzením 

-  pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich průměrný prospěch ze základní školy 

-   ke studiu nemusí být přijat žák, který byl již žákem SŠOT s. r. o.  a ze studia této školy 

byl vyloučen. 

  

 Počet míst pro odvolání – 2 místa v každém oboru 

 Počet volných míst pro další kola přijímacího řízení – do naplnění kapacity oborů 

  

  

Přijímání cizinců 

  

-  cizinci mají podle školského zákona stejný přístup ke vzdělávání ve střední škole jako 

občané ČR. 

-  přijímání ke studiu probíhá podle vyhlášených kritérií pro přijetí pro jednotlivé obory. 

-  osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání  

v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných 

školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací 

zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 

vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem, který bude ohodnocen 0 – 50 body – 

stejně jako test  

z českého jazyka.  

-  osoby, které nejsou státními občany České republiky a pocházejí ze zemí  mimo EU, se 

stávají žáky školy za podmínek stanovených Školským zákonem, pokud řediteli školy 

prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České 

republiky nad 90 dní. 
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-  uchazeč předloží doklad o splnění povinné školní docházky v případě, že ukončil nebo 

ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou s úředním 

překladem s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Počty přijatých žáků a žáků, kteří nastoupili ke studiu – dle oborů  

 

 

Komentář:  

 

Počet žáků denního studia, kteří skutečně nastoupili ke studiu, je ovlivněn systémem 

uplatněním zápisového lístku a právem uchazeče o jeho zpětvzetí. 

 

V dálkové formě studia působí řada osobních důvodů, které zapříčiňují nenastoupení ke 

studiu. Zpravidla jde o změnu rodinného stavu, zdravotního stavu (těhotenství), finanční 

důvody a pracovní důvody. U nástavbového studia se podařilo zastavit pokles i přes 

snižující se počet absolventů učebních oborů. 

 

Ve školním roce 2017/2018 byl otevřen po dvanáctileté pauze obor Výrobce obuvi. Ve 

školním roce 2017/18 nebyl otevřen učební obor Zedník z důvodu nezájmu uchazečů. 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání 

Prospěch žáků  

počet žáků 

k 1. 9. 2017 

prospělo 

s vyznamenáním prospělo 

neprospělo 

nehodnoceno 

počet žáků 

k 31. 8. 2018 

269 22 199 54 275 

% 4,7 72,3 19,6  

 

Počet žáků s vyznamenáním byl oproti předchozímu školnímu roku vyšší o 2,1 %, žáků, 

ale zvýšil se počet žáků, kteří neprospěli, o 0,7 % 

 

  

 

kód 

 

obor  

  

přijato 1. - 3. kolo 

 

nastoupilo září 

2017 

  2351H01 Strojní mechanik - Zámečník 22 7 

  2651H02 Elektrikář - silnoproud 13 8 

  3254H01 Výrobce obuvi 5 5 

  3667H01 Zedník 0 0 

  3666H01 Montér suchých staveb 5 5 

  6641L01 Obchodník  26 14 

  6341M01 Ekonomika a podnikání - TIS 29 8 

  6641L01 Obchodník - dálkové 5 4 

  6441L51 Podnikání 18 15 

  6441L51 Podnikání dálkové 11 8 

 Celkem 134 74 
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Hodnocení chování 

 

 
počet 

 

% ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 8 2,90 

3 – neuspokojivé 10 3,63 

 

Zameškané hodiny  

 

 zameškané 

hodiny 

z toho neomluvené %   

1. pololetí 19681 1382 7,02 

2. pololetí 20461 1013 4,95 

za školní rok 40142 2395 5,96 

 

 

Výchovná opatření 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

důtka třídního učitele 19 12 

důtka učitele OV 5 0 

důtka ředitele 25 18 

podmínečné vyloučení 9 11 

vyloučení ze studia 2 5 

celkem 60 46 

 

Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) 

 

typ studia počet žáků 

prospělo s 

vyznamenáním prospělo 

neprospělo 

(nekonalo) 

ZZ                                     33 4 26 3 

MZ                                    50 2 28 20 

MZ z minulých let 4 0 3 1 

Celkem     87 6 57 24 

%  6,9 65,6 27,5 

 
Podrobná analýza ČJ – didaktické testy 

 

U didaktického testu z ČJ uspělo 34 studentů, 16 jich bylo neúspěšných z celkového počtu 

50 studentů. Číslo neúspěšných studentů velmi navyšuje třída SAPO2 (dvouleté 

nástavbové studium), v jiných třídách TIS 4, OB 4, SAPOD 3 i OBD5 byla naopak 

zaznamenána větší úspěšnost než v letech předchozích. 

 

Největším problémem u studentů při vypracovávání didaktických testů se jevil nedostatek 

času, na nějž si stěžovala většina maturantů (i úspěšných). Tento fakt se zcela jistě promítl 

do výsledků DT nejen na naší škole.  

 

Co se týče samotných úkolů v DT jako nejproblematičtější se jeví úkoly na práci s textem, 

interpretace textu, porozumění textu – k čemuž ale rovněž přispívá nedostatek 
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poskytnutého času k vypracování. Dalšími problematickými místy byly  úkoly věnující se 

syntaxi (interpunkce, věty hlavní, druhy vět vedlejších, větné členy) a pravopisná cvičení 

(hledání chyb).  

 

 

Opatření 

 

Ve výuce je nadále potřeba neustále procvičovat a utužovat nejen gramatické, syntaktické 

znalosti, ale také pracovat s texty, podporovat u studentů čtení a interpretaci textů, od 

čehož se odvíjejí i pravopisné základy. V letošním roce odsvědčila práce s vybranými 

otázkami z didaktických testů předchozích let i z různých publikací připravujících studenty 

na maturitní DT, proto jim bude i nadále ve výuce věnována značná pozornost. 

V neposlední řadě je třeba zaměřit se na lexikální stránku ČJL, jelikož malá slovní zásoba 

u studentů se začíná jevit rovněž jako problematická. 

