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„Tato Výroční zpráva příspěvkové organizace Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín je v souladu se 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Všechny zveřejněné údaje jsou se souhlasem 

příslušných osob, firem. Pověřenec pro školu bude řešit veškeré spory.“ 
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I. ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

   
1.  Název školy:      Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín   

2.  Sídlo:         Školní 822, 763 21 Slavičín  

3.  Odloučené pracoviště:  Divnice 119, 763 21 Slavičín, útvar SOŠ 

4. IČO:      46 27 63 27   

5. IZO:        108 011 020   

6. Identifikátor zařízení:   600 014 321   

7. Zřizovatel:     Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně   

8. Adresa zřizovatele:     tř. T. Bati 22, 760 01 Zlín   

9. Kontaktní osoba u zřizovatele: metodik školy  577 043741,    

10. Jméno ředitele:   Mgr. Josef Maryáš, jmenován 18.03. 2003 s účinností od 01.04. 2003 

Adresa  bydliště ředitele: Štítná nad Vláří - Popov 119, 7633 Štítná nad Vláří    

11. Kontakt na ředitele:   /fax  577 342 177 útvar gymnázia, 577342408 útvar SOŠ   

                                              web  www.gjpsosslavicin.cz                                                    

        e-mail:  gyslav@gjpslavicin.cz   

12. Jméno zástupce ředitele útvaru gymnázium: Mgr. Libuše Pavelková, jmenovaná od 1.7. 2013,  

od 1.11. 2015 jmenována statutárním zástupcem 

kontakt:  603942142, e-mail: lpavelkova@gjpslavicin.cz  

13. Jméno zástupce ředitele útvaru SOŠ: Mgr. Jitka Strnková, jmenovaná od 1. 11. 2015 

kontakt:  737 807 444, e-mail: strnkova@sosslavicin.cz  

14. Jméno pracovníka pro podávání informací: ředitel Mgr. Josef Maryáš 

kontakt na ředitele: /fax  577 342 177, e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz   

15. Datum zřízení: 01.09. 1992, zřizovací listina ze dne 10.03. 1992 (bez č.j.),  osmiletý obor od  

01.09. 1994 MŠMT  č.j. 29561/94-61 ze dne 27.07. 1994,         

změna zřizovací listiny Dodatek č. 1 č.j. 31 457/98-21 s účinností od 01.01. 1999 ze dne   17.11.   

1998, od 01.04. 2001 příspěvková organizace Zlínského kraje – Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 14 

691/2001-14 ze dne 30.03. 2001,  zřizovací listina č.j. 270/2001 ze dne 13.06. 2001,   

Dodatek č.1 ke Zřizovací listině ze dne 28.11. 2001,   

Dodatek č.2 ke Zřizovací listině ze dne 23.6. 2004    

Dodatek č.3 ke Zřizovací listině ze dne 31.08. 2005,    

Dodatek č.4 ke Zřizovací listině ze dne 22.03. 2006,  Dodatek 

č.5 ke Zřizovací listině ze dne 17.6. 2009  

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ze dne 21.9. 2011   

Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině ze dne 10.12. 2014 

Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině ze dne 16.12. 2015 

Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině ze dne 25.6. 2018 

16. Datum zařazení do sítě: 01.09. 1996 č.j. 12 560/96-61-07 ze dne 02.07. 1996,   

rozhodnutí ze dne 27.11. 1998 č.j. 32 365/98-21,   

rozhodnutí ze dne19.01. 2000 č.j. 11 425/2000 ,   

rozhodnutí ze dne 23.10. 2001 s účinností od 13.06. 2001 č.j. 25 327/01-21,                      

http://www.gjpsosslavicin.cz/
http://www.gjpsosslavicin.cz/
http://www.gjpsosslavicin.cz/
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protokol o provedení změny ze dne 19.11. 2001 č.j. 28 374/01-21,     

rozhodnutí ze dne 17.3. 2004 č.j.:14 647/04-21,         

protokol o provedení změny ze dne 24.04. 2003  č.j. Sine/2003-21,          

rozhodnutí ze dne 23.11. 2004 č.j.: 214 976/04-21 s účinností od 1.9. 2005      

rozhodnutí ze dne 14.2. 2006 č.j.: 32 852/05-21 s účinností   od 15.2.2006,    

rozhodnutí ze dne 8.11. 2006 č.j.: 24 673/06-21  s účinností od 1.9. 2007,   

rozhodnutí č.j.: 65362/2008 s účinností od 1.9. 2009,   

rozhodnutí č.j.: 75228/2011 s účinností od 1.1.2012,    

rozhodnutí č.j. 33118/2011-25 s účinností od 1.1. 2012   

rozhodnutí č.j. 76609/2011 s účinností od 1.1. 2012   

rozhodnutí č.j. 87010/2011s účinností od 1.1. 2012   

 

17. Kapacita školy: 720 žáků   

18. Kapacita školní jídelny - výdejny: 180    

19. Škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla - je součástí útvaru SOŠ   

20. Jídelna pro útvar gymnázia je součástí komplexu školy, ale je ve vlastnictví města Slavičín.   

21. Domov mládeže není zřízen.   

22. Školská rada: volební období od 1.1. 2018, počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb.,    

zvolení kandidáti z řad pedagogů, zvolení kandidáti z řad rodičů nezletilých žáků a zletilých 

žáků, jmenovaní zřizovatelem školy – Zlínským krajem  

26. Občanské sdružení při škole: Asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín,     

registrováno   dne 30.12. 1998 Ministerstvem vnitra ČR č.j. VS/1-1/38 552/98-R,   

27. Doplňková činnost: 

Živnostenský list   č. 7657/06/2I/EP/P na realitní činnost a č. LU- L-24/03 –P na 

pořádání  odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 

Výpis z živnostenského rejstříku č.j.: 212/61/2012/Záb/10 ze dne 17.1. 2012 

28. Odborová organizace na škole není založena   

29. Škola vyučovala dle schválených ŠVP:   

• Název ŠVP pro nižší stupeň oboru 7941K81:   

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého Gymnázia Jana Pivečky Slavičín   

• Název ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého oboru 7941K81 a čtyřletý obor 7941K41 :   

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Gymnázia Jana 

Pivečky Slavičín zpracován podle RVP G   

• Název ŠVP  23-45-L/01 Mechanik seřizovač: Mechatronik – seřizování a programování CNC strojů   

• Název ŠVP 18-20-M/01 Informační technologie:  Informační technologie  

• Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání: Podnikání v technických oborech a službách:   

• Název ŠVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: Automechanik – opravář a řidič 

motorových vozidel   

• Název ŠVP 26-51-H/01 Elektrikář: Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov   

• Název ŠVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník: Kuchař – číšník pro restaurační a rekreační zařízení   

• Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér: Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení 

budov, Mechanik a opravář instalatérských zařízení budov  

• Název ŠVP 23-56-H/01 Obráběč kovů:  Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC  

obráběcích strojů   
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II. Přehled vzdělávacích oborů, popis aktivit   
   

II.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ ŠKOLY   

 

Součást školy k 1.9.  

2017  

   

Počet  
tříd   

Počet 

žáků/  

  dívek   

Počet žáků na 

třídu podle 

stavu k 30.6.   

Přepočtený počet ped./ 

neped. pracovníků   
Počet žáků na 

pedagoga/neped 

pracovníka   

GJP   12 274/149 22,83 23,45/6,5 11,68/42,15 

SOŠ   12 231/23 18,00 20,981/6 11,00/38,5 

Celkem   24 505/179 21,04 X X 

 

II.2.  VZDĚLÁVACÍ OBORY    

 

Vyučované obory ve 

školním roce 2017/2018 

(názvy podle  

Rozhodnutí o zařazení do 

sítě škol)   

Kód oboru 

(KKOV)   

Součást 

školy   

Denní  studium   

Počet 

žáků   

Ukončilo 

MZ   

Ukončilo 

ZZ   

Gymnázium   7941K81  GJP  177 19  

Gymnázium   7941K41  GJP  97 20  

Informační technologie   1820M01  SOŠ  28 0  

Mechanik seřizovač  2345L01  SOŠ  69 13  

Obráběč  kovů  

  
2356H01  SOŠ  44  12 

Mechanik opravář 

motorových vozidel   
2368H01  SOŠ  6  5 

Elektrikář  2651H01  SOŠ  17  9 

Instalatér   3652H01  SOŠ  14  6 

Kuchař-číšník   6551H01  SOŠ  6  4 

Podnikání   – NS   6441L51  SOŠ  30 5  
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Vyučované obory ve 

školním roce   

2017/2018  (názvy 

 podle  

Rozhodnutí o zařazení do 

sítě škol)   

Kód oboru 

(KKOV)   

Součást 

školy   

Studium při zaměstnání  –  DA  

Počet 

žáků   

Ukončilo 

MZ  

Ukončilo 

ZZ  

Podnikání  - NS   6441L51  SOŠ  17 3 x 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stáže na fakultě 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Vítězství Kvíz plus 

 

 

 

 

 

 

 
Soutěž Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Stáže ve firmách 

 

 

            Investiční akce 
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II.3.  POPIS AKTIVIT ŠKOLY  

  

• Školní rok 2017/2018 nebyl narušen žádnou krizovou a problémovou situací tak, aby byla 

ovlivněna výuka. Škola vyučovala dle schválených plánů, jak v pedagogicko-výchovné, tak 

v provozní oblasti probíhaly standardní procesy. Nastavená vnitřní pravidla byla  dodržována, 

problémové situace u žáků a v kolektivu zaměstnanců byly řešeny stanovenými postupy. 

• Od 1.8. 2018 je jmenován radou Zlínského kraje Mgr. Josef Maryáš ředitelem školy po vítězství 

v konkurzu. 

• Havarijní situace při březnovém vytopení suterénu v budově SOŠ a havarijní opravy odpadů 

na SOŠ v únoru, březnu a červnu 2018 byly z části řešeny svépomocí, čímž se významně 

ušetřilo v provozních prostředcích (odhad cca 40 000 Kč). 

• Opravy strojového parku klasických frézek a soustruhů na SOŠ vyžadují pravidelnou údržbu 

v hodnotě v roce 2018 cca 100 000 Kč. Nyní realizujeme další opravy a obnovu parku z OP. 

• Významným zásahem byla komplexní rekonstrukce budovy gymnázia, a to v první fázi 

z účelové dotace Zlínského kraje (oprava vodo – topo – elektro – odpady stávající budovy) 

za 12 mil Kč a v druhé fázi přístavba půdních prostor z programu IROP 4. a 5. patro, 

předpoklad cca 21 mil Kč. 

• Gymnázium je situováno v městském lesoparku a je součástí školského komplexu  

zahrnujícího ZŠ, sportovní halu, hřiště, nový sportovní areál; má k dispozici novou školní 

jídelnu ZŠ a školní bufet. Gymnázium má k dispozici 12 kmenových a 6 odborných učeben, 

výtvarnou galerii, je připojeno bezdrátově na Internet s rychlostí 100 Mb/s. 

• SOŠ je situována  u hlavní silnice mezi Slavičínem a Vlachovicemi, má vlastní tělocvičnu, 

výdejnu jídla, 6 pracovišť OV, 12 kmenových učeben, bufet, internet s připojením 40 Mb/s; 

zastávka vlaku i autobusu jsou vzdáleny 200 m od areálu. Vedení školy plánuje realizaci 

venkovního sportovního hřiště na pozemku školy vedle tělocvičny, je zpracována studie na 

2,5 mil Kč. Očekáváme vhodnou výzvu z operačních programů. Situaci by však vyřešilo 

neodvádění z IF zřizovateli, pak během dvou let bychom hřiště z tohoto zdroje finančně 

pokryli. 

• Zahájili jsme  od dubna projekty v OP přeshraniční spolupráce SR-ČR se SOŠ Dubnicí nad 

Váhom; projekt vzájemných stáží v odborném vzdělávání propojený s regionálními 

strojírenskými firmami za 6,6 mil Kč. Byly předloženy projekty ke schválení do Erasmus 

plus zahraniční spolupráce se školami z Německa, který nebyl schválen, jsme náhradní 

školou. Zahájen byl projekt Centra II - IKAP. V udržitelnosti pokračovaly projekty z OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Centra technického a přírodovědného vzdělávání, 

Moderní strojařina, ICT nás baví, Čtenářská gramotnost. Všechny tyto aktivity významně 

zvýšily kvalitu materiálně technického vybavení pro odborné i všeobecné vzdělávání a 

zvýšilo komfort studia studentů i podmínek učitelů.  

 

IROP Půdní vestavba na budově školy 21 287 000,-Kč/ano 

OP VVV 
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání pro území Zlínského kraje 

4 451 587,80/partner 

Zlínského kraje 

IROP CNC centrum 
2 325 000,- 

Kč/podaná žádost 

Dotace 

(granty) 

města 

Slavičín 

Majálesový průvod městem (1000,-), Spolupráce se 

zahraničními školami (3000,-), Dramatický kroužek na 

gymnáziu Jana Pivečky Slavičín (1000,-), Pěvecký sbor 

GJP Slavičín (3000,-), Výstavy na Gymnáziu Jana 

76 000,-Kč 
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Pivečky Slavičín v roce 2018 (2000,-), Přírodovědný 

kroužek (1000,-), Astronomická pozorování a přednášky 

pro slavičínskou veřejnost (1000,-), Turnaj v nohejbale 

(1000,-), Florbalová turnaj v roce 2018 (1000,-), 21. 

ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí 

(1000,-), Vánoční laťka 2018 (1000,-)   

Podpora vzdělávání dětí a mládeže Gymnázia 

(vzdělávací pomůcky, seznamovací pobyty, sportovní 

akce) – 60 000,- Kč 

Naše cesta 

k rozvoji II. 

Fond Zlínského kraje (50 000,-) 

Asociace rodičů a přátel GJP Slavičín (15 000,-) 

 Příspěvky žáků (31 500,-)  

96 500,- Kč 

neschválen OP Erasmus 15 000 euro 

neschválen ZK 

Zlínský kraj -  Přes 

květnaté louky přes 

bukové lesy 

 

• Velkým administrativním zatížením školy je realizace veřejných zakázek: 

✓ VZ 1 – 2x frézky 580 000 Kč IKAP 

✓ VZ 2 - nástroje 600 000 Kč IKAP 

✓ VZ 3 – PC 900 000 Kč SR-ČR, IKAP 

✓ VZ 4 – CNC 2 mil IROP 

✓ VZ 5 – robot 520 000 Kč SR-ČR 

✓ VZ 6 – služby stáže  750 000 SR-ČR 

✓ VZ 7 – nábytek 600 000 Kč IROP 

✓ VZ 8  - stavba – 15,6 mil Kč IROP 

✓ VZ 9  - konektivita – 1,6 mil Kč 

 

• Škola pokračovala ve spolupráci s partnerem Fakultou aplikované informatiky a Fakultou 

technologickou  Univerzity Tomáše Bati. S náplní spolupráce:  

✓ pracovní stáže studentů na fakultě, skupinové exkurze studentů, odborné kroužky studentů, 

konzultační možnost učitelů naší školy u učitelů FT, společná projektová činnost 

✓ vyhledávání talentovaných studentů a práce s nimi – středoškolská odborná činnost, 

organizace odborných soutěží, stáže jednotlivců i skupin, náklady na zajištění stáže hradila 

škola z provozních prostředků 

✓ společné projekty – spolupráce při přípravě a případné realizaci projektů týkajících se oblastí 

společného zájmu  

✓ podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů – nabídka odborných konzultací 

pracovníků fakulty  

• Škola pokračovala v prohlubování spolupráce s firemními partnery pro OV, spolupráci 

deklarovala na červnovém setkání firem pod záštitou radního pro školství. OV ve firmách TVD – 

Technická výroba, a.s., Rokytnice, TRYON, s.r.o., Brumov-Bylnice, PGI Morava, s.r.o., 

Rokytnice,  NTS Prometal Machining, s.r.o.,  Slavičín, Zeka plus, s.r.o. Slavičín, CEBES a.s. 

Brumov-Bylnice, Polfin Ploština, s.r.o. Loučka, Parma Technik, s.r.o. Luhačovice, KOWAG, 

s.r.o.  Rokytnice byl za II. pololetí 423. Částka potřebná k vyplacení finanční podpory byla  40 

000 Kč. 

• Počet žáků  od 1.9. 2018 je 494, z toho na gymnáziu 286 a na SOŠ 208, což je pokles o 10 žáků 

oproti 1.9. 2017, kde  nastupovalo 505 žáků  
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✓ Škola znovu dosáhla na úspěchy v celostátních a krajských soutěžích a bylo dosaženo 9,02 body v 

programu Excelence. Umístnění žáků v soutěžích, MAPA školy, KEA,  MZ, ZZ – v rámci Hodnocení 

školy byly vždy nad průměrem škol se stejnými obory ve Zlínském kraji 

✓ Srovnávacích testů v národním testování SCIO se zúčastnilo 603 škol a 17 863 žáků. Naše 

kvarta předstihla 97% škol z jazyka českého, 94% z matematiky a 80% předstihla v 

obecných studijních předpokladech, třída sekunda dosáhla opět v KEA 90 percentilu v 

matematice a jazyce českém. Menší počty žáků v prvních ročnících jsou způsobeny otevřením další 

maturtní třídy ve Val. Kloboukách. Toto otevření považuje ředitel školy za nekoncepční pro tento 

region, především proto, že tím snižuje schopnost přijímat žáky do učebních oborů také proto, že 

počet vycházejích žáků v regionu je a bude dlouhodobě je setrvalý. 

✓ prima (k dnešnímu dni 30 žáků) 

✓ 1 čtyřletá třída gymnaziální G1 (přijato po prvním kole 17 žáků a doplněno v průběhu června 

dalšími 4 žáky), třída bude ve skupinách heterogenně spojována s paralelní kvintou a vhodně 

přerozdělena, je to vhodné řešení i do budoucna pro zachování struktury oborů, ekonomické 

prostupnosti a kvality přijímaných uchazečů do čtyřletého studia. Nechceme jít cestou přijetí 

za každou cenu do čtyřletého studia např. na úkor mechatroniků, ICT oboru. Tento stav je 

především dopadem povolení další třídy maturitního oboru ve Valašských Kloboukách na 

SOU. Tento krok  významně destabilizuje již tak složité prostředí jednotlivých středních škol 

v regionu, neboť počet vycházejících žáků se v dlouhodobé projekci nebude zvyšovat. 

✓ 1 třída mechatroniků (10 žáků), a informatiků ( 9 žáků), 1 třída ze 3 učebních oborů (celkem 

23 žáků), 1 třída podnikání denního  studia; nebyla otevřena  třída  sociální činnosti, obor je 

prozatím utlumen, obory automechanik a  kuchař budeme znovu nabízet; další UO strojní 

mechanik nebudeme nabízet, neboť počet maturitních tříd v celém regionu umožňuje přijetí 

téměř všech žáků 9. tříd. 

✓ celkový výkonový stav učebních oborů: 2013/11 žáků, 2014/31 žáků, 2015/32 žáků, 2016/15 

žáků, 2017/30 žáků, 2018/23 žáků; řešením, ale musí být ještě větší spolupráce samotných 

podnikatelských subjektů s rodiči vycházejících žáků se ZŠ, především slavičínskou ZŠ, 

které by měl napomoci krajský projekt IKAP a samozřejmě investiční záměry, neboť bez 

kultivace a modernizace budov to v žádném případě není možné. Je nutné implementovat 

duální prvky vzdělávání v odborném výcviku, přestože firemní zájem byl o otevření oboru 

Strojní mechanik u uchazečů nebyl zájem, a tedy do příštího školního roku ředitel nebude 

nabízet tento obor 

✓ maximálně možný zájem vycházející z kontingentu žáků v regionu s odpovídající kvalitou 

uchazečů je u 1. ročníku osmiletého oboru gymnázia (ukazuje se to jako trend již několik 

let), tento obor v průběhu studia žáků ukazuje z objektivních srovnávacích kritérií a 

uplatnitelnosti na prestižních fakultách, značnou přidanou hodnotu ve zvládnutí kompetencí, 

přestože na vstupu není takový výběr jako ve velkých městech; znovu jsme ve srovnání např. 

programu Excelence patřili mezi nejlépe hodnocená gymnázia, a to právě díky osmiletému 

studiu s bonifikací 9,02 

✓ zájem  o  Mechatroniky se mírně snížil, jedná se o „spojené nádoby“ s oborem obráběč kovů, 

kde se naopak počet uchazečů mírně zvýšil, (rok 2011 bylo v 1. ročníku 11 mechatroniků, 

rok 2012 bylo 15, v roce 2013 bylo 18 žáků, v roce 2015 19 žáků, v 2016 18 žáků, 2017  16 

žáků, v 2018 10 žáků) 

✓ znovu byl otevřen obor Informační technologie o počtu 9 žáků a  byla tedy vytvořena 1 

maturitní třída o 18 žácích ze dvou maturitních oborů, toto spojení je však do budoucna 

rizikové vzhledem k nastaveným parametrům regionálního financování od 1.9. 2019, kde se 

prozatím tyto obory nemohou spojovat; je na zřizovateli, aby po té vyhodnotil možnost 

pokračovat v tomto schématu, neboť region vyšší saturaci neumožňuje 
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✓ je zpracován švp a konzultován se sociálními partnery a UTB Zlín, otevření další třídy 

gymnaziálního vzdělávání ve Valašských Kloboukách a maturitní třídy na SOU Valašské 

Klobouky významně … 

✓ koncepčně je výkonově prokazatelné, že samotný útvar SOŠ by byl ekonomicky života 

neschopný (cca 220 žáků), a proto z dlouhodobé perspektivy je spojení s útvarem gymnázia 

nezbytné a rozumné 

✓ 1 třída čtyřletého gymnázia může být v budoucnu kvalitně naplněna jen s počtem maximálně 

do 25 žáků ve třídě, neboť regionální demografie probíhá ve věkovém segmentu absolutním 

minimem (valašsko-kloboucké a slavičínské gymnázium umožňuje kvalitně saturovat  max. 

60 žáků dohromady čtyřletého gymnázia v 1. ročníku v regionu, pokud má být zachována 

stávající náročnost gymnaziálního studia, v celém regionu od Luhačovic po Valašské 

Klobouky není více jak 370 vycházejících žáků v dlouhodobé perspektivě) 

• K 1.9. 2018 počet žáků v učebních oborech je při současném způsobu financování  na hranici 

ekonomické životaschopnosti. Je na zřizovateli a především na MŠMT, zda podpoří především 

učební obory tak, aby i méně početné skupiny žáků  mohly být i v budoucnu otevírány. Stávající 

finanční ohodnocení v motivační složce všech zaměstnanců jsou proto eliminovány právě 

pokrytím pouze mandatorních nárokových složek a je stále naprosto nedostatečné a 

demotivující nenárokové ohodnocení. Lze realizovat pedagogicko-výchovný proces propojeně 

v obou útvarech. V útvaru SOŠ po rekonstrukci a modernizaci, dochází ke komplexní rekonstrukci 

gymnázia – řediteli školy se za 6 let podařilo získat v OP investicích projektech téměř 100 mil 

Kč. Snaha vedení je uskutečňovat postupnou propojenost  úvazků učitelů.  Jsou zavedeny Školské 

vzdělávací programy u všech oborů, které budou postupně upravovány dle vyvíjejících se 

ukazatelů a indikátorů. Budova SOŠ bude poskytovat možnost celoživotní vzdělávání  pro dospělé 

v oblastech odborných strojírenských kurzů, ekonomických, environmentálních kurzů, cizích 

jazyků a lektorské činnosti ICT. Ředitel školy v srpnu žádal o povýšení mzdových i provozních 

prostředků 

• Vzhledem k nutnosti dělit hodiny ve spojených třídách na útvaru SOŠ a  ekonomických důvodů 

zabezpečení platů vyplynulo počet odučených hodin na útvarech ve školním roce: 

✓ 2015/2016: bylo odučeno 270 hodin v teorii a 274 hodin v odborném výcviku na  SOŠ, 473 

hodin na gymnáziu 

✓ 2016/2017: bylo odučeno 258 hodin v teorii a 264,5 hodin v odborném výcviku na  SOŠ, 

474 hodin na gymnáziu 

✓ 2017/2018: bylo odučeno 283 hodin v teorii a 224,25 hodin v odborném výcviku na  SOŠ, 

478 hodin na gymnáziu 

✓ 2018/2019: bude odučeno 297 hodin v teorii a 215 hodin v odborném výcviku na  SOŠ, 492 

hodin na gymnáziu 

 

• V květnu 2018 byla provedena analýza vnitřního pedagogicko-výchovného procesu školy (oborů, 

výkonů žáků a učitelů, pracovně právních dopadů) s předpokladem od 1.9. 2018. Vzhledem k 

zachování skladby oborů a především možnosti sestavit rozvrhy hodin žáků nebylo reálné, aby 

stav skutečných úvazků odpovídal ve školním roce stavu normativnímu; tuto situaci v podmínkách 

školy se zachováním stávající nabídky učebních oborů nelze odstranit, jediná možnost narovnání 

skutečného počtu učitelů a normativního stavu by byla komplexní regionální optimalizace 

učebních i maturitních oborů, anebo změna regionální financování.  

