
1 
 

IČO: 00100340                  IZO: 000100340  
  

  

  

    

  

                 

  

  

  

     

Výroční zpráva o činnosti 

školy za školní rok 2017‐2018  
  

  

     

  

  

  

  

V Jablunkově dne 15.10.2018 
  
  
  
  
  
  

Ing. Roman Szotkowski  

                         ředitel  

                         SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov  

 



2 
 

A. Základní údaje o škole 
 
Název:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb Jablunkov, 

ul. Školní 416, příspěvková organizace 
 
Sídlo : 739 91 Jablunkov, ul. Školní 416 
 
Charakteristika školy: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov ve svém výchovně-
vzdělávacím plánu vychází z koncepce rozvoje, která  je zpracována na období šesti let  

od roku 2012 do roku 2018 a je členěna do čtyř oblastí: 

- výchova a vzdělávání 
- školní prostředí 
- ekonomika a financování 
- spolupráce se sociálními partnery a prezentace školy 

 

Do koncepce rozvoje  jsou zapracovány očekávané vlivy demografického poklesu 
žáků, kdy škola systematickým a soustavným naplňováním dílčích cílů, které vycházejí 
z definovaných východisek, tento dopad zmírňuje. 

 

Hlavním cílem školy je nabídka kvalitního vzdělávacího systému a maximální 
uplatnitelnost žáků na trhu práce nebo v dalším vzdělávání.  

 

 
Zřizovatel školy : Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 
Vedení školy : Ing. Szotkowski Roman  - ředitel 
   Ing. Rojčík Radomír   - ZŘPV 
   Mgr. Grzegorzewská Barbara - ZŘTV 
   Byrtusová Libuše   - ekonom školy 
 
www:   www.sos.jablunkov.cz 
 
Email :   sekretariat@sos.jablunkov.cz 
 
Školská rada : Ing. Rojčík Radomír – předseda 
   Ing. Volný Oldřich – zástupce školy  
   Mgr. Przepiorová Bohdana – zástupce z řad rodičů 
   Mgr. Sikora Lucyna - zástupce z řad rodičů 
   Mgr. Műllerová Terezie – zástupce jmenován Krajským úřadem 
   Ing. Kura Czeslaw, MBA - zástupce jmenován Krajským úřadem 
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B. Přehled oborů vzdělání 
 

Výuka ve třídách probíhala podle níže uvedených osnov: 
 
učební obory: 

 
Kuchař číšník 65-51-H/01 : 
 
2. A  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23  
3. A ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
 
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 :     
 
1. B  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
2. B  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
3. B  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
 
 
Opravář zemědělských strojů  41-55-H/01 : 
 
1. C    ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
2. C  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
3. C   ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
 
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 ve zkráceném denním studiu : 
 
1.G  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
2.G  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
 
 
 
studijní obory : 
 
Dopravní prostředky 23-45-M/01 :  
 
3.S  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23  
4.S  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 28.6.2007, č.j. 12 698/2007-23 
 
 
 
Nástavbové studium: 
 
Podnikání  -  64-41-L/51  
 
dálkové : 
 
3.D  ŠVP dle RVP, které vydalo MŠMT dne 6.5.2009, č.j. 9325/2009-23 
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Obory vzdělání s maturitní zkouškou 
 
 

 
Kód oboru 

 
název 

Stupeň 
vzdělání 

 
Forma 

Délka 
studia 

Nejvyšší 
povolený počet 

žáků 
2345M/01 Dopravní prostředky Střední s MZ denní 4 roky 120 

 
 
 

6441L/51 Podnikání Střední s MZ dálková 3 roky 180
 
 

Obory vzdělání s výučním listem 
 
 

Kód 
oboru 

název Stupeň vzdělání Forma Délka 
studia 

Nejvyšší 
povolený 

počet žáků 
6551H/01 Kuchař-číšník Střední        

s výučním listem
denní 3 roky 90 

2368H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Střední        
s výučním listem

denní 3 roky 90 

4155H/01 Opravář 
zemědělských strojů 

Střední        
s výučním listem

denní 3 roky 90 

2368H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

Střední        
s výučním listem

zkrácená
denní

1,5 roků 60 

 
 

C. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

 Ředitel Zástupci Učitelé TV
 

Učitelé PV 
a OV 

Provozní 
úsek 

Muži 1 1 5 8 2 
Ženy - 1 7 2 10 

celkem 1 2 12 10 12 

 
Učitelé – teoretické vyučování  
Teoretické vyučování ve škole zajišťovalo 14 vyučujících, z toho 1 ředitel, 1 zástupce ředitele.               
Kvalifikační předpoklady pro výkon zaměstnání splňovalo 13 vyučujících.  
 
Učitelé – praktické vyučování a odborný výcvik 
Praktické vyučování a odborný výcvik ve škole zajišťovalo 11 vyučujících, z toho 
1 zástupce ředitele.  Kvalifikační předpoklady zajišťovalo 11 vyučujících. 
 
Organizace využívá třístupňového řízení. 
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Seznam vyučujících a jejich úvazky ve školním roce 2017 – 2018 
- teoretické vyučování 

 

  zkr. hod. úvaz. zkr. hod. úvaz. vyuč. zkr. celkem   

  úv. SOŠ SOŠ úv. SOU SOU pov. úv. hod. úvaz. 

1. 1 8 0,429 1 11 0,571 19 2 19 1 

2.   3 0,143  16,5 0,786 21 19,5 0,929 

3. 1 4 0,238 2 14 0,762 18 3 18 1 

4. 4 6 0,476 7 4 0,524 10 11 10 1 

5.   8 0,381   13 0,619 21 21 1 

6.   11 0,524   10 0,476 21 21 1 

7.   0 0   9,5 0,452 21 9,5 0,452 

8.   3 0,143   7,5 0,357 21 10,5 0,5 

9.   5 0,238   15 0,714 21 20 0,952 

10.   6 0,286   15 0,714 21 21 1 

11.  5 2 0,333 12  2 0,667 4 17 4 1 

12.  2 0,095  19 0,905 21 21 1 

13.   1,5 0,071   2 0,095 21 3,50 0,167 

14.   6 0,286   15 0,714 21 21 1 

15.   5,5 0,262   5,5 0,262 21 11 0,524 

celkem  71 3,905  159 8,618   230 12,524 
 
 

- praktické vyučování a odborný výcvik zajišťovalo 11 osob s  
úvazkem: odborná praxe – 0,4 
                 odborný výcvik – 7,6 
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D. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2017/18 
 

kód oboru Název oboru Forma 

vzdělání 

Počet přijatých 

žáků 

Ke studiu k 30.9.2018 

nastoupilo 

2368H/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel 

denní 14 11 

4155H/01 Opravář 

zemědělských strojů 

denní 18 18 

2368H/01 Mechanik opravář 

motorových vozidel 

denní 

(zkrácená) 

15 9 

23-45-M/01 Dopravní prostředky Denní 10 10 

Celkem   57 48 

 

