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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti Středního odborného učiliště ve Svitavách 

za školní rok 2016/2017 

 
 

A)  Charakteristika školy 

 
Střední odborné učiliště, Svitavy, Nádražní 1083, jako příspěvková organizace je právnická 

osoba a právním nástupcem Středního odborného učiliště textilního, Svitavy, Alešova 3, 

zřízeného Ministerstvem průmyslu ČR ke dni 1. června 1991, Rozhodnutím č. 668/1991 

a zřizovací listinou ze dne 24. června 1991 a delimitovaného Ministerstvu hospodářství ČR ke 

dni 1. listopadu 1992 pod č.j.: 710 116/B/93-74 ze dne 15. ledna 1993, právním nástupcem 

Středního odborného učiliště textilního a Učiliště Svitavy, Alešova 3, podle dodatku pod čj.: 174 

559/94-75 ze dne 13. října 1994 a právním nástupcem Středního odborného učiliště a Učiliště 

Svitavy, Nádražní 8, podle dodatku č. 1/1996 pod č.j.: 2532/96-74 ze dne 6. března 1996 

Rozhodnutím MŠMT o schválení projektu optimalizace sítě středních a vyšších odborných škol 

a školských zařízení ze dne 3. prosince 1997, č. j.: 35 731/97-21  

o sloučení, s účinností od 1. 1. 1998 příspěvkovou organizaci Střední odborné učiliště 

strojírenské, Polička - Bořiny, IČO: 15 034 534, zřízenou dne 29. 8. 1997 č. j. 20 515/97-60 

s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště a Učiliště, Svitavy, Nádražní 8, IČO: 15 034 

569, zřízenou dne 12. 6. 1997 č.j.: 20 510/97-60. Název příspěvkové organizace po sloučení 

obou organizací je Střední odborné učiliště a Učiliště, Svitavy, Nádražní 1083.  

Zřizovací listinou ze dne 27. 10. 2005 se název školy změnil na Střední odborné učiliště 

Svitavy, Nádražní 1083/8. 

 

Název organizace:  Střední odborné učiliště Svitavy 

    (dále jen SOU) 

Sídlo:    Nádražní 1083/8, Svitavy 568 02 

    telefon: 461 533 343, 461 534 927, 461 533 689 

    web: www.sousvitavy.cz, e-mail: info@sou.svitavy.cz 

Ředitel:   Ing. Leoš Říha 

Zástupce ředitele PV: Ing. Martin Čuhel 

Zástupce ředitele TV: Mgr. Josef Ondráček 

Právní forma:  příspěvková organizace zřízená krajem 

IČO:    15034569 

Zřizovatel:   Pardubický kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 892 822 

Adresa zřizovatele: Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 

Datum zřízení:  1. 11. 1996 
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Odloučená pracoviště školy: 

 

1.  568 02  Svitavy, Richarda Kloudy 1134 

2.  568 02  Svitavy, Alešova 1329 a 1330 

3.  568 02  Svitavy, Brněnská 307 

 

 

Škola sdružuje: 

 

1. Střední odborné učiliště 

Kapacita: 592 žáků 

2. Domov mládeže 

Kapacita 45 lůžek 

 

 

Školská rada     

 

Při škole je zřízena Školská rada podle § 17a - 17c zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě 

a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a má vystavenou zřizovací listinu podle 

§ 17d cit. zákona. Rada pracuje ve složení: předseda Ing. Hájek Josef (za pedagogické 

pracovníky), členové Angelov Bohuslav (zákonný zástupce nezletilých a zletilých žáků) 

a Mgr. Petr Jiří (zástupce zřizovatele). Tato výroční zpráva byla projednána dne 12. 10. 2016 na 

zasedání Školské rady.  
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B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 

Pro školní rok 2016/2017 podle ŠVP: 

 

Učební obor: INSTALATÉR     Kód oboru: 36-52-H/01 

ŠVP č. j.: SOU 1225/09 s účinností od  1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem (3. ročník). 

 

Učební obor: INSTALATÉR     Kód oboru: 36-52-H/01 

ŠVP č. j.: SOU 1225/15 s účinností od  1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem (1. a 2. ročník). 

 

Učební obor: NÁSTROJAŘ      Kód oboru: 23-52-H/01 

ŠVP – Nástrojař, č.j.: SOU 1224/09 s  účinností od  1. 9. 2009 počínaje 1.ročníkem. 

 

Učební obor: PRODAVAČ      Kód oboru:  66-51-H/01 

ŠVP č.j.: SOU 1222/09 s účinností od  1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. 

 

Učební obor: STROJNÍ MECHANIK    Kód oboru: 23-51-H/01 

ŠVP – Zámečník, č.j.: SOU 1223/09 s  účinností od  1. 9. 2009 počínaje 1.ročníkem. 