 
Podrobná analýza ČJ – písemná část 

 

U písemné práce z ČJL, 4 byli neúspěšní z celkového počtu 51 studentů. V případě 

neúspěšných studentů se jednalo buď o nesplnění zadání z důvodu nesplnění tématu, 

pouze v jednom případě studentka nesplnila ani požadovaný minimální rozsah (250 slov) 

– Nicole Kamenská. Poměrně značný počet studentů dosáhl se svojí prací stoprocentního 

bodového hodnocení, tedy 30 bodů. 

 

Dle poskytnutých statistik společností CERMAT ztratili studenti ve svých pracích nejvíce 

bodů v pravopisném oddíle a poté po stránce lexikologické. 

 

Velká část studentů si stěžovala na nedostatek času pro vypracování své práce, což se 

zřejmě rovněž odrazilo v jejich výkonech. 

 

Opatření: 

 

Studenty je třeba neustále motivovat v psaní písemných prací, rozšiřovat jejich lexikální 

zásobu a nadále neustávat v procvičování pravopisných zásad, ale také syntaktických 

pravidel. Všechny tyto činnosti se musí nadále propojovat se znalostmi gramatiky, slovní 

zásoby, prostředků textové návaznosti a formálních náležitostí jednotlivých slohových 

útvarů. 

Podrobná analýza ČJ – ústní část 

Co se týče třetí části státní maturitní zkoušky z ČJL, tedy ústní části, byla v letošním 

školním roce velmi úspěšná. Pouze jedna studentka (Adéla Kůstková) nedosáhla 

minimálního počtu 13 bodů k úspěšnému splnění.  

 

Nadpoloviční většina všech letošních maturantů dosáhla u ústní části z ČJL výborných 

výsledků, na čemž se vždy shodli nejen zkoušející učitelky ČJL, ale velká pochvala zazněla 

mnohdy i od předsedů zkušebních komisí, kteří k nám byli přizváni z jiných škol.  

Komentář: 

 
Podrobná analýza AJ  

 

Písemná práce 

 

U písemné práce uspělo celkem 36 studentů. Většina (28) jich napsala PP s výborným až 

průměrným výsledkem, 8 prací byl 

o slabších a 6 prací bylo nedostatečných. 
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Opatření:   

 

Studenty je třeba za používání různých metod motivovat k písemnému projevu, 

procvičovat s nimi psaní kratších i delších slohových útvarů a tyto činnosti propojovat se 

znalostmi gramatiky, slovní zásoby, prostředků textové návaznosti a formálních náležitostí 

jednotlivých slohových útvarů. 

 

Didaktický test 

 

V didaktickém testu uspělo s výborným až průměrným prospěchem 14 studentů. Slabšího 

výsledku dosáhlo 16 studentů a v testu neuspělo 12 studentů. 

 

Opatření:   

 

Poslech: Pro lepší výsledky je do výuky třeba průběžně zařazovat poslechy a také studenty 

motivovat k samostatnému poslechu mluveného slova v angličtině.  

 

Čtení a jazyková kompetence: Ve výuce je třeba průběžně pracovat s textem (orientace 

v textu, čtení s porozuměním, schopnost vyhledat v textu konkrétní informaci apod.). 

V gramatice se zaměřit na opakování a procvičování frází, slovních spojení  

a gramatických jevů, aby si je studenti hlouběji osvojili. 

 

Ústní zkouška 

 

U ústní zkoušky uspěla studentů. Výborný až průměrný prospěch mělo 28 studentů, z toho 

5 studentů většina získala plný počet bodů. Slabší výkon byl u 14 studentů  

a pouze 2 studenti u ústní zkoušky neuspěli, z toho 1 student denního nástavbového studia 

a 1 studentka dálkového studia. 

 

Opatření:  

 

Různými metodami motivovat studenty k ústnímu projevu a dbát na správné používaní 

lexika i gramatiky. 

 

Závěr 

 

Z celkových výsledků je patrné, že nejlépe si u maturitní zkoušky vedla třída TIS (celkem 

8 studentů), v níž pouze jeden student neuspěl, a to v didaktickém testu. Tak vysoká 

úspěšnost může být dána tím, že v tomto oboru studují studenti s lepšími studijními 

předpoklady, a také tím, že tento obor má ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny cizího jazyka 

(konverzace) navíc, tedy celkem 5 hodin týdně. 

 

V maturitní třídě OB (celkem 16 studentů) byly výsledky také velmi dobré a v písemné 

práci a neuspěla pouze 1 studentka. 

 

V maturitní třídě nástavbového oboru SAPO (celkem 11 studentů) byly výsledky horší. U 

písemné práce neuspěli 4 studenti, v didaktickém testu uspěl pouze 1 student a u ústní 

zkoušky naopak neuspěl pouze 1 student. V případě tohoto studijního oboru byly již od 

začátku studia patrné značné mezery ve znalostech anglického jazyka. Tříhodinová dotace 

pro tento maturitní předmět není dostatečná, protože studenti přicházejí z učilišť s velmi 

nízkou úrovní jazykových znalostí. V tomto případě je třeba již v 1. ročníku důkladně zvážit 

výběr učebnice na vhodné úrovni i za cenu toho, že to bude učebnice na úrovni základní. 

 

V nástavbovém dálkovém studiu SAPOD (3 studenti) uspěli u maturitní zkoušky z AJ 

všichni. 

V dálkovém studiu OBD (8 studentů) jich 5 uspělo, 2 studentky neuspěly (1 studentka 

v didaktickém testu a 1 studentka u písemné práce a u ústní zkoušky) a 1 studentka byla 

omluvena. 
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Celkově u maturitní zkoušky z AJ uspělo ve všech částech 29 studentů a neuspělo (v jedné 

nebo několika částech) 14 studentů. 