 
E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 
Ve školním roce 2017/2018 se vzdělávalo ve škole  186 ?   žáků , a to v 11 třídách denního 
studia a  1 třídě dálkového nástavbového studia. Teoretické vyučování probíhalo ve dvou 
budovách školy, praktické vyučování v dílnách OV a smluvních pracovištích. Dálkové 
nástavbové studium probíhalo vždy v pondělí v odpoledních hodinách. 
Hospitační činnost byla zaměřena hlavně na realizaci ŠVP, vedení pedagogické dokumentace, 
dodržování školního a klasifikačního řádu. Na konci školního roku bylo provedeno hodnocení 
odučených hodin a naplněnost učebních osnov. Osnovy jednotlivých předmětů byly splněny, 
učivo odučeno, aktivity v oblasti odborných exkurzí a výchovně vzdělávacích akcí proběhly 
dle ročního plánu školy. Ve školním roce 2017/2018 vyučování ve všech třídách probíhalo       
dle školních vzdělávacích programů. Realizace ŠVP byla celoročně sledována a projednávaná 
v předmětových komisích. Na základě poznatků byly navrženy úpravy ŠVP. Výsledky 
průměrných dosažených výsledků vzdělávání a absence jednotlivých tříd jsou uvedené                  
v tabulce a graficky znázorněné v přiložených grafech. Grafy jsou rozdělené podle oborů 
vzdělávání. 
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Učňovské obory  

celkový průměrný prospěch činil  -  1. pololetí     2,92        2. pololetí    2,81 
   

U jednotlivých učňovských oborů : 
Kuchař-číšník                       2,64                        2,61         

  Mechanik opr.motorových vozidel                       2,86                             2,84 
    Opravář zemědělských strojů             3,00                             2,89 

  Mech.opr.mot.voz. – zkrácená forma           2,81            2,49 

              

  celková průměrná absence činila  -  1. pololetí   103,8       2. pololetí    109,7 
           neoml.      17,5                      20,9 
U jednotlivých učňovských oborů : 
  Kuchař-číšník                    79,34                    100,93         
  Mechanik opr.motorových vozidel                     119,51                          174,18 
    Opravář zemědělských strojů             96,14            124,86 

  Mech.opr.mot.voz. – zkrácená forma           81,75             

 

Studijní obor   

celkový průměrný prospěch  činil -  1. pololetí     2,60          2. pololetí    2,57 

  celková průměrná absence činila  -  1. pololetí   94,57         2. pololetí   78,24 

 

Dálkové nástavbové  studium       

celkový průměrný prospěch     1. pololetí      2,88           2. pololetí  2,67 
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Ve školním roce 2017/2018 maturitní zkouška proběhla dle platných předpisů.  
 
 
Profilová část MZ : 
 
Podnikání 
Ekonomika                - ústní zkouška 
Marketing a management    -      maturitní práce s obhajobou 
Účetnictví      - písemná maturitní zkouška 
 
 
Silniční doprava 
Výroba a logistika     - ústní zkouška  
Mechanika, silniční vozidla    - písemná zkouška 
Opravy a údržba vozidel, praxe   - maturitní práce s obhajobou 
 
Společná část MZ : 
 
Český jazyk a literatura          - ÚZ, DT, PP 
Anglický jazyk  (volitelný)          - ÚZ, DT, PP 
Matematika    (volitelný)          - DT 
 
 
K řádné maturitní zkoušce v jarním termínu školního roku 2017/2018 se přihlásilo celkem         
23 studentů denního a 6 dálkového studia, k  MZ přistoupilo 14 denního a 3 studenti dálkového 
studia,  z toho 7 studentů prospělo, 7 neprospělo (denní studium), 3 studenti dálkového studia 
prospěli.  Opravné zkoušky konalo 6 studentů, z toho 2 prospěli, 4 neprospěli. 
V podzimním termínu k řádné MZ přistoupili 4 studenti denního studia 1 studentka dálkového 
studia, u maturitní zkoušky 4 studenti uspěli, 1 student neprospěl.   Opravné zkoušky konalo    
7 studentů , z toho 1 prospěl a 6 neprospělo.      
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2017/2018    

          

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

2345M/01 řádný 7 0 7 2,9 3 0 1 2,85 

opravný 1 0 3 3,2 1 0 6 3,29 

6441L/51 

dálkové 

řádný 3 0 0 2,26 1 0 0 3,6 

opravný 1 0 1 2,96 0 0 0 0 

 

 
 

Přehled výsledků MZ v řádném termínu jarním 2018  

       

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo/ neko

přihlášených maturujících DT PP 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 
2345M/01 23 14 8 19 

6441L/51 6 3 3 4 

AJ 
2345M/01 18 12 9 11 

6441L/51 5 3 3 3 

M 2345M/01 5 2 0 - 

RJ 6441L/51 1 0 - - 

          

Pr
of

ilo
vá

 

OAD, OP 2345M/01 23 14 - - 

VL 2345M/01 23 14 - - 

SV, ME 2345M/01 23 22 - 17 

Ú 6441L/51 6 3 - 3 

E 6441L/51 6 3 - - 

MM 6441L/51 6 3 - - 
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Přehled výsledků MZ v řádném termínu podzimním 2018  

       

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo/ uzn

přihlášených maturujících DT PP 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 
2345M/01 6 4 3 0/4 

6441L/51 2 1 1 1 

M 6441L/51 1 0 - - 

AJ 2345M/01 6 4 4 4 

AJ 6441L/51 1 1 1 1 

          

Pr
of

ilo
vá

 

OAD, OP 2345M/01 6 4   

VL 2345M/01 6 4   

SV, ME 2345M/01 6 4  2/2 

E 6441L/51 2 1   

MM 6441L/51 2 1   

Ú 6441L/51 2 1  1 

       

 
 
 

Porady učitelů a pedagogické rady probíhaly pravidelně a jsou o nich vedeny zápisy. V předmětových 
komisích byly projednávané aktuální problémy, realizace ŠVP, odborné exkurze, výchovně-vzdělávací  
programy apod. Maturitní komise se zaměřila na sledování novinek z Cermatu, přípravě na profilovou  
část MZ a zhodnocení výsledků maturitní zkoušky 2017/2018.  
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Zhodnocení výsledků v odborném výcviku za školní rok 2017/2018 
 

  Školní rok 2017/2018 proběhl podle celoročního plánu. Odborný výcvik byl plněn ve  školních dílnách OV a  na 

smluvních pracovištích dle předem stanoveného harmonogramu.  

Smluvní pracoviště školy 

Třída  Smluvní pracoviště 

1.A  ‐‐ 

2.A  Hotel Grůň Mosty u Jablunkova 

Penzion Beskydka, Dolní Lomná 

Restaurace Mánes Dolní Lomná 

Restaurace ‐ Rybárna „Stern“ s.r.o. Jablunkov 

Školní jídelna Jablunkov 

3.A  Hotel Grůň Mosty u Jablunkova 

Mateřská škola Vendryně, příspěvková organizace 

Školní jídelna Jablunkov 

Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace 

1.G  Pneu Profi, Třinec 

Jeřáby – BESTA s.r.o. 