Průměrné počty žáků ve třídě 2015-16 porovnání 2016-17 a 2017-18 

✓ u maturitní oborů na SOŠ v denním studiu 19,8 x 19,7 x 21,17 žáků 

✓ u maturitní oborů na SOŠ v dálkovém studiu 8 x 10 x 8,5 žáků 

(všechny odučené hodiny jsou spojeny s denním studiem) 

✓ u učebních oborů na SOŠ 20 x 17,8 x 21,75  
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✓ u gymnázia 22,05 x 22,25 x 22,97 

 

Na základě přijímacích zkoušek byly stanoveny počty tříd pro 1.9. 2018: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Josef Tomeček, student oktávy 
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SČ – sociální činnost, MS – mechatronik, OV – obráběč kovů, AU – automechanik, El – elektrikář, IN – instalatér, KČ – 

kuchař, PODE,PODA – podnikání denní, dálkové, MZ – maturita, NS – nástavba, VL – výuční list,  

ICT
uch

ICT zp
MS
uch

Ms zp El uch El zp
Au
uch

Au zp
Ins
uch

Ins zp
Ok
uch

Ok zp
Str
uch

Str zp
Kč

uch
Kč zp PoDá PoDe

2014 0 0 26 8 5 12 13 8 6 11

2015 19 12 27 19 20 10 9 6 17 8 17 8 13 4 14 14

2016 18 10 24 18 8 4 4 1 8 0 17 10 1 0 5 1 7 10

2017 14 10 24 13 14 5 5 0 10 6 24 20 2 0 7 0 1 15

2018 13 9 12 10 11 4 9 0 11 4 27 16 0 0 3 0 1 21

0 0

26

8
5

12 13

8
6

11

19

12

27

19 20

10 9
6

17

8

17

8

13

4

14 14
18

10

24

18

8
4 4

1

8

0

17

10

1 0

5
1

7
10

14
10

24

13 14

5 5

0

10
6

24
20

2
0

7

0 1

15
13

9
12

10 11

4

9

0

11

4

27

16

0 0
3

0 1

21

0

5

10

15

20

25

30
Uchazeči a zápisové lístky na SOŠ

2014 2015 2016 2017 2018

13

7

13

24

29

42
45

16

12

18
15

10
7

0

17

8

21

30

24

18

12

23

17

24
26

17
14

12

34

20
18

14
12

5

00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoj UO na SOŠ

OK AU EL IN KČ

0

44

70
54

14

182

68

0

22

64

44

6

136

50

0
13

75

30
22

140

52

12 8

79

29 34

162

63

20

0

78

22 18

138

40
30

0

70

28
15

143

4339

0

57

40

6

96

46

0

50

100

150

200

IT SČ MS PODE PODÁ Celkem MZ Celekm NS

Vývoj maturitních oborů na SOŠ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



     14   

 

 

 

• Na každém útvaru pracují Výchovné komise k řešení problémových situací žáků, Žákovský 

parlament, jako nástroj komunikace učitelů a žáků na gymnáziu, Pedagogická rada, 

Asociace rodičů a přátel školy. Na základě schválení rozvojového programu MŠMT „ Na 

podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků 

– specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2017“  a díky projektu 

Šablony na škole pracoval školní psycholog s náplní 0,5 úvazku: 

✓ Individuální konzultace v rámci výukových či výchovných obtíží Vašeho dítěte 

✓ Pomoc a podpora při řešení osobních problémů studentů (vztahové či rodinné záležitosti) 

✓ Kariérové poradenství – volba vhodného semináře, volba vysoké školy 

✓ Diagnostika intelektu, osobnosti 

✓ Individuální konzultace pro pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání 

✓ Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH) 

✓ Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí 

✓ Psychohygiena, konzultace rodinných, vztahových problémů ze strany studentů i pedagogů 

✓ Podpora pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

✓ Kariérové poradenství – volba vhodného semináře, volba vysoké školy 

✓ Tematicky zaměřené, sebe rozvojové semináře pro studenty vyšších ročníků, pro 

humanitní   

           studium (psychologie, speciální pedagogika) 

✓ Vyhledávání nadaných dětí, vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte 

✓ Diagnostika intelektu, osobnosti 

• Administrace maturitních a závěrečných zkoušek proběhly  bez komplikací a chyb na 

straně školy, nikoliv na straně CERMAT 

• Proběhly pravidelné návštěvy ředitele a VUOV ve firmách a na ZŠ, vedení školy se sešlo 

společně se sociálními partnery TVD, Groz Beckert, NTS, ZEKA, TRYON, Polfin, 

CEBES, Moravia, SKD Bojkovice, KOVAG byla uskutečněna konference firem v červnu 

za účasti firem a zástupců ZŠ regionu, došlo k posílení duálního principu vzdělávání na 

OV a došlo dohodě o pokračování stipendijní podpory těchto firem u technických oborů i 

pro příští rok.  

• Jsou nastaveny pravidelné činnosti v provozu školy – porady vedení, předmětových 

komisí, předsedů předmětových komisí, výchovné komise, provozní porady.  

• Byly novelizovány jednotné řády, směrnice, pokyny, plány práce, plány DVPP, činností 

jednotlivých metodiků, předsedů PK, preventistů, od 1.9. 2017, popř. průběžně.  

• Byly realizovány 3 setkání všech zaměstnanců z FKSP, několik společných akcí pro 

všechny žáky školy (Sportovní den, zahraniční stáže,  Majáles, divadelní představení, 

LVK, projektové dny aj.)  

• Na Pedagogické radě 31.8. 2017 byl schválen průběžný stav Hodnotící zprávy a ŠVP všech 

oborů na SOŠ, školní řád.  

• Škola pokračovala ve spolupráci s partnery v navázané zahraniční spolupráci v rámci 

projektu Erasmus se školami z Německa, Francie, Itálie, Slovenska ve výměnných 8 

denních stážích a to s Německem, Slovenskem, Anglií.  

• Realizované evaluační projekty SCIO: Mapa školy SCIO pro vnější evaluaci, NIQES, 

Kvalita školy, Komplexní evaluační analýza u nižšího gymnázia 

• Nabídka kroužků, nepovinných předmětů (biologický, chemický seminář, nepovinná 

ruština, matematika, latina, v rámci projektu OP VVV „Centra“ jsou na SOŠ kroužky pro 
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všechny UO), využívá projektové a víceúrovňové výuky, výuky v blocích (blok 

přírodovědných předmětů), spojování heterogenních věkových skupin (cizí jazyky, tělesná 

výchova, přírodovědný kroužek, výtvarná výchova a hudební výchova), z povinných 

předmětů má žák naprosto volný výběr pro volitelný předmět. 

• Od dubna 2018  byl zahájen projekt IKAP  Centra II. Dopadem této rozšířené nabídky jsou 

úspěchy na celostátní ba dokonce mezinárodní úrovni 

• Ředitel  školy organizuje klasifikační porady, pedagogické rady, porady provozní, porady 

předsedů PK a porady Výchovné komise  

• Útvar využívá doplňkovou činnost především v pronájmech kapacit školy, kurzů pro úřad 

práce  

• Výuka mimo školu zahraniční pobyty:  

✓ v roce 10 denní zájezd do Francie, Německa, Slovensko   

✓ výtvarný plenér v rozsahu 4 dnů - vybraní studenti  

✓ týdenní cykloturistický kurz – třídy septima, G-3, G-1, kvinta  

✓ týdenní lyžařský výcvikový kurz –  u tříd G-1,kvinta, sekunda, 1.r na SOŠ   

✓ vodácký kurz vybraní studenti – 5 dnů  

✓ historický zájezd Praha – maturitní ročníky, 5 dnů  

✓ adaptační pobyty pro nové žáky v primě a G-1 (3 dny), seznamovací pobyt 1.r na SOŠ (1 

den)  

• Ve všech třídách i odborných učebnách na celé škole jsou nainstalovány PC systémy k 

elektronické evidenci třídní knihy, počítače s připojením na Internet, na SOŠ se interaktivní 

PC postupně doplňují a nyní je zabezpečena polovina kmenových tříd  

• Škola vyučuje dle ŠVP ve vyšším stupni osmiletého  a čtyřletého studia a do vzdělávacího 

programu implantovala prvky definované RVP pro ZŠ, především v oblasti inkluze a práce 

s talentovanými žáky nových metod (skupinové, projektové, inkluzivního vzdělávání) v 

předmětech jazyka českého, cizích jazycích, dějepisu, výtvarného a hudebního umění, dále 

matematiky, fyziky, chemie a biologie, vedení plánuje zavést do předmětu Seminář z 

ekonomie metodu CLIL.   

• Byly dodržovány posloupnosti kontrolních mechanizmů duplicitní vnitřní kontrolou  

• Vedení školy pokračovalo v rekonstrukci síťových prvků na SOŠ, neboť stav není 

dimenzovaný na nově pořízené 35 ks PC „all in one“, prostřednictvím projektů došlo také 

k nákupu licencí VISION, FANUC, 3-D tiskárny a laser pro strojaře  

• Byly realizovány vzdělávací kurzy pro zaměstnavatele Parma Tech, EC Tech v 

programování FANUC a Heidenhain, a to díky akreditaci školy jako  Autorizované osoby 

pro obor Obráběč kovů (pro dílčí kvalifikaci i úplnou kvalifikaci pro zájemce z řad 

veřejnosti) a pro obor Elektrikář.   

 

II.4. DOTAČNÍ PROGRAMY- DOTACE ESF   

 

  

 

 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“  

1. 4. 2018 – 31. 8. 2020 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497  
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Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro 

území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území 

Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické 

gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu 

pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání 

dobrých praxí a následné implementace ve výuce. Příjemce projektu: Zlínský kraj. Přehled 

partnerských organizací:   

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Střední 

průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Střední škola obchodně 

technická s. r. o., Střední průmyslová škola Otrokovice, Gymnázium Jana Pivečky a Střední 

odborná škola Slavičín, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Střední škola 

průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, MESIT střední škola, o.p.s., Střední škola 

letecká s.r.o., Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Střední průmyslová 

škola strojnická Vsetín, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední průmyslová škola 

stavební Valašské Meziříčí, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Střední škola informatiky, elektrotechniky a 

řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 

Radhoštěm, Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Střední škola 

nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Střední odborná škola Luhačovice  

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

• Vzdělávání lektorů polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ a žáky 1.-3. ročníku ZŠ, 

pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ (1.-3. ročníku a žáků a studentů SŠ a VOŠ 

pedagogických škol).  

• Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ - prostřednictvím pedagogických kabinetů. Nové 

kompetence budou pedagogové uplatňovat v aktivitách: sdílení dílen, volnočasové aktivity 

pro žáky ZŠ a SŠ, polytechnické aktivity pro děti v MŠ a pro žáky gymnázií.   

• Do klíčové aktivity bude zapojeno 17 středních škol. Tyto školy budou v rámci realizace 

aktivity spolupracovat se ZŠ, MŠ a SŠ poskytujícími všeobecné vzdělávání (gymnaziální). 

Bude navázáno celkem 147 spoluprací.   

 
ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST  

• Pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ budou realizovány vzdělávací akce, které budou 

zaměřeny na zvýšení kompetencí ve čtenářské a matematické gramotnosti, práci s 

heterogenní skupinou žáků, nové přístupy, didaktiku a metodiku na témata, která vychází 

jako potřebná z výzkumu PISA.   

• Vzdělávání pedagogických pracovníků bude podpořeno realizací aktivit pro žáky ZŠ a SŠ.  

• Čtenářskou a matematickou gramotnost bude realizovat partner projektu SOŠ Luhačovice 

a Univerzita Tomáše Bati Zlín.  

PEDAGOGICKÉ KABINETY  

• Bude vytvořeno 7 platforem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, 

metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a 

formami výuky (ČJ, cizí jazyky, ICT kompetence, matematika, fyzika, biologie/přírodopis, 

chemie). Platformy budou intenzivně spolupracovat se systémovými projekty v oblasti 

vzdělávání jako například PPUČ, MOV, SYPO.  
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• Pedagogické kabinety bude realizovat partner projektu SPŠ a OA Uherský Brod.  

 
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ  

 

• V rámci aktivity vznikne Centrum kariérového poradenství, které bude zajišťovat ucelený 

systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce. Aktivita zahrnuje také vzdělávání 

kariérových poradců, síťování a akce pro žáky, rodiče a veřejnost (Dny řemesel, Veletrh 

práce a vzdělávání, Technické jarmarky, Inspirace středoškolákům, Girls day, Kulatý stůl 

na téma vzdělávání pro průmysl 4.0).   

• Aktivitu bude realizovat Zlínský kraj a partner projektu Krajská hospodářská komora 

Zlínského kraje.  

 
SYNTÉZA A ZHODNOCENÍ PRVKŮ POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

• Bude vytvořena pracovní skupina, která bude mít za úkol zhodnotit možnosti využití 

výstupů projektů realizovaných v OPVK. Práce vytvořené skupiny bude zaměřena 

především na využití výstupů pro potřeby popularizace polytechnického vzdělávání ve 

Zlínském kraji a vědeckotechnického parku Experimentárium.  

• Syntézu a zhodnocení prvků polytechnického vzdělávání bude realizovat partner projektu 

SPŠ Otrokovice.  

 

Zpracované projekty, které škola připraví a nejsou podpořeny, jsou časově  neefektivní a zbytečné, je 

pak velmi obtížné motivovat zaměstnance k práci na projektech.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stáže na fakultách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vítězství Office Arena                                              Automatizace a robotizace na škole  
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II.5. PŘÍNOS DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVACÍ PROCES 

  

Stěžejní aktivity žáků, které mají vliv na kvalitu jejich vzdělávání, praktický přínos nejenom pro ně 

samotné, ale také pro veřejnost 

 

Podpora přírodovědného vzdělávání:  

   

a) Projekt „Půdní vestavba na budově školy“ – vybudování nových odborných učeben 

zaměřených na přírodovědné, technické a jazykové vzdělávání. 

Přínos pro žáky: 

• podnítil zájem žáků o přírodovědné, technické a jazykové předměty 

• vytvořil perspektivní školu s moderním vybavením 

• zajistil efektivní využívání vybavení školy 

• podpořil spolupráci mezi školou a zaměstnavateli v regionu 

• modernizace učeben a jejich využití pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ v souladu 

s kurikulární reformou 

• navázal spolupráci mezi SŠ, ZŠ, regionálními partnerskými firmami 

• zefektivnil využívání modernizovaných výukových prostor v práci se žáky 

• zintenzivnil spolupráce s místními a regionálními partnerskými podniky formou 

zapojení   odborníků z praxe do přímé výuky 

• zvýšil kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na 

trhu práce 

• vylepšil konektivitu školy, která bude standardem a také motivačním faktorem u žáků 

v oboru Informační technologie 

• vytvořil ze školy regionální centrum středoškolského víceoborového vzdělávání pro 

jižní Valašsko, centrum polytechnického a přírodovědného vzdělávání. 

 

b) Projekt „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a 

Trenčianského kraje“ 

Přínos pro žáky: 

• zvyšování odborných kompetencí žáků a učitelů formou stáží v partnerské škole, práce 

ve firmách v rámci odborného výcviku duálním systémem v příhraniční oblasti 

• podpora vzájemné audiovizuální komunikace úpravou učeben a jejich vybavení ICT 

20 ks PC all in one a příslušným odborným sw k vybavení učebny  strojírenských 

předmětů k programování CNC strojů, 1 tiskárna pro potřeby projektu 

• výměnné stáže pedagogických pracovníků s přeshraničním partnerem , stínování ve 

výuce 

• společné exkurze žáků a učitelů s přeshraničním partnerem v zahraničních firmách 

v Německu a na strojírenském veletrhu 

• společné konference učitelů s přeshraničním partnerem, zástupců firem a základních 

škol 

• tvorba pracovních listů ke zvýšení kvality ŠVP 

• sdílení dílen pro žáky základních škol 

• pořízení automatizační a robotizační technologie, 3D scaner, stavebnice pro  práci 

žáků ZŠ ve sdílených dílnách 



     19   

 

• stáže žáků v partnerské škole 

• stáže učitelů a žáků v regionálních a přeshraničních firmách 

• stáže učitelů a žáků v zahraniční firmě 

• pracovní vyučování žáků základních škol ve výuce odborného výcviku v dílnách 

střední školy na zakoupených pomůckách z projektu. 

 

c) Podpora přírodovědného vzdělávání: 

Projekt Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana 

Pivečky Slavičín – v rámci udržitelnosti 

Centrum vzdělávání žáků ZŠ-SŠ (zaměřeno na přírodovědné předměty) 

Projekt Společné poznávání Bílých-Bielych Karpat (SR-ČR) 

Globe – měření kvality vody 

Recyklohraní – učení se recyklaci 

Enersol – obnovitelné zdroje, snižování energetické náročnosti 

Svět okolo doupných stromů – projekt ve spolupráci s Veronikou Hostětín 

Cyklus přírodovědných přednášek zástupců UTB Zlín 

Přínos pro žáky: 

• Zvýšený zájem o výuku přírodovědných předmětů – zejména výběry seminářů 

SB,SCH,SF 

(budoucí směřování ke studiu na VŠ a volbě povolání) 

• Využití zpracovaných lekcí ve výuce – výrazné zkvalitnění a zpestření výuky, 

inovace  výuky (využití pracovních listů), nové informace, možnost srovnávání 

• V rámci ekopobytů  s odbornými lektory – praktické využití teorie 

• Astrotýmy- učení se týmové spolupráci při astropozorování 

• Prezentace výsledků – zpracování výsledků, článků, tvorba elektronického 

astrodeníku, tím komunikace s odbornou i laickou veřejností 

• Astronomické workshopy pro žáky okolních ZŠ 

• Složitá práce s PC-astronomický software, dalekohled, kamera, fotoaparát, optické 

přístroje, práce s elektrotechnikou-kabeláž, vše vyžaduje technickou zručnost) 

• Pracovní návyky- výroba jednoduchých pomůcek souvisejících s pozorováním, 

výpočty související s aktuálním astronomickým jevem 

• Výroba elektronických i klasických herbářů – žáci se učí poznávat, sbírat a správně 

zakládat rostliny, poznatky o ekosystémech a jejich fungování v okolí školy i v rámci 

CHKO Bílé Karpaty, vytvoření naučné stezky, sami žáci ji umístili do terénu, 

prezentovali studentské práce při  projektových dnech 

• Poznávání práce odborníků na problematiku ochrany přírody (ČSOP, Kosenka 

Valašské Klobouky, Veronica Hostětín, Správa CHKO Bílé Karpaty) – poznání 

principu udržitelného rozvoje v kraji 

• Měření kvality vody v okolí školy – praktické dovednosti 

• Žáci se učí recyklovat – sběr použitých baterií, tonerů, drobného elektra 

• Stáže žáků v laboratořích a výzkumných pracovištích UTB Zlín - jsme fakultní 

školou 

Přínos pro veřejnost: 
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• Veřejně přístupné, pravidelně aktualizované webové stránky, možnost přihlásit se do 

kurzů na Moodle, prezentace výsledků na veřejnosti – přednášky, pravidelné 

informace v médiích-Slavičínský zpravodaj, Učitelské noviny, www stránky apod. 

• Projektové dny – měření hodnot (tlak, tep, …) 

• Prezentace projektu a vybraných témat zdravé výživy pro veřejnost 

• Naučná stezka Chladný vrch – umístění v terénu 

• Monitorování „světa doupných stromů“ s odbornými lektory 

• Zvýšený zájem veřejnosti  o astrodeník – přednášky, webové stránky, zájem o školu 

 

d) Podpora všeobecného vzdělávání (humanitní, jazykové, ICT):  

  

• Jazykové projekty (Erasmus+, eTwinning), výměnné pobyty v Německu a Francii. 

• Literární soutěže – „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“, Studenti 

čtou a píší noviny (MF Dnes) 

• Dějepisná soutěž studentů gymnázií 

• Office Arena 2016 (ICT) 

• KPBI – Kraj pro bezpečný internet 

• SOČ, STOČ 

 

Přínos pro žáky:  

• v tomto kraji je to pro studenty významná možnost vyjet za relativně  malé peníze do 

zahraničí a strávit 14 dnů v přímém kontaktu s cizím jazykem – komunikace v jazyce 

s vrstevníky i jejich rodinami, po návratů žák získá více sebejistoty, dovede si poradit  

v různých jazykových situacích  

• řeší situace spojené s běžným životem (mnohdy těžko proveditelné ve školním 

prostředí)  

• při setkání se jedná mnohdy o několik jazyků, které se vzájemně propojují  

• vytváří prezentace, natáčejí filmy, zpracovávají kalendáře, kuchařku ve spolupráci se 

všemi zeměmi, novinové články s využitím ICT techniky, vyhledávají informace  

• žáci komunikují s partnery různými způsoby (maily, dopisy, pohledy, sociální webové 

sítě Twinspace)-navazují nové kontakty a přátelství, učí se psát různé styly –formální, 

neformální  

• poznávají tradice, zvyky, kulturu, život v jiných zemích  

• uvažují hlouběji o sobě, druhých lidech kolem sebe, vyjadřují své názory a myšlenky, 

učí se argumentovat, pracují ve skupinách a respektují dobré mezilidské vztahy, 

formou hry komunikují, hodnotí sebe i druhých, pracují s vědomím zákonných i 

společenských norem, práv i povinností  

• zasíláním příspěvků do novin na zadané téma se učí psaní různých stylů (někteří žáci 

se pak hlásí ke studiu žurnalistiky)  

• seznamují se s moderními dějinami – využití ve výuce – projekt z rodinného archivu 

– rodinná paměť, regionální dějiny – heraldika měst a obcí, založení Sokola – 

prezentace, nástěnky, fotografie, zhlédnutí filmových dokumentů, které vypovídají o 

nejmodernějších dějinách  

• Hořící keř, Papež Jan Pavel II.      
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• Osvojení počítačové gramotnosti   

 

Přínos pro veřejnost:  

• Pobyt většího množství zahraničních studentů zviditelní nejenom školu, ale i celé 

město – přijetí na radnici starostou města, Nadace Jana Pivečky, vernisáž s výstavkou 

prací, reportáže z cest, prezentace na webu, představení projektů, koncerty pro 

zahraniční účastníky i rodiče  

• Prezentování všech aktivit v místním tisku  

• Články žáků v regionálním tisku  

• Aktivní zapojení rodičů do spolupráce i nutnost komunikace v cizím jazyce  

• Pro slavičínskou veřejnost a studenty beseda o zkušenostech s výsledky projektu a 

zkušenosti studentů s výměnnými projekty   

          

e) Ostatní (prolínání všech kompetencí):  

• Divadelní a hudební pásma pro žáky okolních MŠ, ZŠ a veřejnost 

• Turnaj v košíkové, Vánoční laťka, florbal, nohejbal– SŠ a ZŠ ze Slavičína a okolí 

včetně        slovenského partnera SOŠ a Gymnázium v Dubnici nad Váhom (zapojení 

mládeže do sportovní        činnosti ve  volném čase - důležité udržovat také strategická 

partnerství)   

• Výstavy a vernisáže v galerii školy, možnost dostávají účinkovat i místní mladí 

hudebníci, účast        našich  žáků, zaměstnanců a přátel školy i z řad veřejnosti  

• MAJÁLES žáků – akce pro veřejnost , kulturní a hudební program žáků pro děti        z 

místní MŠ a ZŠ, pro širokou veřejnost  

• Všechny tyto aktivity napomáhají žákům k osvojení všech klíčových kompetencí, jsou 

především velkou motivací pro žáky, což se projevuje v jejich zájmu o výše zmiňované 

aktivity a taktéž o účast v soutěžích, ve kterých škola dosáhla  mimořádných výsledků  

(viz. Almanachy školy – umístění v soutěžích) – v  přírodovědných i humanitních 

předmětech, a tím napomáhají šířit dobré jméno školy mezi odbornou i rodičovskou 

veřejností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                    Partneři z Diepholzu na naší škole 
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III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY – PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A 

DVPP   

   

   

III.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018   

 

Pracovníci   k 30. 6. 2018 

počet fyzických osob   přepočtené úvazky   

Interní   49,800 46,196 

Externí   1,000 0,050 

   
III.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018   

         

Ped.  

pracovníci  - 

os.číslo   

Pracovní zařazení, 

funkce   

Úvazek   Kvalifikace (stupeň 

vzdělání, obor, aprobace, 

DPS)   

Roků ped. 

praxe   

1102   Ředitel   1,00   VŠ, M-CH   25 

1153   Zástupce ředitele   1,00   VŠ, JČ-D-JF   28 

1063   Učitelka VVP   1,00   VŠ, JA-JN   29 

1064   Učitelka VVP   1,00   VŠ, JČ-D   34 

1070   Učitel VVP   1,00   VŠ, TV-Z   26 

1111   Učitelka VVP   1,00   VŠ, M   25 

1112   Učitel VVP   1,00   VŠ, VV, odborné 

předměty, DPS   

22 

1113   Učitelka VVP   1,00   VŠ, M-B   20 

1124   Učitel VVP   1,00   VŠ, odborné předměty, 

DPS   

23 

1128   Učitel VVP   1,00   VŠ, SV   21 

1140   Učitel VVP   1,00   VŠ, M-F   19 

1141   Učitelka VVP   1,00   VŠ, JN-JR-D   31 

1144   Učitelka VVP   1,00   VŠ, JN-HV   16 

1148   Učitelka VVP   1,00   VŠ , JA   20 

1149   Učitelka VVP   1,00   VŠ, M-Z    20 

1163   Učitelka VVP   1,00   VŠ, AJ   18 

1184  Učitel VVP  0,286  VŠ, M-VT  10 

1185   Učitelka VVP   1,00   VŠ, JČ-JN   11 

1194 Učitelka VVP 1,00 VŠ, CH-B 7 

1202   Učitelka VVP   1,00   VŠ, DĚ-ZSV   10 

1227   Učitel VVP   1,00   VŠ, Z-B    9 

1236   Učitelka VVP   0,952   VŠ, M   11 

1325  (D) Učitel VVP  0,191   VŠ, M-F   12 

1337   Učitelka VVP   1,00 VŠ, JF-JA-EK 4 
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1354   Učitelka VVP   1,00   VŠ, JA   4 

1410 Učitelka VVP 1,00 VŠ, M-B 0,66 

1273 Zástupce ředitele 1,00 VŠ, M-BV 31 

1167 Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, 

DPS 

17 

1198 Učitelka VVP 1,00 VŠ, DĚ-JN 14 

1210 Učitelka VVP 0,80 VŠ, M-F 6 

1267 (D) Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, 

DPS 

30 

1272 (D) Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, 

DPS 

32 

1275 Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, 

DPS 

23 

1277 (D) Učitelka OP 0,881 VŠ, odborné předměty 26 

1279 Učitel VVP 1,00 VŠ,JČ-ON 33 

1281 Učitel OPO 1,00 VŠ, Odborné předměty 17 

1282 Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, 

DPS 

17 

1285 Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, 

DPS 

17 

1288 Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-VV 23 

1403 Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-JN-JA 3 

1266   Vedoucí učitel OV   1,00   VŠ (Bc.), odborný výcvik, 

DPS   

35 

1242 Učitel OV 1,00 VŠ (Bc.), odborný výcvik, 

DPS 

24 

1274 (D)   Učitelka OV   0,10   VŠ (Bc.), odborný výcvik, 

DPS   

30 

1289   Učitel OV   1,00   ÚSO, odborný výcvik, 

DPS   

16 

1355   Učitel OV   0,50   ÚSO, odborný výcvik   3 

1388  Učitel OV  1,00  ÚSO, odborný výcvik  2 

1389  Učitel OV  1,00  ÚSO, odborný výcvik, 

DPS  

20 

1395 Učitel OV 0,50 SO, odborný výcvik 1 

1396 Učitel OV 1,00 ÚSO, odborný výcvik 1 

1387  Školní psycholog  0,60  VŠ, psychologie  3 

   

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:   

• V srpnu 2017 ukončila pracovní poměr asistentka pedagoga (úv. 1,00), 

• V září 2017 nastoupily dvě nové učitelky VVP (úv. 1,00) a jeden učitel OV ukončil 

pracovní poměr (úv. 1,00), 

• Od září 2017 se vrátila jedna učitelka z rodičovské dovolené (úv. 0,81), 
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• V listopadu 2017 nastoupila jedna učitelka na mateřskou dovolenou (úv. 1,00) a 

současně byl uzavřen pracovní poměr s novou učitelkou VVP (úv. 1,00), 

• V červnu byly ukončení pracovní poměry s učitelem OV (úv. 050) a s učitelkou VVP 

(úv. 1,00). 