 
Podrobná analýza M 

 

Ve školním roce 2017/2018 se k maturitní zkoušce z matematiky přihlásilo celkem  

8 studentů, z toho 5 chlapců a 3 dívky. 5 studentů konalo zkoušku v řádném termínu  

a 3 studenti ve druhém opravném termínu, tedy již naposled. 5 studentů bylo absolventy 

čtyřletého denního studia a 3 studenti tříletého dálkového nástavbového studia. 

 

Z 8 studentů, kteří maturitní zkoušku z matematiky konali, uspěl pouze jeden, což je 12,5 

%. Jeho průměrná známka z matematiky v posledním ročníku byla 1,50, průměrná 

známka z matematiky za celou dobu studia byla 1,25. Průměrná známka z matematiky 

v posledním ročníku u studentů, kteří neuspěli, se pohybovala mezi 2,50 až 3,80 (střední 

hodnota 3,28). 

 

Již z tohoto jednoduchého srovnání je patrné, že si maturitní zkoušku z matematiky volí 

spíše průměrní až podprůměrní studenti, a to pravděpodobně z toho důvodu, že zahrnuje 

pouze jeden test, zatímco alternativní maturita z cizího jazyka vyžaduje kromě testu i ústní 

zkoušku a slohovou práci. 

 

Důvodů, proč maturanti v matematice neuspěli, je jistě více. Začíná to průměrným, 

mnohdy i podprůměrným prospěchem žáků 9. ročníků základní školy a zejména absolventů 

tříletých učebních oborů, kteří jsou na naši školu ke studiu přijímáni, kteří jsou většinou z 

matematiky hodnoceni známkou „dobrý“ nebo „dostatečný“ a postrádají ucelené, kvalitní 

matematické základy, dále obtížností středoškolského učiva matematiky, které tito 

studenti zvládají již s velkými problémy, ve dvouletém denním nástavbovém studiu nízkou 

časovou dotací (při 3 hodinách matematiky týdně bez možnosti volitelného předmětu 

„matematika“ mají absolventi učebních oborů za 18 měsíců zvládnout totéž, co studenti 

gymnázií, obchodních akademií a průmyslových škol za 38 měsíců při stejné, ne-li vyšší 

časové dotaci) a končí to lehkovážným, laxním přístupem studentů ke studiu i jejich 

neochotou dělat něco navíc, byť ve vlastní prospěch. 

 

Rozbor  

 

Z tabulky je zřejmé, že větší problémy činí žákům uzavřené úlohy, kde je nutné na základě 

výpočtu zapsat vlastní výsledek. U otevřených úloh jsou uvedené varianty výsledků 

jakýmsi „vodítkem“ a mnozí studenti si při troše štěstí správný výsledek jen „tipnou“.  

 

Z tabulky dále vyplývá a opět se zde potvrzuje např. úlohami 4 (úpravy výrazů  

a lomených výrazů), 5 (lineární rovnice) a 6 (lineární funkce), co již bylo dříve uvedeno, 

že studenti postrádají ucelené, kvalitní matematické základy ať již ze základních škol nebo 

z tříletých učňovských oborů. Velký problém představují pro studenty také slovní úlohy 

týkající se např. rovnic (úloha 15) nebo posloupností (úloha 9), a to pravděpodobně díky 

nepochopení textu nebo neschopnosti text matematizovat (vybrat podstatné údaje a 

přiřadit k nim matematické operace). Z učiva středoškolské matematiky je to 

kombinatorika – z textu rozpoznat, zda se jedná o variace nebo kombinace a úlohu vyřešit. 

Stručně vyjádřeno: při řešení úloh zadaných jakoukoliv slovní formou se u studentů s 

průměrnou až podprůměrnou známkou z matematiky projevuje nižší úroveň 

matematického myšlení. 

 

Doporučení 

 

Do čtyřletého a dvouletého nástavbového denního studia nepřijímat absolventy  

9. ročníků a učebních oborů se známkou „dobrý“ nebo „dostatečný“ z obou volitelných 

předmětů, tedy matematiky i cizího jazyka. 
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Ve čtyřletém denním studiu zavést v posledním ročníku povinný předmět „cvičení 

z matematiky“, v němž by byli studenti klasifikováni a známka by byla uvedena  

i na vysvědčení, popř. se slučovala se známkou z matematiky. Pokud je toto cvičení dáno 

jako nepovinný předmět, studenti mívají velkou absenci, neplní zadané domácí úkoly, 

řádně se nepřipravují, což je za dané situace nepostižitelné a samozřejmě se projeví 

v neúspěšně složené maturitní zkoušce. Pokud by tento předmět byl klasicky hodnocen, 

v uvedeném případě by takový student byl klasifikován známkou „nedostatečný“ nebo byl 

„nehodnocen“ a maturitní zkoušku by konal až po prokázání příslušných vědomostí.  

 

V hodinách matematiky se od prvního ročníku pravidelně věnovat v úvodních pěti  až deseti 

minutách soustavnému opakování základů – výrazům, lomeným výrazům, lineárním 

rovnicím a nerovnicím atd. 

 

Od třetího ročníku provádět několikrát ročně „cvičnou maturitní zkoušku“, aby si studenti 

zvykali na rychlé pracovní tempo a časovou tíseň.  

 

 

Dobročinnost 

 

uspořádání předvánoční sbírky pro opuštěné pejsky a kočičky a přední piškotů, krmiva, 

dek a ručníků Útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava. 

 
7. Prevence rizikového chování 
 
Školním metodikem prevence byla po celý školní rok 2017/18 PhDr. Jiřina Okénková. 
 
 
Hodnocení prevence rizikového chování ve školním roce 2017/2018 

 

Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova studentů ke 

zdravému životnímu stylu, rozvoji osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování.  

Těžištěm činnosti školní metodičky prevence rizikového chování byla práce s třídními 

kolektivy, skupinami studentů, problémovými jedinci … 

Všechny akce, spojené s prevencí rizikového chování (besedy, přednášky, exkurze, 

workshopy apod.) koordinovala školní metodička ve spolupráci s vedením školy, 

výchovnou poradkyní, třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Rodiče 

studentů byli pravidelně informováni o preventivních aktivitách prostřednictvím třídních 

učitelů  

a metodičky (třídní schůzky). 