Autoopravna Jaroslav Macura Hrádek 

1.B  ‐‐ 

2.B  PRO NORTH CZECH a.s. Třinec 

Autoservis Martynek 

SALU Systems, s.r.o. Jablunkov 

AUTOBOP Český Těšín 

Dalibor Bulawa Jablunkov 

OLZA s.r.o., Jablunkov 

Roman Tomiczek, servis Peugeot Citröen Český Těšín 

Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

 

3.B  PRO NORTH CZECH a.s. Třinec 

Autoservis Martynek Hrádek 

CARS‐SERVIS s.r.o. Čadca 
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DOPRAVA TŽ a.s. Třinec 

JaMiCar – Jakub Mikulok 

Kohut Třinec a.s. Třinec 

AUTOSERVIS Petr Musiolek, Třinec 

SALU Systems, s.r.o. Jablunkov 

Michalik Marcel, autokarosárna a lakovna Třinec 

U Daniela s.r.o. Skalité 

1.C  Agricoop a.s., Oldřichovice 

Ekofarma Stefková Renáta Jablunkov 

PAMICAR s.r.o. Třinec 

Worek Jindřich s.r.o. Bocanovice 

2.C  Berndorf a.s., Bystřice 

DOPRAVA TŽ a.s. Třinec 

NETIS a.s. Návsí  

AUTOBOP Český Těšín 

Farma Szmek Oldřichovice 

OLZA s.r.o., Jablunkov 

PRO NORTH CZECH a.s. Třinec 

Skupień Karel Písek 

Zowada s.r.o. Návsí 

3.C  NETIS a.s. Návsí 

Agricoop a.s., Oldřichovice 

DOPRAVA TŽ a.s. Třinec 

Konderla David Hrádek 

Autoservis Stanislav Raška 

Berndorf a.s., Bystřice 

PRO NORTH CZECH a.s. Třinec 

Stonawski Václav Písek 

U Daniela s.r.o. Skalité 
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Celoroční plány odborného výcviku byly u všech skupin a ročníků splněny. Odborný výcvik byl narušován    
 pouze absencí žáků, která byla vysoká zejména u některých jedinců. S těmito jedinci byl prováděn pohovor,  
byli pozváni rodiče za účasti výchovného poradce, ZŘTV a třídního učitele. Zástupce ředitele pro OV zapisoval 
 absenci týdně dle seznamů jednotlivých tříd do třídních knih.   

V oblasti bezpečnosti práce došlo na odborném výcviku k 11 poranění (z toho 4 registrované 
 úrazy). V oblasti vybavení OOPP nebyly zjištěny žádné zjevné závady. Žáci i pracovníci  
SOŠ a SOU tyto ochranné pomůcky používali v plném rozsahu, pomůcky byly řádně udržovány. 
 

  Kontrolní a hospitační činnost byla prováděna v souladu s plánem a to ZŘPV.  
Závěrečné zkoušky 
Proběhly v termínu stanovené vyhláškou a dle zpracovaného harmonogramu. Závěrečné zkoušky se konaly  
u tří učebních oborů a to: 
 

Kuchař-číšník – třída 3.A 

Mechanik opravář motorových vozidel – třída 3.B 

Opravář zemědělských strojů – třída 3.C 

 

 

Výsledky závěrečných zkoušek byly následující: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět  Počty známek  Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy 3.A  závěrečná zkouška 2017/18

řádný termín 

Třídní učitel:  Počet žáků celkem:Mgr. Kajzarová Anna    11

z toho   dívek:    7 chlapců:    4 

    -  2  5  4  -  3.182Písemná zkouška 
  2  5  2  2  -  2.364Praktická zkouška z odborného výcviku   
  4  3  2  2  -  2.182Ústní zkouška   

 
Celkový průměrný prospěch  2.576

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

0

11

0

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0nehodnocen 
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Předmět  Počty známek  Průměr 
  1  2  3  4  5  -

Přehled prospěchu třídy 3.B  závěrečná zkouška 2017/18 

řádný termín 

Třídní učitel:  Počet žáků celkem:Ing. Volný Oldřich    19

z toho   dívek:    2 chlapců:   17 

    -  2  5  6  5  1 3.778Písemná zkouška   

  5  4  8  2  -  - 2.368Praktická zkouška z odborného výcviku  

  1  6  5  7  -  - 2.947Ústní zkouška   

Celkový průměrný prospěch  3.018

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

0

13

6

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0nehodnocen 

Předmět  Počty známek  Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy 3.C  závěrečná zkouška 2017/18 

řádný termín 

Třídní učitel:  Počet žáků celkem:Mgr. Sikorová Kateřina     9

z toho   dívek:    0 chlapců:    9 

    -  2  3  2  2  3.444Písemná zkouška   
  1  3  3  2  -  2.667Praktická zkouška z odborného výcviku   
  3  2  2  2  -  2.333Ústní zkouška   

Celkový průměrný prospěch  2.815

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

0

7

2

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0nehodnocen 
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Svařování 

Na SOŠ a SOU proběhlo celkem 7 kurzů z toho 2 (pro 10 žáků) ve svařování plamenem, 2 (pro 7 žáků) ve svařování 
elektrickým obloukem, 2 (pro 11 žáků) ve svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře a 1 (pro 7 žáků) 
ve stehování el. obloukem v ochraně plynu tavící se elektrodou.  Z celkového počtu žáků ve 2. B 7 žáků získalo 
svářečský průkaz  ve svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře. Ze třídy 2.C 3 žáci získali svářečský 
průkaz v metodě elektrickým obloukem a 7 žáků získalo svářečský průkaz v metodě elektrickým obloukem 
v ochranné atmosféře. Ve třídě 3.C 9 žáků získalo sv. průkaz v metodě sv. plamenem.  

 

Řízení motorových vozidel 

Přehled žáků, kteří absolvovali výcvik 

 
 

Třída B+C B+C+T RB/C RC/D 

 

Ukončilo 
zkouškou 

Nedokončilo Poznámka 

 

 

3S 

 

 

 

17 

    

2 

 

1 

14 pokračují ve 
výcviku 

1 zdrav. důvody 

 

 

1G 

 

 

 

 

  

8 

  

1 

 

2 

5 pokračují ve výcviku 

2 ukončili studium 

 

3C 

 

 

  

11 

   

11 

 

 

 

 

3B 

 

 

 

19 

  

 

  

15 

 

2 

2 opakují ročník 

2 ukončili studium 

 

2G 
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F – Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů, výchovné poradenství 
 
Výchovné poradenství 
Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnilo celkem 73 výchovných komisí, které byly 
realizovány zejména pro vysokou neomluvenou absenci a záškoláctví. Dále bylo řešeno 
nevhodné chování žáků a jiná porušení školního řádu. 27 případů bylo uzavřeno 
podmínečným vyloučením ze studia. Byla udělena i další kázeňská opatření jako důtka 
ředitele školy, domluva, doporučení atd. Rovněž byla vedena řada výchovných pohovorů 
třídního učitele za přítomnosti výchovného poradce, kde byly řešeny méně závažné přestupky 
proti školnímu řádu. 
 
V evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo v tomto školním roce evidováno 
8 žáků. 2 žáci byli v péči PPP pro specifické poruchy učení. Přehled žáků s těmito poruchami 
či jinými obtížemi byl k dispozici všem pedagogickým pracovníkům. V průběhu roku byl 
aktualizován a žáci, kteří měli neplatnou zprávu z pedagogicko - psychologické poradny, byli 
posíláni na kontrolní vyšetření. Dva žáci byli v péči SPC. Úzká spolupráce probíhala zejména 
s  SPC ve Frýdku-Místku, které se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání žáků se 
sluchovým postižením. Dva žáci s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2 byli 
vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. 
 