 

 III.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků:   

 

20-30 let   4 

31-40 let    8 

41-50 let   12,8 

51-60 let   16 

nad 60 let    9 

   

   

III.1.3. Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost  výuky ve školním roce 2017/2018   

 (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné)   

      v %   

Požadovaný stupeň vzdělání 

/ aprobovanost   

GJP   100 / 100  

SOŠ     87,8/87,8 

   

III.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018   

 

Pracovníci    

k 30. 6. 2018  

počet fyzických osob   přepočtené úvazky   

Interní   13,200 12,750  

Externí   0  0  

   
III.2.1. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018   

 

Ostatní pracovníci 

- poř.číslo   

Pracovní zařazení, funkce   Úvazek   Stupeň vzdělání, obor   

1269   Hlavní účetní   1,00   VŠ   

1188   Ekonom-účetní-personalista   1,00   VŠ   

1399 Referent majetkové správy, 

projektový manažer   

1,00   ÚSO  

1290  Rozpočtář  0,75  VŠ  

1270   Admin. a spis. pracovník,  

personalista, asistent   

1,00   VŠ (Bc.)   

1207   Uklízečka   0,50   SO   
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1200   Školník, údržbář   1,00   USO   

1115   Uklízečka   1,00   Základní   

1286   Uklízečka, výdejčí stravy   1,00   SO   

1276   Uklízečka, výdejčí stravy   1,00   Základní   

1306   Údržbář   1,00   SO   

1271   Uklízečka   1,00   SO   

1391  Skladník – majetkový referent   1,00   ÚSO   

1285 Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

0,25 VŠ 

 

• V květnu 2018 byl uzavřen pracovní poměr na pracovní pozici pověřenec pro ochranu 

osobních údajů (úv. 0,25) 

 

III.3.  ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A 

JINÉM   VZDĚLÁVÁNÍ        

            

 

DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)  
 

Konference ke čtenářské gramotnosti 2 

Konference k matematické gramotnosti 1 

Seminář k moderním dějinám 1 

Motivační setkání učitelů cizích jazyků 3 

Seminář k matematické olympiádě 1 

Seminář k výuce JA 1 

Seminář k výuce JČ – Vývojové tendence současné češtiny 1 

Seminář Práce s novými látkami a směsi 1 

Seminář Výuka přírodovědných předmětů ve školách 2 

Konzultační seminář pro management škol 2 

Motivační seminář k výuce cizích jazyků 1 

   

      

      

   

  

Ostatní školení, kurzy, semináře     

Školení BOZP, PO   všichni zaměstnanci 

Seminář Práce třídního učitele s třídním kolektivem 1 

Konference JA Brno 1 

Aplikace zákona o registru smluv 1 

Seminář SAS 3 
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Seminář GDPR 5 

Konference preventistů 1 

Konzultační odpoledne výchovných poradců SŠ 2 

Setkání koordinátorů SOČ Praha 1 

Školení CNC  2 

Školení programování CNC strojů 1 

Podzimní workshop britských a amerických studií 1 

Motivační seminář vyučujících cizích jazyků 1 

Seminář DNS 1 

Práce s třídním kolektivem 1 

Konference – matematická gramotnost 1 

Seminář k moderním dějinám - D 1 

Seminář pro management škol – MZ, JPZ 2 

Kolokvium ředitelů – ČŠI Zlín 1 

Pohovory GDPR KÚ Zlín 3 

Hlášení ISPOP – životní prostředí 1 

Seminář k MO 1 

Legislativní novinky ve škol. roce 2017/18 1 

Zákoník práce ve škol. roce 2017/18 1 

Schůzka okresních koordinátorů SOČ 1 

Cloudové prostředí ve škole ped.prac. 

Referenční školení řidičů ped.prac. 

Seminář IKAP 3 

II. pracovní setkání školních metodiků prevence 1 

Projekt INTERREG V-A Zlín 2 

Seminář pro management škol 3 

Konference EVVO 1 

Setkání školních metodiků prevence 1 

Seminář e-twinning 2 

Konference výchovných poradců 1 

Konference k bezpečnému využívání internetu 3 

Konference kariérového poradenství 1 

Kurz zdravotníků zotavovacích akcí 1 

Konference minitýmů – podpora dovedností ICT 1 

Školení zaměstnanců v systému EDOOKIT 25 

Seminář Aplikace zákona o registru smluv 1 

Seminář Účetní uzávěrka příspěvkových organizace 2 

Seminář Plnění povinného podílu za rok 2017 1 

Seminář Zákoník práce ve školské praxi 2 

Seminář Právní předpisy ve školství – odměňování pracovníků ve 

školství 

3 

Seminář k novým verzím programu PERM 1 
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Seminář Roční zúčtování daně 1 

Seminář Účetnictví vybraných účetních jednotek 1 

Seminář ke spisové službě GEOVAP 1 

Spisová služba – SOKA Zlín 1 

Účetnictví vybraných účetních jednotek 1 

Hygiena potravin 1 

Pracovní setkání vedoucích školních jídelen 1 

  

   

   

Vzniklá potřeba DVPP pro školní rok 2018/2019 

Studium v oblasti pedagogických věd   4 

            

a) Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

• ředitel školy, případně jeho zástupce se zúčastnili školení dle aktuální nabídky se 

zaměřením na Zákoník práce a související předpisy, BOZP, PO, FKSP, Školský zákon, 

nové maturity jak prezenčně tak e-learning 

• školení v projektu IKAP ředitel 

• školení k zákoníku práce zástupci 

 

Bez nákladů 

 

b) Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti cizích jazyků 

• Konference vyučujících AJ   – 1 000,-Kč 

• Akce NIDV – příprava na novou  maturitu  

• uč. ukončí studium AJ pro sš 

• uč. dostuduje AJ pro SŠ 

 

Náklady celkem 3 000,- Kč 

 

c) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky 

• V současnosti je počítačová gramotnost pedagogických pracovníků na úrovni 

požadované vedením školy. Tj. vedení třídní agendy a pedagogické dokumentace na PC 

s využitím vnitřní sítě. Práce s internetem. 

• V případě realizace informačních technologií u učitelů ve specializačním školení pro 

daný obor 

• Školení databázových systémů SAS a její implementace do intranetu školy – 3 uč. 

• Školení cloud a sky aplikací – šablony  

• Školení práce s interaktivním prostředím 

 

Náklady celkem 5 000,-Kč 

 

 

d) Průběžná školení, metodické a odborné semináře jednotlivých předmětů, školení drogového 

preventisty, bezpečnostního technika , zdravotníka…  

2 uč.  - lyžařský kurz doškolovací 
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1 uč. – zdravotník 

 

Náklady celkem 10 000,-Kč 

 

e) Zaměstnanci studují na VŠ v rámci zvyšování kvalifikace dle zákona  PP –  1 uč.  DPS  

f) Vedení zaměstnanců 

• každý učitel má Portfolio učitele a v rámci pohovorů  1 x ročně byla stanovena podpora 

dalšího vzdělávání. Plat - v současném systému školství financování na výkon, je 

manévrovací prostor k ohodnocení učitele minimální, neboť samotné nastavení rozptylu 

platových tříd v průběhu produktivního života učitele je několik tisíc korun.  

• vztahy na pracovišti – personální výběr zaměstnanců provádí ředitel osobně a za 

přítomnosti zástupců ředitele, jedná se o řízený pohovor a výsledkem je společné 

hodnocení uchazeče. Vztahy, které tvoří základní předpoklad dobrého klimatu školy 

ovlivňuji nastavením plánovaných provozních porad ( 1 x měsíčně), pedagogických rad a 

její klasifikační porady, pravidelným workshopem 1 x ročně, 

• uznání učitelům – je možná podceňovaná forma motivace učitele k lepším výsledkům, 

pravidelně navrhuji učitele na ocenění v rámci kraje. 

g) Provedena analýza, evaluace a vyhodnocení stavu klimatu školy vnějším subjektem (MAPA školy 

od SCIO) realizována evaluace vzdělávacího procesu vnějším subjektem SCIO, NIQES, KEA jejíž 

dopady implementujeme do vedení zaměstnanců s cílem: 

• komunikování, vzájemné naslouchání si 

• na prvním místě u  učitelů vyhledání jejich silné stránky a ty se potom snažíme v procesu 

využít 

• slabé stránky se s pomocí psychologa snažíme eliminovat 

• požadujeme od učitelů, aby svůj předmět propojovali s praktickým využitím (požaduji 

vedení hodin přímo ve firmách, fakultách, ústavech) 

• požadujeme sebehodnocení učitelů při osobních pohovorech v oblasti metod a forem 

výuky, osobního přínosu  pro školu, aby definovali svůj další profesní vývoj v duchu 

SMARTER cílů 

• požadujeme od pověřených učitelů plány práce a následně zhodnocení splnění cílů ve 

školním roce (předsedové PK, metodici, koordinátor ŠVP). Na pravidelných setkáních 

s žáky, rodiči, s firmami, zástupci škol a měst vysvětluji představu vize školy, jak a kam 

chci školu vést.  

• chceme průběžně analyzovat a vyhodnocovat proces ku prospěchu žáků,  profesnímu 

růstu zaměstnanců 

• provádíme čtyřletý cyklus evaluace zpracovaný do Hodnocení školy, vnějšími i 

vnitřními nástroji (MAPA školy od SCIO, KEA, PISA, NIQES, testy ČŠI, výsledky PZ, 

MZ a ZZ) 

• dáváme příležitost a podporuji  kreativitu učitelům, vyžaduji výměnu pedagogických 

zkušeností mezi učiteli ve škole, při spolupráci s partnerskými středními a vysokými 

školami v ČR i v zahraničí, u odborných oborů s firemními partnery 

• zveme odborníky z firem, fakult, veřejných institucí do školy, pořádám pro učitele 

odborná školení z oborových témat a psychologie 

• posilujeme kompetence předsedům PK při metodické realizaci výuky, pořádáme 

pravidelné pracovní workshopy. 

• umožňujeme zaměstnancům využívat v DČ zařízení a kapacity 
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• realizujeme společenské akce v rámci FKSP, organizuji pro zaměstnance jednodenní 

společná školení 

• drtivá většina pedagogických pracovníků projevuje trvalý zájem o zvyšování a 

prohlubování kvalifikace. Tento zájem se prakticky projevuje účastí na školeních, 

seminářích workshopech, především se zaměřením na novou maturitu a ŠVP 

 

   

IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ NA ŠKOLU   

   

IV.1. ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:   

   

   

Kód    

   

Název    

   
Délka 

studia   

   
Forma  
studia   

   

   
Druh  
studia   

Počet přihlášených   Počet přijatých/ 
nastoupilo   

   

   
Počet odvolání 

vyřízených ZK  
1.kolo   2.kolo a 

další   

7941K81   Gymnázium   8   D   MT   33 3 30 0 
7941K41   Gymnázium   4   D   MT   49 0 22 0 
1820M/01   Informační technologie   4   D   MT   13 1 13/9 0 
2345L/01   Mechanik seřizovač   4   D   MT   12 1 13/9 0 
2356H01   Obráběč kovů   3   D   VL   27 1 28/15 0 
2368H01   Mechanik  opravář  

motorových vozidel   

3   D   VL   9 0 9/0 0 

2651H01   Elektrikář   3   D   VL   11 0 11/3 0 
3651H01   Instalatér   3   D   VL   11 0 11/3 0 
6551H01   Kuchař-číšník   3   D   VL   3 0 0/0 0 
6441L01   Podnikání   2   D   MT-N   24 2 23/22 0 
6441L01   Podnikání   3   DA   MT-N   1 0 0/0 0 

                   

   

   

       
                       Majáles                    Výtvarný plenér                    Maturitní ples  

 

 

 

 

 

 

 
Astronomický kroužek    Vítězství v okresním kole volejbal                  Den otevřených dveří 
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IV.2. KRITÉRIA PŘIJETÍ   

 viz. příloha č. 2   

     
IV. 3. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   

   

(dle Vyhlášky 353/2016  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou)   

  

Obor 7941K41 – pro školní rok 2018/2019 otevírána 1 třída, 28 žáků 

 

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u administrativní pracovnice, zahájeno správní  řízení 

ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, Školní 822. 

Celkem 49 zaevidovaných přihlášek.  

2.    Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2018/2019 dle § 59 a 60 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro žáky 

a uchazeče hlásící se v 1. kole do příslušného oboru a formy vzdělávání ve smyslu vyhlášky č. 

353/2016 Sb. s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Byly rozeslány pozvánky 

k přijímací zkoušce v 1. kole na den 12.4./1.termín a 16.4. 2018/2.termín (náhradní termín 10.a 

11.5.2018).  

3.  Přijímací zkouška dle organizačního pokynu ředitele školy dle  testů CERMAT – M., JČ 

4.  K přijímacím zkouškám se dostavilo v obou termínech 49 žáků. 

5.  Vyhodnocení přijímací zkoušky dne 22.4. 2018 , dle vyhlášky oznámeny nezávazné  

     výsledky  a kritéria přijetí u vchodu budovy školy dne 27.04. 2018 

6.  Přijato celkem  49 žáků, zápisový lístek odevzdalo 22 uchazečů, žádnému uchazeči nevznikla újma 

a nebyl poškozen. 

7.  Další kolo ředitel vyhlásil 16.5.2018.  

8.  Ředitel  případně doplní  na začátku školního roku 2018-2019 přestupem. 

 
Obor 7941K81 – pro školní rok 2018/2019 otevírána 1 třída, 30 žáků 

 
1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u administrativní pracovnice školy, zahájeno správní  

řízení ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín, Školní 822. 

Celkem  33 zaevidovaných přihlášek v 1. kole  

 

2.   Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2018/2019 dle § 59 a 60 zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro žáky 

a uchazeče hlásící se v 1. kole do příslušného oboru a formy vzdělávání ve smyslu vyhlášky č. 

353/2016 Sb. s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Byly rozeslány pozvánky 

k přijímací zkoušce v 1. kole na den 13.4./1.termín a 17.4. 2018/2.termín (náhradní termín 10.a 

11.5.2018).  

3.  Přijímací zkouška se dle kritérií konala z M, JČ 
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4.  K přijímacím zkouškám se dostavilo 33 žáků v obou termínech, přijato bylo 30 žáků,  po prvním 

kole odevzdalo 28 uchazečů zápisový lístek. 

5.  Další kolo bylo vyhlášeno 16.5.2018 -  dostavili se tří uchazeči , 2 byli přijati , 1 nepřijat. 

 

6.    Dle vyhlášky oznámeny písemné výsledky zákonným zástupcům osobním předáním  do rukou   nebo  

poštovní doručovatelskou službou v zákonné lhůtě 

 

pozn.:* V průběhu školního roku 2017/2018 na útvaru GJP ukončil studium 1 žák. 

 

   

Obor 2345L01 – pro školní rok 2018/2019 otevírána 1 společná třída s oborem 1820M01   

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno 

správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 12 přihlášek.   

2. V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byly 

rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce ve dvou termínech, a to 12.4. a 16.4.2018 poslední 

březnový týden. 

3. K přijímacím zkouškám se dostavilo 12 žáků, přijato bylo 12 žáků; v prvním kole odevzdalo 

zápisový lístek 8 uchazečů.   

4. Vyhodnocení přijímací zkoušky proběhlo dne 27.4.2018; dle vyhlášky oznámeny seznamy 

přijatých uchazečů dne 27.4.2018 na webových stránkách školy a u vchodu do školy.   

5. Ve druhém kole přijímacího řízení byl přijat jeden žák.  

6. Po druhém kole odevzdalo zápisový lístek 9 uchazečů.  

   

   

Obor 1820M01 – pro školní rok 2018/2019 otevírána  1 společná třída s oborem 2345L01   

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní 

řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 13 přihlášek   

2. V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byly 

rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce ve dvou termínech, a to 12.4. a 16.4.2018 poslední 

březnový týden. 

3. K přijímacím zkouškám se dostavilo 13 žáků, přijato bylo 12 žáků; v prvním kole odevzdalo 

zápisový lístek 8 uchazečů.   

4. Vyhodnocení přijímací zkoušky proběhlo dne 27. 4. 2018; dle vyhlášky oznámeny seznamy 

přijatých uchazečů dne 27.4.2018 na webových stránkách školy a u vchodu do školy.   

5. Ve druhém kole přijímacího řízení byl přijat jeden žák.  

6. Po druhém kole odevzdalo zápisový lístek 9 uchazečů.  

  

Obor 6441L01 (denní studium) – pro školní rok 2018/2019 otevírána 1 třída   

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní 

řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 24 přihlášek. 



     32   

 

2. V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byly 

rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce ve dvou termínech, a to 12.4. a 16.4.2017 poslední 

březnový týden.   

3. K přijímacím zkouškám se dostavilo 21 uchazečů, jeden uchazeč dělal zkoušky v náhradním 

termínu 10.5.2018. 

4. Ke studiu bylo přijato 21  uchazečů. V druhém kole se přihlásili dva  uchazeči, přijati byli dva 

uchazeči.  

Jeden uchazeč oznámil, že ke studiu nenastoupí, 

5.    Po druhém kole  bylo přijato 22 uchazečů. 

   

Obor 6441L01 (dálkové studium) – pro školní rok 2018/2019 nebude obor otevřen   

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní 

řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem byla v 1. kole zaevidována 1 přihláška. 

2. V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla 

rozeslána pozvánka k přijímací zkoušce na termín  16.4.2018 poslední březnový týden. 

3. K přijímací zkoušce se dostavilo 0 uchazečů. 

4. Z důvodu malého počtu přihlášených uchazečů ředitel rozhodl o neotevření oboru. 

   

Učební obory – pro školní rok 2018/2019 je otevírána  1  třída  

   

Obor 2368H01 – pro školní rok 2018/2019 nebude obor otevřen  

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno 

správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 9 přihlášek. 

2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy  poslední březnový týden    

3. Přijato bylo 9 uchazečů; v prvním kole odevzdal zápisový lístek 2 uchazeči. Tito si převzali 

zápisový lístek zpět  

4. Z důvodu malého počtu odevzdaných zápisových lístků ředitel rozhodl o neotevření oboru.  

  

Obor 2651H01   

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní 

řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 11 přihlášek.   

2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy  poslední březnový týden.    

3. Přijato bylo 11 uchazečů; v prvním kole odevzdali  zápisový lístek 3  uchazeči. 

4. Ve druhém kole se nepřihlásil žádný uchazeč.  

5. Po druhém   kole odevzdali zápisový lístek celkem 3 uchazeči.   

   

Obor 3652H01  

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní 

řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 11 přihlášek   

2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy  poslední březnový týden    

3. Přijato bylo 11 uchazečů; v prvním kole odevzdali zápisový lístek 3  uchazeči.  
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4. Ve druhém kole se nepřihlásil žádný uchazeč. 

5. Po druhém kole odevzdali zápisový lístek 3 uchazeči. 

 

Obor 2356H01   

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní 

řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 27 přihlášek.   

2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy  poslední březnový týden.    

3. Přijato bylo 27 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 15 uchazečů.   

4. Ve druhém kole byl přijat jeden uchazeč, zápisový lístek neodevzdal.  

5. Po druhém  kole odevzdalo zápisový lístek celkem 15 uchazečů.   

   

Obor 6551H01 – pro školní rok 2018/2019 nebude obor otevřen  

   

1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní 

řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem byly v 1. kole zaevidovány 3 přihlášky.   

2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy  poslední březnový týden.    

3. Nebyl přijat žádný uchazeč..   

4. Z důvodu malého počtu odevzdaných přihlášek  ředitel rozhodl o neotevření oboru.  

  

V průběhu školního roku 2017/2018 na útvaru GJP neukončil studium  žádný žák. 

   

V  průběhu školního roku 2018/2019 na útvaru SOŠ nastoupili  2 žáků, ukončilo předčasně studium 12 

žáků,  přerušilo studium 5 žáků a změnili obor vzdělání 3 žáci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři SR-ČR spolupráce Dubnica nad Váhom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Skotsko – stáž studentů 
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V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ   

   

V.1. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ, ABSENCE A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ 

ŠKOLNÍ   ROK:   

   

REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí gymnázium     

Celkový počet žáků:   274 S vyznamenáním:    154 

děvčata:   149 Prospělo:    118 

chlapci:   125 
Neprospělo:  

Neklasifikován:    

1 

1 

Průměrný prospěch:   1,49      

Celková absence:   
12445 

Průměrná celková 

absence:    
45,42 

z toho         

omluvená:   12441 Průměrná omluvená:    45,41 

neomluvená:   4 Průměrná neomluvená:   0,01 

REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí gymnázium     

Celkový počet žáků:   274 S vyznamenáním:    151 

děvčata:   149 Prospělo:    119 

chlapci:   125 
Neprospělo: 

Neklasifikován: 

2 

2 

Průměrný prospěch:   1,50      

Celková absence:   13038 Průměrná celková 

absence:    

47,58 

z toho         

omluvená:   13038 Průměrná omluvená:    47,58 

neomluvená:   0 Průměrná neomluvená:   0 

  

    

  

 

    

statistika prospěchu a absence -  gymnázium  

 ve školním roce 2017/2018 

  

 

třídy – 1. pol. 
nejhorší 3 předměty ve třídě: průměrná 

známka  
průměr  

absence  

Počty  

PV/P/N/Nk  
Průměr 

známek 

třídy  

prima   JČ/JA/M 1,86/1,55/1,45 30,24 26/3/0 1,20 

sekunda  JČ/D/M 2,18/1,71/1,54 38,21 19/9/0 1,35 

tercie  JČ/JF/M 2,09/1,90/1,70 55,22 15/8/0 1,31 

kvarta  JČ/M/JN 2,07/1,93/1,79 39,64 8/6/0 1,36 
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kvinta  Z/JN/M,SV 2,06/1,88/1,78 53,50 12/6/0 1,49 

sexta  M/JČ/CH 1,95/1,55/1,55 41,40 12/8/0 1,32 

septima  JČ/M/JA 2,15/2,08/1,62 40,08 16/10/0 1,37 

oktáva  JČ/JN/M 2,32/2,09/2,00 44,79 10/9/0 1,58 

G-1  M/JČ/D,Z,F 2,13/2,00/1,63 32,04 15/9/0 1,43 

G-2  M/Z/CH 2,69/2,08/2,00 63,54 8/18/0 1,70 

G-3  M/JČ/JA 2,37/2,33/2,07 46,11 9/18/0 1,65 

G-4  JČ/JN/M 3,00/3,05/2,68 65,95 4/14/1/1 2,20 

Celkem 

274žáků    45,42 154/118/1/1 1,49 

  

 

   

třídy – 2. pol. 