 

Učební obor: OBRÁBĚČ KOVŮ     Kód oboru: 23-56-H/01 

ŠVP č.j.: SOU 1226/09 s účinností od  1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem. 

 

Studijní obor: MECHANIK SEŘIZOVAČ    Kód oboru:  23-45-L/01 

ŠVP č.j.: SOU  MS 2/11  s účinností od  1. 9. 2011 počínaje 1.ročníkem. 

  

Studijní obor: MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ   Kód oboru:  23-44-L/01 

ŠVP – Mechanik plastikářských strojů č.j.: SOU  MP 1/12  s účinností od 1. 9. 2012 počínaje 

1.ročníkem. 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Platová tř.  Počet prac.  Údaje o jejich kvalifikaci a praxi 

 

2. plat. tř.  3,687   - všichni zaměstnanci splňují předepsané vzdělání  

- praxe se nezapočítává 

 

3. plat. tř.  1   - zaměstnanec splňuje předepsané vzdělání 

      - praxe se nezapočítává  

 

5. plat. tř.  1   - zaměstnanec splňuje předepsané vzdělání 

- praxe: 1    x 32 roků 

 

6. plat. tř.  1,375   - zaměstnanci splňují předepsané vzdělání 

- praxe: 1,375    x  nad 32 roků 

 

7. plat.tř.   1   - zaměstnanec splňuje předepsané vzdělání 

      - praxe: 1    x  15 roků 

 

9. plat. tř. 5,35             - 1 zaměstnanec nesplňuje předepsané vzdělání 

-  praxe:  1       x od 10 do 20  roků 

 1,75  x od 21 do 32 roků 

    2,60  x nad 32 r. 

 

10 plat. tř.   8   - zaměstnanci splňují předepsané vzdělání   

      - praxe: 1      x  od 1  do 10 roků 

        1      x  od 11 do 20 roků 

        4      x  od 21 do 32 roků 

2      x  nad 32 roků 

 

11. plat. tř.  1,694   - zaměstnanci splňují předepsané vzdělání   

- praxe:  1      x od 10 do 20 roků 

        0,694      x od 20 do 32 roků 

 

12 plat. tř.  12,288   - zaměstnanci splňují předepsané vzdělání  

- praxe:        3        x od 10 do 20 roků 

           6        x od 21 do 32 roků 

           2,288 x nad 32 roků 

 

13 plat. tř.  1   - zaměstnanec splňuje předepsané vzdělání 

- praxe:  1     x nad 32 roků 

 

 

Počet zaměstnanců je uveden na plně zaměstnané v hlavním pracovním poměru k 30. 6. 2017 

Celkem počet zaměstnanců = 36,394. 
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C1) Seznam zaměstnanců k 30. 6. 2017 

 
Jméno, titul Funkce 

Říha Leoš Ing. ředitel 

Ondráček Josef Mgr. zástupce ředitele TV 

Čuhel Martin Ing. zástupce ředitele PV 

Bečičková Soňa, Mgr. učitelka 

Brix Lubomír Mgr. učitel 

Hájek Jiří Mgr.et Mgr. učitel 

Hájek Josef Ing. učitel 

Hauptová Zora Mgr. výchovný poradce, učitelka 

Hejlová Dita Mgr. učitelka (mimoevidenční stav  RD) 

Chaloupková Marie učitelka 

Choutka Petr Ing. učitel 

Kadlec Michal Mgr. učitel 

Podhorný Libor Mgr. učitel 

Polanský Jiří Ing. učitel 

Pospíšil Pavel Ing. učitel 

Sýkorová Jana Ing. učitelka 

 
Svoboda Petr vedoucí učitel odborného výcviku 

Betlach Pavel učitel odborného výcviku 

Czehowský Josef učitel odborného výcviku 

Horvát Ladislav učitel odborného výcviku 

Chlup Jiří učitel odborného výcviku 

Náhlík Petr učitel odborného výcviku 

Vitouch Václav učitel odborného výcviku 

Zelinka Zdeněk učitel odborného výcviku 

Žilka Josef učitel odborného výcviku  

 
Říhová Barbara Mgr. vedoucí vychovatelka 

Trčková Naděžda vychovatelka 

 
Bajer Jaroslav Ing. vedoucí ekonom 

Cebáková Věra mzdová účetní a personalistka 

Frantová Jaroslava  ekonom 

Salivarová Klára sekretářka ředitele 

Toman Dobromil technolog 
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Příjmení a jméno Ostatní zaměstnanci - správa 

Bárta Petr řidič, skladník 

Angelová Jiřina uklizečka  

Sleamanová Helena uklizečka 

Masařík Zdeněk uklizeč 

Nováková Marcela výdej nářadí 

Vrtěnová Leona uklizečka 

Nedoma Miroslav údržba strojů a zařízení 

Daněk Pavel údržbář 

 