V uplynulém školním roce nebyl na naší škole řešen žádný případ zneužívání návykových 

látek (s výjimkou kouření). Vyskytlo se několik případů záškoláctví, agresivita, šikana a 

další formy rizikového chování se prakticky neobjevily. Domnívám se tedy, že efektivita 

prováděného preventivního programu je dobrá. 

Vzhledem ke každodennímu kontaktu školní metodičky prevence rizikového chování se 

studenty, výchovnou poradkyní, pedagogy a vedením školy je vzájemná informovanost  

o eventuálních signálech výskytu poruch chování studentů velmi rychlá a operativní, což 

umožňuje včasnou a efektivní intervenci. 

 

 

Září 2017: 

„Daruj krev s Českým rozhlasem“ – individuální účast studentů vyšších ročníků i 

pedagogů (pomoc, solidarita, zdravý životní styl …). 

Sbírka „Světluška“ – individuální účast na akci 

Vzpomínka na 11. září 2001 (výročí teroristických útoků na New York), besedy a diskuze 

se studenty v hodinách ON – všechny třídy školy. 

Seznamování studentů 1. ročníku – adaptace na nové prostředí, orientace, sebepoznání, 

spolupráce, tolerance … 
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Učení a volný čas – přednáška a diskuze pro studenty 1. ročníků v hodinách ON. 

Den otevřených dveří Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje – individuální 

účast, diskuzev hod. ON, poskytování PP, zdravý životní styl. 

Evropský týden mobility (Evropský den bez aut) – individuální účast, důraz na zdravý 

životní styl a kvalitní životní prostředí. 

Dotazníková šetření o zkušenostech s návykovými látkami pro studenty prvních ročníků. 

Týden streetwork – Týden nízkoprahových klubů (čekáren na dospělost)  

– besedy, přednášky, diskuze, exkurze (T-klub, Unie Kompas – Den otevřených dveří,  

T-klub Doma, Unie Kompas – Den otevřených dveří, turnaj ve stolním tenisu. 

Státní svátek – Den české státnosti – nástěnky, besedy (hodiny ON, DĚ). 

 

Říjen 2017: 

Alternativa Zlín – individuální účast, vhodné využití volného času, následná diskuze 

v hodinách ON. 

Den Zlínského kraje – individuální účast, vhodné využití volného času, následná diskuze 

v hodinách ON. 

Týden zdraví – přednášky, soutěže, sportovní klání a cvičení, besedy, diskuze, ankety, 

nástěnky – pro všechny třídy školy, individuální účast studentů na různých akcích 

v rámci školy a města  - realizace úspěšného projektu. 

Světový den duševního zdraví – nástěnky, besedy v hod. PSY (3. a 4. ročník). 

„Cesty krve“ – konference ČČK, jejímž cílem je šíření informací o bezplatném dárcovství  

a získávání nových dárců z řad studentů – individuální účast studentů vyšších ročníků. 

„Bílá pastelka“ – celonárodní sbírka pro nevidomé a slabozraké, dobrovolná účast 

studentů a pedagogů. 

Celosvětový den bílé hole – propagace, besedy. 

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu – nástěnky, besedy 

(hodiny ON, DĚ, PN). 

Baťův institut – individuální účast, vhodné využití volného času, následná diskuze 

v hodinách ON. 

Podzimní prázdniny – vhodné využití volného času, relaxace. 

 

Listopad 2017: 

Den válečných veteránů – beseda, video, výstava. 

Den otevřených dveří – aktivní pomoc studentů školy. 

Třídní schůzky s rodiči – metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. 

Den boje za svobodu a demokracii – videoprogram „Labyrintem revoluce“ – besedy 

s dotazy, nástěnky (hodiny ON, PN a DĚ) – výročí sametové revoluce. 

 Mezinárodní den boje proti kouření – besedy, diskuze, nástěnky, dotazníková šetření 

(všechny třídy školy). 

Běh do schodů – propagace zdravého životního stylu (spolupráce s UTB Zlín, individuální 

účast). 

Příběhy bezpráví (Člověk v tísni) – promítání filmů a beseda s účastníkem odporu proti 

komunismu – pokračování v projektu „Jeden svět na školách“ – Měsíc filmu na školách. 

Týden boje proti AIDS – nástěnky, dotazníková šetření, videoprojekce a beseda na téma 

„Sex, AIDS a partnerské vztahy“ (3. a 4. ročník), „Následky rizikového chování“ (infekční 

onemocnění, související s rizikovým sexuálním chováním), prevence HIV/AIDS – 

beseda, diskuze (1. a 2. ročníky v hodinách ON).  

Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín. 

 

Prosinec 2017: 

„Dluhové poradenství v praxi“ – odborný seminář – účast metodičky prevence v rámci 

dalšího vzdělávání PP. 

„Drogy trochu jinak“ – pokračování v interaktivním výukovém projektu – testy, 

dotazníky, kvízy, osmisměrky, hry apod., zaměřené na rizikové chování – využití 

v hodinách i ve volném čase. 

Mezinárodní den lidských práv – filmové projekce, diskuze v hod. PN, ON. 

Právní vědomí, protiprávní jednání mladistvých – přednáška a beseda s příslušníkem 

Policie ČR pro 1. ročníky (hodiny ON). 
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Rozsvěcení vánočního stromu – ve spolupráci se Studentskou unií UTB, pomoc studentů. 

Světový den boje proti AIDS – nástěnky, besedy, seminární práce. 

„Moje osobnost, přátelství a láska“ – beseda pro 1. ročníky v hod. ON. 

Vánoční sbírka pro děti z DC Zlín. 

Návštěva divadelního a filmového představení. 