Nejhorší 3 předměty ve třídě: 

průměrná známka  

Průměr 

absence  

Počty  

PV/P/N/Nk  

Průměr 

známek  

třídy  

Prima   JČ/M/JA 1,79/1,76/1,52 39,55 21/8/0/0 1,29 

Sekunda  JČ/Z/M 2,18/1,82/1,68 42,93 16/12/0/0 1,45 

tercie  JČ/JF/CH 2,39/1,80/1,74 44,52 13/10/0/0 1,35 

kvarta  JČ/M,CH/D 2,07/1,71/1,57 41,29 8/6/0/0 1,33 

kvinta  JN/JČ/B 2,13/1,83/1,78 60,00 11/6/01/0 1,42 

sexta  M/JF/CH 2,05/1,50/1,44 56,15 13/6/1/0 1,27 

septima  JČ/M/SM 2,27/2,15/2,00 51,85 12/14/0/0 1,38 

oktáva  JČ/M/JN 2,16/2,11/2,00 33,42 11/8/0/0 1,55 

G-1  JČ/M/Z 2,29/2,17/1,92 46,88 15/8/0/1 1,56 

G-2  M/JČ/CH,JN 2,38/1,92/1,85 57,04 15/10/0/1 1,53 

G-3  M/JČ/CH 2,67/2,26/1,85 54,89 11/16/0/0 1,64 

G-4  JČ/JN/M 3,05/2,85/2,75 40,55 4/16/0/0 2,24 

Celkem 

274žáků  
  47,58 151/119/2/2 1,50 

  

   

REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí SOŠ     

Celkový počet žáků:   220 S vyznamenáním:    5 

děvčata:   20 Prospělo:    189 

chlapci:   200 
Neprospělo:   

Neklasifikován:    

23 

3 

Průměrný prospěch:   2,63      

Celková absence:   13173 Průměrná celková 

absence:    

59,88 

z toho         

omluvená:   13055 Průměrná omluvená:    59,34 

neomluvená:   118 Průměrná neomluvená:   0,54 
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REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí SOŠ     

Celkový počet žáků:   216 S vyznamenáním:    10 

děvčata:   18 Prospělo:    201 

chlapci:   198 
Neprospělo:   

Neklasifikován:    

5 

1 

Průměrný prospěch:   2,50      

Celková absence:   14092 Průměrná celková 

absence:    

65,24 

z toho         

omluvená:   13993 Průměrná omluvená:    64,78 

neomluvená:   99 Průměrná neomluvená:   0,46 

     

    

statistika prospěchu a absence - SOŠ 

 ve školním roce 2017/2018 

  

 

třídy – 1. pol. 
nejhorší 3 předměty ve třídě: průměrná známka  průměr  

absence  

Počty 

PV/P/N/Nk 
Průměr 

známek 

třídy  

IM-1 ČJL-3,50 MA-3,29 STR-3,27 37,13 1/23/0/0 2,48 

IM-2 TM-3,63 MA-3,37 ČJL,ICT-3,26 62,48 0/23/4/0 2,64 

IM-3 ČJL-3,52 MA-3,24 TE-3,28 67,17 0/27/2/0 2,55 

MS-4 ČJL-3,38 ICT-3,31 MA-3,25 59,31 0/16/0/0 2,67 

EIO-1 ČJL-3,39 TE-3,40 ST-3,15 40,10 2/25/4/0 2,64 

EO-2 TE-3,83 STR-3,58 TED-3,42 112,31 0/11/5/0 2,86 

AEK-3 ČJL-3,50 EL-3,36 ENI-3,33 57,61 0/17/1/0 2,65 

OI-3 ČJL-3,53 EL-3,33 TED-3,26 69,53 0/17/2/0 2,75 

PO-1A ČJL-3,36 JAK-3,29 MA-3,21 70,36 0/13/1/0 2,57 

PO-2A ČJL,ÚČ-3,60 MA-3,50 VFK-3,30 88,10 0/6/4/0 2,83 

PO-2D CHP-3,40 ČJL,MA-2,80 ICT-2,60 24,67 1/4/0/1 2,28 

PO-3D ČJL-3,25 MA-3,13 AJ-3,11 28,60 1/7/0/2 2,56 

Celkem 220 

žáků   

 

třídy – 2. pol. 

nejhorší 3 předměty ve třídě: průměrná známka  průměr  

absence  

Počty 

PV/P/N/Nk.  

Průměr 

známek 

třídy  

IM-1 ČJL,ICT-3,33 MA-3,17 EL-3,08 57,92 1/23/0/0 2,44 

IM-2 TM-3,28 ICT-3,17 ČJL-2,92 64,58 1/25/0/0 2,41 

IM-3 ČJL-3,45 ICT-3,22 TE-3,17 80,03 1/26/2/0 2,40 

MS-4 ČJL-3,38 MA-3,19 TE,MECH-2,94 43,81 1/15/0/0 2,46 

EIO-1 ČJL-3,26 TED,TE-3,10 MA-3,00 79,16 0/30/0/1 2,51 
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EO-2 TE-3,62 MA-3,35 TED-3,23 111,76 2/13/2/0 2,75 

AEK-3 ČJL-3,38 EL-2,86 ESP-2,78 46,00 2/16/0/0 2,36 

OI-3 ČJL-3,37 TE,PLY-3,00 EKO,TED-2,95 47,58 0/19/0/0 2,54 

PO-1A ČJL-3,57 MA-3,43 ÚČ-3,36 86,36 0/14/0/0 2,60 

PO-2A ICT-3,44 MA-3,25 JA-3,22 65,67 0/7/1/1 2,68 

PO-2D MA-3,20 ČJL,ICT-3,00 AJ-2,40 18,33 1/1/0/0 2,08 

PO-3D MA-3,63 AJ-3,38 ČJL-3,25 16,44 1/7/0/1 2,75 

Celkem 216 

žáků   

  

  

Vysvětlivky: PV –prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, N – neprospěl, V – samé výborné, Nk – 

neklasifikován;  

 

  V oboru Informační technologie proběhl 3. ročník. Studijní výsledky žáků tohoto studijního 

oboru jsou lepší než  studijního oboru Mechanik seřizovač. Je to dáno i tím, že na tento obor se hlásí 

žáci s lepšími studijními výsledky ze základní školy. Žáci se v uplynulém školním roce účastnili soutěže 

v kybernetické bezpečnosti, kvízu plus, praktického vyučování ve firmác: UTB Zlín, VU Slavičín, 

Unartel, TVD. Jeden žák postoupil do celostátního kola, kde se umístil na předních příčkách.  

V oboru Mechatronik jsou nadprůměrní žáci v rámci třídy v řádu  jednotlivců, obecně je to dáno 

orientací žáků základních škol spíše na netechnické obory, gymnázia a nadměrnou nabídkou 

vzdělávacích maturitních oborů v regionu – byla nekoncepčně otevřena při poklesu výkonu žáků 9. tříd 

v regionu další maturitní třída ve Valašských Kloboukách. Ne malý vliv má také snaha patnáctiletých 

žáků z regionu odcházet po základní škole do velkých měst, což je dáno jak výchovou v samotných 

rodinách, tak převýšením nabídky oborů před poptávkou a následným nedostatečným karierovým 

poradenstvím. Zúčastnili jsme se  celostátní soutěži Svazu strojírenské technologie na Brněnském 

strojírenském veletrhu v programování FANUC – po pěti letech se nám nepodařilo dosáhnout na přední 

příčky. Porovnáním vstupu a výstupu žáků v tomto do oboru se ukazuje velká přidaná hodnota – přijatí 

žáci s trojkami, někdy se čtverkami ze základní školy mají naprosto bezproblémové uplatnění na trhu 

práce právě v regionálních firmách.    

U UO je opět kontraproduktivním dopadem otevření maturitní třídy ve Valašských Kloboukách, přesto 

je důležitý projekt IKAP  projektu Centra, který umožnil žákům ZŠ pravidelné návštěvy ve vyučování 

na naší škole v odborném výcviku. U UO je prvořadým úkolem fixovat u žáků smysl pro odpovědnost, 

řád a spravedlnost, sociální citlivost a návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky, ochotu 

pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat, teprve na druhém 

místě dosažení odbornosti. Je nutné si uvědomit, že uchazeči o UO jsou na základních školách všichni 

ohodnoceni alespoň ve třech předmětech dostatečně často nedostatečně a velmi často mají kázeňské 

problémy. 

Podnikání v nástavbě v dálkovém studiu je již obor , který je na trhu nepotřebný, a je značně diskutabilní 

obor v rámci celé vzdělávací soustavy – nyní je tento obor na naší škole velmi obtížně naplňován, a to 

jenom díky možnosti pracovat s našimi žáky v UO, kteří naplňují obor denního studia. Nelze současně 

směřovat žáky učebních oborů na trh práce ve svém oboru  a současně jim umožnit dosáhnout na 

maturitu. Většina těchto žáků nekončí po maturitě u svého vystudovaného učebního oboru.  Kvalita 

uchazečů na vstupu je velmi nízká, což se projevuje častým ukončováním studia, nebo neúspěchem u 

maturitní zkoušky, opakováním ročníku, značnou absencí. Pokud bychom zvažovali pouze a jenom 
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kvalitu uchazečů při otevření oboru, většina z nich by nemohla být ke studiu na maturitní obor přijata. 

Neotevření oboru by však nyní zásadně ovlivnilo úvazky minimálně u pěti pedagogů, s nutností dalšího 

propouštění a rozkolísalo by celý sloučený subjekt.  

V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s UTB Zlín především s Technologickou fakultou a 

Fakultou informatiky. Naše škole je partnerskou školou obou fakult. Zahájili jsme stáže žáků a učitelů 

naší školy na UTB. Propojení naší školy a firmy v duchu duálního vzdělávání má pomoci k dosažení 

praktických dovedností při vstupu na trh práce po maturitě.  

Máme vypracovaný Etický kodex, který se snažíme implementovat do každodenní výuky: 

• Učitel, žák, zákonný zástupce jsou partneři. 

• Každý účastník ve vzájemné komunikaci a ve vztazích přistupuje s pokorou, neboť každý je někdy 

chybující a omylný, každý má právo na omyl a chybu. 

• Všichni  si vážíme nejenom sami sebe a sebe navzájem, ale i své práce, každý hájí zájem a dobré 

jméno školy. 

• Účastníci vztahů se vzájemně respektují, vytvářejí atmosféru pro spolupráci, snaží se být navzájem 

vstřícní, naslouchající, věcní a kultivovaní v jednání. 

• Vždy dodržují normy slušného chování, tak aby byli pro sebe navzájem přirozenou i profesní 

autoritou, při setkání vždy vyžadují slušné chování. 

• Zaměstnanci se neustále  vzdělávají v oboru i pedagogických vědách a vhodnou formou seznamují 

zákonné zástupce s novými přístupy v pedagogice, psychologii. 

• Učitel, zákonný zástupce vede žáky k pravdivé hodnotové orientaci, nezneužívá svého postavení 

vůči kolegovi ani žákovi. 

• Škola je taková, jaké jsou mezilidské a profesní vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a žáky, mezi žáky, 

mezi učiteli a rodiči. 

• Laskavý úsměv a dobrosrdečnost je vždy podmínkou nutnou ke konstruktivnímu dialogu. 

V pedagogickém procesu se ukazuje jako velký přínos investování do pomůcek automatizace a 

robotizace, interaktivních tabulí a multimediálních vybavení pro implementaci nových moderní metod 

a forem při výuce, dále jsou velmi efektivní projektové činnosti žáků, neboť je tím významně posílena 

motivace ve studiu. Tradiční formy frontální výuky jsou postupně tímto nahrazovány a jsou tedy 

posilovány dovednostní kompetence, nikoliv pouze znalostní. Dalším pilířem vzdělávání jsou velmi 

intenzivní zahraniční aktivity školy průřezem od terci až po maturanty (2 návštěvy zahraničních partnerů 

během roku, v březnu v Německu a červnu konference partnerů z Německa z Diepholzu zapojených 

v rámci projektu Erasmus, 1 návštěva v Anglii – Londýně pro žáky SOŠ).  

 

      
Seznamovací pobyty prvních ročníků                                                       

                                                                                                   Taneční 
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V.2.  OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Preventistou jsou stanoveni na obou útvarech vyučující individuálně. MPP je zpracován samostatně pro 

každý úsek zvlášť s respektem k individuálním potřebám žáků. 

 

MPP obsahuje: 

- tematické bloky (napříč různými předměty) 

- aktivity pro žáky – např. interaktivní preventivní programy, přednášky, koncerty, sportovní akce, 

vícedenní pobyty, exkurze, atd. 

- metodické a propagační materiály pro žáky a rodiče 

- zpřístupnění programu pro pedagogy 

- možnosti spolupráce (výchovná komise, výchovný poradce, preventista, školní psycholog, 

pedagogický asistent, odborné organizace) 

- konzultační hodiny 

- dostupnost programu pro rodiče (intranet GJP a SOŠ) 

- evaluaci (tabulkové a písemné zpracování) 

 

V rámci prevence sociálně-patologických se GJP a SOŠ Slavičín znovu zaměřilo na aktivity spojené 

s osvojením odpovídajícího životního stylu,  a to v oblasti vzdělání, výchovy a formování osobnosti. 

Tyto části prochází celým výchovně-vzdělávacím procesem na obou útvarech a jsou závazné nejen pro 

vedení školy, preventisty, ale i pro celý pedagogický sbor. 

Témata spojená s problematikou prevence se objevují a lze je implementovat ve všech předmětech, 

především humanitního směru, ale i směru přírodovědného. 

Dalším významnou částí jsou aktivity organizované školou a odbornými institucemi v rámci 

jednorázových akcí a pobytových akcí. Výborná spolupráce byla realizována s nízkoprahovým centrem 

KamPak ve Slavičíně, které má rozsáhlou nabídku programů pro žáky i pedagogy. V letošním roce byly 

realizovány v rámci adaptačních pobytů v podobě her a supervizí pro pedagogy. Vztahy, spolupráce, 

vzájemné poznávání, soutěživé, kolektivní a soutěživé aktivity a hry byly významným vstupem 

prevence. Také návštěvy centra ve volném čase žáků nezůstala jen nabídkou, ale byla hojně využita. 

Organizace Centrum R-ego Slavičín realizovala několik interaktivních programů pro naše žáky. Další 

institucí spojenou se zdravím tvořila UBT Zlín Červený kříž v podobě konference (Cesty krve) a besedy 

spojené i s registrací plnoletých žáků jako dárců krve, kostní dřeně (20 žáků). 

Sociální klima dále upevnily další vícedenní pobyty – lyžařský, vodácký, cykloturistický, turistický, 

výchovně-vzdělávací v Praze, jazykové pobyty. 

Solidarita a sociální cítění se odrazila ve sbírkových akcích – Srdíčkové dny, Fond SIDUS, Červená 

stužka, Den se Světluškou, Český den proti rakovině. 

Knihovna Slavičín přispěla svými přednáškami nejen k rozšíření znalostí v oblasti literatury, ale zasáhla 

i do oblasti sociálně-patologického chování žáků. (Sociální patologie v literatuře, Shakespeare,….). 

Zpracování témat s problematikou zdravé výživy, zhotovení výrobků a prezentace ve školním i okresním 

kole přispěla k sebeprosazení žáků. 

Reprezentaci školy i osobní zajistili žáci účastí na veřejných akcích Města Slavičína (Ples Města, Den 

matek) 

Velmi se osvědčila i práce školního psychologa, který nejen díky sociometrickým technikám, ale 

spolupráci s vyučujícími významně přispěl k odpovídajícímu chování, vztahům mezi žáky a učiteli a 

zároveň k prevenci hlavně v oblasti šikanování. Byl také záchranným lanem pro žáky s problémy, které 

se neodvažují řešit v rodině ani ve škole. 
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Dobrou práci odvedla výchovná komise, třídní učitelé, pedagogové a asistent pedagoga, kteří díky 

rychlému a včasnému zásahu přispěli k minimalizaci záškoláctví a větší odpovědnosti žáků. Vzájemná 

spolupráce vedení, organizací a pedagogického sboru hraje nezastupitelnou roli v procesu prevence. 

Stejně jako takt, respekt, vlídnost, zásadovost a humor přispívají k rozvoji člověka, k upevnění 

sociálního klimatu a tedy i prevenci. 

 

  

V.3.  HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU:      

 

Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou:   

Útvar: GJP Slavičín   

Maturovalo celkem 39 žáků, z toho 17 prospělo s VZ,  20 prospělo, 2 neprospěli,   

Oktáva – 19 žáků/13 prospělo s VZ/ 13 prospělo,  

G-4       – 20 žáků/4 prospěli s VZ/14 prospělo, 2 neprospěli   

   

Výsledky profilových zkoušek – třída oktáva – 19 žáků   

( x každý 2 profilové  zkoušky)   

   

Předmět   počet žáků   průměr   

Anglický jazyk  3 1,6 

Francouzský jazyk 1 1,0 

Německý jazyk 1 1,0 

Společenské vědy  8 1,5 

Dějepis  1 1,0 

Biologie  6 1,8 

Chemie  5 1,0 

Matematika 1 1,0 

Fyzika 1 1,0 

Základy ekonomie 6 1,6 

ICT 4 1,0 

Hudební výchova 1 1,0 

  

Výsledky profilových zkoušek – třída G-4 – 20 žáků   

(x každý 2 profilové zkoušky)   

   

Předmět   počet žáků   průměr   

Anglický jazyk  3 2,0 

Společenské vědy 13 2,2 

Dějepis 4 2,5 

Biologie 6 2,0 

Chemie 3 1,6 

Zeměpis 5 2,2 

Fyzika 1 2,0 

ICT 5 1,6 
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Útvar: SOŠ Slavičín 

Ve třídě MS-4 maturovalo 16 žáků,  prospělo 13, neprospěli  3 žáci  v jarním termínu  

   

Výsledky profilových zkoušek – třída MS-4 - 16 žáků  

(x každý 3 profilové zkoušky)   

   

Předmět   počet žáků   průměr   

Technologie  16 2,375 

Mechatronika  15 2,6 

Informační a komunikační technologie 1 1,0 

Praktická zkouška z odborného výcviku  16 2,063 

  

Ve třídě PO-2A (podnikání denní) maturovalo  7 žáků, prospělo 5 žáků, neprospěli 2 v jarním 

termínu.   

   

Výsledky profilových zkoušek – třída PO-2A – 7 žáků   

(x každý 3 profilové zkoušky)   

   

Předmět  počet žáků   průměr   

Ekonomika  7 2,714 

Účetnictví  6 2,167 

Informační a komunikační technologie 1 2,0 

Praktická zkouška z odborných předmětů  7 2,143 

  

Ve třídě PO-3D (podnikání dálkové) maturovalo 8 žáků, prospěli 3 žáci, neprospělo 5 v jarním 

termínu.   

 

Výsledky profilových zkoušek – třída PO-3D – 8 žáků  

(x každý 3 profilové zkoušky)   

   

Předmět  počet žáků   průměr   

Ekonomika  8 2,25 

Účetnictví  8 2,25 

Praktická zkouška z odborných předmětů  8 2,625 
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Společná část:   

 Útvar:  gymnázium Slavičín      

Jarní termín:   
    

  

    

Počet   

   

žáků k  

1.9. šk.r.   

2017/2018   

Přerušení/ 

neukončil 

ročník   

ČJL   

 

CJ-JA   CJ-JN   MA   

ÚZ   DT   PP   ÚZ   DT   PP   ÚZ   DT   PP   DT   
 

oktáva  19 0 19/0 19/0 19/0 16/0 16/0 16/0 - - - 3/0(+1) 

G-4   20 0 20/1 20/0 20/0 15/0 15/1 15/0 - - - 5/0(+1) 

  

Celkem      39 + 2 MA/DT opravný termín 

  

 Útvar:  SOŠ Slavičín     

Jarní termín:   

              

    

Počet 

žáků k  

1.9. šk.r.   

2017/2018 

Přerušení/ 

neukončil  

ročník   

  

    

ČJL   CJ-JA   CJ-JN   MA   

ÚZ   DT   PP   ÚZ   DT   PP   ÚZ   DT   PP   DT   

MS-4   16 0 16/1 16/3 16/0 13/1 13/0 13/0 0 0 0 3/0 

PO-2A  11 4 7/0 7/0 7/0 3/0 3/0 3/0 0 0 0 4/2 

PO-3D  11 3 8/1 8/2 8/2 4/0 4/1 4/0 0 0 0 4/2 

Celkem        31 
   

  

Na SOŠ u maturitních oborů se projevuje obecný systémový problém snížení kvality přijímané skupiny 

žáků z 9. tříd. Proto je prvořadým úkolem učitelů SOŠ u maturitních oborů příprava studentů ke 

zvládnutí maturity. Předpoklad studia na VŠ u těchto oborů je opět definován stavem v ČR a počtu VŠ.   
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V.4.  HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ: 

   

Na gymnáziu pracuje psycholog,  1 kvalifikovaný výchovný poradce a 1 výchovný poradce s dlouhou 

pedagogickou praxí, asistent pro řešení sociálně patologických jevů v rodinách. Realizovali jsme 

školení pro práci se zdravotně postiženými žáky. Na škole pracují 2  Výchovné komise – viz. Zápisy 

z VK k řešení problémových situací, viz. zápisy z porad a statut VK. Byly řešeny také  případy, které 

nebyly potřeba projednávat pomocí VK - rozhovory s rodiči či studenty. Výchovná komise se schází 

alespoň 2x za čtvrtletí nebo dle potřeby. 

Během školního roku se ukázala velmi dobrá spolupráce výchovného poradce, preventisty a školního 

psychologa, kteří pracovali dle potřeb žáků i učitelů. 

Byly výrazněji monitorovány třídy prima až kvarta na základě zkušeností z minulých let, kdy se jedná 

o věkově rizikovou skupinu žáků vzhledem k sociálně patologickým jevům, nebyly shledány žádné 

problémy. 

 

Hodnocení preventisty: 

Akce a aktivity probíhaly dle nového MPP (Minimální preventivní program): 

- Adaptační pobyt tříd prima, G1 – 7.-8. 9. 2017 Jeleňovská 

- Sbírková činnost – Světluška (13. září), Srdíčkový den (19. září) 

- Exkurze Praha G4, Oktáva – 18.-22. 9. 

- Setkání metodiků prevence Zlín – 25. 9. (Mk) 

- Projekt „Podpora prevence rizikového chování“ – Naše cesta k rozvoji I -spolupráce 

s organizací Kampak Slavičín 

 G4 (6. 10.), Oktáva (13. 10.) Kritické myšlení 

 G2 (9. 11.), Sexta (23. 11.) Soft skills 

- Komentovaná výstava „Genesis“ - Kn, Sx, Sp, Ok, G1, G2, G3, G4, (3.-6. 10.) 

- Nicolas Winton – síla lidskosti – film + beseda (10. 10. celá škola) 

- Krajská konference primární prevence Zlín – 25. 10. (Mk, Mj) 

- Multižánrový festival „NELEŇ“ – 3.-5. 11. besedy pro žáky GJP Slavičín 

- Program na podporu třídního kolektivu – knihovna Slavičín 10. 11. prima 

- Interaktivní preventivní programy Centra R-ego – 15. 11. (Pr, Sk), 16. 11. (Tr, Kv) 

- Během pololetí se uskutečnilo několik vícedenních pobytů 

- školní psycholog – poradenství, diagnostika,  

            preventivní aktivity (třídy i učitelé)  

- školení a semináře– např. Krajská konference  

            primární prevence, seminář preventistů, 

- sbírková a charitativní činnost - Světluška 

(září), Srdíčkový den (září, březen), Český den 

proti rakovině (květen) 

- akce a exkurze dle MMP – např. adaptační 

pobyty, cykloturistický kurz, vodácký kurz, 

lyžařský kurz, exkurze do Prahy, Drážďan, 

Salzburgu, Krakowa, Budapešťi jazykové 

pobyty, atd. 

- preventivní interaktivní programy – programy Centra R-ego, programy p. Pakosty pro žáky 

vyššího gymnázia na téma holocaust, mezilidské vztahy, programy školního psychologa, … 

- koncerty, divadla 

- sportovní aktivity  
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Útvar GJP     

Pochvaly   Počet v 1.pol.   Počet ve 2.pol.   

Třídního učitele   32 53 

Ředitele školy    11 

Starostou města     

Tresty    Počet v 1.pol.   Počet ve 2.pol.   

Napomenutí třídního učitele     1 

Důtka třídního učitele   1  

Důtka ředitele školy     

2 – uspokojivé     

3 – neuspokojivé     

Podmíněné vyloučení     

   

    

Útvar SOŠ    

Pochvaly   Počet v 1.pol.   Počet ve 2.pol.   

Třídního učitele   0 5 

Ředitele školy   0 1 

Starostou města   0 2 

Tresty    Počet v 1.pol.   Počet ve 2.pol.   

Napomenutí třídního učitele  0 1 

Důtka třídního učitele   2 2 

Důtka ředitele školy   2 2 

2 – uspokojivé   2 1 

3 – neuspokojivé   2 1 

Podmíněné vyloučení   1 0 

  

   

  

Výchovná komise na SOŠ úzce spolupracuje s vedením školy, 

pružně reaguje na různé problémové situace, které vznikají jak 

v teoretickém, tak v praktickém vyučování. Komise řešila v 

osmi případech neomluvenou absenci žáků, v jednom případě 

fyzické napadení mezi spolužáky a v jednom případě, a to na 

žádost rodičů, užívání návykových látek. Při všech jednáních 

úzce spolupracují třídní učitelé s učiteli odborného výcviku, 

výchovným poradcem a preventistou. Při všech jednáních je 

přítomen zástupce ředitele a v případě nezletilých žáků i zákonný zástupce. Nadále je třeba rozvíjet 

spolupráci mezi třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a rodiči žáků, protože všichni hrají 

nezastupitelnou a důležitou roli v procesu prevence problémového chování.   
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Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2017/2018   

   

Druh postižení :   Ročník   Počet žáků   

Útvar GJP       

Sluchové postižení     

Tělesné postižení     

S kombinací postižení   2. 1 

Útvar SOŠ       

Sluchové postižení    0 

Tělesné postižení    0 

S kombinací postižení    0 

Zdravotní znevýhodnění   0 

S poruchami učení 1. 12 

 2. 9 

 3. 7 

   

Uvolnění z TV na SOŠ: 

- částečné    3 

- úplné   12 

 

Fáze práce výchovného poradce v průběhu školního roku:  

  

Útvar GJP:  

- Sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

seznámení vyučujících se žáky s IVP (3 žáci), s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce (8 

žáků), průběžné  konzultace  

- Spolupráce s TU a školním psychologem při sestavování PLPP 

- Sledování integrace žáků do jednotlivých tříd, pomoc při řešení problémů. ( žákům SVP je 

věnována vysoká péče: každý vyučující zpracoval TP pro výchovného poradce, který tento 

konzultoval s SPC  (PPP). Na každé klasifikační a pedagogické  poradě zpráva výchovného 

poradce o stavu a potřebách. Tito žáci nemají problémy se zvládnutím učiva a každý učitel je 

proškolen VP, jak pracovat a jaké podmínky nastavit.) 