 
Složení metodických komisí 

 
Všeobecně vzdělávací předměty: 

Přírodovědné předměty 
Mgr. Hauptová, Mgr. Ondráček, Mgr. Brix,  

Mgr. Podhorný 

Společenskovědní předměty 

 

Mgr. Hájek Jiří, Mgr. Bečičková, Mgr. Kadlec,  

Mgr. Podhorný  

  

Tělovýchovná Mgr. Podhorný, Mgr. Hájek 

Informatika a výpočetní technika 

 

Mgr. Brix, Ing. Pospíšil, Zelinka, Svoboda, Betlach, 

Ing. Polanský 

 

Odborné předměty podle jednotlivých profesí: 

 

Obrábění (frézař a soustružník) Ing. Hájek, Náhlík, Betlach, Zelinka 

Svářeč Horvát, Žilka, Vitouch 

Obsluha a programování CNC Ing. Pospíšil, Ing. Polanský, Svoboda, Zelinka 

Mechanik plastikářských strojů Ing. Pospíšil, Zelinka 

Instalatér Ing. Choutka, Žilka, Vitouch 

Zámečník Ing. Polanský, Horvát 

Nástrojař Ing. Hájek, Czehowský 

Prodavač Chaloupková, Ing. Sýkorová 
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D) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 
 

Přijímací řízení 

 

Naše škola obdržela celkem 156 přihlášek do studijních a učebních oborů. 

 

Z tohoto počtu: 

 

do studijního oboru  přihlášeno       přijato na  přijato na odvolání 

    základě odevzdání 

    zápisového lístku 

 

Mechanik seřizovač 37 21   

 

Mechanik strojů a zařízení, 

Mechanik plastikářských strojů  24 15 

 

do učebního oboru 

Strojní mechanik  24     7 

Nástrojař  29   13 

Obráběč kovů  27     9 

Instalatér  15   10 

 

 

K 31. 8. 2017 bylo do prvních ročníků přijato celkem 75 žáků, z toho 72 chlapců a 3 dívky. 
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E) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledcích závěrečných 

zkoušek a maturitních zkoušek 2015/2016 
 

E1) Členění podle tříd a ročníků  

TŘÍDA 
Studijní obor Stav žáků 

Kód oboru Název oboru a b 

1.M 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 12 15 

1.M 23-44-L/01 Mechanik plastikářských strojů 12 14 

1.I 36-52-H/01 Instalatér 12 3 

1.I 66-51-H/01 Prodavač  9 0 

1.I 23-56-H/01 Obráběč kovů 0 22 

1.N 23-52-H/01 Nástrojař 6 14 

1.N 23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník 9 8 

1.O 23-56-H/01 Obráběč kovů 6 0 

2.M 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 14 12 

2.M 23-44-L/01 Mechanik plastikářských strojů 15 9 

2.N 23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník 8 4 

2.N 23-52-H/01 Nástrojař 0 8 

2.N 23-56-H/01 Obráběč kovů 8 3 

2.I 36-52-H/01 Instalatér 18 13 

2.I 66-51-H/01 Prodavač 6 8 

3.M 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 8 14 

3.M 23-44-L/01 Mechanik plastikářských strojů 18 15 

3.I 36-52-H/01 Instalatér 13 14 

3.N 23-56-H/01 Obráběč kovů 12 0 

3.N 23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník 5 8 

3.N 23-52-H/01 Nástrojař 6 7 

3.P 66-51-H/01 Prodavač 5 5 

4.M 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 0 7 

4.M 23-44-L/01 Mechanik plastikářských strojů 24 18 

Celkem   226 221 

 
 „a“: stav k 30. 6. 2016  

 „b“: stav k 30. 6. 2017 
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E2) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Souhrnná statistika tříd                                       

                                                                     zpracováno po podzimních opravných zkouškách 

třída žáků 
z toho hodnocení 

V         P       5      N 

průměrný 

prospěch třídní učitel 

1.I 25 1        23      1      0 2,37 Mgr. Kadlec Michal 

1.M 28 0        28     0       0 2,30 Mgr. Brix Lubomír 

1.N 22 0       20      2      0 2,52 Mgr. Podhorný Libor 

2.I 21 0        20      1      0 2,52 Mgr. Hauptová Zora 

2.M 21 2        18      1     0 2,66 Mgr. Hauptová Zora 

2.N 15 0       14      1     0 2,58 Ing. Polanský Jiří 

3.I 14 0        13     1      0 2,96 Ing. Choutka Petr 

3.M 29 3        21      5      0 2,59 Mgr. Bečičková Soňa 

3.N 15 0        13      2      0 2,76 Ing. Josef Hájek 

3.P 5 0         3       2      0 3,41 Mgr. Ondráček Josef 

4.M 25 1        22      2      0 2,52 Ing. Pospíšil Pavel 

 

 

Legenda V – prospěl(a) s  vyznamenáním 

  P – prospěl(a) 

  5 – neprospěl(a) 

  N – nehodnocen(a)  

 

 
E3) Přehledné údaje o maturitních a závěrečných zkouškách  
 

Zpracováno po podzimních opravných zkouškách. 