Koledování u vánočního stromečku – společné zpívání koled před vánočními prázdninami 

– studenti i učitelé. 

Turnaj v bowlingu. 

 

Leden 2018: 

Péče o staré lidi v ČR – beseda, videoprojekce – (3. a 4. ročník v hod. PSY). 

Palachův týden (výročí upálení Jana Palacha) – besedy v hod. ON, PN. 

Den otevřených dveří – aktivní pomoc studentů školy. 

 Autogenní trénink a jiné relaxační techniky a jejich využití při zátěžových situacích 

v životě člověka – pro 3. a4. ročníky v hod. PSY (seznámení a základní nácvik). 

„Jíst nebo držet dietu?  – zásady zdravého stravování, poruchy příjmu potravy, 

pohybové návyky – beseda pro 2. ročník v hod. ON. 

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti – videoprojekce  

a následné diskuze v hod. PN, ON. 

Sportovní dopoledne – bruslení na zimním stadionu – celá škola – propagace pohybu  

a zdravého životního stylu. 

 

Únor 2018: 

Pololetní prázdniny – vhodné využití volného času, relaxace. 

Pokračování v projektu „Nepřehlížejme domácí násilí“ – videoprojekce filmu Jakub, 

besedy v hodinách PSY, ON, PN, nástěnky, seminární práce. 

Jarní prázdniny – vhodné využití volného času, relaxace. 

Světový den boje proti rakovině – výstavy, nástěnky, besedy, videoprojekce. 

Národní týden manželství - konaný pod záštitou MPSV – besedy se studenty všech tříd 

školy v hod. ON, PSY, následné seminární práce. 

Výstava k Týdnu manželství – účast tříd OB3., SAPO1., M3. 

Návštěva Krajského úřadu Zlín – seznámení s chodem a činností úřadu – účast tříd OB3., 

SAPO1., M3. 

 

Březen 2018: 

Týden her v T-klubu Doma – boj proti nudě, efektivní využívání volného času. 

Den vstupu ČR do NATO – beseda, výstava, videoprojekce. 

Týden boje proti rasismu – výstavy, přednášky, besedy, diskuze, nástěnky. 

Středisko výchovné péče DOMEK Zlín – seznámení s činností, beseda v hodinách PN  

4. ročník 

Evropský týden mozku, Světový den zdravého spánku, Národní týden trénování paměti 

- besedy, diskuze, dotazníky, testy, seminární práce a relaxace  

v hod. PSY a ON. 

Krajská konference metodiků prevence RCH – účast školní metodičky. 

Sluníčkový den pro opuštěné a pěstounské rodiny – dobrovolná finanční sbírka. 

Velikonoční prázdniny – vhodné využití volného času, relaxace. 

„Skrz prsty“ – festival UTB , zaměřený na problémy dnešního světa, téma: legalizace 

konopí u nás v ČR – individuální účast, následná diskuze v hod. PSY, ON, seminární 

práce. 

 

Duben 2018: 

Den vzdělanosti – důraz na aktivní práci studentů. 

Zlínská Studna – prostor pro studentský názor (přednášky, diskuzní večery, filmový  

klub atd.) – vhodné využití volného času. 

Třídní schůzky s rodiči – metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. 

Festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět 2018“ – videoprojekce 

filmu „Nic se neodpouští“ – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Multikulturní, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, téma:  
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Média, svoboda slova, extremismus – účast tříd OB3., SAPO1., M3., následná beseda  

a diskuze, propagace v hodinách ON, seminární práce. 

Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín. 

Dobroděj – dobročinný obchod – výtěžek z prodeje je určen k financování péče o klienty 

sociálních služeb – rozvoj empatie a sociálního povědomí u studentů, individuální účast. 

Sociálně-terapeutická dílna Naděje – seznámení s činností, význam ve společnosti – 

návštěva studentů v rámci hodin PSY. 

 

Květen 2018: 

Majáles – studentské oslavy příchodu jara – účast studentů naší školy  

ve spolupráci s UTB Zlín. 

Mezinárodní den lidí s chronickým únavovým syndromem – besedy v hod. PSY. 

Květinový den boje proti rakovině – dobrovolná finanční sbírka. 

Sportovní den – pro všechny třídy školy kromě maturitních (turistická vycházka, míčové 

hry – zdravý životní styl). 

Den tísňové linky 155 – výchova k zodpovědnému přístupu k životu a poskytování první 

pomoci. 

„Nehodou to začíná“ – interaktivní preventivní a vzdělávací program, zaměřený na 

dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života – pokračování 

v projektu. 

Seminář „Dítě v krizi“ – celostátní akce za účasti odborné veřejnosti na dětskou 

problematiku – účast metodičky prevence. 

Mezinárodní den rodiny – nástěnky, besedy, diskuze v hod. ON, PSY (všechny třídy 

školy). 

Světový den bez tabáku – nástěnky, besedy, diskuze. 

AVON pochod Zlín – boj proti rakovině prsu – zdravý životní styl, individuální účast. 

„Czechtalent“ – účast studentů jako diváků ve Velkém kině Zlín – vhodné využití volného 

času. 

Dobrovolnictví – aktivní pomoc studentů při práci se seniory v DD Burešov a s dětmi 

v DC Burešov Zlín. 

„Ahoj, kotě“ – pokračování v projektu, týkajícího se rizikového chování na internetu – 

všechny třídy školy. 

 

Červen 2018 

„Say No!“ – celoevropská preventivní kampaň, zaměřená na zvyšování povědomí  

a posílení mechanismů hlášení a podpory v reakci na hrozbu on-line sexuální nátlaku  

a vydírání dětí – Kongresové centrum Zlín (v rámci MFFDM) – metodička prevence RCH. 

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – výstavy a filmové projekce. 

Běh za život bez drog – protidrogově zaměřený projekt, individuální účast studentů naší 

školy. 

Exkurze na Integrovaném operačním středisku PČR Zlín u příležitosti 46. výročí linky 

158 – individuální účast. 