- Dohled nad čerpáním konzultačních hodin a nákupem učebních pomůcek žáků se speciálními    

vzdělávacími potřebami 

-     Zhodnocení efektivity integrace na konci školního roku           

- Plnění ŠVP probíhá bez problémů (včetně individuální práce s nadanými studenty) 

-    Vyšetření vybraných žáků sexty a G2 školním psychologem – kariérové poradenství                             

-     Intenzivní spolupráce s žáky 2., 3., a 4. ročníků – výběr seminářů a VŠ 

- Pomocné konzultace tř. učitelům primy a sekundy při práci se třídou a rodiči                 

- Individuální konzultace s TU (problémoví žáci, atmosféra ve třídě)           
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- Spolupráce se školním psychologem 

- Průběžné konzultace s pracovnicemi SPC Zlín, PPP Slavičín, s rodiči žáků SVP a  rodiči    

žáků s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce 

- Zajišťování vyšetření žáků v PPP ve Slavičíně a Zlíně 

- Shromažďování informací o studiu na vysokých školách, zkušebních testech na VŠ,        

Gaudeamus – burza VŠ (oktáva, G – 4 ) 

- Zajištění přednášek se zástupci agentury SCIO, organizátory NSZ, aj. o obsahu a průběhu    

přijímacího řízení na VŠ                                      

- Asistence při vyplňování přihlášek na VŠ 

- Pomoc při zabezpečení dne otevřených dveří na gymnáziu 

- Monitorování a okamžité řešení problematického chování žáků 

- Účast na rodičovských schůzkách  na žádost třídních učitelů 

- Spolupráce s pracovníky gymnázia na potlačování sociálně patologických jevů 

- Zajištění pravidelného setkávání členů Výchovné komise 

- Vzdělávání v oblasti nových metod a nových maturit pro studenty se specifickými       

vzdělávacími potřebami   

- Ředitel v souladu s legislativou a dle podkladů lékařských potvrzení uvolnil z hodin TV 

9 žáků v roce 2017/2018. 

  

  

V.5.  SOUTĚŽE, VÝSLEDKY  – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE    

2017/2018    

   viz.  příloha č 3.  

   

V.6.  JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ, 

POČET ÚČASTNÍKŮ   

 viz.příloha č.4.    

   

V. 7.  ODBORNÉ PRAXE A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

viz. příloha č. 5   

   

VI.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VNITŘNÍ KONTROLY,   INSPEKCE 

PROVEDENÉ ČŠI, KHS A OBLASTNÍM IP   

  

VI.1.  KOMENTÁŘ K HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI:   

 

Vnitřní kontrola byla prováděna dle vnitřních směrnic a dle organizační struktury školy na všech 

úrovních. Zástupci ředitele a ředitel vedl Hodnotící pohovory s učiteli, dotazníky byly zakládány do 

Portfolia učitele, na kterých diskutoval výsledky, potřeby, náměty práce učitelů. Ředitel školy provedl 

3 pohovory na útvaru SOŠ a 6 pohovorů na útvaru gymnázium. Do příštího období výrazně zvýší 
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hospitační činnost a pohovory, neboť v uplynulém roce byl vytížen především investičními aktivitami 

a veřejnými zakázkami. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné přijmout dalšího ekonomického 

pracovníka a změnit organizační strukturu školy. Zástupci prováděli činnost dle plánu hospitací. 

Hospitační činnost prováděli ředitel na útvaru gymnázium i SOŠ nahodilé  často bez zápisu po dobu 

do 20 minut ve třídě, 3 hospitace na útvaru SOŠ a 9 hospitací na útvaru gymnázium.  

Vyhodnocení hospitace bylo provedeno ústním rozborem s každým hospitovaným. ZŘ na útvaru 

gymnázium provedla 10 hospitací se zápisem zaměřené na průběh čtenářských dílen v hodinách JČ 

a literatury, 2 hospitace bez zápisu a se všemi učiteli krátký evaluační dotazník s následným 

rozhovorem. ZŘ na útvaru SOŠ provedla 11 hospitací se zápisem. Vedoucí předmětové komise cizích 

jazyků  vykonala 6 hospitací v teorii a 11 hospitací při pobytu žáků v Německu v rámci projektu. 

Zásadní problémy nebyly nalezeny, nutné však zavádět více inovativní formy a metody výuky, 

především ve vyšších ročnících redukovat frontální výuku a posilovat výuku skupinovou, 

projektovou a to i v přírodovědných předmětech. Ke kontrole dále slouží Evaluační testování SCIO, 

NIQES, KEA, MAPA v jednotlivých ročnících. Nebyly podány žádné upozornění ze strany 

zákonných zástupců na  provozní mechanismy školy, dále na komunikační dovednosti jedné 

vyučující. Drobná pochybení byla řešena operativně-bez zápisu.   

   

VI.2.  Kontrola HSZL:     

 

1.2. 2018 -  hasiči   HSZL-621-1/SPD-2018 

 

Bez závad a dohledávky. 

 

Vnitřní kontroly byly prováděny dle vnitřních směrnic v oblasti:  

• vnitřní kontrola hospodaření, toku financí dle vnitřních směrnice – viz. rozbor hospodaření  

• hospodaření s majetkem - viz. zápis z inventarizace   

• kontrolní a hospitační činnosti pedagogicko-výchovného procesu  

• ředitel školy provádí pravidelné kontroly na všech úsecích  

 

VI.3. ZÁVĚRY KONTROLNÍ ČINNOSTI OBLASTNÍHO IP:   

 

Ve školním roce 2018/2018 neproběhla kontrola.  

  

VI.4.  OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A JEJICH VYHODNOCENÍ  

   

• Opatření k zajištění bezpečnosti včetně vyhodnocení jejich účinnosti bylo provedeno v září 2017 

v celé škole,  a to smluvně vázanou kontrolou s firmou ZEKA plus, která provedla Prověrky 

BOZP, PO na škole po komplexní rekonstrukci areálu SOŠ – drobná pochybení a nedostatky 

byly odstraněny neprodleně protokolární zápis je k dispozici u ředitele školy. 

• Součástí opatření bylo také školení řidičů firmou Stanislav Najzr v dubnu 2018 u všech 

zaměstnanců, kteří využívají služební vozidla. Všechny předepsané revizní kontroly jsou plněny 

a postupně dle periodických termínů dodržovány.  
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VII. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ   

   

STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ 

 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2017 

 

 

 

GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY  

A 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLAVIČÍN 

IČ 46276327 

 

 

 

1.  ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2017  

 
              

    v  Kč     

neinvestiční: schválený rozpočet 

upravený rozpočet 

k 31.12. 

Platy  18 213 545,00 19 459 237,00 

Ostatní osobní náklady  28 000,00 51 500,00 

ONIV přímé 6 910 032,00 7 369 320,00 

ONIV provozní 4 904 000,00 15 512 709,00 

NIV ostatní 0,00 882 252,40 

Celkem 30 055 577,00 43 275 018,40 

 

investiční: schválený rozpočet 

upravený rozpočet 

k 31.12. 

dotace od zřizovatele 1 505 000,00 444 550,00 

dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 

dotace v rámci ROP 0,00 0,00 

dotace ze státních fondů 0,00 0,00 

Celkem 1 505 000,00 444 550,00 

Odvod z fondu investic: 0,00 0,00 

 

 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0013/Z02/16 ze dne 19. 12. 2016 byl v rámci rozpočtu 

Zlínského kraje na rok 2017 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 4 904 000,00.   
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Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0152/Z06/17 ze dne 19. 06. 2017 byl vzat na vědomí závazný 

objem prostředků na platy ve výši Kč 18 213 545,00, OON ve výši Kč 28 000,00 a ONIV přímé ve výši Kč 

6 910 032,00. 

 

 

 

 

 

Příspěvek na podporu řemesel byl poskytnut ve výši Kč 186 100,00 a čerpán ve výši Kč 177 800,00. 

Nedočerpaný zůstatek k 31. 12. 2017 činil Kč 8 300,00. Je součástí výsledku hospodaření a bude 

převeden do rezervního fondu (413). V roce 2018 bude čerpán ke stejnému účelu. 

 

Nevyčerpaný transfer ze státního rozpočtu UZ 33073 ve výši Kč 29 668,00 byl v řádném termínu vrácen 

prostřednictvím zřizovatele. 

 

Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč 6 722 800,00 byla organizací použita a čerpána 

ve schválené výši. 

 

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. 

 

 

Mimorozpočtové zdroje 

• transfer od města Slavičín ve výši Kč 17 000,00 na sportovní akce, dramatický kroužek, majáles, výstavy, 
přednášky a besedy pro veřejnost; 

• přijaté finanční dary ve výši Kč 123 050,00. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko odboru:  

Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

byly použity na stanovený účel, nevyčerpané prostředky byly vyúčtovány a vráceny.  Nedočerpaný 

zůstatek podpory řemesel ve výši Kč 8 300,00 je součástí výsledku hospodaření, bude převeden do 

rezervního fondu a v roce 2018 bude čerpán ke stejnému účelu. Organizace hospodařila také 

s mimorozpočtovými zdroji a prostředky. Všechny zdroje byly v souladu s pravidly účelně použity 

na rozvoj hlavní činnosti školy a na rozvoj dalších školních aktivit.  
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2.  PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI 
 

 

 
 

 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 představovaly částku Kč 46 063 273,48 a byly 

rovnoměrně čerpány.  

 

Z hlediska čerpání rozpočtu došlo k nárůstu především u následujících položek: 

5167 služby školení a vzdělávání, 5137 DDHM, 5164, 5 nájemné. 

 

Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání plánované 

výše:  

Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2016

Upravený rozpočet 

2017

Skutečnost 

k 31. 12.2017

% plnění rozpočtu 

2017

% nárůstu

2017/2016

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 25 410,46 27 912,11 27 357,16 98,01 7,66

Z toho:

Mzdové prostředky 18 478,25 20 236,31 19 761,46 97,65 6,94

501. Platy zaměstnanců 18 369,02 19 609,75 19 524,90 99,57 6,29

502. Ostatní platby za provedenou práci 109,23 626,56 236,56 37,75 116,57

Zákonné pojištění a FKSP 6 542,31 7 071,17 7 048,56 99,68 7,74

503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 6 266,11 6 679,23 6 656,68 99,66 6,23

5342     FKSP 276,20 391,94 391,88 99,98 41,88
Ostatní přímé náklady 389,90 604,64 547,15 90,49 40,33
z toho:
          5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0,00
          5136    Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 113,62 101,06 76,14 75,34 -32,99
          5137    DDHM učební pomůcky 32,28 260,00 223,46 85,95 592,25
          5167    Služby školení a vzdělávání 36,87 26,60 28,61 107,55 -22,41
          5173    Cestovné, cest.náhrady 66,40 32,81 20,94 63,81 -68,46

PROVOZNÍ  NÁKLADY CELKEM 9 005,39 18 770,91 18 706,11 99,65 107,72

Z toho:
5137     Drobný dlouhod.hmotný majetek 1 021,18 501,00 935,89 186,80 -8,35
z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 214,55 200,00 415,71
              pořízení PC 0,00 80,00 0,00
513.      Materiál, materiál na opravy 945,63 987,73 901,22 91,24 -4,70
515.      Nákup vody,paliv,energie celkem 1 117,68 1 212,00 1 188,25 98,04 6,31
5164,5  Nájemné, nájem za půdu 135,32 130,00 130,67 100,51 -3,44
516.      Ostatní služby 1 478,74 1 557,49 1 457,19 93,56 -1,46
z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00
             údržba SW 202,13 312,00 228,45
5171     Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 318,78 10 418,59 10 214,55 98,04 3 104,23
9551    Odpisy majetku 3 061,24 2 977,00 2 952,40 99,17 -3,56

NÁKLADY CELKEM    34 415,85 46 683,02 46 063,27 98,67 33,84

z toho: NIV ESF

(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 0,00 0,00 0,00
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501. platy zaměstnanců, 502. OON, 503. povinné pojistné, 5342 FKSP, 5136 knihy, učební pomůcky, 5137 

DDHM učební pomůcky, 5173 cestovné, 513. materiál, materiál na opravy, 515. nákup vody, paliv, 

energie, 516. ostatní služby, 5171 opravy a udržování, 9551 odpisy.  

 

 

Náklady na platy byly čerpány ve výši 99,57% upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány 

ve výši 37,75% upraveného rozpočtu.  

 

 

Oproti roku 2016 (Kč 34 415 849,50) došlo ke zvýšení nákladů o Kč 11 647 423,98, tj. o 33,84%. 

 

 
 

 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč 46 109 120,23, z toho 

výnosy z nároků na prostředky SR činily Kč 27 084 698,00, prostředky ÚSC činily Kč 15 790 709,00 a 

časové rozlišení investičního transferu bylo ve výši Kč 1 483 352,00. Výnosy z prodeje služeb činily 

Kč 102 327,00 a ostatní výnosy byly ve výši Kč 123 820,53. Organizace zapojila do svého rozpočtu také 

fondy ve výši Kč 1 524 213,70 (fond odměn ve výši Kč 3 171,00, fond kulturních a sociálních potřeb 

v částce Kč 9 229,00, rezervní fond ve výši Kč 3 900,00, zapojení peněžních darů do výnosů v částce 

Kč 200 913,70 a fond investic ve výši Kč 1 307 000,00).  

 

Výnosy byly plněny na 98,77%, tj. o Kč 573 898,17 méně, než bylo v upraveném rozpočtu plánováno.  

 

Přehled dosaženého plnění u jednotlivých položek je patrný z výše uvedené tabulky.  

 

Na vrub nákladů byla zúčtována dohadná položka pasivní za rok 2017 v částce Kč 294 000,00. 

 

Ve prospěch výnosů byla zúčtována dohadná položka aktivní za rok 2017 v částce Kč 309 209,00.  

 

 

Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2016

Upravený rozpočet 

2017

Skutečnost 

k 31. 12.2017

% plnění rozpočtu 

2017

% nárůstu

2017/2016

34 436,91 46 683,02 46 109,12 98,77 33,89

Výnosy z vlastních výkonů 185,91 204,00 102,33 50,16 -44,96

z toho: výnosy z prodeje služeb 13,34 0,00 6,28 -52,91

              produktivní práce žáků 172,58 204,00 96,05 47,08 -44,35

              stravné 0,00 0,00 0,00

              poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00

              příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 0,00 0,00 0,00

Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00

Čerpání fondů 110,94 1 518,00 1 524,21 100,41 1 273,93

z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 0,00 11,00 9,23 83,90
             fond odměn 0,00 10,00 3,17 31,71
             rezervní fond 110,94 190,00 204,81 107,80 84,62
             fond investic 0,00 1 307,00 1 307,00 100,00
Ostatní výnosy z činnosti 77,72 70,00 123,82 176,89 59,32

0,00 0,00 0,00

Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 34 062,34 44 889,02 44 358,76 98,82 30,23

              prostředky SR* 25 377,67 27 551,31 27 084,70 98,31 6,73

              prostředky ÚSC** 7 160,14 15 723,71 15 790,71 100,43 120,54

VÝNOSY CELKEM
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3. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 
 

 

 
 

 

V doplňkové činnosti organizace provozuje činnosti uvedené v přiložené tabulce. Plánované náklady na 

rok 2017 byly ve výši Kč 55 000,00, plánované výnosy byly ve výši Kč 58 000,00. Skutečné výnosy dosáhly 

částky Kč 116 927,00 a skutečné náklady byly Kč 74 566,00. Zisk z doplňkové činnosti byl vykázán v 

celkové výši Kč 42 361,00. 

 

 

 

 
 

 

 

4. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

v Kč

Činnost Středisko Náklady Výnosy
Výsledek 

hospodaření

Rentabilita 

(ziskovost) 

nákladů DČ 

*/

Pronájem zubní ordinace MUDr.Palkovská 400 16 000,00 33 000,00 17 000,00 106,25%

Pronájem tělocvična 400 5 270,00 7 700,00 2 430,00 46,11%

Pronájem bufetu 400 700,00 1 200,00 500,00 71,43%

Pronájem Delikomat 400 4 397,00 10 397,00 6 000,00 136,46%

Pronájem kopírky NWT 400 1 200,00 1 920,00 720,00 60,00%

Kurzy 400 46 999,00 62 710,00 15 711,00 33,43%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za DČ 74 566,00 116 927,00 42 361,00 56,81%

Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2017

Stanovisko odboru:  

Náklady vykazují v některých položkách nižšího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo 

k úspoře rozpočtu nákladů. Organizace také nenaplnila výnosovou stránku rozpočtu  a zároveň 

vytvořila v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši Kč 45 846,75. 

Stanovisko odboru:  

Doplňková činnost je provozována se ziskem. Výsledek hospodaření ve výši Kč 42 361,00 bude 

využit ve prospěch hlavní činnosti. Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 56,81%. 
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Výsledek hospodaření za rok 2017 vykazuje organizace ve výši Kč 88 207,75, z toho z hlavní činnosti 

Kč  45 846,75 a z doplňkové činnosti Kč 42 361,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů organizace  n a v r h u j e  v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2017, 

přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: 

 

• Kč     7 000,00 do fondu odměn; 
• Kč   81 207,75 do rezervního fondu. 

 

 

 
 

 

 

5.  HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PENĚŽNÍCH FONDŮ ORGANIZACE 

 

 

Stanovisko odboru:  

Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč 88 207,75, zisk je 

vykazován v hlavní i doplňkové činnosti.  

Na základě rozhodnutí zřizovatele bylo doporučeno schválení původního návrhu organizace 

na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření tímto způsobem: 

 

• Kč     7 000,00  do fondu odměn; 

• Kč   81 207,75  do rezervního fondu. 
 

Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč 147 739,49, 

doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit fond investic. 
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6.  PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE 
 

 

Stav pohledávek příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 byl Kč 680 327,60.  

Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky.  

V roce 2017 nebyly vyřazeny nedobytné pohledávky. 

 

Stav závazků organizace k 31. 12. 2017 představoval celkovou částku Kč 4 242 096,43 a všechny byly ve 

lhůtě splatnosti.  

 

 

 
 

 

 

7.  ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 

 

 

(v Kč)

Stav k 31. 12. 2016 Tvorba v r. 2017 Čerpání v r. 2017 Stav k 31.12.2017

Fond odměn 34 862,00 5 000,00 3 171,00 36 691,00

FKSP 12 060,49 391 875,68 343 347,00 60 589,17

Fond investic 1 130 474,39 3 396 948,00 3 428 105,00 1 099 317,39

Rezervní fond (413) 16 282,27 54 149,47 3 900,00 66 531,74

Rezervní fond (414) 192 087,00 123 050,00 200 913,70 114 223,30

Tvorba a čerpání fondů v roce 2017

Stanovisko odboru:  

Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány.  

K 31. 12. 2017 byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. Dále 

byl vykazován rozdíl u FKSP v souvislosti s proúčtováním zákonného přídělu a čerpáním za měsíc 

prosinec, které bylo skutečně naplněno a kryto až v měsíci lednu 2018. 

 

Stanovisko odboru: 

Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni 31. 12. 2017. Dle 

předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Finanční prostředky na 

provozním bankovním účtu, pokladní hotovost a zohlednění zaplacení pohledávek dostatečně 

zajišťují finanční krytí závazků organizace. 



     55   

 

 
 

 

V roce 2017 došlo oproti roku 2016 ke zvýšení objemu přímých nákladů na žáka. V rámci provozních 

nákladů na žáka došlo k nárůstu nákladů.  

 

8.  CELKOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE 
 

➢ Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána do centrálního systému účetních informací 
státu. 

➢ K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k 31. 12. 2017 organizace použila při roční 
uzávěrce časové rozlišení nákladů a dohadné účty aktivní a pasivní. 

➢ Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly 
kontrolovaných vazeb účetnictví.  

➢ Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2017 byly zaslány ve stanoveném termínu 
a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. 

➢ Zpráva o hospodaření byla předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům jsou 
dostačující. Na základě kontroly údajů byly provedeny pouze drobné korekce. 

➢ Celková ekonomická situace organizace je hodnocena dle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného 
stanoviska. 

➢ Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace: velmi dobrá spolupráce, termíny jsou 
dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je analyticky členěna, 
jednání velmi vstřícné a kvalitně zpracované podklady jsou v odpovídající podobě. 

 

9. STANOVISKO KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 
 

➢ Řádná účetní závěrka byla sestavena a předložena zřizovateli v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví  
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické 
formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o 
požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška), ve znění pozdějších 
předpisů. 

➢ Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných 
vazeb účetnictví, byly provedeny dodatečné drobné korekce a opravy. K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení 
skutečnosti nákladů k 31. 12. 2017 organizace použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a dohadné 
účty aktivní i pasivní. 

Neinvestiční náklady na žáka           

Rok 2016

přímé provozní

Celkové náklady 34 415,85 25 410,46 9 005,39 505,00 50 317,74 17 832,46

Pokryto dotací 32 533,91 25 339,73 7 194,18 505,00 50 177,68 14 245,90

Kryto vlastními výnosy 1 881,94 70,73 1 811,21 505,00 140,06 3 586,55

Rok 2017

přímé provozní

Celkové náklady 46 063,27 1,34 11 647,42 27 357,16 1,08 1 946,70 18 706,11 2,08 9 700,72 493,00 55 491,20 37 943,43

Pokryto dotací 42 867,10 1,32 10 333,19 27 316,30 1,08 1 976,57 15 550,80 2,16 8 356,62 493,00 55 408,32 31 543,20

Kryto vlastními výnosy 3 196,17 1,70 1 314,23 40,86 0,58 -29,87 3 155,31 1,74 1 344,10 493,00 82,88 6 400,22

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč
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➢ Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2017 byly zaslány ve stanoveném termínu a 
předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Byla 
provedena následná kontrola úplnosti a správnosti dat účetních výkazů zaslaných k republikové sumarizaci. 

 

➢ Vyjádření ředitele organizace: 

V návaznosti na vyhodnocení: 

- vybraných oblastí řízení, 
- předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky organizace k 31. 12. 2017 

ředitel příspěvkové organizace doporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové organizace  

k 31. 12. 2017 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 20. 4. 2018. 

 

➢ Vyjádření odboru školství, mládeže a sportu: 

V návaznosti na průběžné vyhodnocení: 

- údajů z měsíčně zasílaných dat účetnictví, 
- výsledků kontrol základních účetních vazeb, 
- základních ukazatelů hospodaření a financování příspěvkové organizace, 
- předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2017, 

 

nebyly zjištěny nedostatky či problémy ovlivňující úplnost, správnost a průkaznost vedení účetnictví 

příspěvkové organizace a odbor školství, mládeže a sportu doporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové 

organizace k 31. 12. 2017 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 20. 4. 2018. 

 

ZÁVĚR  
 

V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství mládeže a sportu doporučuje, aby 

zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k  31. 12. 2017 ve výši Kč 88 207,75 byl, v případě 

schválení závěrky, převeden do fondu odměn ve výši Kč 7 000,00 a do rezervního fondu ve výši Kč 

81 207,75. 

 

 

Stanovisko bylo zpracováno na základě účetních dat, vyhodnocení ekonomických ukazatelů, předložené 

zprávy o hospodaření a podkladů ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace v souladu 

s usnesením RZK č. 0071/R03/18 ze dne 29. 1. 2018. 

 

 

Tímto stanoviskem nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět revizi výsledků hospodaření  

a účetní závěrky a ověřovat, zda údaje vykázané v účetních výkazech věrně zobrazují majetek, 

zdroje jeho financování a hospodaření s ním. 

Ve Zlíně 

dne:  
20. 03. 2018 

Zpracoval: Marcela Petrůjová 

 

Vyjádření příspěvkové organizace: 

 



     57   

 

 

 

 

DOPORUČUJI SCHVÁLIT 

 

 

 

 

 

Za příspěvkovou organizaci: 

Mgr. Josef Maryáš, ředitel organizace  Podpis: 

Mgr. Eva Liptáková, Ing. Regina Hrabinová, ekonomky 

organizace 
Podpis: 

  

Za odbor školství, mládeže a sportu:  

PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže 

a sportu 
Podpis: 

 

 

 

Stanovisko bude předloženo RZK na jednání dne 20. 4. 2018 radním ZK za oblast školství Mgr. Petrem 

Gazdíkem. 
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VIII.  ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY   

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 

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

pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky 225/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy. Škola nemůže nahrazovat rodinu, ale může napomáhat rodičům při výchově dětí.  

Po učitelích vyžadujeme, aby dávali dětem limity, mantinely, kdy dítě přesně ví, před čím jej 

hranice chrání, v čem mu hranice zabraňuje. Nutnou podmínkou je pro všechny zúčastněné 

obyčejná lidská potřeba: „cítit se ve škole dobře“. To je zásadní podmínka k rozvoji tvořivého a 

kritického myšlení.  

Všeobecné a odborné vzdělávání musí spolupracovat a nikoliv si konkurovat, děti a učitele 

v naší škole umíme a musíme vést i nadále k jedné pospolitosti. I když je často složité vysvětlovat 

a sbližovat potřeby pro tyto dva různé „světy“, je to jediná možná a správná cesta. Na naší škole se  

gymnaziální a odborné vzdělávání respektuje a chápe. Propojujeme výkony učitelů na  obou 

útvarech a realizujeme společné aktivity žáků i učitelů. Vysvětlujeme zaměstnancům, že je 

rozumné a nutné vidět problém také  pohledem druhé strany, jinou než vlastní optikou. Nejenom 

naše škola musí umět hledat a využít příležitosti sbližovat, doplňovat se navzájem ve všeobecném 

i odborném vzdělávání. Musíme řešit vlastnictví regulační stanice plynu, které je finančně pro školu 

nesmírně zatěžující. Prioritou v roce 2018 je řešení venkovního sportovního areálu na SOŠ. Máme 

připravenou studii a očekáváme vhodnou výzvu v OP, popř. realizaci z IF. 