Studenti maturitních ročníků byli informováni o možnostech pomaturitního studia na VŠ a 
VOŠ. Byly jim sděleny některé důležité informace, týkající se přijímacího řízení, např. 
termíny podání přihlášek, přípravné kurzy, konání Národní srovnávací zkoušky atd. 
Rovněž žáci třetích ročníků učebních oborů byli informování o možnostech nástavbového 
studia a přijímacím řízení. 
Koncem školního roku se uskutečnila přednáška pro vycházející žáky s pracovnicí Úřadu 
práce Jablunkov. Rovněž byla realizována přednáška pracovníka Rekrutačního pracoviště 
Ostrava pro zájemce o studium na vojenské škole a pro zájemce o přijetí do služebního 
poměru vojáka z povolání. 
V součinnosti s metodikem primární prevence byly pro žáky zajišťovány odborné přednášky 
zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Výchovný poradce rovněž spolupracuje 
s orgány sociálně-právní ochrany dětí, policií ČR, úřadem práce a dalšími institucemi. 
Činnost výchovného poradce je naplňována i dalšími poradenskými, preventivními a jinými 
aktivitami s žáky, rodiči, vyučujícími a vedením školy. 
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Naplňování cílů primární prevence sociálně patologických jevů 
šk. rok 2017/2018 

Pro naplňování cílů minimálního preventivního programu (MPP) byly stanoveny jednotlivé 
dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle: 
- výchova ke zdravým životním stylům, životní prostředí 
- klima ve třídě (škole), vztahy (sociálně patologické jevy) 
- rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

 Dílčí preventivní aktivity v jednotlivých oblastech primární prevence ve školním roce 2017/2018: 
 

Kázeňské přestupky žáků jsou řešeny  průběžně prostřednictvím výchovných opatření u 
výchovné komise.  

Informovanost školy, rodičů, žáků se realizuje průběžně prostřednictvím webového portálu a 
aplikace „Bakalář“ 

 OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE  A DÍLČÍ AKTIVITY  (školní rok 2017/2018) 

 
Bezpečnost a 

ochrana zdraví 
(policie, doprava, 

chování) 

Klima třídy 
(kolektiv, šikana, 

kyberšikana, agrese, 
spolupráce) 

Návykové a 
psychotropní látky

(závislost, drogy, 
alkohol, cigarety, 
trestní činnost) 

Mezilidské vztahy 
(láska, přátelství, úcta, 

hodnoty, autorita, 
sexualita, nemoci) 

Klima školy 
spolupráce, aktivity, 

kultura, sport, 
zábava 

Informovanost 
(škola, žáci, rodiče)
SRPŠ, Školská rada 

D
íl

čí
 a

kt
iv

it
y 

Školení 
bezpečnosti a 

ochrany zdraví, 
školního řádu 

4.9.2017 

Adaptační pobyt 
„poznej sám sebe“ 

1.A, 1.B, 1.C, 
5.-6.9.2017 

Primární prevence
Drogy, závislost, 

alkohol 
21.6..2018 

Adaptační pobyt 
„poznej sám sebe“

1.A, 1.B, 1.C, 
5.- 6.9.2017 

Sportovní kurz 
2.A, 2.B, 2.C 

18.9.-19.9.2017 

Oborové třídní 
schůzky 

4.10.2017 

Bezpečnost v 
dopravě 

„na vlastní kůži“ 
6.9.2017 

Bezpečí na 
internetu 

Kyberšikana 
24.4.2017 

 
Pomoc lidem 
„Daruj krev“ 

8.9.2017 

Divadlo pro 
školu 

1.C, 2.A, 2.B, 2.S, 
3.S, 4.S 

27.9.2017 

Školská rada 
24.10.2017 

Školení BOZP a 
PO 

19.10.2017 

1984 aneb 
Velký bratr Tě 

sleduje 
20.11.2017 

 

Pomoc lidem 
„72 hodin -  

podané ruce“ 
12.10.2017 

Týden řemesel 
společná práce 
2.-6.10.2017 

Třídní schůzky 
15.11.2017 

 

Skryté nebezpečí 
internetu 

2.A,  2.B, 2.C, 
26.3.2018 

 

Krvavé jahody 
beseda 

Věra Sosnarová 
10.11.2017 

Divadlo fyziky 
zvuk, světlo, teplo 

24.1.2018 

Úřad práce 
uplatnění 
5.4.2018 

   
Pomoc lidem 
„Daruj krev“ 

12.1.2018 

„Den Země“ 
1A, 1B, 1C, 1S, 
2A, 2B, 2C, 2S, 

3S 
16.4.2018 

Třídní schůzky 
25.4.2018 
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G. Přehled DVPP ve školním roce 2017/2018  na SOŠ a SOU  
podnikání a služeb Jablunkov,  příspěvková organizace 

 
 Název akce Počet osob 

1. Výchovné poradenství 1 

2. Cizí jazyky 1 

3. Krajská konference ICT 1 

4. Management maturitní zkoušky 2018 2 

5. Školení - Erasmus 6 

6. Školení - Erasmus 2 

7. Rozvoj jazykových dovedností pomoci digitálních technologií 2 

8. Erasmus 5 

9. Školení - fyzika 2 

10. Green wheels – školení k elektromobilitě 2 

11. Elektromobilita - Bratislava 2 

12. Bosch 2 

13. AD Technik – geometrie náprav traktorů 2 

14. Kurz svařování metodou 141 1 

 
 
 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

  Rekvalifikace 

  Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

x   Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

  Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

  Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

  Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

  Vzdělávání seniorů 

  Občanské vzdělávání 

  Čeština pro cizince 

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

  Jiné – vypište:……………………………. 
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H. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  
 

 
Adaptační kurz      adaptační kurz je organizován pro první ročníky. Ve školním roce  

2017/2018  kurz se konal v horské chatě Skalka ve dnech 5.9.-
6.9.2017. Žáci pod vedením třídních učitelů  poznávali svůj nový 
třídní kolektiv, byli seznámení se školním řádem, studijním plánem  
na školní rok, charakteristikou svých učebních oborů, mimoškolní 
aktivitou školy. Pedagogové pod vedením výchovné poradkyně 
doplnili program o sportovně zábavné aktivity. Akce byla velmi 
zdařilá a splnila svůj účel. 

 
Lyžařský výcvik Ve školním roce 2017/2018 lyžařský výcvik pro první ročníky          

z důvodu malého zájmu ze strany žáků se nekonal.    
         
Odborná praxe  na základě vypracovaných ŠVP proběhla následující odborná praxe : 

3.S - souvislá týdenní odborná praxe v určeném podniku a ve školních 
dílnách  

         
            
Projektové dny Projektové dny byly hlavně zaměřeny na odborné předměty –                

výroba  a logistika a projektové řízení (3.S, 4.S). Cílem bylo prakticky 
ověřit metody a poznatky získané v teoretickém vyučování.  

 Den Země – ve spolupráci s MÚ, odborem životního prostředí 
v Jablunkov, žáci uklízeli určená prostranství na území města – 
16.4.2017 

 Turistický den – 29.6.2017 - učitelé TV zorganizovali celoškolní 
turistický výšlap, během kterého žáci plnili různé úkoly z oblasti fyzické 
zdatnosti, první pomoci, orientace v terénu apod. 

 
Sportovní kurz 18.9.2017 – 22.9.2017 
 Sportovní kurz byl realizována pro 2. ročníky učňovských  oborů. Náplní 

kurzu bylo plnění témat ŠVP  doplněné turistickými výšlapy, cyklistikou, 
vodáctvím na řece Olze ve Věřňovicích. Z důvodu velmi nepříznivého 
počasí, sportovní kurz pokračoval v červnu 2018 (25.6. – 27.6.). 