Příprava adaptace studentů budoucích 1. ročníků. 

Mezinárodní den boje proti drogám – tematická výstava v prostorách 21. budovy Zlín. 

„Daruj krev – transfúzní stanice KNTB Zlín, individuální účast studentů a pedagogů. 

Den památky obětí komunistického režimu – výstava fotografií, videoprojekce, následné 

diskuze v hod. PN, ON. 

Odborné exkurze. 

Školní výlety – zdravý životní styl, podpora sportovního vyžití apod. 

Dny třídního učitele – vhodné využití volného času. 

Alternativa Zlín, Baťův institut – výstavy, vhodné využití volného času. 

„Prázdniny a volný čas“ – besedy s dotazy studentů o vhodném využití volného času  

o prázdninách, brigády, odpočinek, prevence proti zneužívání návykových látek apod. – 

pro všechny třídy školy. 

 

V průběhu celého školního roku probíhala úspěšná aktivní spolupráce s  UTB Zlín, kde 

kromě výše uvedených akcí studenti naší školy vyplňovali dotazníky, ankety apod. a tím 
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mimo jiné spoluvytvářeli podklady pro bakalářské a diplomové práce studentů této 

fakulty; nábor budoucích studentů UTB. 

 

 

 

 

8. Výchovné poradenství 

 

Roli výchovného poradce zastávala Mgr. Miluše Červinková. Činnost výchovného poradce 

je rozdělena do dvou hlavních oblastí: 

a. kariérové poradenství 

b. výchovná problematika (specifické vzdělávací potřeby, podpora žáků 

s přiznanými podpůrnými opatřeními, poruchy učení, poruchy chování, 

adaptační problémy, sociální klima) 

Dostupnost činnosti výchovného poradce je pro: 

c. žáky školy 

d. jejich zákonné zástupce (popř. rodiče u zletilých) 

e. pro pedagogické pracovníky školy 

f. pro ostatní zaměstnance školy (je-li to relevantní) 

Výchovný poradce nabízel pravidelné konzultační hodiny, byly zveřejněny u kabinetu č. 

106, v případě akutní potřeby poskytne služby intervence. 

Výchovná poradkyně Mgr. Miluše Červinková poskytovala po celý školní rok pomoc 

učitelům, žákům a jejich rodičům především: 

 

1. V měsíci září 2018 proběhly třídnické hodiny třídních učitelů. Hlavním cílem bylo 

vzájemné poznávání a navázání spolupráce nových žáků s třídním učitelem a žáky. 

 

2. V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovala výchovná 

poradkyně v průběhu měsíce září a října 2017 se všemi učiteli při zhotovování plánů 

IVP a PLPP. Dále spolupracovala s Krajskou pedagogicko - psychologickou poradnou 

ve Zlíně a se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně. Organizačně 

zabezpečovala přípravu a vyhotovení individuálních vzdělávacích plánů (IVP)  

a plánů pedagogické podpory (PLPP). Pro všechny žáky se zdravotním postižením a 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s PO 2. – 4. stupně, kterým bylo 

přiznáno PPP Doporučení ke vzdělávání s IVP, byly vypracovány Individuální 

vzdělávací plány, pro ostatní žáky (PO 1. stupně a PO 2. stupně bez IVP) pak PLPP, 

které byly následně projednány s rodiči 

 a žáky. Všechny Individuální vzdělávací plány byly schváleny SPC a PPP ve Zlíně.  

 

- Péče asistenta pedagoga byla přidělena dvěma žákům. Výchovná poradkyně byla 

s nimi v pravidelném kontaktu s asistentkami 

 

- Žákům maturitních ročníků s IVP nebo PLPP bylo doporučeno, aby se objednali do 

KPPP k vyšetření pro uzpůsobení podmínek u maturity. 

 

3. Při péči o žáky s neprospěchem se třídní učitelé dohodli s žáky a učiteli daných 

předmětů na podmínkách, které žáci musí splnit, aby nebyli na konci klasifikačního 

období hodnoceni nedostatečnou. Týkalo se i žáků, kteří měli velký počet 

zameškaných hodin. 

 

- V průběhu školního roku se výchovná poradkyně setkávala s metodičkou prevence 

rizikového chování, s třídními učiteli, ředitelem a se zástupkyní ředitele 

k projednávání kázeňských problémů žáků. O těchto jednáních byla pořízena 

ředitelem Mgr. Pavlem Holmanem písemná zpráva, ve které byla uvedena opatření 

pro žáky. 

- Dvěma žákyním byla doporučena návštěva psychiatra, z důvodů psychických 

problémů, které znemožňovaly pravidelnou účast ve vyučování. Jedna žákyně se 
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na základě tohoto vyšetření následně objednala do KPPP a bylo jí vypracováno 

Doporučení ke vzdělávání s IVP a pedagogickou intervencí. 

- Výchovná poradkyně se zúčastnila semináře v SPC Zlín, zaměřené na práci 

s autistickými dětmi.  

- Výchovná poradkyně byla v pravidelném kontaktu s pěstounkou žákyně 2.  ročníku. 

Na tuto žákyni vypracovala zprávu pro sociální orgán. 

 

4. V měsíci lednu 2018 se žáci maturitních ročníků zúčastnili besedy na Úřadu práce 

ve Zlíně, která byla zaměřená na profesní uplatnění a další vzdělávání žáků. 

 

5. Žáci maturitních ročníků se v lednu 2018 zúčastnili přednášky se zaměstnanci 

Fakulty technologické ve Zlíně o studijních oborech a dalším možném studiu na 

UTB. 

 

- Žákům, kteří chtěli dále studovat na vysoké škole, bylo umožněno zúčastnit se 

dnů otevřených dveří v UTB ve Zlíně, popř. na jiných vysokých školách. 

- Výchovná poradkyně informovala žáky maturitních ročníků o dalším vzdělávání 

aktualizací nástěnky a předáváním různých materiálů, nabízejících přehled 

vysokých škol a dalšího pomaturitního vzdělávání. 