Je nezbytné doplnit ekonomické oddělení úvazkem s náplní projektového manažera, správce 

majetku, řešitelem investičních záměrů (v 2017 jsem řešil 11 veřejných zakázek, 4 investiční 

záměry, 4 doplňky IZ, 8 projektů, nyní řeším další 4 VZ). Je nutné výhledově řešit opravu chodníku  

a světel před SOŠ. Jen částečně se  podařilo přizpůsobit dopravní spojení vlaky a autobusy, proto 

v tom musím pokračovat. Vyžadujeme využití atraktivních a moderních ICT technologií, nikoliv 

jako pilíř, ale jako doplňkovou pomůcku výuky. Předměty počítačově a technicky zaměřené 

chceme v budoucnu více provázat s digitálním světem a reagovat na technologický vývoj. Proto 

ředitel za poslední rok nejvíce investoval do pomůcek automatizace a robotizace, přírodních věd 

(celá půdní vestavba za 22 mil Kč, kterou nyní realizujeme na gymnáziu je určena na tyto 

předměty). Očekáváme střídání metod, forem a dynamiky práce s žáky v hodině. Postupně 

zavádíme metodu CLIL ve vyšších ročnících v chemii (já), biologii, ICT, ekonomice. Realizujeme 

stacionáře (odborné, přírodovědné, humanitní, technické, sportovní a výtvarné), aktivity žáků pro 

město a veřejné instituce. Zavedli jsme v roce 2018 pravidelné odborné přednášky učitelů (1 x 

měsíc) z FT a FAI  UTB Zlín pro žáky přírodovědných a technických seminářů, týdenní stáže ve 

vědeckých ústavech UTB. Nabízíme nepovinné semináře pro přípravu mimořádně nadaných žáků,  

stáže žáků na fakultách, zavádíme víceúrovňovou výuku v cizích jazycích ve třídě, výuku 

v blocích, kooperativní výuku a výuku heterogenních věkových skupin. Zveme odborníky z praxe, 

kteří se zapojují do OV na škole, firmy jsou účastny na našich Dnech otevřených dveří a při sdílení 

dílen žáků ze ZŠ. V roce 2018 jsme získali další tři zahraniční partnerské školy pro stáže žáků i 

učitelů. Učitelé zveřejňují osnovu probíraného učiva a svoje požadavky na intranetu školy tak, aby 

žák a zákonný zástupce i veřejnost měla jasnou představu o průběhu výuky. Formativní hodnocení 

žáků považujeme za nutnou součást. V OV a v odborných předmětech SOŠ čeká školu generační 

obměna. Je nutné již nyní nepodcenit vyhledávání příležitostí - musíme přesvědčit firemní partnery, 

aby jejich lidské zdroje dali také v rámci duálních prvků výuky k dispozici pro odborné předměty 

a OV. Chceme majitelům firem nabídnout možnost přivýdělku jejich profesních odborníků alespoň 

na částečný úvazek DPČ, jako kompenzaci za práci v OV – nyní je v jednání. Neumíme ve škole 

ukazovat široké spektrum  technologií Průmyslu 4.0, ale můžeme spolupracovat s firmami, které 
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tuto oblast již implementují a žákům prezentují. Nyní je v jednání spolupráce s Kovosvit MAS. 

Zapojení firem do prvků duálního vzdělávání je potřebné stabilizovat tak, aby se vytvořila síť 

stálých partnerů poskytujících stipendijní podporu stávajícím žákům. Musíme intenzivněji 

přesvědčovat tyto firmy, že je nutné jejich větší zapojení již v základních školách tak, aby došlo 

k navázání přímých kontaktů s potenciálními uchazeči (jejich rodiči) smluvně vázaným vztahem. 

Chceme přesvědčit firmy, že jejich zaměstnanec by měl být plně vyčleněn pro OV ve firmě k výuce 

žáků. Nyní spolupracujeme s více než 30 firmami. S některými firmami, bez jejich aktivního 

přístupu v OV na jejich pracovišti (především aktivního přístupu lektora), nemůžeme 

spolupracovat a vypovíme Rámcové smlouvy o spolupráci. Čtyři roky patříme v hodnocení 

Excelence mezi nejlepší školy ve Zlínském kraji. Vedení školy vytváří podmínky žákům, učitelům, 

zákonným zástupcům a sociálním partnerům pro rozvoj a budování kvalitní otevřené školy 

všeobecného i odborného vzdělávání k seberealizaci žáků a učitelů. K zabezpečení synergie mezi 

poptávkou a uplatnitelností na trhu práce, nabídkou možnosti celoživotního vzdělávání (firemní 

vzdělávání, rekvalifikace, kurzy)      a formování školy jako podnikatelského prostředí pro 

zaměstnance, veřejnost i firemní partnery. Otevřenou komunikací  vedení školy motivuje 

zaměstnance pro novou etapu jejich pracovního života. Vštěpuje myšlenku, že „má smysl pracovat 

a podnikat pro školu“ (vedení školy individuálně i společně vede dialog na workshopu se všemi 

zaměstnanci). Podporuje pocit hrdosti, že jsou učiteli gymnázia a SOŠ ve Slavičíně s vědomím 

vzájemného profesního respektu, vysvětluje potřebu soudržnosti celého týmu bez ohledu na 

různorodost osobností.  

 

 

Datum zpracování:   

Datum projednání a schválení Výroční zprávy na pedagogické radě: 30.8. 2018 

Datum projednání a schválení  Výroční zprávy Školskou radou:   
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Příloha č. 1 

 

Učební plán ŠVP  pro vyšší stupeň osmiletého a čtyřleté gymnázium: 2017-2018 7941K41 

- gymnázium /7941K81-gymnázium  platný od 1.9. 2009  pro 1.-4. r. 
Ročníky – dotace hodin 

  

  

  
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět/zkratka I II III IV 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

    
    

 komunikace Český jazyk a literat. 

lliteraturaliteratura 

Český jazyk a literatura/ČJL 4 4 4 4 

  Cizí jazyk 1 Anglický/JA 4 4 3 3 

  Cizí jazyk 2 Německý/Francouzský/Ruský 3 3 3 3 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika a její  

alikace 

Matematika/M 4 4 4 3 

aplikace  aplikace       
 Člověk a příroda Fyzika Fyzika/F 2 2 2  
  Chemie Chemie/CH 2 2 2  
  Biologie Biologie/B 2 2 2  
  Geografie Zeměpis/Z 2 2   
  Geologie       
Člověk a společnost         
  Občanský  a SV základ Společenské vědy/SV 2 2 2 2 

  Dějepis Dějepis/D 2 2 2  
Člověk a svět práce         
Člověk a zdraví         
  Výchova ke zdraví Tělesná výchova/TV 2 2 2 2 

Umění a kultura         
  Hudební obor Hudební výchova/HV 

2 2     Výtvarný obor Výtvarná výchova/VV 

Informatika a inf a 

komunikační 

technologie 

Informatika a inf a 

komunikační technologie Informatika /ICT 2 2   

Volitelné         
  VS 1 VS 1  - Konverzace v JA   2 3 

  VS 2 VS 2   2 4 

  VS 3 VS 3   2 4 

  VS 4 VS 4   2 4 

Celkem     33 33 34 32 

Volba žáka:  
I. ročník mezi Hudební a Výtvarnou výchovou, ve které pokračuje ve II. ročníku, dále si volí cizí jazyk 2, ve kterém pokračuje 

do  

 IV.ročníku (volí mezi německým, francouzským nebo ruským jazykem)  
II. ročník pokračuje v Hudební nebo Výtvarné výchově a cizím jazyce 2 

  

III. ročník  z jednoho Bloku volba 3 předmětů VS2, VS3, VS4  , ve kterých  pokračuje ve IV. ročníku  

 

IV. ročník pokračuje ve zvolených předmětech VS2, VS3, VS4 ze III. ročníku 

  

Blok A matematicko-informační: 

SM, ICT, Ek, SVS, DěU 

Blok B společenskovědní: 

SVS, SD, Rlg, SZ, US 

Blok C  přírodovědný: 

SCH,SB, SM, SF 
Blok D jazykový: 

NK, FK, RK, L, LS 
 

M – Seminář a cvičení z matematiky 

ICT - Informatika 

SF – Seminář z  fyziky 

Ek – Základy ekonomie 

SVS - Společenskovědní seminář 

SB– Seminář z biologie 

DěU – Dějiny umění 
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Rlg – Religionistika 

SZ-Seminář ze zeměpisu 

SD – Seminář z dějepisu 

US – Umění v souvislostech 

SCH – Seminář z chemie 

NK/FK/RK – Konverzace v jazyce 

německém,francouzském,ruském 
  

  

  

  

 

 

Poznámka:  

 

Ve třetím ročníku (septimě) si žák volí Konverzaci v jazyce anglickém VS1 a z jednoho bloku tři  

předměty s hodinovou dotací pro každý předmět 2 vyučovací hodiny. Ve čtvrtém ročníku (oktávě) 

v těchto zvolených předmětech pokračuje v hodinové dotaci 3 vyučovací hodiny v Konverzaci v jazyce  

anglickém a 4 vyučovací hodiny pro každý předmět ze zvoleného bloku.   

 

Vzdělávací obor  Geologie a Výchova ke zdraví nejsou na GJP realizovány jako samostatné            

předměty, ale jednotlivé vzdělávací obsahy se budou vyučovat v rámci jednotlivých  

předmětů a to následovně: 

Geologie: 1. Voda – chemie 

  2. Člověk a anorganická příroda – chemie 

  3. Interakce mezi přírodou a prostředím –biologie, zeměpis 

  4. Práce v terénu a geologická exkurze – biologie 

  5. Složení, struktura a vývoj Země - zeměpis 

  6. Geologické procesy v litosféře – zeměpis 

 

Výchova ke zdraví: 

 1. Zdravý způsob života, péče o zdraví – biologie, SV 

 2. Vztahy mezi lidmi a formy soužití – společenské vědy (SV) 

 3. Změny v životě člověka a jejich reflexe – SV 

 4.  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – SV, biologie 

 5. Ochrana člověka za mimořádných situací- v rámci jednotlivých kurzů 

                 (lyžařský výcvikový kurz,, vodácký kurz, cykloturistický kurz) 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je integrována do vyučovacího předmětu Společenské vědy (SV). 

  1.  Trh práce a profesní volba 

  2.  Pracovněprávní vztahy 

  3. Tržní ekonomika 

  4. Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice 
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Učební plán 

Školní rok 2017-

2018 pro třídy prima, sekunda, tercie, kvarta   

        

Podle 

upraveného 

RVPZV 

Ze dne 

22. 2. 2016       

č.j. – MŠMT-

28603/2016 

s účinností 

od 1.9. 2016       

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor prima sekunda tercie kvarta celkem disponibilní 

        

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 5* 4 3 4 15/16 1 

 Jazyk anglický 3 3 3 3 12  

 

Jazyk 

německý 0 2** 2** 2** 6 6 

 

Jazyk 

francouzský       

 Jazyk ruský       

Matematika a 

její aplikace Matematika 4 4 4* 4 15/16 1 

Informační a 

komunikační 

tech. Informatika  1* 0 1 1* 1/3 2 

Člověk a 

společnost Dějepis 2 2 2 2 8/8  

 

Výchova k 

občanství 1* 1 1 1 3/4 1 

Člověk a 

příroda Fyzika  2* 2* 2 2 21/8 2 

 Chemie  0 2* 2* 2     6 2 

 Přírodopis 3* 2* 2 1     8 2 

 Zeměpis 2 2* 1 2*     7 2 

Umění a kultura 

Výtvarná 

výchova 2 2 1 1 10/6  

 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 4  

Člověk a zdraví 

Výchova ke 

zdraví 0 0 1 1 10/2  

 

Tělesná 

výchova 2 2 2 2 8  

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 1* 1 1 1 3/4 1 

Volitelné 

předměty 

Konverzace 

v JA       0  

 

Seminář a 

cvičení  

z matematiky     0  
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Poznámky k učebnímu plánu: 

Vysvětlivky:  volitelný předmět –  

          * - 1 disponibilní hodina určená ředitelem školy 

** - 2 disponibilní hodiny určené ředitelem školy. 

Cizí jazyky, ICT, VV, TV se vždy půlí. 

ČSP se půlí v sekundě (práce v laboratoři s laboratorní technikou).  

V primě je jedna hodina věnována přírodovědným praktikům jako součást předmětu přírodopis, třída se 

v praktiku půlí. 

Od sekundy si žák volí další cizí jazyk z nabídky Jazyk německý, francouzský a ruský, ve kterém pokračuje i 

v tercii a kvartě. Hodinová dotace v každém ročníku činí 2 vyučovací hodiny. 

V tercii má žák možnost výběru volitelného předmětu. Žák si volí mezi Konverzací v jazyce anglickém, 

Seminářem a cvičením z matematiky, Seminářem a cvičením z přírodopisu nebo Seminářem z informatiky. Ve 

zvolených předmětech pokračuje i v kvartě. V obou ročnících činí hodinová dotace volitelného předmětu 2 

vyučovací hodiny. 

  

 

Seminář a 

cvičení  

z přírodopisu      0  

 

Seminář  z 

informatiky       0  

 Volitelné    2** 2** 4 4 

 Celkem 29 30 31 32 122 24 
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Učební plán ŠVP pro Informační technologie: od 1. 9. 2015 obor 18-20-M/01 

Vzdělávací 

oblast 
RVP Obor 

Vyučovaný 

předmět 
1.r 2.r 3.r 4.r Celkem R-dis 

Jazykové 

vzdělávání 
5 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 
3 3 3 3 12 2 

  

10 Cizí jazyk 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 6 

  
Konverzace v 

AJ 
   2 2 4   

Estetické 

vzdělávání 
5   

Český jazyk a 

literatura 
           

Matematické 

vzdělávání 
12 

Matematika a 

její aplikace 
Matematika 4 3 4 4 15 3 

Společenskověd

ní vzdělávání 5 
Občanský a SV 

základ 

Společenské 

vědy 
  1 1 1 3 0 

  Dějepis 2      2   

Přírodovědné 

vzdělávání 
6 

Fyzika, Chemie, 

Ekologie 

Fyzika 2 2     4 1 

Chemie 0 2     2   

Ekologie 1 0     1   

Vzdělávání pro 

zdraví 
8 

Výchova ke 

zdraví 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 8 0 

Ekonomické 

vzdělávání 
3 Ekonomika Ekonomika    2 1 3 0 

Vzdělávání v 

Informačních a 

komunikačních 

technologiích 

4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 2 2     4 0 

Hardware 5 Hardware Hardware 2 2 1   5 0 

Operační 

systémy 
6 

Operační 

systémy 

Operační 

systémy 
2 2 1 1 6 0 

Aplikační 

software 8 
Aplikační sw, 

Multimedia 

Aplikační sw 2 2 1 3 8 0 

  CAD/CAM    1   1 1 

Počítačové sítě 4 
Počítačové 

sítě 

Počítačové 

sítě 
   2 2 4 0 

Programování a 

vývoj aplikací 
8 

Programování 

a vývoj aplikací 

Programování 

a vývoj sw 
2 2 2 2 8 0 

Disponibilní 

hodiny 
39 

Elektrotechnik

a 

Základy 

elektrotechnik

y 

3 1     4 4 

Elektronika Elektronika   2 1 1 4 4 

Číslicová 

technika 

Číslicová 

technika 
    2   2 2 

Automatizace 

a robotika 

Automatizace 

a robotizace 
  2 2 2 6 6 

Psaní na PC Psaní na PC 1       1 1 
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Volitelné 

předměty 
  

Počítačová 

grafika 

Počítačová 

grafika 

      2 2 2 PLC automaty PLC automaty 

    Cizí jazyk 
Německý 

jazyk 

Učební praxe 8 Učební praxe 
Programování  

mikropočítačů 
  2 2 4 8 8 

Odborná praxe 4t       2t 2t 4t 0 

Nepovinný 

předmět 
  Cizí jazyk 

Německý 

jazyk 
2 2 2 2 8   

                    

Celkem 128     31 33 32 33 129 40 

          
 

Mechanik seřizovač -1,2 ročník 

 

MECHATRONIK - PLATNÝ OD 1. 9. 2015   
Vzdělávací 

oblasti a 

obsahové okruhy 

RVP 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem 

Předměty            

Teoretické 

Vyučování 
           

Jazykové 

vzdělávání a 

estetické 

vzdělávání 

15+5+4*           

Český jazyk a 

literatura 
5+5+2* 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk 10(2*) 3 3 3 3 12 

Společenskovědn

í vzdělávání 
5           

Dějepis  2 - - - 2 

Společenské vědy  - 1 1 1 3 

Přírodovědné 

vzdělávání 
6           

Chemie  - 2 - - 2 

Fyzika  2 2 - - 3 

Ekologie  1 - - - 1 

Matematické 

vzdělávání 
10           

Matematika  3 3 3 3 12 

Vzdělávání pro 

zdraví 
8           

Tělesná výchova  2 2 2 2 8 
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Vzdělávání 

v ICT 
4           

Informační a 

komunikační 

technologie 

 1 1 1 1 4 

Ekonomické 

vzdělávání 
3           

 Ekonomika  - - 2 1 3 

Výrobní stroje a 

linky 
10+20,5*           

Strojnictví  2 - - - 2 

Strojírenská 

technologie 
 1,5 - - - 1,5 

Konstrukční 

cvičení (CAD) 
 2 1 - - 3 

Technologie  2 2 3 2 9 

Elektrotechnika  2 - - - 2 

Elektronika  - - 1 2 3 

 Mechatronika  - - 2 2 4 

Technická 

mechanika 
 - 2 - - 2 

Metrologie a 

řízení jakosti 
 - - 2 - 2 

     CNC  - - - 2 2 

PRAKTICKÉ 

VYUČOVÁNÍ 
           

Obsluha a 

seřizování 

výrobních strojů 

a linek 

32+5,5*           

Odborný výcvik  6 10,5 10,5 - 27 

Odborný výcvik a 

programování CNC 
 - - - 10,5 10,5 

Disponibilní 

hodiny (označení + 

xD) 

30*           

Součet 128 32,5 32,5 33,5 32,5 130 

 

Mechanik seřizovač - 4 ročník 

 

MECHATRONIK - PLATNÝ OD 1. 9. 2011   
Vzdělávací 

oblasti a 

obsahové 

okruhy 

RVP 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem 

Předměty             
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Teoretické 

vyučování 
            

Jazykové 

vzdělávání a 

estetické 

vzdělávání 

15+5+4*           

 Český jazyk a 

literatura 
5+5+2* 3 3 3 3 12 

 Cizí jazyk 10(2*) 3 3 3 3 12 

Společenskověd

ní vzdělávání 
5           

 Dějepis   2 - - - 2 

  Občanská 

nauka 
      1 1 3 

Společenské 

vědy 
    1       

Přírodovědné 

vzdělávání 
6           

Chemie   - 2 - - 2 

 Fyzika   2 1 - - 3 

 Ekologie   - 1 - - 1 

Matematické 

vzdělávání 
10           

Matematika   2 3 2 3 10 

Vzdělávání pro 

zdraví 
8           

 Tělesná 

výchova 
  2 2 2 2 8 

Vzdělávání 

v ICT 
4           

Informační a 

komunikační 

technologie 

  1 1 1 1 4 

Ekonomické 

vzdělávání 
3           

Ekonomika   - - 2 1 3 

Výrobní stroje 

a linky 
10+20,5*           

Strojnictví   2 - - - 2 

Strojírenská 

technologie 
  1,5 - - - 1,5 

 Konstrukční 

cvičení (CAD) 
  2 1 - - 3 

Technologie   2 2 3 2 9 

     

Elektrotechnika 
  2 - - - 2 
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Elektronika   - - 1 2 3 

Mechatronika   - - 2 2 4 

Technická 

mechanika 
  - 2 - - 2 

Metrologie a 

řízení jakosti 
  - - 2 - 2 

CNC   - - - 2 2 

PRAKTICKÉ 

VYUČOVÁNÍ 
            

Obsluha a 

seřizování 

výrobních 

strojů a linek 

32+5,5*           

Odborný výcvik   6 10,5 10,5 - 27 

Odborný výcvik a 

programování 

CNC 

  - - - 10,5 10,5 

Disponibilní 

hodiny (označení 

+ xD) 

30*           

Součet 128 30,5 32,5 32,5 32,5 128 

 

 

Škola 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 

Školní 822, 763 21 Slavičín 

Divnice 119, 763 21 Slavičín 

Obor: 23 – 63 – H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel 

Název ŠVP: Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel 

PLATNOST OD 1. 9. 2014 

  RVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Jazykové 

vzdělávání 
          

Český jazyk a 

literatura 
3 2 2 1 5 

Cizí jazyk 6 2 2 2 6 

Společenskověd

ní vzdělávání 
          

Společenské 

vědy 
3 1 1 1 3 

Přírodovědné 

vzdělávání 
          

Přírodní vědy 4 2 2 0 4 
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Matematické 

vzdělávání 
          

Matematika 5 2 2 1 5 

Estetické 

vzdělávání 
          

Český jazyk a 

literatura 
2 0 0 0 0 

Vzdělávání pro 

zdraví 
          

Tělesná výchova 3 1 1 1 3 

Vzdělávání v 

ICT 
          

Informační a 

komunikační 

technologie 

3 1 1 1 3 

Ekonomické 

vzdělávání 
          

Ekonomika 2 0 0 2 2 

Stroje a 

zařízení 
5         

Základy 

strojnictví 
  0+2* 0 0 0+2* 

Technická 

dokumentace 
  0+1* 0 0 0+1* 

Automobily   1 0,5+1* 1,5+1* 3+2* 

Opravárenství a 

diagnostika 
  0+1* 1+1* 1+1* 2+3* 

Elektrotechnic

ké zařízení 
3         

Elektrotechnika   0 1 2 3 

Montáže a 

opravy 
42         

Řízení 

motorových 

vozidel 

  0 0+2* 0+2* 0+4* 

Odborný 

výcvik 
  15 13,5+1,5* 13,5+1,5* 42+3* 

Disponibilní 

hodiny 
15*         

  81+15* 27+4* 27+5,5* 27+5,5* 81+15* 
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Škola 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 

Školní 822, 763 21 Slavičín 

Divnice 119, 763 21 Slavičín 

Obor: 26 – 51 – H /01 Elektrikář 

Název ŠVP: Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 

PLATNOST OD 1. 9. 2014 

  RVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Jazykové vzdělávání           

Český jazyk a literatura 3 2 2 1 5 

Cizí jazyk 6 2 2 2 6 

Společenskovědní 

vzdělávání 
          

Společenské vědy 3 1 1 1 3 

Přírodovědné 

vzdělávání 
          

Přírodní vědy 4 2 2 0 4 

Matematické 

vzdělávání 
          

Matematika 5 2 2 1 5 

Estetické vzdělávání           

Český jazyk a literatura 2 0 0 0 0 

Vzdělávání pro zdraví           

Tělesná výchova 3 1 1 1 3 

Vzdělávání v ICT           

Informační a 

komunikační 

technologie 

3 1 1 1 3 

Ekonomické 

vzdělávání 
          

Ekonomika 2 0 0 2 2 

Elektrotechnika 5         

Technická 

dokumentace 
  1 0 0 1 

Elektrotechnika   1 1 0+2* 2+2* 

Elektrotechnologie   1 0+1* 0 1+1* 

Elektronika   1 0+1* 0+2* 1+3* 

Elektrické stroje a 

přístroje 
  0+1* 0+1* 0+2* 0+4* 
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Elektrotechnická 

měření 
5         

Elektrotechnická 

měření 
  1 2 2 5 

Elektrotechnická 

instalace, montáže a 

opravy 

39         

Odborný výcvik   13+1* 13+2* 13+2* 39+5* 

Elektrotechnická 

kvalifikace 
  0 0+0,5* 0+0,5* 0+1* 

Disponibilní hodiny 16*         

  80+16* 29+2* 27+5,5* 24+8,5* 80+16* 

 

 

Škola 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 

Školní 822, 763 21 Slavičín 

Divnice 119, 763 21 Slavičín 

Obor: 36 – 52 – H / 01 Instalatér 

Název ŠVP: MECHANIK A OPRAVÁŘ INSTALATÉRSKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 

PLATNOST OD 1. 9. 2014 

  RVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Jazykové vzdělávání           

Český jazyk a literatura 3 2 2 1 5 

Cizí jazyk 6 2 2 2 6 

Společenskovědní 

vzdělávání 
          

Společenské vědy 3 1 1 1 3 

Přírodovědné 

vzdělávání 
          

Přírodní vědy 4 2 2 0 4 

Matematické 

vzdělávání 
          

Matematika 5 2 2 1 5 

Estetické vzdělávání           

Český jazyk a literatura 2 0 0 0 0 

Vzdělávání pro zdraví           

Tělesná výchova 3 1 1 1 3 

Vzdělávání v ICT           
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Informační a 

komunikační 

technologie 

3 1 1 1 3 

Ekonomické 

vzdělávání 
          

Ekonomika 2 0 0 2 2 

Technický základ 10         

Technická 

dokumentace 
  1 1 1 3 

Materiály   1 0 0 1 

Stavební konstrukce   1 0 0 1 

Elektrotechnika   0 1 1 2 

Instalatérské práce 50         

Vytápění   0+2* 0+1* 0+2* 0+4* 

Instalace vody a 

kanalizace 
  0+2* 0+1* 0+2* 0+4* 

Plynárenství   0+2* 0+1* 1 0+3* 

Odborné cvičení   0 0+1,5* 0+1,5* 0+3* 

Odborný výcvik   15 17,5 17,5 50 

Disponibilní hodiny 14*         

  91+14* 29+6* 30,5+4,5* 31,5+3,5* 91+14* 

 

Kuchař číšník 

 