 
Den Země 16.4.2018 
 
Chmelová brigáda 3.5.2018 – 11.5.2018 
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Odborné exkurze 

datum Popis akce třídy
10.10. ProNorth 1.B 
18.10. Svět techniky Ostrava 3.S, 4.S
19.10. ProNorth 1.C 
2.11. AB Autoboss Český Těšín 3.C 
9.11. AB Autoboss Český Těšín 1.G 
20.11. Kavárnička u Chaloupky, domácí pražírnička - Hrčava 3.A 
24.11. Hotel Zámeček Ostrava Zábřeh 2.A 
8.12. ProNorth 1.G 
1.3. Klimatizace, Vyvažování kol, Geometrie, TPMS 1.3.2018
13.3. Motokáry Steelring Třinec 4.S 
10.4. Třinecké železárny 3.B 
12.4. Agrosalón Brno 1.C,2.C,3.C
13.4. HZS - Třinec 1.B 
17.4. Třinecké železárny 1.C, 3.C
18.4 Třinecké železárny 2.B 
20.4. Motokáry Steelring Třinec 3.B, 3.S
24.4. Třinecké železárny 1.B, 2.C
7.5. Zámek Zábřeh - Ostrava 3.A 
31.5. Linde Ostrava 2.C 
8.6. ČOV Návsí 1.B, 1.C
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Kulturní  a vzdělávací akce 

datum Popis akce třídy
7.9.2017 Na vlastní kůži – bezpečnost v dopravě pro žáky ZŠ v Českém Těšíně  výběr žáků 

27.9.2017 Divadélko pro školy  
Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury 

1.C, 2.A 
2.B. 2.C, 
3.S, 4.S

12.10.2018 The Action - bezpečnost v dopravě (Ostrava) 1.G 

12.10.2017 72  hodin - podané ruce   - Charita Jablunkov  3.S 

18.10.2017 Odborná exkurze - Svět techniky Ostrava 3.S, 4.S 

20.10.2017 Envofilm Český Těšín 1.B, 1.C 

10.11.2017 Krvavé jahody - beseda  s paní Věrou Sosnarovou. Češkou, která prožila 
18 let v sibiřském gulagu.

3.S, 4.S 

13.11.2017 Odborník z praxe ve výuce Executive cheef – Hotel Vitality 2.A 

21.11.2017 Divadelní představení 
1984 ANEB VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE !

3.S, 4.S 

7.–8.12.2017 
23.4. – 24.4. 

Kurz Carvingu kuchař 
číšník 

14.12.2017 Filmové představení - ANDĚL PÁNĚ 2 všechny 

17.1.2018 Slavnostní zahájení provozu nabíjecí stanice elektromotorů zájemci 

24.1.2018 Úžasné divadlo fyziky - zvuk a světlo 3.B,  
3.S, 4.S

24.1.2018 Úžasné divadlo fyziky - teplo a chlad 1.B, 1.C, 
2.C

1.3. 2018 AD Technik - Klimatizace, Vyvažování kol, Geometrie, TPMS 2.B, 3.B 

26.3.2018 Skryté nebezpečí internetu – přednáška 2. ročníky 

  5.4.2018 Přednáška - ÚP Jablunkov 3. A, 4.S 

14.5. – 18.5. Barmanský kurz 2.A, 3.A 

19.4.2018 Divadélko pro školy - Fenomén Karel Čapek 2., 3. roč. 
3.S, 4.S

18.5., 21.5. Kurz baristů 2.A, 3.A 

31.5.2018 Vojenská škola – přednáška 1.G, 
3.B, 3.C

1.6. DEN DĚTÍ – Skalité – prezentace školy výběr žáků 

21.6.2018 Protidrogová přednáška 1.B, 1.C 

22.6.2018 Ekologický dokument – PLASTY 1.B, 1.C, 
1.G, 2. roč.

20.6.2018 Kulturní vystoupení  - MÚ Jablunkov     hudební 
skupina
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Soutěže        SUDOKU – školní kolo      8.11.2017 
       Olympiáda ČJ – školní kolo     6.12.2017  
    Vánoční turnaj – stolní tenis   21.12.2017 
    Olympiáda ČJ – okresní kolo   29. 1. 2018 
     
    Automechanik Junior    26. 2. 2018 
    AHOL CUP 2018 Ostrava   28. 2. 2018 
    Soutěž zámečníků – Pszczyna  23. 3. 2018 
    Zlatý pohár Linde      24. – 25. 4. 2018 
    Řemeslné hry       10.5.2018 
    Opravář zemědělských strojů       9. – 10. 5. 2018 
            
Daruj svou krev do projektu Daruj krev se školou ve školním roce 2017/2018             

se zapojilo celkem  22 žáků  a 1 učitelka. 
 08.9.2017 – 6 žáků + pedagog 
 13.1.2018 – 13 žáků + pedagog 
 18.5.2018 -  3 žáci + pedagog 
 
Třídní schůzky oborové třídní schůzky pro 1. ročníky – 04.10.2017 
    třídní schůzky – 15.11.2017 

třídní schůzky – 25.04.2018 
 
     
    
Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní 
zkouškou 
    

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 
vzdělání  

název skupiny oborů vzdělání *  

úspěšnost percentil percentil  přidaná 
hodnota 

Jazyk český 72,4 9 12 4. stupeň 
Matematika 42,6 8 3 4. stupeň 
Jazyk anglický 47,5 5 4 4. stupeň 

 
   

I. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

Na SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov proběhla inspekční činnost v termínech  
1. až 7.6.2018 a 14. – 18.6.2018. Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení 
školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání podle § 174 odst. 2 písmeno d) školského zákona, se zaměřením na 
organizaci a průběh ukončování středního vzdělávání závěrečnou zkouškou. 
 

Kontrolní zjištění: „Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů“. 
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J. Rozbor hospodaření školy 
 

Rozbor hospodaření  za rok 2017 
 
Organizace za kalendářní rok 2017 ukončila hospodaření s kladným hospodářským výsledkem 
ve výši 125 942,90 Kč.  
Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1400 ze dne 27.6. 2017 stanovila všem 
příspěvkovým organizacím kraje odvětví školství závazný ukazatel – vyrovnaný případně 
mírně přebytkový hospodářský výsledek hospodaření za rok 2017. Jelikož příspěvky na provoz 
zřizovaným organizacím byly navrženy tak, aby kryly rozdíl mezi předpokládanými výnosy a 
předpokládanými náklady, byl naší organizaci pro rok 2017 stanoven mírně přebytkový 
výsledek hospodaření do výše 300 000,-Kč celkem za organizaci, z toho v hlavní činnosti 
maximálně do výše 100 000,-Kč. 
Dle čl. 8 odst. (1) platných Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly 
zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem (dále jen Zásad), je výše mírně 
přebytkového hospodaření výsledku hospodaření stanovena odvětvovým odborem pro každý 
rozpočtový rok zvlášť. Závazný ukazatel byl dodržen. 
 
Rozpis hospodářského výsledku dle jednotlivých činností : 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti :        ztráta    - 119 952,79 Kč 
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:  zisk       + 245 895,69 Kč 
Výsledek hospodaření celkem :                     zisk       + 125 942,90 Kč 
 
Hospodaření organizace  je sledováno v hlavní a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny. 
 
Financování hlavní a doplňkové činnosti je vedeno odděleně. 