 
Třída Druh 

zkoušky 

Počet žáků Prospěl 

s vyznam. 

Prospěl Neprospěl 

3.I ZZ 13 0 13 0 

3.N ZZ 13 2 11 0 

3.P ZZ 3 0 2 1 

4.M MZ 23 1 19 3 

Celkem  52 3 45 4 
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Výchovné poradenství, protidrogová prevence a prevence záškoláctví 
 
A. Výchovné poradenství. 
 
B. Protidrogová prevence. 
 
C. Prevence záškoláctví. 
 
 
A. Výchovné poradenství 
Výchovným poradcem ve školním roce 2016/2017 byla Mgr. Zora Hauptová. Byl vypracován 
plán práce, jeho plnění bylo průběžně kontrolováno na schůzkách se ZŘTV a s ředitelem školy, 
které se konaly podle aktuální potřeby. 
Soustavná pozornost byla věnována všem projevům šikanování a ostatních sociálně 
patologických jevů. 
Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli prováděla dle potřeby pohovory, se žáky 
i rodiči, vedoucí k řešení konkrétních výchovných problémů. Všechny případy byly vyřešeny 
v rámci školy. Řešení problémů se účastnil v případě potřeby a dle závažnosti problému také 
ředitel školy a všichni pedagogičtí pracovníci, kterých se problém týkal. Jednalo se o nevhodné 
chování mezi spolužáky, nevhodné chování žáka k pedagogickým pracovníkům a také o 
nevhodné chování na provozním pracovišti. Výsledkem řešení problémů bylo podmínečné 
vyloučení tří žáků, důtka učitele odborného výcviku a domluva výchovného poradce.  
Další závažnější problémy byly řešeny za účasti žáka a zákonného zástupce v rámci výchovné 
komise, za přítomnosti ředitele školy, výchovné poradkyně, protidrogového koordinátora, 
třídního učitele a učitele odborného výcviku. Vybraných zasedání výchovné komise se zúčastnila 
Mgr. Jitka Říhová z MěÚ Svitavy, OSPOD a byla s ní domluvena další pravidelná spolupráce.  
O jednáních výchovné komise byl vždy učiněn zápis a řešení bylo projednáváno na poradách 
vedení školy.  
Výchovná komise se sešla během školního roku pětkrát a řešila 14 případů u 11 žáků. Řešeným 
problémem byla převážně vysoká a neomluvená absence. Podle závažnosti byla udělena 
výchovná opatření – snížený stupeň z chování pro 4 žáky, častým opatřením při vysoké absenci 
byl požadavek omlouvání absence od lékaře – 4 žáci. Dva žáci na základě jednání výchovné 
komise ukončili studium na vlastní žádost, jeden žák požádal o přestup na jinou školu. Sedmi 
žákům bylo doporučeno zlepšení chování a docházky do školy. 
Zvláštní péče byla věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě 
doporučení ŠPZ nebo SPC a ve spolupráci se zletilými žáky nebo žáky a jejich zákonnými 
zástupci byla poskytnuta podpůrná opatření. Pro jednoho žáka byl vypracován individuální 
vzdělávací plán (IVP), pro 24 žáků plán pedagogické podpory (PLPP). S dokumenty byli 
seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. PLPP byly pravidelně během roku vyhodnocovány, 
IVP byl vyhodnocen na konci školního roku. 
Výchovná poradkyně také pomáhala žákům končícím studium na naší škole při hledání 
informací o nástavbovém studiu, studiu na VŠ a VOŠ. 
 

B. Protidrogová prevence a zneužívání návykových látek 
Protidrogovým koordinátorem byl jmenován Mgr. Libor Podhorný, který zpracoval „Minimální 
preventivní program SOU Svitavy pro školní rok 2016-2017“, ve kterém je podrobně 
rozpracován plán prevence včetně návodů k řešení případných negativních jevů. Je zde kladen 
důraz na prevenci, na osobní příklad, výstavy, negativní případy apod.  
Velká pozornost je věnována informovanosti rodičů o těchto jevech a jejich projevech. Rodiče 
byli informováni samostatným dopisem a byl od nich požadován souhlas s případným 
testováním jejich dítěte na přítomnost alkoholu nebo psychotropních látek při důvodném 
podezření o jejich požití.  
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Ve škole je trvale zřízena nástěnka, na které jsou uváděna aktuální témata z psychologie, etiky 
a zneužívání návykových látek. 
 