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - PLATNÝ OD 1. 9. 2014  
Vzdělávací oblasti a 

obsahové okruhy 
RVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Předměty           

Teoretické vyučování           

Jazykové vzdělávání           

     Český jazyk a literatura 3 2 2 1 5 

     1.Cizí jazyk 10 2 2 2 6 

     2.Cizí jazyk   2 1 1 4 

Společenskovědní 

vzdělávání 
3         

    Společenské vědy   1 1 1 3 

Přírodovědné vzdělávání 3         

     Přírodní vědy   1 1 1 3 

Matematické vzdělávání 3(+1D)         
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     Matematika   2 1 1 4 

Estetické vzdělávání 2         

Český jazyk a literatura   0 0 0 0 

Vzdělávání pro zdraví 3         

     Tělesná výchova   1 1 1 3 

Vzdělávání v ICT 3         

Informační a komunikační 

technologie 
  1 1 1 3 

Ekonomické vzdělávání 3         

     Ekonomika   - 1 2 3 

Výroba pokrmů 10(+2D)         

     Technologie přípravy 

pokrmů 
  2 2 2 6 

     Potraviny a výživa   2 2 2 6 

PRAKTICKÉ 

VYUČOVÁNÍ 
          

Výroba pokrmů (+1D)         

     Zařízení provozoven   1 - - 1 

Odbyt a obsluha 7(+40D)         

     Stolničení   1 1 - 2 

     Odborný výcvik   12 16,5 17,5 46 

Komunikace ve službách 2         

     Společenská výchova   1 - - 1 

Disponibilní hodiny 

(označení + xD) 
44         

Součet 96 31 32,5 32,5 96 

 

Obráběč kovů 

 

Škola 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 

Školní 822, 763 21 Slavičín 

Divnice 119, 763 21 Slavičín 

Obor: 23 – 56 – H / 01 Obráběč kovů 

Název ŠVP: Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC obráběcích strojů 

PLATNOST OD 1.9.2014  

  RVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Jazykové vzdělávání           

Český jazyk a literatura 3 2 2 1 5 
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Cizí jazyk 6 2 2 2 6 

Společenskovědní 

vzdělávání 
          

Společenské vědy 3 1 1 1 3 

Přírodovědné 

vzdělávání 
          

Přírodní vědy 4 2 2 0 4 

Matematické 

vzdělávání 
          

Matematika 5 2 2 1 5 

Estetické vzdělávání           

Český jazyk a literatura 2 0 0 0 0 

Vzdělávání pro zdraví           

Tělesná výchova 3 1 1 1 3 

Vzdělávání v ICT           

Informační a 

komunikační technologie 
4 1 1 2 4 

Ekonomické 

vzdělávání 
          

Ekonomika 2 0 0 2 2 

Strojní součásti 8         

Technická 

dokumentace 
  1 1 1 3 

Strojírenská 

technologie 
  1 0 0 2 

Strojnictví   1 1 1 3 

Technologie   0 + 2* 1 + 1* 0 + 3* 6* 

Strojní obrábění 40         

Odborný výcvik   12 + 3* 15 + 2,5* 13 + 4,5* 40 + 8* 

Disponibilní hodiny 16*         

  80+16* 26+5* 29+3,5* 25+7,5* 80+16* 

  

Podnikání – denní 

 

PODNIKÁNÍ - DENNÍ STUDIUM - PLATNÝ OD 1. 9. 2015 
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP 1. ročník 2. ročník Celkem 

Předměty         

Teoretické Vyučování         
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Jazykové vzdělávání a estetické 

vzdělávání 
7+3+3*       

     Český jazyka a literatura 2+3+3* 4 4 8 

     Cizí jazyk 5+2* 3 3 6 

     Konverzace v cizím jazyce   1 0 1 

Vzdělávání pro zdraví 4       

     Tělesná výchova   2 2 4 

Ekonomika a právo 10       

     Ekonomika   3 3 6 

     Právo   2 2 4 

Účetnictví a daně 8+2*       

     Účetnictví   3 3 6 

     Chod podniku   0 2 2 

     Management a marketing   1 1 2 

Písemná a ústní komunikace 5       

     Písemná a elektronická komunikace   2 2 4 

     Veřejné finance a komunikace   0 1 1 

Společenskovědní vzdělávání 6       

     Dějepis   2 1 3 

     Společenské vědy   1 2 3 

Přírodovědné vzdělávání 0+2*       

     Přírodní vědy   1 1 2 

Matematické vzdělávání 0+6*       

     Matematika   3 3 6 

Vzdělávání v ICT 0+4*       

     Informační a komunikační 

technologie 
  2 2 4 

PRAKTICKÉ VUČOVÁNÍ         

Praktické vzdělávání 0+2*       

     Ekonomická cvičení   1 1 2 

     Odborná praxe - 2 týdny - - 

Disponibilní hodiny (označení + xD) 21*       

          

Součet 64 31 33 64 

 

 

 Podnikání – dálkové stadium  
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PODNIKÁNÍ - DÁLKOVÉ STUDIUM - PLATNÝ OD 1. 9. 2015  
Vzdělávací oblasti a 

obsahové okruhy 
RVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Předměty           

Teoretické Vyučování           

Jazykové vzdělávání a 

estetické vzdělávání 
7+3+3*         

     Český jazyka a literatura 2+3+1* 25 25 30 80 

     Cizí jazyk 5+2* 20 20 40 80 

Ekonomika a právo 10       0 

     Ekonomika   15 15 20 50 

     Právo   10 10 10 30 

Účetnictví a daně 8+4*       0 

     Účetnictví   20 20 20 60 

     Chod podniku   0 10 10 20 

     Management a marketing   10 10 0 20 

Písemná a ústní 

komunikace 
5       0 

     Písemná a elektronická 

komunikace 
  0 20 20 40 

Společenskovědní 

vzdělávání 
6       0 

     Dějepis   15 5 0 20 

     Společenské vědy   0 0 10 10 

Přírodovědné vzdělávání 0+2*       0 

     Přírodní vědy   20 0 0 20 

Matematické vzdělávání 0+6*       0 

     Matematika   25 25 30 80 

Vzdělávání v ICT 0+4*       0 

     Informační a 

komunikační technologie 
  20 20 0 40 

          0 

PRAKTICKÉ 

VUČOVÁNÍ 
        0 

          0 

Praktické vzdělávání 0+2*       0 

     Ekonomická cvičení   20 20 10 50 

Disponibilní hodiny 

(označení + xD) 
21*       0 

          0 
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Součet 64 200 200 200 600 

 

   

Nabídka kroužků a nepovinných předmětů ve  školním roce 2017/2018   

   
   

   
   

      
                         

     
  
   
  

Příloha č.2   

 

  

Organizace a kritéria přijímacího řízení  stanovené pro školní rok 2018/2019  dle § 59 a 

60  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  

Pro 1. kolo  přijímacího  řízení  pro školní rok  2018/2019  pro  žáky  a  uchazeče  hlásící  se v 1. kole 

do příslušného oboru a formy vzdělávání ve smyslu vyhlášky č. 353/2016 Sb., :  

  
I.  Obor: 7941K41  - Gymnázium  

1.  Pro obor: 7941K41  - Gymnázium:  

  nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok 

2018-2019  je 28 žáků.  

2. Termíny pro písemné testy v 1. kole do oboru 7941K41- Gymnázium  

• první termín: 12.4. 2018   druhý termín: 16.4. 2018 náhradní termín (omluvená absence do 3 

dnů od konání testů):   

Název kroužku   Vedoucí kroužku   

Dramatický kroužek Mgr. Šárka Černíčková 

Výtvarný kroužek MgA. Zdeněk Kutra 

Sportovní hry Ing. Jiří Váňa 

Přírodovědný kroužek Mgr. Pavel Šuráň 

Chemický kroužek Mgr. Veronika Prchlíková 

Astronomický kroužek Mgr. Ivo Rohlena 

Fyzikální kroužek RNDr. Jan Hrdý 

Programování Ing. Alois Kužela 

Základy integrálního a diferenciálního počtu RNDr. Jan Hrdý 

Jóga Mgr. Dana Ondrušková 

Nepovinný předmět   Vyučující   

Náboženství   Mgr. Marian Dej 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín   

  

  
  

Č.j.: GJP SOS 271/II.3. 1   –   18   
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• první termín: 10.5. 2018  

• druhý termín: 11. 5. 2018  

3. Místo konání testů do oboru 7941K41 - Gymnázium:  

  Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822.   

4. Všichni uchazeči v 1. kole vykonají písemné testy z matematiky (M) , jazyka českého a 

literatury (JČ) konané formou centrálně zadávaných testů.  

5. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení  

přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.  

6. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím řízení 

ve čtyřletém studijním oboru 7941K41- Gymnázium za:  

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání  

b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně zadávaných testů.  

7. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů  

8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první  pololetí  8. třídy, druhé  pololetí 8. 

třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto 

předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobý 1 bod, dostatečný 0 

bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž 

uchazeč  dosáhl lepšího výsledku.  

9. Z písemných testů  

• z matematiky může žák získat max. 50 bodů  

• z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů  

10. Přijatí uchazeči  budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů.  

11. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o 

přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení.  

12. Jestliže více uchazečů  dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí vyšší 

počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ze ZŠ. Pokud je však více uchazečů 

se stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči prokazatelně žák 

se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.  

13. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VII odst.6 těchto kritérií  

14. Přijatý žák doloží kopií vysvědčení nejpozději 3.9. 2018 úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ.   

 

II. Obor: 7941K81  - Gymnázium  

1.  Pro obor: 7941K81  - Gymnázium:  

  nejvyšší počet přijatých uchazečů v jednom kole přijímacím řízení pro školní rok 2018-2019  je 

30 žáků.  

2. Termíny pro písemné testy do oboru 7941K81- Gymnázium  

• první termín: 13.4. 2018  

• druhý termín: 17.4. 2018 náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání testů ):   

• první termín: 10.5. 2018  

• druhý termín: 11.5. 2018  

3. Místo konání písemných testů do oboru 7941K81 - Gymnázium:  

  Gymnázium Jana Pivečky, ulice Školní 822.   

4. Všichni uchazeči vykonají v 1. kole písemné testy z matematiky (M) , jazyka českého a 

literatury (JČ) konané formou centrálně zadávaných testů.  

5. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení  

přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.  
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6. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím řízení 

v osmiletém studijním oboru 7941K81- Gymnázium za:  

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání  

b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně zadávaných testů.  

7. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů  

8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů  a to za první  pololetí 4. třídy, druhé  pololetí 

4. třídy, první pololetí 5. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto 

předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobrý 1 bod, dostatečný 0 

bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž 

uchazeč  dosáhl lepšího výsledku.  

9. Z písemných testů:  

• z matematiky může žák získat max. 50 bodů  

• z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů  

10. Přijatí uchazeči  budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů.  

11. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o 

přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení.  

12. Jestliže více uchazečů  dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí vyšší 

počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je však více uchazečů se 

stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči prokazatelně žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.  

13. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VII odst.6 těchto kritérií  

14. Přijatý žák doloží kopií vysvědčení nejpozději 3.9. 2018 úspěšné ukončení 5. třídy ZŠ.   

  

III.  Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač  Obor: 18-20-M/01 Informační technologie  

  

1. Pro obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 18-20-M/01 Informační technologie bude vytvořena 1 

třída. Nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení 

pro školní rok 2018-2019  je v této třídě 30 žáků. Každý obor bude vyhodnocen zvlášť. Přijato bude 

v každém oboru tolik žáků, aby jejich součet nepřevýšil 30 žáků. V každém oboru musí být alespoň 

7 přijatých žáků, nejvýše 15 žáků. V případě, že v jednom oboru bude méně jak 15 uchazečů, v druhém 

oboru pak může být přijato do počtu 30 žáků.  

   

2. Termíny pro písemné testy v 1. kole  

• první termín: 12.4. 2018   druhý termín: 16.4. 2018 náhradní termín (omluvená absence do 3 

dnů od konání testů):   

• první termín: 10.5. 2018  

• druhý termín: 11. 5. 2018  

3. Místo konání písemných testů: SOŠ, Divnice 119   

4. Všichni uchazeči vykonají v 1. kole  písemné testy z matematiky (M), jazyka českého a literatury 

(JČ) konané formou centrálně zadávaných testů  

5. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení přijímacího 

řízení je tvořen součtem bodů.  

6. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny v přijímacím řízení za:  

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání  

b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně zadávaných testů  

7. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů  

8. Za vysvědčení ze ZŠ může získat max. 45 bodů a to za první  pololetí  8. třídy, druhé  pololetí 8. 

třídy, první pololetí 9. třídy, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto 
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předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobý 1 bod, dostatečný 0 

bodů. V případě výuky více povinných cizích jazyků na ZŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž 

uchazeč dosáhl lepšího výsledku.  

9. Z písemných testů:  

• z matematiky může žák získat max. 50 bodů  

• z jazyka českého může žák získat max. 50 bodů  

10. Přijatí uchazeči budou seřazeni v pořadí dle celkově dosažených bodů  

11. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o 

přijetí jejich pořadí podle výsledku hodnocení.  

12. Jestliže více uchazečů dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí vyšší 

počet bodů z M, potom z JČ, nakonec body za vysvědčení ZŠ. Pokud je však více uchazečů se 

stejným celkovým výsledkem na hranici přijetí a je-li mezi těmito uchazeči prokazatelně žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat přednostně.  

13. Podmínkou přijetí je také způsobilý zdravotní stav ke studijnímu oboru potvrzený na přihlášce 

lékařem a to u oboru Mechanik seřizovač.  

14. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VII odst.6 těchto kritérií   

15. Přijatý žák doloží kopií vysvědčení nejpozději 3.9. 2018 úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ.  

  

  

    

IV.  Obory středního vzdělání s výučním listem  

  

Do těchto oborů středního vzdělávání se přijímací zkoušky nekonají. Kritériem pro stanovení pořadí 

přijímaných žáků je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch v 1. 

pololetí posledního ročníku základní školy uvedený na přihlášce v pořadí – žáci 9. tříd, žáci 8. tříd, atd. 

Kritériem pro přijetí žáků je toto pořadí limitované počtem míst v daném oboru, které stanovuji takto:  

  

23-56-H/01  Obráběč kovů  

 ŠVP Obráběč kovů – obsluha klasických a CNC obráběcích strojů 15 míst  

(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)  

36-52-H/01  Instalatér  

 ŠVP Mechanik a opravář instalatérských zařízení budov 12 míst   

(obor s finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje)  

26-51-H/01  Elektrikář  

 ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 12 míst  

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel  

 ŠVP Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel 12 míst  

65-51-H/01  Kuchař-číšník  

 ŠVP Kuchař-číšník pro restaurační a rekreační zařízení   12 míst  

  

Z výše uvedených oborů budou vytvořeny nejvýše 2 třídy.  

  

Podmínkou přijetí u všech učebních oborů je způsobilý zdravotní stav ke studijnímu oboru potvrzený na 

přihlášce lékařem. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce odborné vyjádření 

lékaře, nebo pedagogicko-psychologické poradny.  
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V.  Nástavbové studium pro absolventy s výučním listem  

  

1. Pro obor 64-41-L/51 Podnikání – denní, nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech 

vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok 2018-2019 je 25 žáků.  

2. Pro obor 64-41-L/51 Podnikání – dálkové, nejvyšší počet přijatých uchazečů ve všech 

vyhlášených kolech dohromady v přijímacím řízení pro školní rok 2018-2019 je 20 žáků. V 

případě, že do prvního kola se bude hlásit méně jak 8 žáků, další kola ředitel nebude do tohoto 

oboru vyhlašovat a obor nebude od 1.9. 2018 otevřen.   

3. Termíny pro písemné testy v 1. kole  

• první termín: 12. 4. 2018  

• druhý termín: 16. 4. 2018 náhradní termín (omluvená absence do 3 dnů od konání testů):   

• první termín: 10. 5. 2018  

• druhý termín: 11. 5. 2018  

4. Místo konání příjímacích zkoušek  pro denní i dálkové: SOŠ, Divnice 119,  

5. Všichni uchazeči vykonají v 1. kole písemné testy z matematiky (M), jazyka českého a 

literatury (JČ) konané formou centrálně zadávaných testů.  

6. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče počtem bodů a výsledek hodnocení 

přijímacího řízení je tvořen součtem bodů.  

7. Čím více dosáhne uchazeč počtu bodů, tím je úspěšnější. Body jsou přiděleny  

v přijímacím řízení za  

a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze středního vzdělávání   

b) součtem dosažených bodů z písemných testů z M, JČ konané formou centrálně zadávaných testů  

7. Celkem lze získat v přijímacím řízení 145 bodů.  

8. Za vysvědčení ze SŠ může získat max. 45 bodů a to za první  pololetí  2. ročníku, druhé  pololetí 2. 

ročníku, první pololetí 3. ročníku, vždy z předmětů matematika, jazyk český, cizí jazyk. V těchto 

předmětech za každou známku výborný 5 bodů, chvalitebný 3 body, dobrý 1 bod, dostatečný 0 bodů. 

V případě výuky více povinných cizích jazyků na SŠ se započítává ten cizí jazyk, v němž uchazeč 

dosáhl lepšího výsledku.  

9. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí 

jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímací zkoušky.  

10. Jestliže více uchazečů  dosáhne stejného celkového počtu bodů, rozhoduje nejdříve o pořadí vyšší 

počet bodů z M, potom z JČ. Pokud je však více uchazečů se stejným celkovým výsledkem na hranici 

přijetí a je-li mezi těmito uchazeči žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je tento žák přijat 

přednostně.  

11. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupovat dle čl. VI odst.6 těchto kritérií  12. 

Součástí přihlášky je kopie vysvědčení 3. ročníku a vysvědčení 2. ročníku středního vzdělávání s 

výučním listem, dále kopie výučního  listu (podmínkou studia je doložení výučního listu nejpozději 

3.9. 2018.  

13. Uchazeči, kteří si v 1. kole přijímacího řízení podali současně přihlášku do denního i dálkového 

studia  oboru 64-41-L/51 Podnikání se zúčastní přijímacích zkoušek v obou termínech.    

    

  

  

VI.  Závěr  
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1. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého 

jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří pořadí těchto uchazečů na základě 

hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření 

podle školního vzdělávacího programu. Hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a 

literatury. Pořadí uchazečů v hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí 

uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Hodnocení osob, které splňují 

podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním 

občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škol mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních 

školách působících v ČR) škola ověří pohovorem a přiřadí 0 až 50 bodů.   

2. Všem uchazečům ve všech oborech a formách vzdělávání budou přidělena registrační čísla. Pod 

přidělenými registračními čísly budou zveřejňovány výsledky v jednotlivých kolech. V 1. kole škola 

zveřejní výsledky do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků Centrem a to na informační tabuli 

školy a na webových stránkách školy www.gjpsosslavicin.cz v oddělení přijímací řízení – výsledky. 

Tato registrační čísla budou uvedena i v rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče, které bude 

odesláno ředitelem školy v zákonné lhůtě po termínu přijímacího řízení.  

3. Odevzdat přihlášky přímo na adresu: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, 

Školní 822 - do 1. března 2018 pro denní studium  

4. Tiskopis přihlášky http://www.sosslavicin.cz/chci-zde-studovat/prihlaska-ke-studiu  

5. Termín odevzdání zápisového lístku je 10 dnů ode dne zveřejnění výsledků.  

6. Informace  k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách:  

  

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na 

podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm.  
c) školského zákona). Má-li uchazeč nárok na podpůrná opatření, doloží potvrzení s přihláškou.  

  

Přehled postupu při přijímání ke střednímu vzdělávání uchazečů se SVP   

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami  

6.1. Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení 

podle doporučení školského poradenského zařízení.  

6.2. Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

zkušební dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.  

6.3. Pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení 

písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, poskytne 

Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Za 

úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy.  

6.4. Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení 

vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v  

Braillově písmu.  

  
Správní řízení příjímací řízení do prvních ročníků na Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín podléhá nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

 

Ve Slavičíně  26. ledna 2018  

  

Mgr. Josef Maryáš ředitel GJP a 

SOŠ Slavičín  
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Příloha č. 3   

   

SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018   

   

   

DATUM  SOUTĚŽĚ ŽÁKŮ  ÚSPĚŠNOST   

září    

   

říjen    

10.10. Soutěž v programování CNC strojů 1.místo 

11.10. Přírodovědný klokan 1.-2.místo Junior 

12.-14.10. Krajské kolo EO Valašské Klobouky 4.místo Kadet 

 Logická olympiáda 1.a2.místo 

16.10. Turnaj v nohejbalu – 15.ročník 1.a3.místo 

   

listopad    

3.11. Krajské kolo logické olympiády FAI Zlín  

6.11. Turnaj ve florbalu SK Slavičín 2.místo 

20.11. Turnaj v basketbalu SK Slavičín  

22.11. Školní kolo DO kvarta a tercie  

22.a 23.11. Celostátní kolo Dějepisné soutěže studentů gymn. 2.místo 

27.11. Školní kolo OČJ II. kategorie  

29.11. Okresní kolo florbalového turnaje Challenge Cup 1.místo 

prosinec    

5.12. Soutěž ve skoku vysokém – školní kolo  

6.a7.12. Ekonomická olympiáda – školní kolo  

8.12. Krajské kolo Chemické olympiády – kat.A 1.místo 

12.12. Školní kolo Astronomické olympiády  

13.12. KPBI-Kvíz-výherce mobilního telefonu 1.místo 

13.12. Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém  

leden    

8.1. Okresní kolo ve volejbalu – kat.dívky SZŠ Zlín 1.místo 

16.1. Okresní kolo DO –ZŠ Komenského Zlín 4.místo,6.místo 

24.1. Okresní kolo MO – kategorie Z9  

25.1. Minitým ICT - Zlín  

29.1. Okresní kolo OČJ I.aII.kategorie 10.místo 

30.1. Okresní kolo Challenge Cup – florbal   

únor    

5.2. Školní kolo BiO – kategorie A,B  
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5.2. Celostátní kolo CHO –kategorie A,postup do mezinár.kola 2.místo 

6.2. Celostátní kolo KPBI Praha  

7.2. Školní kolo v JA – kategorie IIB  

9.2. Krajské kolo Ekonomické olympiády Zlín  

9.2. Okresní kolo v JA – kategorie IB 3.místo 

12.2. Školní kolo BiO – kategorie D  

12.2. Školní kolo BiO – kategorie C  

14.2. Okresní kolo v JA pro žáky okolní ZŠ  

15.2. Školní kolo v JF – kategorie B2  

15.2. Okresní kolo v JA – kategorie IIIA 6.místo 

26.2. Školní kolo v CHO – kategorie D  

27.2. Okresní kolo ZO Zlín – kategorie B 1.místo 

27.2. Okresní kolo ZO Zlín – kategorie C 1.místo 

27.2. Okresní kolo ZO – kategorie A 11.místo27.2. 

27.2. Okresní kolo ZO – kategorie D 6.-7.místo 

březen    

2.3. Krajská konference ENERSOL  

–„Enersol a inovace“ 

- „Úspora elektrické enegrie“ 

 

1.místo 

2.místo 

5.3. Okresní kolo CHO – kategorie D Zlín  

14.3. Okrskové kolo recitační soutěže – III. a IV.kategorie – pro 

žáky reg.ZŠ – org. GJP 

 

14.3. Krajské kolo konverzační soutěže v JN – TGM Zlín 3.a5.místo 

16.3. Klokan 2.a3.místo 

19.3. Krajské kolo CO – Muzeum Kroměříž 7.a8.místo 

20.3. Krajské kolo Office Arény - Otrokovice postup do celost.kola 

21.3. Krajské kolo konverzační soutěže v JF Zlín  

21.-23.3. Celostátní kolo soutěže ENERSOL Plzeň 2.místo 

23.3. Matematická soutěž Náboj – MUDSU Opava  

23.3. Astroolympiáda – krajské kolo 3.,4.a5.místo 

26.3. Krajské kolo BiO – kategorie A  

28.3. Nohejbalový turnaj – ZŠ Brumov  

duben    

4.4. Okresní kolo SOČ – org. SOŠ postup do kr.kola 

4.4. Okresní kolo FO – kategorie E, Zlín 3.místo 

4.4. Přehlídka pěveckých souborů Otrokovice  

5.4. Dějepisná soutěž studentů gymn.  - Zlín 2.místo-postup do st.kol 

6.4. Krajské kolo BiO – kategorie B, Zlín 6.a8.místo 

10.4. Okresní kolo MO – kategorie C  

12.4. Okresní kolo BiO – kategorie D 3.a7.místo 

17.4. Okresní kolo MO –kategorie Z6,7 a Z8 4.,5.a 6.místo 

18.4. Krajské kolo CHO – kategorie C  

20.4. Krajské kolo SOČ : 

- fyzika (postup do celost.kola) 

 

1.místo 
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- tvorba učebních pomůcek 

- ekonomika 

- pedagogika 

3.místo 

3.místo 

4.místo 

23.4. Celostátní kolo Office Arena – kategorie A 2.místo 

23.4. Okresní kolo BiO – kategorie C  

25.4. Krajské kolo FO – kategorie D 2.místo 

26.4. Literární soutěž Vnímáme přítomnost … 2.místo 

27.4. Krajské kolo FO – kategorie F  

květen    

9.5. O zlatý klíč k Brumovskému hradu 4.místo 

16.5. Archimediáda Zlín  

29.5. Pythagoriáda – vybraní žáci pr.sk.tr 2.místo 

červen    

11.6. Florbalový turnaj vybraných žáků v Dubnici nad Váhom  

   

   

   

                  

Příloha č. 4   

   

 ŠKOLNÍ ROK 2017/2018  - AKCE   

       
AKTIVITY ŠKOLY PRO ŽÁKY A VEŘEJNOST   Zodp.   