 

6. V rámci občanské nauky probíhala ve třídách v průběhu školního roku prevence 

sociálně patologických jevů. 

 

7. V průběhu školního roku 2017/2018 se výchovná poradkyně zúčastnila semináře na 

téma „Kariérové poradenství“ a „Společně proti šikaně“. Své dosavadní zkušenosti 

obohatila konzultací s výchovnou poradkyní ze Střední školy pedagogické a sociální 

ve Zlíně 

 

 

 

9. Další vzdělávání zaměstnanců 

 

oblast řízení  

GDPR srozumitelně a prakticky   1 osoba 

tvorba KAP – pracovní skupina   1 osoba 

 

odborná příprava THP 

daň z příjmu právnických osob 2017  1 osoba 

daň z příjmu fyzických osob 2017   1 osoba  

DHP 2017      1 osoba  

účetní závěrka r. 2016    1 osoba 

 

školení zaměstnanců 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci              31 osob 

prevence požární ochrany                31 osob 

Publicistická činnost  

Publikace příspěvku „Co žáci základních škol postrádají v kariérovém poradenství“ ve 

slovenském časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi ročník 6, číslo 12, strana  

6-12  (viz http://milenova.9e.cz/wp-content/uploads/komensky_03_141_bar.-tisk.pdf ), 

 

Publikace příspěvku „Pohled žáků na volbu dalšího vzdělávání a poskytované kariérové 

poradenství v základních školách“ v časopise Komenský, ročník 141, číslo 3, strana 18-25  

(viz http://milenova.9e.cz/wp-content/uploads/komensky_03_141_bar.-tisk.pdf ), 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

http://milenova.9e.cz/wp-content/uploads/komensky_03_141_bar.-tisk.pdf
http://milenova.9e.cz/wp-content/uploads/komensky_03_141_bar.-tisk.pdf
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metodická příprava 

metody využívané ve výuce anglického jazyka  1 osoba 

metodická konference společné vzdělávání 1 osoba 

konference primární prevence   1 osoba 

 

 

profesní příprava 

cizojazyčná příprava (individuální příprava) 1 osoba 

 

 

10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti, soutěže 

 

kulturní akce 

– návštěva Městského divadla Zlín 

– návštěva vánočního koncertu  

– výstava Salvator Dalí 

– návštěva knihovny 

 

sportovní akce 

- lyžařský výcvik Kubínská Hola 

- sportovní den – turistický pochod 

 

soutěže 

- literární soutěž 

- soutěž Můj první milion 

- ekonomická olympiáda pro SOŠ 

 

vzdělávací akce 

– veletrh práce 

– exkurze Kaufland Zlín  

– exkurze Úřad práce Zlín 

– exkurze Barum Continental Otrokovice 

– exkurze Technické služby Zlín 

– exkurze Sklárna Vizovice 

– exkurze ČOV Malenovice 

– exkurze Fatra Napajedla  

– exkurze Komponenty a. s. Zlín 

– exkurze Tomatex Otrokovice 

– exkurze ALPIQ Generation s. r. o.  

 

dny otevřených dveří 

– pro uchazeče o studium  

(říjen 2017, listopad 2017, prosinec 2017, leden 2018, únor 2018 - celkem  

6 termínů)) 

– mimořádné termíny dle individuální dohody 

 

společensko-veřejné akce  

– Týden zdraví 2017 – trénování paměti, zeleninový den, ovocný den, cvičení, 

podiatrická poradna,  

 

Soutěže 

 

Krajské kolo konverzační soutěže v AJ – 1 žák – 4. místo 
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11. Výsledky kontrol 

 

Audit 

 

V souladu se zákonem č. 306/1999 Sb. byl proveden audit k výkazu zisku a ztráty  

a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření. Výrok auditora potvrzený dne  

31. 5. 2018 zněl „Bez výhrad“. Jedno vyhotovení auditorské zprávy bylo předáno odboru 

školství, mládeže a sportu Krajského úřadu ve Zlíně dne. 

 

Kontrola prevence PO a BOZP 

 

V průběhu měsíce dubna 2018 byla na všech úsecích školy provedena kontrola bezpečnosti 

práce a požární ochrany. Byla doplněna dokumentace související s oblastí bezpečnosti 

práce a požární ochrany. Dokumentace byla aktualizována a provedeno proškolení 

zaměstnanců v oblasti BOZP a PO dne 31. 8. 2018.  

 

Inspekce ČŠI 

 

viz Inspekční zpráva:  

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=12457 

 

 

12. Hospodaření školy 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 

 

 

P Ř Í J M Y 

 

Kč 

Celkové příjmy 15 814 608,09 

Příjmy v rámci výuky 2 288 201,84 

Příjmy z HČ,rekvalifikace 354 191,42 

Ostatní příjmy (dotace) 13 172 214,83 

 

Investiční výdaje celkem 0 

Neinvestiční výdaje celkem 16 655 535,48 

- z toho: mzdové prostředky 9 874 922,-- 

         - z toho platy * 9 847 321,-- 

         - z toho ost. náhrady** 27 601,-- 

- zákonné odvody z mezd: 3 198 690,-- 

- ostatní běžné výdaje: 3 581 923,48 

  

 

* včetně mzdových nákladů na produktivní práci žáků 

**odstupné, náhrady pracovní neschopnosti 

Přehled finanční nákladů k pokrytí rozvoje školy ve školním roce 2017/2018 

 

1. Nákupy a vybavení 

 Dlouhodobý drobný 

hmotný majetek 

a ostatní zkvalitnění 

výuky 

ks pořizovací cena 

Úsek společné Mikrovlnná trouba 1 1 488,-- 

Úsek - škola Dar – dle přílohy 1  64 950,-- 

celkem   66 438,-- 
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2. Učební pomůcky a zajištění výuky 