Hospodaření v hlavní činnosti je sledováno pod položkami: 

1. příjmy – výnosy 

2. výdaje, náklady neinvestičního charakteru 

3. výdaje investičního charakteru 

ad 1. Příjmy – výnosy 

Finanční prostředky jsou členěny z hlediska zdrojů: 

 dotace od zřizovatele 

 dotace státního rozpočtu 

 dotace z odboru evropských projektů 

 vlastní příjmy 

ad 2. Výdaje, náklady neinvestičního charakteru 

Finanční prostředky jsou členěny dle finančních toků: 
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 dotace ze státního rozpočtu (přímé náklady, ONIV, ostatní ONIV a účelové 
prostředky) 

 příspěvek na provoz 

ad 3. Výdaje investičního charakteru 

Výdaje  slouží  na  rekonstrukce,  modernizace,  pořízení  či  nákup  dlouhodobého  hmotného, 

nehmotného majetku. Finanční prostředky jsou členěny z hlediska zdrojů: 

 dotace od zřizovatele do investičního fondu 

 vlastní zdroje 

ad 1)   Výnosy v hlavní činnosti 

Celkové výnosy z hlavní činnosti činily za sledovaný rok  22 734 382,59 Kč. 

Většina příjmů jsou výnosy z prodeje služeb. Na příjmy v organizaci měly vliv i vlastní zdroje 

jako  produktivní  práce  žáků,  které  byly  použity  na  čerpání  nákladů  v  hlavní  činnosti  tj.  na 

energie, nákup učebních pomůcek, atd..  

Výnosy vlastní činnosti organizace za rok 2017 : 1 560 276,00 Kč 

Přehled vlastních příjmů, které měly vliv na docílení hospodářského výsledku (v Kč):  

Stravné žáků  291 956,00

Stravné zaměstnanců  155 288,00

Produktivní práce žáků  27 383,81

Výnosy za výuku od organizací  855 166,00

Výnosy z prodeje materiálu   27 001,00

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a prodeje majetku   0,00

Ostatní výnosy 
z toho: 

203 482,00

Čerpání rezervního fondu  15 000,00

Proúčtování oprav do investičního fondu       150 000,00

Výnosy z pojistných události  0,00

Ostatní příjmy (úroky, opisy vysvědčení)   38 482,00
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ad 2)   Náklady – rozbor čerpání prostředků hodnoceného roku 

Celkové náklady z hlavní činnost činily za sledovaný rok 22 854 335,38 Kč. 

Největší  položku  tvořily  náklady  na  platy,  včetně  zákonných  sociálních  pojištění,  ostatních 

sociálních nákladů, a to 14 982 682,60 Kč.  

Dalšími  rozhodujícími  položkami  nákladů  byla  spotřeba  materiálu,  opravy  a  udržování, 

spotřeba energií a služby. 

 

Přehled důležitých nákladových položek 

Spotřeba materiálu celkem 

z toho: 

1 409 691,53

Spotřeba potravin  490 087,76

OOPP – oděv, obuv pro žáky  95 569,36

Spotřeba všeobecného materiálu  149 675,54

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 2 999,‐Kč neevid.v podr.evidenci   77 173,97

DDHM vč učebních pomůcek do 2 999,‐Kč evidované v podr.evidenci  137 933,47

PHM, maziva  197 250,15

Kancelářské potřeby  35 315,30

Čistící prostředky  55 936,52

Prostředky na úklid  18 264,89

Knihy, tiskoviny, předplatné  19 928,30

Materiál pro opravy  121 440,47

Ostatní materiál (tiskopisy, prádlo, zdravotnický materiál)  11 115,80

Komentář k položkám:  

Nákup  drobného  dlouhodobého  hmotného majetku  vč.  učebních  pomůcek  do  2  999,‐Kč 

evidovaných v podrozvahové evidenci : 137 933,47 Kč. 
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V hodnoceném roce byly nakoupeny pro výuku žáků učební pomůcky – zvedák, přítažník nýt, 

momentový klíč, dálkoměr, manipulační kleště, výrobník cukrové vaty, šejkr, karafy a ostatní 

drobný majetek. 

PHM a maziva : 197 250,15 Kč 

Spotřeba PHM za rok 2017 se snížila oproti roku 2016 o částku 33 403,60 Kč z důvodu snížení 

počtu žáků a efektivnějšího využití automobilů.  

 

Spotřeba energie 

z toho: 

  877 385,90

Spotřeba studené vody  289 591,30

Spotřeba plynu  201 084,10

Spotřeba el. energie  386 710,50

Položka energií v rozpočtu organizace byla rozhodujícím faktorem. 

 

Spotřeba plynu: 201 084,10 Kč 

Objem  vynaložených  prostředků  na  tuto  položku  byl  ovlivněn  zateplením  obou  školních 

budov.  

Tabulka č. 3 

Přehled spotřeby plynu 

ROK  2015  2016  2017 

Spotřeba plynu m3  33 745 30 954 32 149

Spotřeba plynu v Kč  386 440,00 319 345,50 201 084,10

 

 

Tabulka č. 4 
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Přehled spotřeby el. energie 

ROK  2015  2016  2017 

Spotřeba el. energie 

MWh 

76,61 80,28 73,69

Spotřeba el. energie v Kč  321 558,000 371 144,00 386 710,50

Opravy a udržování nemovitého majetku:  2 777 190,10 Kč 

Objem vynaložených prostředků na tuto položku byl ovlivněn hlavně zajištěním hygienických 

podmínek dle vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Jedná se o opravy kanalizace, elektroinstalace 

v obou  školních  budovách,  rozsáhlejší  opravu  střechy  školní  budovy  na  ulici  Zahradní  102, 

oprava fasády budovy na ulici Školní 416 a tělocvičny. 

 

Kromě toho byly provedené i běžné opravy movitého a nemovitého majetku jako:  

opravy nábytku, obložení, opravy elektroinstalace, opravy podlahové krytiny, oprava brusek, 

svářeček, oprava inventáře ŠJ‐lednice a myčky, oprava vrat u školní budovy na ulici Zahradní a 

jiné drobné opravy. 

Opravy a udržování automobilů: 215 603,00 Kč 

Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení nákladů na opravy automobilů  o  154 641,00 Kč.  

Opravy a udržování 

z toho: 

3 057 192,10

Opravy a udržování nemovitého majetku  2 777 190,10

Opravy a udržování movitého majetku  64 399,00

Opravy a udržování automobilů  215 603,00

 

Cestovné  19 274,00

Náklady na cestovné se tvořily hlavně z odborných seminářů, školení a exkurzí v tuzemsku. 
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Služby celkem 

z toho: 

840 115,11

Poštovné  18 587,00

Internet  29 040,00

Telefonní poplatky  31 306,00

Nájemné   178 204,50

Služby zpracování dat  145 430,20

Drobný dlouh.nehmotný majetek do 60.tis.Kč  26 738,70

Likvidace odpadů  28 281,00

Nákup škol. služeb (autoškola)  12 100,00

Revize  136 593,13

Praní prádla  12 282,,00

Startovné, soutěže   5 250,00

Ostatní služby  216 302,58

 

Služby zpracování dat 

Náklady na softwarovou službu : 
upgrade programy:„Bakaláři“- pro kompletní školní administrativu, VISION/1 učebna-
program pro řízení provozu PC učebny, „MAUS“-zpracování účetnictví, Resk - „Platy“- 
přehledné vedení personálních údajů, modul-PartnerLink-nástroj pro elektronickou komunikaci 
s orgány státní správy a vybranými institucemi, Domény-internetové stránky,“Manažérské a 
evaluační studio“-komunitní síť na internetu, respondentní administrace a už.účty učitelů. 