 
C. Prevence záškoláctví a šikana. 
Je realizován Metodický pokyn čj. 10 194/2002-14 k  jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Výchovná komise projednává 

pravidelně jednotlivé případy záškoláctví. Je navázána úzká spolupráce se sociálními kurátory 

městských úřadů příslušných obcí regionu. 

Při potvrzení podezření na výskyt šikany výchovný poradce ve spolupráci s vedením 

školy provádí hlubší vyšetření situace. Při šetření postupují podle doporučených metod čl. 6, 

odst. 3 A, 3 B Metodického pokynu MŠMT 24-246/2008-6. 

Je navázána úzká spolupráce se sociálními kurátory městských úřadů příslušných obcí regionu. 
 

 

 

 

 

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ing. Říha Leoš  - Zákon o pedagogických pracovnících 

- Správní řízení 

- Přijímací řízení 

- Šablony 

- Stop šikaně ve škole 

- Školení IROP 

Mgr. Ondráček Josef – nová pravidla pro MZ  

- nová pravidla pro přijímací řízení na SŠ 

- hospitační činnost 

Mgr. Hauptová Zora – semináře k inkluzi (IVP, PLPP) 

Mgr. Bečičková Soňa – seminář k inkluzi (IVP, PLPP) 

 

Dalších 6 pedagogických pracovníků se vzdělávalo v oblasti odborných předmětů:  

 

Zelinka Zdeněk – seminář obrábění, nástroje a upínače Pramet-Dorner,Jičín 

Náhlík Petr – seminář obrábění, nástroje a upínače Pramet-Dorner, Jičín 

Czehowský Josef – seminář obrábění, nástroje a upínače Pramet-Dorner, Jičín 

Kopecký Jaromír – doškolování svářečů, semináře technologů, Pardubice 

Svoboda Petr - školení - programování a obsluha CNC Surfcam, Brno 

Betlach Pavel - školení - programování a obsluha CNC Surfcam, Brno 

Betlach Pavel – seminář obrábění, nástroje a upínače Pramet-Dorner, Jičín 

Betlach Pavel – školení - programování a obsluha CNC Heidenhain, Praha 
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
H1) Propagace 
 
V rámci přípravy nového školního roku byly inovovány propagační materiály (brožury, letáky). 

Při propagaci jsme se zaměřili hlavně na maturitní obor (ŠVP - Mechanik plastikářských strojů). 

V této propagaci nám významně pomohly REHAU Moravská Třebová a INA Lanškroun. 

Pracovníci těchto společností se zúčastnili náboru jak v ZŠ, tak i na burzách základních škol. 

Propagovali obor také formou prezentací v tisku a v dalších médiích. Pro žáky oborů Mechanik 

plastikářských strojů, Mechanik seřizovač, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik 

společnost INA Lanškroun nabízí stipendium, firma REHAU Moravská Třebová pro žáky oboru 

Mechanik plastikářských strojů. 

Do náborové činnosti bylo zapojeno 15 zaměstnanců školy, při které navštívili několikrát celkem 

cca 40 základních škol. Během návštěvy hovořili s vycházejícími žáky, případně s rodiči na 

schůzkách, které školy organizovaly. Pro ZŠ svitavského okresu pořádáme soutěž odborných 

dovedností, kdy dodáváme projektovou dokumentaci a materiál do jednotlivých ZŠ pro školní 

kola a v závěru organizujeme finální soutěž na půdě školy.  

 

Spolupráce s ostatními, obdobně zaměřenými školami, probíhá na úrovni soutěží odborných 

dovedností a vzájemném předávání zkušeností. Výbornou spolupráci máme i s MěÚ Svitavy  

a jeho organizacemi. 

 

Během dnů otevřených dveří, které škola organizovala ve dnech 21. a 22. 10. 2016 

a 9. a 10. 12. 2016, měli rodiče možnost si prohlédnout prostředí školy, ve kterém škola zajišťuje 

výuku. Ze strany rodičům byl o tuto akci zájem, o čemž svědčí velký počet rodičů a žáků (více 

než 150), kteří si přišli školu prohlédnout. 

 

V rámci propagace školy jsme se zúčastnili burzy středních škol ve Svitavách, České Třebové  

a Boskovicích. 

 

V období náboru nových žáků se škola prezentuje na uzavřeném televizním kanálu města 

Svitavy. O vnitřním životě školy informují občany Svitav celkem tři informační skříňky na 

jednotlivých budovách školy. 

Škola inzeruje ve Svitavském deníku a v mimořádných vydáních o vzdělání MF DNES. Dále 

inzeruje svoje obory a projekty v inzertních novinách Golempress a ESO. 