Nákup učebních pomůcek 6 811,-- 

- z toho učebnice a knihy 222,-- 

Nákup materiálu na cvičné práce žáků 38 918,-- 

Nákup ochranných pomůcek 19 284,-- 

Náklady na připojení k internetu 73 896,-- 

celkem 139 131,-- 

 

3. Finanční náklady na vzdělávání pracovníků 

- pedagogických pracovníků 13 790,-- 

-ostatních pracovníků 4 900,-- 

celkem 18 690,-- 

 

4. Propagace školy 

Inzerce  1 525,-- 

Náklady na reprezentaci 7 000,-- 

celkem 8 525,-- 

 

CELKEM                Kč                                                                                     232 784,- 

 

Ostatní náklady 

Kurz svařování pro studenty 49 500,-- 

Opravy majetku 14 067,-- 

Nepeněžní plnění pro zaměstnance - stravné 79 581,-- 

Stravné žáků 18 328,-- 

Zdravotní preventivní,vstupní prohlídky 3 490,-- 

Stipendia studentů,žáků 91 400,-- 

Celkem 256 366,-- 
 

 

 

 

13. Projektová činnost  

 

 

Recyklohraní 

Ekologicky zaměřený projekt, obsahem je sběr použitých a nefunkčních elektrospotřebičů. 

Žáci i zaměstnanci školy se aktivně podíleli i na sběru víček od PET lahví v akci „Víčka pro 

Kristýnku“. 

 

IKAP 

Implementace krajských akčních plánů – ve spolupráci s Gymnáziem Zlín, ZŠ a MŠ 

Montessori a ZŠ a MŠ Choryně zpřístupní škola své odborné dílny a učebny k seznámení 

žáků s jednotlivými obory a řemeslem vůbec. 

 
Cesty krve 
Žáci školy se zapojili do projektu cesty krve organizovaného Českým červeným křížem. Cílem 
projektu je motivovat mladé lidi k dárcovství krve. Na základě loňské pozitivní zkušenosti opět 
několik zletilých žáků darovalo krev. 
 
 

14. Celoživotní učení 

Rekvalifikační kurzy 

Obuvník -  12 studentů 
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Spolupráce se sociálními partnery je významnou složkou vzdělávacího procesu v učebních 

oborech, ale také v oboru Obchodník, který je ukončen maturitní zkouškou. Díky této 

spolupráci se zvyšuje kvalita výstupu, tedy příprava flexibilní pracovní síly vybavené jak 

odbornými, tak i sociálními kompetencemi. 

 

Primárně se tento fakt projevuje v organizaci odborného výcviku, tím že žáci všech ročníků 

studia vykonávají pod dohledem pedagogických pracovníků a instruktorů část odborného 

výcviku přímo v reálném prostředí firem. Seznamují se tak s měkkými faktory firem, tj. 

podmínkami práce počínaje organizací práce a bezpečností práce v provozu, postavení 

zaměstnanců ve firmě včetně povědomí o systému odměňování za práci a 

zaměstnaneckých výhod (benefitů), ale především mají možnost trénovat a rozvíjet 

odborné dovednosti na výrobních zařízeních různého typu, získávat vědomosti o nových 

technologiích, pracovních postupech a používaných materiálech (tvrdé faktory). 

 

Sekundární význam spolupráce se sociálními partnery vychází ze skutečnosti, že řada firem 

nabízí žákům po ukončení studia možnost zaměstnání. Toto pak pozitivně ovlivňuje 

ukazatel uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce a je nezanedbatelným 

argumentem při náboru nových žáků. 

 

Význam spolupráce se sociálními partnery má dopad i na odborný růst pedagogických 

pracovníků školy, a to jak učitelů odborných předmětů, tak především učitelů odborného 

výcviku. Sepětí teoretického pojetí přípravy na budoucí profesi s praxí je tradiční hodnotou 

školy, která má kořeny v baťovském systému vzdělávání kvalifikovaných zaměstnanců. 

 

 

15. Partneři v oblasti koncepční a organizační činnosti 

 

Svářečská škola agentura Merlin – svářečský kurz pro žáky 

SAFO autoškola – možnost slevy pro žáky školy 

Česká obuvnická a kožedělná asociace – spolupráce v projektech (obuvnictví) 

Národní ústav pro vzdělávání – projekt UNIV3 kraje 

T klub – podpora projektů pomoci sociálně slabým skupinám 

Centrum pro rodinu – spolupráce na projektech pro děti a mládež 

Šance o.p.s. – podpora projektu Dejte šanci dětem 

Světluška o. p. s. – podpora charitativní činnosti 

Český červený kříž – projekt Daruj krev 

Family a Senior point – Zlínský klub 204 

Nadace Tomáše Bati – využití nabídky kulturních a vzdělávacích akcí 

KPPP Zlín – preventivní programy pro žáky 

 
Odborová organizace 

 

Při škole nepůsobí odborová organizace. V souladu se zákoníkem práce poskytuje 

zaměstnavatel informace zaměstnancům na pravidelných poradách jednotlivých úseků. 

Kolektivní smlouva je nahrazena Vnitřním předpisem školy, který stanovuje pravidla 

odměňování zaměstnanců, nároky na dovolenou, studijní volno, proplácení cestovních 

náhrad, příspěvek na stravování a podmínky poskytnutí mimořádné odměny, popř. další 

benefity zaměstnancům.  

 
 

Školská rada jako partner 

 

Školská rada pravidelně schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, vznáší návrhy  

a připomínky k plánu činnosti školy. Dále schvaluje úpravy školního řádu, pokud je 

v průběhu daného období novelizován.  

V průběhu školního roku 2017/2018 se školská rada podílela na organizaci oslavy Dne 

učitelů, pořádání pedagogické konference u příležitosti zahájení školního roku, a dalších 
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akcích. Školská rada dává náměty k činnosti školy, projednává výroční zprávu a pomáhá 

při komunikaci uvnitř školy i prezentaci školy na veřejnosti.  

 

 
 
 
Zlín 2018-09-18 