 

Nájemné 

Hlavní položku tvoří nájemné kopírovacích strojů zn. „MINOLTA“ a nájemné za tlakové láhve. 
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Ostatní služby 

Hlavní položku tvoří zajištění služeb správy, údržby a servisu výpočetní techniky, kancelářské 

techniky,  čištění  kanalizací,  servis mycích  stolů  v  dílnách OV,  zpracování mezd,  zpracování 

daňové  přiznání  službou,  poradenská  činnost,  revize  a  odborné  prohlídky  komínů,  plynu, 

elektrického zařízení, hasicích přístrojů, STK, automobilů atd. 

Rozbor čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 
 
Provozní náklady ÚZ 0 – 3 925 000,-Kč 
Tyto provozní náklady byly použity do hlavní činnosti dle plánu. Finanční prostředky byly 
schváleny usnesením rady kraje č.2/28 ze dne 22.12. 2016. 
Plně vyčerpáno. 
 
Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ 205 – 654 000,-Kč 
Plně vyčerpáno. 
 
Účelové prostředky na posílení rozpočtu na platy z prostředku kraje ÚZ 131 – 
1 349 000,- Kč 
Rada Moravskoslezského kraje usnesením 12/933 ze dne 25.4. 2017 schválila naší organizaci 
podle § 12 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zvýšení 
závazného ukazatele příspěvek na provoz o účelové prostředky na řešení dopadu institucionální 
a odborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a 
zajištění nových kapacit.  
Plně vyčerpáno. 
 
Účelové neinvestiční prostředky na akci „Oprava střechy školní budovy na ulici 
Zahradní 102“, ÚZ 206 – 2 111 036,-Kč 
 
Tyto neinvestiční finanční prostředky byly schváleny Radou Moravskoslezského kraje svým 
usnesením č. 11/803 ze dne 11.4.2017 (ev.č .5709001351). Finanční prostředky byly použity 
na realizaci akce a bylo postupováno v souladu s aktuálním zněním „Zásad přípravy a 
realizace akcí reprodukce majetku Moravskoslezského kraje „ účinných od 1.1.2017, které 
jsou prováděcím předpisem k zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, 
které byly zřízeny krajem nebo nyly převedeny zvláštním zákonem. 
Celkové neinvestiční náklady na opravu činily celkem : 2 261 036,-Kč, z toho vlastní zdroje 
činily 150 000,-Kč financovány z investičního fondu, zdroj financování údržby a oprav. 
 
Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat 
V roce 2017 byl rozpis přímých výdajů řešen normativně na základě vyučovaných oborů. Tomu 

odpovídají neinvestiční výdaje (dále NIV) na jednoho žáka a z toho mzdové prostředky (dále 

MP) na jednoho žáka.  

Prostředků na platy vč. zákonných odvodů ze státního rozpočtu (MŠMT, stanovil zřizovatel a 

byly tvořeny z následujících toků:  

ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání – 12 001 295,00Kč 

ÚZ 33049 rozvojový program  
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„Podpora odborného vzdělávání v roce 2017“ – 334 897,00Kč 

ÚZ 33052 rozvojový program  

„Zvýšení platů pedagogických pracovníků  

regionálního školství v roce 2017 – 272 884,00Kč 

ÚZ 33073 rozvojový program 

„Zvýšení platů nepedagogických pracovníků“ 

Regionálního školství v roce 2017 – 99 090,‐Kč 

Prostředky na platy vč. zákonných odvodů celkem: 12 708 166,00Kč 

Účelové prostředky (dotace) za státního rozpočtu byly plně vyčerpány. 

Proběhlo finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu. Finanční prostředky přiděleny ze 

státního  rozpočtu  byly  vynaloženy  efektivně  vzhledem  k  jejich  poskytnutí,  bylo  dbáno  na 

hospodárné a účelné jejich využití. 

Prostředky na platy ‐ podíl mimotarifních složek: 

Odměny jako jeden z motivačních prvků aktivity zaměstnanců byly vyplaceny hlavně za měsíc 

říjen,  listopad  a  prosinec  2017.  Tímto  se  podařilo  organizaci  podpořit  většinu  aktivních 

zaměstnanců k činnostem, které nelze ocenit tarifním platem, nelze je popsat v pracovních 

náplních, ale pro činnost a rozvoj školy jsou nezbytné. 

Ostatní  složky  jako  příplatek  za  vedení,  zvláštní  příplatek,  platy  za  přímou  pedagogickou 

činnost  nad  stanovený  rozsah  prací,  organizace  se  řídila  stanoveným  zákonem  a  vnitřními 

mzdovými zásadami (směrnicemi).  

Závazné ukazatelé v oblasti přímých nákladů stanovené zřizovatelem nebyly překročeny. 

 

Limit počtu zaměstnanců stanovený zřizovatelem: 27,91 (Skutečnost 28,477) 

Limit byl překročen o 0,57 úvazku z důvodu zástupu dlouhodobých nemocenských. 

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

Okruhy doplňkové činnosti 

Organizace na základě zřizovací listiny ev. č. ZL/296/2001, dodatek č. 9 má povolené tyto 

okruhy doplňkové činnosti: 
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1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných 
vzdělávacích akcí včetně zprostředkování. 

2. Hostinská činnost. 

3. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a 
školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

4. Obráběčství. 

5. Silniční motorová doprava osobní a nákladní. 

6. Pronájem majetku. 

7. Provoz autoškoly. 

8. Svářečské kurzy včetně přezkoušení. 

9. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 

10. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

11. Zámečnictví 

12. Kovářství, podkovářství. 

      Z těchto výše uvedených okruhů doplňkové činnosti, organizace provozuje pouze tyto 

okruhy: 

 

‐ Hostinská činnost 

‐ Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol  

‐ Pronájem majetku 

‐ Provoz autoškoly 

‐ Svářečské kurzy včetně přezkoušení 

            ‐ Zámečnictví  

   

      Hostinská činnost 

      S účinnosti od 1.9. 2012 produktivní práce žáků obor kuchař‐číšník jsou vedeny v doplňkové  

činnosti, která je schválená zřizovatelem a vymezená ve zřizovací listině jako   „Hostinská 

činnost“. 

     Organizace má živnostenský list k provozování této činnosti. 

     Hlavním cílem této oblasti je zdokonalení výuky žáků oboru kuchař‐číšník tj. prohlubování  

     a upevňování dovednosti žáků. V této činnosti škola úzce spolupracuje s osobnostmi v 

     oblasti hotelového marketingu a tím zaručují kvalitu a profesionalitu pořádaných  

     gastronomických akcí. 
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      Stravování cizích strávníků  

      Organizace  zabezpečuje  stravování  pro  cizí  strávníky.  Jsou  to  fyzické  i  právnické osoby. 

Strávníci  si  můžou  vybrat  oběd  ze  dvou  druhů  jídel.  I  když  v  blízkém  okolí  je  velká 

konkurence, v této oblasti jsme dosáhli zisku 72 802,74 Kč. 