Pro zvýšení informovanosti má škola zřízeny dvě webové stránky na internetu: www.skoly-

kurzy.cz a www.sousvitavy.cz. Na těchto stránkách mohou zájemci získat potřebné údaje 

o škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.sousvitavy.cz/
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H2) Přehled exkurzí, seminářů, besed 
 

Exkurze jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a slouží k rozšíření získaných 

vědomostí a dovedností žáků ve svém oboru. 

 

Exkurze 

 
Měsíc Ročník Obor Místo  

září 1.M Mechanik plastikářských 

strojů  

Rehau s.r.o. Moravská Třebová 

 

září 
1.M, 1.N, 

1.O 

Mechanik seřizovač,  

nástrojař, obráběč kovů, 

zámečník 

Chas s.r.o. Moravská Třebová 

 

září 

2.M., 2.N, 

3.N,  3.M, 

4.M 

Mechanik plastikářských 

strojů, mechanik seřizovač,  

nástrojař, obráběč kovů, 

zámečník 

MSV Brno 

2.I. Instalatér 
Čistírna odpadních vod Hradec nad 

Svitavou 

říjen 2.N Stojní mechanik TOS Svitavy 

říjen 3.O Obráběč kovů PD Refractories Svitavy 

říjen 2MP 
Mechanik plastikářských 

strojů 
RS Plast Svitavy 

říjen 2.O Obráběč kovů TOS, JOCH Svitavy 

říjen 2.M Mechanik seřizovač KOH-I-NOOR Polička 

listopad  3.M Mechanik seřizovač KOH-I-NOOR Polička 

listopad 3.N Stojní mechanik THT Polička 

prosinec 2.M 
Mechanik plastikářských 

strojů  
ATEK Moravská Třebová 

prosinec 1.M 
Mechanik plastikářských 

strojů  
RS Plast, SKALEX Plast Svitavy 

březen 3.M 
Mechanik plastikářských 

strojů 
Techplast Česká Třebová 

březen 1.MP 
Mechanik plastikářských 

strojů 
KORADO Česká Třebová 

duben 2.M 
Mechanik plastikářských 

strojů 
ENERGO Tlakové nádoby Choceň 

duben 2.P, 3.P Prodavač Svitap Svitavy 

duben 3.M Mechanik seřizovač CZECH BLADES Jevíčko 

duben 2.N Stojní mechanik PD Refractories Svitavy 

květen 3.M 
Mechanik plastikářských 

strojů 
ATEK Moravská Třebová 

květen 3.N Nástrojař a strojní mechanik Ponas Polička 

červen 2.I Instalatér ČOV Polička 
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Besedy a semináře 

 

Měsíc Ročník Obor Náplň a místo 

listopad 4.M 
Mechanik seřizovač, mechanik 

seřizovač - mechatronik 
Elektroerozivní obrábění 

leden 
2.M Mechanik plastikářských strojů Vstřikování I. 

2.M Mechanik plastikářských strojů Vstřikování II. 

únor 

2.M Mechanik plastikářských strojů Extruze 

4.M 
Mechanik seřizovač, mechanik 

seřizovač - mechatronik 
3D měřicí přístroje 

 2.M Mechanik plastikářských strojů 
Automaty a roboty ve výrobě – 

uchopovací zařízení 

duben 

květen 

3.I, 3.N, 

3.P, 4.M 

Instalatér, prodavač, zámečník, 

obráběč kovů, mechanik 

plastikářských strojů  

Beseda s pracovníkem úřadu práce 

 

 

 

H3) Sportovní akce 
 

Měsíc Akce Umístění 

Září Sportovně turistický kurz v RZ Srnčí u Moravské Třebové  

Říjen Pohár Josefa Masopusta-fotbal-okresní kolo 2. místo 

Listopad Basketbalový turnaj O pohár 17. listopadu-Svitavy 1. místo 

Listopad SSL Svitavy-basketbal 1. místo 

Listopad Krajské kolo - basketbal 2. místo 

Prosinec SSL Svitavy-florbal 2. místo 

Březen SSL Svitavy-volejbal 2. místo 

Duben SSL Svitavy-futsal 1. místo 

 

 

 

H4) Kulturní akce 
 

Měsíc Ročníky Akce a místo 

20. 1. 2017 4. M Ples školy – Fabrika Svitavy 
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H5) Akce branně bezpečnostního charakteru 
 

Na základě pokynu MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do 

vzdělávacích programů škol uspořádala naše škola v říjnu a v červnu námětová cvičení pro 

všechny žáky a zaměstnance.  

Cílem prvního cvičení konaného ve středu 19. října 2016 bylo ověřit praktické znalosti 

a dovednosti v činnosti učitelů a žáků při vzniku požáru ve škole i dílnách odborného výcviku 

s následnou evakuací. Připomenuta byla důležitá telefonní čísla na hasiče, policii a záchrannou 

službu. Žáci se seznámili s umístěním hasicích přístrojů a ohlašovnami požáru v jednotlivých 

budovách. 

Druhé cvičení, které se konalo ve středu 28. června 2017, bylo zaměřeno na ověření znalostí 

zásad chování v případě havárie s únikem nebezpečných látek do prostředí, opět s následnou 

evakuací. Žáci byli poučeni o možných haváriích například na blízkém vlakovém nádraží a o 

použití improvizovaných prostředků ochrany jednotlivce. 
 

 

 

 

 

H6) Reprezentace školy 
 
Ve školním roce 2016/2017 škola uspořádala nebo se zúčastnila celé řady soutěží.  

 

 

1. Regionální a celostátní kola soutěží podle odborností: 
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2. Významnější sportovní výsledky v kolektivních sportech 

 

1. místo ve Svitavské středoškolské lize 

1. místo v  okresním kole v basketbalu 

2. místo v  krajském kole v basketbalu 

 

 

3.  Nejlepší žáci tříd na konci školního roku 2016/2017 

1. ročníky: 

1.I – Brázda Šimon 

1.M – Kolář David 

1.N –   Malý Martin 

 

2. ročníky: 

2.I – Teplý Václav 

2.M – Lopaur Lubomír 

2.N – Jurka Lukáš 

 

3. ročníky: 

3.I – Kvasnica Tomáš 

3.M – Kadlec Lubomír 

3.N – Kadlec Ondřej 

3.P – Souralová Anna 

 

4.ročník: 

4. M – Dobrovolný Tomáš 

 

Do soutěže „ O nejlepšího žáka školy a města Svitavy“ byl navržen Jan Mužík ze třídy 3. M za 

vzornou reprezentaci školy v celostátní vědomostní soutěži mechaniků seřizovačů, kde získal 1. 

místo v rámci Pardubického kraje a 4. místo v celostátním kole. 

 

 

 

 

 

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

 
Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena kontrola organizace ze strany ČŠI.  
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Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 
 

Příjmy (v tis. Kč):  

1. Celkové příjmy 20.908,67 

2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů  

    nebo jiných zákonných zástupců 
171,82 

3. Příjmy z doplňkové činnosti 918,09 

4. Ostatní příjmy 19.818,76 

  
Výdaje (v tis. Kč):  

1. Investiční výdaje celkem 1.159.920,00 

2. Neinvestiční výdaje celkem z toho: 20.820,12 

- náklady na platy pracovníků školy 11.722,73 

- odměny žáků – produktivní práce 20,60 

- ostatní osobní náklady 0,00 

- zákonné odvody zdravotního  

      a sociálního pojištění 
3.866,05 

- výdaje na učebnice, učební texty  

           a učební pomůcky 
204,05 

- ostatní provozní náklady 5.006,69 

 

 

 

Komentář k přehledu hospodaření za rok 2016 

 

1. Úvod 

 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

Střední odborné učiliště poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního 

vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Domov mládeže poskytuje školské služby podle 

§ 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje žákům středních 

škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na 

výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům 

a studentům školní stravování v přilehlé školní jídelně. 

 

Hlavní činnost 

Hospodaření v roce 2016 skončilo vyrovnaně. 

Na straně příjmů položka 143,56 tis. Kč je výnos z produktivní práce žáků. Snažíme se, aby naši 

žáci pracovali nejenom na výrobcích, které zvyšují jejich odbornost, ale i o to, abychom 

vyrobené produkty mohli prodat.  

Další položkou příjmů ve výši 171,82 tis. Kč je úhrada žáků za ubytování. Částku, kterou platí 

žáci (850,- až 950,- Kč/měsíc) jsme volili na nižší hranici vzhledem k sociálním poměrům, ze 

kterých většina našich žáků pochází. 
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Příjmy z pronájmu za nebytové prostory činily 11,50 tis. Kč. 

Příjem – příspěvek ze SR na provoz za rok 2016 byl 15.468,60 tis. Kč. Příspěvek z kraje za rok 

2016 na provoz byl 4.096,75 tis. Kč. Dotace z projektů EU v roce 2016 v souhrnu činily 0,00 tis. 

Kč. Výdaje se podařilo udržet ve výši příjmů. 

 

Doplňková činnost 

Naše organizace vykonávala doplňkovou činnost (povolena zřizovací listinou), aby lépe využila 

hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. 

Doplňkovou činnost hodnotíme také jako velice úspěšnou, protože konečný zisk po zdanění 

dosáhl částky 88,56 tis. Kč. Dosažený zisk byl použit pro rozdělení do příslušných fondů. 