 

 

 

 

Zisk jednotlivých středisek v doplňkové činnosti celkem 

z toho: 

245 895,69

Hostinská činnost   88 103,03

Závodní stravování  72 802,74

Pronájem majetku  30 143,50

Provoz autoškoly  48 561,42

Svářečské kurzy vč. přezkoušení  2 910,00

Zámečnictví  3 375,00

 

Rekapitulace hospodaření v doplňkové činnosti:  

 

Výnosy  – 2 003 202,00 Kč 

Náklady – 1 757 306,31 Kč 

Zisk ‐       + 245 895,69 Kč 

 

Doplňková činnost měla pozitivní vliv na docílení hospodářského výsledků za rok 2017. 

Závodní stravování 

Organizace má vlastní školní jídelnu a výdejnu. 
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Školní  jídelna  se  setkává  s  běžnými  problémy,  které  přináší  stravování  a  zejména  pak 

stravování  dospívající mládeže.  Tato  skupina  strávníků  je  velmi  kritická,  což  je  podmíněno 

hlavně věkem.  

Je nelehké upoutat pozornost směrem ke správné výživě a celkovému životnímu stylu. 

Jídelníčky  se  sestavují  na  základě  principu  zdravé  výživy  a  také  se  zařazují  nové  trendy  a 

recepty. 

 

Ve školní jídelně se stravují žáci, studenti a zaměstnanci. Školní jídelna poskytuje stravování i 

pro cizí strávníky. 

Školní jídelna je napojena na systém e‐strava.cz. 

Ve školní jídelně se podává pouze jeden hlavní chod tj. oběd. 

Strávnici si můžou vybrat nabídku ze dvou jídel. 

 

Finanční normativ potravin je 28,‐Kč. 

Cena obědu pro žáky a zaměstnance: 28,‐Kč. 

Náklady organizace na 1 oběd : 27,35 Kč. 

Organizace neposkytuje příspěvek z FKSP na stravné (oběd). 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro své zaměstnance i v době prázdnin.  

 

Tabulka č. 5 

Přehled odebraných obědů v letech 2015 – 2017 

‐ HLAVNÍ ČINNOST ‐ 

ROK  POČET OBĚDŮ  

2015  14 941 

2016  16 129 

2017  16 086 
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Výsledky kontrol 

Kontroly, které proběhly v roce 2017 : 

 
-  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Datum kontroly : 11.7. 2017 
Předmět kontroly : kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinnosti plátce pojistného. 
Provedenou kontrolou č. K/667/2017 nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 
evidenční nedostatky. 
 
-  Moravskoslezský kraj-Krajský úřad, odbor podpory korporátního řízení a kontroly 
Termín provedení kontroly : 6.11. – 8.11. 2017 
Předmět kontroly : veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.  
Kontrolované období : rok 2016, 2017 
Výsledek kontroly: porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. 
 

 

Závěr 

 

Organizace za rok 2017 dodržela všechny závazné ukazatele. 

Doplňková činnost pozitivně ovlivnila celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2017. 
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K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017/2018 byla škola zapojena do rozvojového programu MŠMT na 
podporu odborného vzdělávání.  

 

L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola organizovala kurzy  na přeškolování svářečů a zajišťovala výuku a výcvik motorových 
vozidel ve skupinách B, C a T. 

M. Předložené a realizované projekty 

Nově zahájené projekty: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 
 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také částka, 
která 
připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace 
 

žádné    
 

Projekty již v realizaci: 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je partner, 
uvést příjemce) 
 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také částka, 
která 
připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle projektu 
 

žádné    
 

 

Ve školním roce 2017/2018 škola připravovala následující projekty: 

1)  „Laboratoř virtuální reality“ – předkladatel MSK – škola jako partner projektu 

2) Příprava projektu „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných    
     škol“ předložený v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ škola jako předkladatel projektu. 
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N. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků 

Počet firem 
 

Dlouhodobě spolupracující firmy - z hlediska spolupráce nejvýznamnější 

45 Pro North Czech a.s.Třinec, Kohut Třinec a.s., , Doprava TŽ a.s. Třinec, Tenis Hotel 
Vitality Vendryně, Hotel Grůň Mosty u Jablunkova, Třinecké železárny a.s. Třinec, Kovona 
a.s. Český Těšín, Olza s.r.o. Jablunkov, Brano a.s. Hradec nad Moravicí, Brose a.s. 
Kopřivnice 

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve  vzdělávání - z hlediska spolupráce nejvýznamnější 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Netis. A.s. Návsí exkurze,  odborník z praxe ZUZ Zajištění praktického 
vyučování 

Pneu Profi, Třinec exkurze Zajištění praktického 
vyučování 

Autoservis Martynek, 

Hrádek 

odborník z praxe ZUZ Zajištění praktického 
vyučování 

ProNorth Czech a.s. 

Třinec 

exkurze, maturitní práce, spolupráce v projektech Zajištění praktického 
vyučování 

OLZA s.r.o., Jablunkov exkurze Zajištění praktického 
vyučování 

Doprava TŽ exkurze Zajištění praktického 
vyučování 

Kohut Třinec exkurze, spolupráce v projektech Zajištění praktického 
vyučování 

Autoemise Návsí exkurze Zajištění praktického 
vyučování 

SGM Jablunkov exkurze Zajištění praktického 
vyučování 

AB Autoboss, Český 

Těšín 

exkurze Zajištění praktického 
vyučování 

Bernodrf a.s.., Bystřice exkurze Zajištění praktického 
vyučování 
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Karireal, Třinec exkurze Zajištění praktického 
vyučování 

Třinecké železárny a.s. 

Třinec 

exkurze, spolupráce v projektech Odborná praxe 

Kovona a.s. Č. Těšín exkurze Odborná praxe 

Brano a.s. Hradec nad 

Moravicí 

 Odborná praxe 

Brose a.s. Kopřivnice  Odborná praxe 

Firmy 

(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

Zemědělské družstvo Kokory exkurze, chmelová brigáda  

AD Technik Praha školení, účast odborníka z praxe ve výuce  

Bar Destiny Třinec  

 

kurzy pro žáky – Baristický, Barmanský  

TENIS HOTEL 
VITALITY a.s. Vendryně 

kurzy pro žáky, odborník z praxe ZUZ  

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

  

Úřad práce Třinec trh vzdělávání Pro žáky 9. tříd 

Město Český Těšín akce „Na vlastní kůži“ Bezpečnost v dopravě 
pro žáky 9. tříd 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

 

0 
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Výroční zpráva byla schválena radou školy na zasedání dne 15.10.2018 

 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Výroční zpráva je k nahlédnutí u p. Byrtusové Libuše vedoucí technicko-ekonomického úseku 
školy (dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.), o svobodném přístupu k informacím. 
 
 V minulém školním roce nebyl zaznamenán ani jeden případ uplatnění výše uvedeného 
zákona. 
 
Souhlas s poskytnutím údajů 
 
Souhlasím, aby Krajský úřad Moravskoslezského kraje poskytl údaje vztahující se k  právnické 
osobě vykonávající činnost střední školy, které byly získány dle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se počtu žáků a počtu absolventů v oborech vzdělání, které 
právnická osoba vykázala k datu 30.9.2017 na výkaze M 8. 
 
Resortní identifikátor právnické osoby “ 600171183“ 
 
 
V Jablunkově dne 15.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Szotkowski Roman 
         ředitel 
       SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov 
 

 

 

 

 

 

 