 

 

2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT transferem v roce 2016 

 

 v Kč 

  Poskytnuto Použito k Vratka 

Dotace poskytnuté MŠMT  k 31.12.2016 31.12.2016 dotace 

a 1 2 3 

Dotace poskytnutá MŠMT celkem  15.468.998,00 15.468.604,00 394,00 

v tom:       

 1. přímé výdaje na vzdělávání celkem UZ 33353 14.747.851,00 14.747.851,00 0,00 

 2.  UZ 33049 337.879,00 337.879,00 0,00 

 3.  UZ 33052 367.068,00 367.068,00 0,00  

 4.  UZ 33160 16.200,00 15.806,00 394,00 

 

Údaje o dotacích poskytovaných z prostředků Pardubického kraje v roce 2016 

 

Dotace poskytnuté z prostředků Pardubického 

kraje 

Poskytnuto 

k 31.12.2016 

Použito 

k 31.12.2016 

Vratka 

dotace 

Dotace poskytnutá krajem na provozní NIV 4.096.753,74 4.096.753,74 0,00 

V tom Dotace na provoz 3.822.983,74 3.822.983,74 0,00 

Granty KÚ PK 273.770,00 273.770,00 0,00 

 

 

3. Zapojení finančních prostředků z vlastních fondů 

 

  fond odměn na krytí překročených mzdových prostředků            0,00  Kč 

  rezervní fond                      3.000,00  Kč 

  investiční fond celkem                 212.286,28  Kč 

 (čerpání dle schváleného protokolu o použití investičního  

 fondu v roce 2016) 

 

- z toho na krytí oprav a údržby                 52.366,28  Kč 

- z toho na investiční výdaje                159.920,00  Kč 

- čerpání IF na pořízení DHM                           0,00  Kč 
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4. Doplňková činnost  

 

Celkem dosažený zisk na DČ před zdaněním 88.558,36 Kč  

 

Náklady na DČ byly řádně na tuto činnost zúčtovány přímo nebo přeúčtovány z hlavní činnosti. 

Z „Výsledku hospodaření“ nebyla placena daň z příjmů. Zisk byl navržen jako příděl do fondu 

odměn a rezervního fondu. 

   

Další mimorozpočtové zdroje byly vytvořeny produktivní prací žáků po odečtení vynaložených 

nákladů. 

 

Strojírenské obory 

      122.964,00 Kč  

   

Tyto zdroje byly plně využity pro doplnění chybějících   

prostředků v hlavní činnosti.   

 

 

5. Hospodářský výsledek a jeho použití   

 

Zlepšený hospodářský výsledek – celkem 88.558,36 Kč 

 

 

Přiděleno do Fondu odměn 0,00 Kč  

Přiděleno do Fondu rezervního 88.558,36 Kč  

 

 

6. Péče o spravovaný majetek 

 

Majetek je evidován položkově dle jednotlivých skupin pomocí softwaru, který odpovídá 

platným předpisům. Je řádně označen inventárními čísly. S odpovědnými osobami je sepsána 

hmotná odpovědnost. Inventury jsou prováděny na základě plánu inventarizací. Likvidace 

majetku je prováděna v souladu s příslušnými předpisy. 

Poslední inventura byla provedena v rámci roční závěrky k 31. 12. 2016. Ze zápisu 

inventarizační komise vyplývá, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a nebylo zjištěno 

nehospodárné nakládání se svěřeným majetkem. 

 

 

7. Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2016 

 

Celková výše pohledávek činila 6.751,00  Kč 

6.751,00  Kč 

 

- pohledávky ve lhůtě splatnosti   

- pohledávky po lhůtě splatnosti 0,00  Kč  

Celková výše závazků činila                        677.720,27  Kč 

 
 

8. Závěr 

SOU Svitavy přes všechny problémy zajistila výuku žáků z přidělených prostředků za přispění 

vlastních zdrojů. 
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J) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola se ve sledovaném období nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.  

 

 

 

K) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Škola bude koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby nabídka odpovídala vzdělávacím 

potřebám v regionu. V nabídce spolupracuje hlavně s Úřadem práce ve Svitavách (je jediným 

dodavatelem kurzů CNC techniky a svařování pro svitavský okres) a výrobními společnostmi 

hlavně svitavského okresu.  

 

 

 

L) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve sledovaném období škola nerealizovala žádný projekt. Pro několik projektů škola připravuje 

aktivity v období udržitelnosti.  

 

 

 

 

 

M) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, při plnění úkolů 

ve vzdělávání 
 

Na škole nepůsobí odborová organizace. Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli v okrese, 

s Úřadem práce Svitavy, s OHK Svitavy (ředitel školy je členem školské komise KHK 

Pardubice).  

Škola má 38 pracovišť praktického vyučování v oborech Instalatér, Nástrojař, Obráběč strojů, 

Stojní mechanik, Mechanik seřizovač, Mechanik plastikářských strojů a Prodavač. Tato 

pracoviště jsou u firemních partnerů.   

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách dne 10. 10. 2017 

 

 

 

 

 

……………………………….     ………………………………. 

podpis předsedy rady školy      razítko a podpis ředitele školy 