SRPEN      

22.8. Školení BOZP a PO všichni 

27.-29.8.   Komisionální zkoušky   Sr, Pa 
30.8. Úvodní porada k šablonám  

31.8.   Pedagogická rada   Sr, Pa 

     

ZÁŘÍ      

4.9. Zahájení školního roku Sr 

4.9. Pedagogická rada Ma 

4.9. Společná část MZ – MA, zad. Vn,Su; AJ – PP-zad Ho Sr 

5.9. Společná část MZ – ČJL-PP zad. Ho,Mj; ČJP-DT-zad Vn Sr 

6.9. Společná část MZ-AJ-DT zad Vn Sr 

6.9. IM-2turistická vycházka – okolí Slavičína Ku 

6.9. IM-1 beseda Knihovna Slavičín Su 

7.-8.9. Adaptační pobyt žáků G1,Pr - Jelenovská Kt,Šr,Jr 

12.9. Závěrečné zkoušky-písemná část – 1.opravný termín Mj 

12.9. Maturitní zkoušky – náhradní a opravný termín Sr,Ho,Su,Vn,Üb 

13.9. Sbírka SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ – IK-3 Mj 

18.-22.9. Poznávací exkurze do Prahy – žáci Ok, G4 Mc,Ur,Jr 

19.9. Srdíčkový den – finanční sbírka Mk 

22.9. Návštěva knihovny – žáci G1 Ža 
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22.9. Setkání žáků SOŠ s vedením školy Ma,Sr 

25.9. Imatrikulace žáků tříd IM-1, EIO-1,Pr a G1 Sr,Su,Mj,Ma,Pa,Kt,Šr 

26.9. Evropský den jazyků – pro žáky nižšího gymnázia Mv,Hb,Pa,On 

26.9. Školská rada Ma,Kž,Üb 

27.9. SOCRATES – přednáška pro maturanty o možnostech studia 

na VŠ 

Jr 

27.9. Astronomický workshop pro žáky primy Ro 

29.9. Volný den žáků Ma 

30.9. Astronomická pozorování – Štítná nad Vláří Ro 

ŘÍJEN      

2.-6.10. Komentovaná výstava GENESIS – Knihovna Slavičín Tu 

5.10. Kampak – Soft skills trénink – EO-2 Sr 

6.10. „Kritické myšlení“-v rámci projektu Podpora prevence 

riz.chování 

 

9.-10.10. Adaptační pobyt – IM-1, EIO-1 Mj,Su,Sh 

10.10. Nicolas Winton – síla lidskosti – vzděl.program pro žáky  Tu 

12.10. Strojírenský veletrh Brno – MS-4,IM-1,IM-2,Im-3,EO-2,OI-3 Ze,Zl,Pf,Žk,Mn,Fo,Gr 

16.10. Zahájení tanečních – IM-1,EIO-1 Mj 

17.10. Kampak – Soft skills trénink – IM-2 Sr 

18.10. Projekt – Svět okolo doupných stromů - Pr Šr 

18.10. Návštěva žáků ZŠ Slavičín – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

19.10. Cesty krve – IM-3 Mj 

23.10. Ustanovující zasedání KPDM Zlín Sh.,Proch. 

24.10. Setkání se zák.zástupci žáků 9.ročníků – ZŠ Bojkovice Ma 

25.10. Divadelní představení Tartuffe – sp,G1 - Zlín Ža,Va 

26-27.10. Podzimní prázdniny  

30.10. Návštěva nově zrekonstruované školy – hejtman J.Čunek a 

radní pro školství P.Gazdík 

 

31.10. Návštěva žáků ZŠ Brumov – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

31.10. Maturitní ročník G4 – burza VŠ – Gaudeamus Brno  

31.10. V rámci udržitelnosti projektu ZŠ-SŠ návštěva žáků ZŠ 

Brumov 

Šr,Pk,Ro 

31.10. Prezentace metropolitní a zámořské Francie – rodilé mluvčí 

z Montpelieru a Réunionu 

On,Pa 

31.10. Projekt „Svět okolo doupných stromů – žáci tercie Šr 

31.10. Provozní porada  

     

LISTOPAD      

1.11. Návštěva žáků ZŠ Slavičín – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

1.11. Návštěva žáků ZŠ Štítná nad Vláří – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

2.11. Setkání předseda PK JČ,M,JA – Gymnázium TGM Zlín Va,Čr,Ur 

3.11. V rámci festivali Neleň-prezentace bývalých studentů GJP 

pro žáky 

 

6.11. Výchovný koncert Musica Minore Zlín –žáci Sx a G2 Mv,Ba 
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7.11. V rámci udržitelnosti projektu ZŠ-SŠ – návštěva žáků ZŠ 

Vlára Slavičín 

Pk,Ro,Hr 

7.11. Testování žáků kvarty – KEA/M Pe 

7.11. Zvaní na stužkovací ples – Ok,G4  

9.11. V rámci udržitelnosti projektu ZŠ-SŠ – návštěva žáků ZŠ 

Nedašov 

Pk,Ro,Hr 

9.11. V rámci projektu na Podporu prevence riz.chování „Soft 

skills trénink“ – G2 

 

9.11. Návštěva žáků ZŠ Nedašov – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

10.11. Den otevřených dveří – Sr,Pa + vybraní PP 

10.11. V rámci udržitelnosti projektu ZŠ-SŠ návštěva žáků ZŠ 

Štítná 

Pk,Ro,Hr 

10.11. Stužkovací ples třídy Ok a G4  

11.11. Den otevřených dveří Sr,PA + vybraní PP 

13.-24.11. ČŠI – testování – matematická gramotnost – G2,Sx  

14.11.  Klasifikační porada - SOŠ Sr 

14.11. Exkurze – Hyundai Motor Nošovice – MS-2,MS-3,O-3,A-3 Ze,Rl,Pf,Fo 

14.11. Burza škol – ZŠ Luhačovice Ma 

14.11. Klasifikační porada GJP Pa 

15.11. Prezentace technických škol a regionálních firem pro žáky 

9.tříd – Valašské Klobouky 

Ma,Sr 

15.11. Interaktivní preventivní programy v R-egu – Pr,Sk Mk 

15.11. Regionální burza škol – Valašské Klobuky Ma 

15.11. Přednáška o spotřebitelském právu – seminář Ek On 

15.11. SCIO – testování žáků kvarty – KEA/OSP Mi 

16.11. Testování žáků Im-2 v matematické gramotnosti - ČŠI Mo 

16.11. V rámci projektu na Podporu prevence riz.chov.-rozvoj 

třídních kolektivů 

Kt, G1 

16.11. Interaktivní preventivní programy v R-egu – žáci Tr,Kvarty Mk 

20.11.-1.12. Stáž pre mobilitu žiakov v OP – SOŠ Dubnica nad Váhom Pf 

20.11. Testování matematické gramotnosti Čr,Jr 

21.11. Burza škol Zlín Ho 

21.11. Beseda – Darování kostní dřeně – IM-3,MS-4,PO-1A,PO-2A Sr,Mj 

21.11. Třídní schůzky - SOŠ Sr 

21.11. Volby do školské rady - SOŠ Dv 

21.11. Zapište se někomu do života – dárcovství kostní dřeně Hb 

21.11. Krajská burza škol ve Zlíně Ho,On 

22.11. Návštěva žáků ZŠ Slavičín – centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

22.11. Fyzika mikrosvěta – přednáška Dr. Evy Kutálkové  UTB Zl.  

22.11. Konzultační den pro zákonné zástupce - GJP  

22.11. Volby do školské rady - GJP Dv 

23.11. Soft skills (projekt na podporu Prevence riz.chování)  

24.11. Volejbal pedagogických pracovníků Vn 

24.11. Knihovna Slavičín – Hrabalovské etudy MS-4 Ku 

28.11. Exkurze – Groz-Beckert Valašské Klobouky MS-3, O-2 Mn,Vn 
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28.11. Návštěva žáků ZŠ Bojkovice – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

28.11. Návštěva žáků ZŠ Slavičín – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho, Mn 

29.11. Přednášky o testech TSP pro žáky Ok a G4 Jr 

29.11. V rámci udržitelnosti projektu ZŠ-SŠ návštěva žáků ZŠ 

Bojkovice 

Pk, Šr 

30.11. V rámci projektu na Podporu prevence riz.chování – rozvoj 

třídních kolektivů - Kn 

Čr 

  

PROSINEC      

1.12. Kampak – Kritické myšlení – IM-3 Sr 

1.12. Rozsvícení  vánočního stromu – vystoupení žáků pěv.sboru a 

žáků dram.kroužku 

Čr,Mv 

1.12. Návštěva zástupce zřizovatele školy – Mgr.Fraštacká P. Ma 

4.12. Návštěva žáků GJP na SOŠ – prima a G1 Pf,Bi,Mi,Kt 

5.12. Kampak – Finanční a občanská gramotnost – OI-3 Sr 

5.12. Žáci dram.kroužku – Mikuláš pro děti z MŠ Malé Pole Čr 

5.12. Žáci G3 – Mikuláš pro žáky GJP Žp 

6.12. V rámci udržitelnosti projektu ZŠ-SŠ návštěva žáků ZŠ 

Slavičín 

Ur,Šr,Ro,Pk 

7.12. Návštěva žáků ZŠ Újezd – Centra gramotnosti Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

7.-8.12. Poznávací exkurze do Vratislavi a Drážďan – G1,Kn Kt,Mk,Mv 

8.12. Div.představení Měsíc nad řekou –Slov.divadlo, Sx,G2 Va,Ža 

8.12. Kritické myšlení – Sx – projekt na podporu Prevence 

riz.chování 

 

8.12. Mistr tragédie a komedie – beseda Knihovna Slavičín PO-1a Ku 

11.12. Spotřebitelské právo – přednáška sem.Ek – Ok, G4 On 

12.12. Soft skills trénink – Sp – v rámci projekru na Podporu 

prevence riz.chování 

 

13.12. Program na podporu rozvoje třídních kolektuivů – „Třída 

v pohodě“  - Kv 

Str,Mi 

13.12 Provozní porada  

13.12. Návštěva žáků ZŠ Vlachovice – Centra vzdělávání Sr,Pf,Bi,Ho,Mn 

14.12. Kampak – Finanční a občanská gramotnost - AEK-3 Sr 

15.12. Setkání žáků SOŠ s vedením školy Ma,Sr 

15.12. Soft skills trénink – G3 – v rámci programu na Podporu 

prevence riz.chování 

 

19.12. Výjezdní pedagogická rada  

21.12. Závěrečné taneční žáků G1, Kn G3/Hb 

22.12. Vánoční sportovní den všichni ped.pracovníci 

   

  

LEDEN        

8.-12.1. LVZ- Kasárna – EIO-1, G-1, Kn Vn,Kb,Kt,Mk 

15.-19.1. LVZ – Kasárna – IM-1, Sk Vn,Kb,Sr,Ku, Kt,Mk 
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16.1. Jednání o projektu Erasmus+, SR-ČR – Dubnica nad Váhom Ma,Tu 

23.1. Klasifikační porada - SOŠ Sr 

24.1. Zahájení přípravných kurzů k PK pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ Jr,Va 

27.1. Ples města – KČ-3 Mj 

29.1. Klasifikační porada GJP Ma,Pa 

29.1. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - M Pe 

31.1. Předání výpisů vysvědčení všem žákům školy TU 

31.1. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč.  - JČ Va 

       

ÚNOR        

1.2. Divadelní představení pro žáky ZŠ Pitín Čr 

5.2. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč.ZŠ - JČ Va 

7.2. Divadelní představení pro žáky ZŠ Dolní Lhota Čr 

7.2. Přípravné kurzy pro žáky 5.roč.ZŠ - JČ Ža 

7.2. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - M Čr 

7.2. Mimořádná pedagogická rada  

7.2. Workshop Hands on experience – IT-3 Pf 

7.2. Mimořádná pedagogická rada SOŠ  

8.2. Školská rada  

12.2. Svářečské zkoušky IN-3 Do,Ml 

12.-19.2. Barevný týden – akce ŽP  

12.2. Představení pro žáky ZŠ Šanov Čr 

12.2. Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd - M Pe 

14.2. Ukázkové hodiny „Moderní chemie“ pro žáky GJP Pk 

14.2. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - JČ Va 

14.2. Den otevřených dveří  Ma,Pa + vybraní PP 

15.2. Prezentace UTB a Ústavu výrobního inženýrství MS-4, IM-

3,PO-2A 

Sr 

19.-23.2. Jarní prázdniny  

26.-28.2. Týden vysokoškolákem – stáže žáků na UTB Zlín Pk 

26.2. Divadelní představení pro žáky ZŠ Vysoké Pole Čr 

26.2. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - JČ Va 

26.2. Knihovna Slavičín – Pád do propasti EIO-1 Ku,Sh 

27.2. Divadelní představení pro žáky ZŠ Pozlovice Čr 

28.2. Přípravné kurzy pro žáky 5.roč. - JČ Ža 

28.2. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - M Čr 

28.2. Přednáška zástupce UZB Zlín – „Biochemie, živiny pro 

organismus“ – G3, Sx 

 

  

BŘEZEN       

1.-2.3. Týden vysokoškolákem – stáže žáků na UTB Zlín Pk 

2.3. Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA Brno KČ3 Sh 

3.-9.3. Výměnný pobyt vybraných žáků v německém Diepholzu Mv,Zv 
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4.-9.3. Lyžařský kurz vybraných žáků v Alpách Vn 

4.3. Lyžařský kurz v Alpách – vybraní žáci Vn 

5.3. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - M  

5.-16.3. Erasmus – stáž studentů SOŠ Dubnica N/Váhom v SOŠ Pf 

6.3. Asociace rodičů Jr,Ma,Pa 

6.3. Přípravná schůzka k Diskusnímu fóru – Tr, Kt Mi 

7.3. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - JČ Va 

7.3. Přípravné kurzy pro žáky 5.roč. - M Jr,Ma,Pa 

7.3. Beseda s cestovatelem Nazarovem – Nový Zéland – Pr, Kv Mi, Šr 

8.3. Víc hlav – Víc rozumu – matematická soutěž Čr 

8.3. Divadelní festival Valašské křoví – Staré pověsti české – 

Pr,Sk 

Šr, Mi 

9.3. Divadelní představení Trójanky –Městské divadlo Zlín – Sx, 

Kn, G1 

Ža, On 

9.3. Motosalon Brno – AUT-3 Mr 

12.3. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - JČ Va 

13.3. Diskusní fórum – setkání s osobností MUDr. Svoboda – 

Tr,Kt 

Mi 

14.3. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - M Čr 

14.3. Přípravné kurzy pro žáky 5.roč. - JČ Ža,On 

15.3. Zapojení žáků SŠ do sudetské akce „Vyjdi ven“ – forma 

diskuse 

TU 

16.3. Divadelní představení „Noc na Karlštejně“ Zlín IM-3,IT-

1,PO-1A 

Ku, Ho 

16.3. Veletrh stavebnictví Therm 2018 Zlín I-1, I-3 Vn 

16.3. Matematický KLOKAN Čr 

19.3. Nebojte se vědy – přednáška RNDr. J.Martínka – Historický 

ústav Praha 

Hb 

19.3. Přípravné kurzy pro žáky 9.roč. - M Pe 

20.3. V rámci ČSP – exkurze na SOŠ – Kv, Sx Mi 

20.3. Srdíčkový den – finanční sbírka Mk 

21.3. Přípravné kurzy pro žáky 9. roč. - JČ Va 

21.3. Přípravné kurzy pro žáky 5. roč. - M Jr 

23.3. Hodina Země – prezentace žáků kvarty pro žáky primy a 

sekundy 

Šr 

26.3. Přípravné kurzy pro žáky 9. roč. – M, JČ Va,Pe 

28.3. Přípravné kurzy pro žáky 9. i 5.roč. – JČ, M Ža,Va 

28.-29.3. Školení – „Cloudové prostředí“ – Pe,Mk,Ur,Zv Kž 

29.3. Velikonoční prázdniny pro žáky  

29.3. Referenční školení řidičů - SOŠ  

  

DUBEN      

3.4. Klasifikační porada SOŠ Sr 

4.4. Okresní kolo SOČ Ho 

5.4. Den otevřených dveří Policie ČR Slavičín MS-4 Ho 
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5.4. DOD Policie ČR pro žáky maturitních oborů  

9.4. Diskusní fórum s významnou osobností T.Artway – Tr, Kv MI, Jr 

9.4. Pátrání po záhadě bělokarpatských luk – přednáška Kn, G1 Vi 

10.4. Klasifikační porada –GJP Pa 

11.4. Beseda s cestovatelkou Kateřinou Motani Pa 

11.4. Společná část MZ – ČJL PP Pa,Sr,Ho,Mj 

12.4. Přijímací zkoušky – 1. termín Pa,Sr,Ho,Mj,Mo,Su,Üb,Vn 

12.4. Beseda o Vietnamu – Sokolovna Slavičín-EIO-1,PO-1A,IM-2,IM-

3 
In,Pf 

12.4. Beseda s cestovateli manželi Špilarovými – „Vietnam“ Pa 

13.4. Přijímací zkoušky do 8-letého gy – 1. termín Pa 

14.-17.4. Poznávací zájezd a návštěva evropských institucí ve Štrasburku Hb, Mk 

16.4. Přijímací zkoušky – 2.termín Pa,Sr,Ho,Üb 

16.4. Beseda o Střední Asii  s cestovatelem R.Kubešem – 

Sokolovna Slavičín  - GJP +IM-1,PO-1A 

Pa,Mj,Žk 

16.4. Úklid okolí školy a rybníku – Pr,Sc Hb,Mk 

17.4. Přijímací zkoušky do 8-letého gy – 2.termín Pa 

18.4. Konzultační den pro zákonné zástupce - gjp TU 

19.4. Výchovný koncert Filharmonie B.Martinů Zlín – Kn,G1 Mv,Pe 

19.4. Pokračování cyklu přednášek zástupců UTB Zlín – zdravý 

životní styl – Dr. Mlček 

 

19.4. Beseda NTS Prometal Machining s.r.o. – IM-2,IM-3 Sr,Mn 

20.4. Krajské kolo SOČ –GJAK Uherský Brod Žk 

22.-23.4. Zážitkový pobyt v Trojanovicích –Groz Beckert – vybraní žáci Fo 

23.4. Třídní schůzky SOŠ Sr 

27.4. Klasifikační porada MS-4, PO-2A, PO-3D Sr 

27.4. Prezentace fy ZEVETA MACHINERY, a.s. Sr 

27.4. Klasifikační porada pro žáky matur.ročníků - gjp Pa 

30.4. MZ – praktická část PO-2A, PO-3D Üb 

30.4. Filmové představení Ready Player One Zlín – IM-1,EO-2 Mj,Vn 

30.4. Fotografování tříd PO-2A, PO-3D Ho 

30.4.-6.5. Poznávací zájezd do Skotska Ba,Zv 

30.4. Setkání pedagogů se školním psychologem . „Dynamika 

třídního kolektivu“ 

 

30.4. Provozní porada  

      

KVĚTEN       

Do 6.5. Skotsko  

2.5. Společná část MZ –MA DT, AJ-PP Pa,Hb,Mk,Mi,Jr,Ho,Vn 

2.5. Muzeum Slavičín – IM-1,IM-2 Tu,Su 

2.5. Posezení se školním psychologem – školní klima - Kn Str 

2.5. Botanická vycházka  - G1 Vi 

2.-4.5. ŠMK . Gymnázium Valašské Klobouky Mv 

3.5. Společná část MZ – ČJL-DT Pa,Čr,Pk,Šr,Kt,Ho,Mo,Mj 
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3.5. Barvy Indie – beseda s cestovatelem Kubešem – IM-2,IM-

3,+Gy 

Bi,Pf, TU 

3.5. Exkurze Groz-Beckert O-1, O-2 Mn,Fo 

4.5. Knihovna Slavičín – třídní klima Sc Str 

4.5. Botanická vycházka - Kn Vi 

4.5. Vycházka na Velkou Javořinu – G1 Kt 

4.5. Společná část MZ –AJ DT Su,Ho 

4.5. Zamilovaný Shakespeare-Divadlo Zlín – IM-3,AEK-3 Mj,In 

4.5. Exkurze ZPS-SLÉVÁRNA,a.s. Malenovice-MS-1,MS-2,EO-2 Ze,Zl,Fo,Pf,Žk 

4.5. Muzeum Slavičín – PO-1A Ku,Tu 

7.5. Volný den ředitele školy  

9.5. Diskusní fórum – Leny Trčková – Tr, Kt Mi 

9.-15.5. Studijní volno – Ok,G4  

10.-15.5. MZ-praktická část MS-4 Fo,Ze 

10.-16.5. Studijní volno PO-2A  

10.5. Přijímací zkoušky – 1. náhradní termín Sr 

10.5. Fotografování tříd AEK-3,IM-1,EO-2,PO-1A Ho 

11.5. Karel Čapek-scénická beseda-Knihovna Slavičín – IM-2 Ku 

14.-18.5. Studijní volno PO-3D  

14.5. Astronomický výukový program pro žáky ZŠ Brumov Ro 

14.5. Ocenění J.Tomečka Učenou společností ČR – UK Praha Pa 

14.-25.5. Odborná praxe PO-1A Üb 

15.5. Fotografování tříd EIO-1,IM-2,IM-3  

16.5. Beseda K. Mottani – „Namibie“ Pa 

16.5. Mgr. Pakosta – preventivní program – Kyberšikana - Pr Mk 

16.5. Program „Třída v pohodě“ – G3 Str 

16.5. Český den proti rakovině – finanční sbírka Mk 

16.-18.5. Ústní zkoušky společné a profilové části MZ – Ok,G4 Pa 

16.-22.5. Studijní volno MS-4  

16.-17.5. Školení a zkoušky z vyhl. 50/1978 Sb. – E-3 Dv 

17.-18.5. MZ – ústní část společné a profilová část – PO-2A Ho,Tu,Ku,Su,Üb,On 

17.5. Exkurze Moravia Cans,a.s. Bojkovice  MS-3 Ze,Zl,Fo 

17.5. Veletrh VVI Brno – bybraní žáci gjp Hr 

17.5. Program – „Třída v pohodě“ – Pr, G1 Str 

17.5. Preventivní program „Holocaus – Mgr. Pakosta  Sx,G2 Mk 

18.5. Preventivní program „AIDS, vztahy“ – Mgr. Pakosta – Kn,G1 Mk 

18.5. Klavírní koncert Daniela Juna – žáci GJP Zv 

21.5.-1.6. Odborná praxe IT-3 Pf 

21.-22.5. MZ – ústní část společné a profilová část  PO-3D Ho,Üb,Ku,Su,Tu,On 

23.-25.5. MZ – ústní část společné a profilová část  MS-4 Su,Ho,Ku,In,Ze,Zl,Žk 

25.5. W.Shakespeare – Mistr tragédie a komedie-Knihovna Slavičín 

EIO-1 

Mj 

25.5. Majáles - gjp Pa 

28.5. Předávání maturitního vysvědčení Ma,Mc,Ur,Pa 

31.5. Klasifikační porada AEK-3, OI-3 Sr 
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ČERVEN       

1.6. ZZ – písemná část – AEK-3,OI-3 Sr 

1.6. Akce „Na kole dětem“ – svátek dětí – přivítání cyklistického 

pelotonu s J.Zimovčákem – Tr,Kv, Sk 

Mi,Kt,Pk 

4.-8.6. Sportovně turistický kurz – IM-2,EO-2 Vn,Ho,Ku 

4.-6.6. ZZ – praktická část – OI-3 Gr,Do 

4.-7.6. ZZ – praktická část – AEK-3 Mr,Dv,Sh 

6.6. Ocenění J.Tomečka mezi nejlepšími žáky ZK – hejtman, radní 

pro školství 

Ma 

7.6. Zlínské jaro – diskuse s investigativními novináři – vybraní 

žáci gjp 

Hb 

7.-13.6. Studijní volno OI-3  

8.-14.6. Studijní volno AEK-3  

8.6. Fotografování tříd gjp  

9.-15.6. Výměnný kurz německých žáků z Diepholzu ve Slavičíně Ur,Zv,Mv,Ba 

13.6. Udržitelnost projektu ČSP – návštěva SOŠ – G1, Kn Kb 

13.6. Provozní porada  

13.6. Návštěva žáků GJP na SOŠ – G-1, kvinta Kb 

14.6. ZZ – ústní část – OI-3 Üb,Ze,Gr,Vn,Žk 

14.6. Pád do propasti – Knihovna Slavičín  EO-2 Ku 

14.6. Exkurze NTS Prometal  IM-1 Pf 

15.6. ZZ – ústní část – AEK-3 Üb,Ze,Pf,Dv,Mj,Sh 

15.6. Mácha známý a neznámý – Knihovna Slavičín  IM-1 In 

18.-22.6. Výchovně vzdělávací zájezd do Prahy  IM-3,PO-1A Ho,Pf 

18.-22.6. Cyklistický kurz žáků Sp, G3 Kb,Mk,Šr,Kt 

19.-22.6. Vodácký kurz žáků Sx,G2 Bo,Vi 

20.6. Diskusní fórum – vyhlášení výsledků NJP - Tr Mi 

21.6. Vystoupení žáků dram.kroužku pro děti MŠ Jestřabí Čr 

21.6. Přijetí nejlepších žáků starostou města Slavičín – obřadní síň Pa 

21.6. Školní výlet Bojkovice - Tr Jr,Pa 

25.6. Klasifikační porada - gjp Ma,Pa 

25.6. Třídní schůzky – rodiče přijatých žáků Sr,Mk,On,Mi 

26.6. Klasifikační porada SOŠ Sr 

26.6. Obhajoby ročníkových prací -Kt Mi 

26.-27.6. Výtvarný plenér vybraných žáků gjp Kt 

26.6. Školní výlet – Pr,Sc Šr,Pk 

26.6. Výjezdní pedagogická rada všichni zaměstnanci 

27.6. Sportovní den ředitele školy – žáci GJP i SOŠ Vn,Ku+všichni zaměst. 

28.6. Praktické cvičení OČZMS – žáci SOŠ + pedag.sbor Ho 

29.6. Vydání ročníkových vysvědčení, ukončení škol.roku 2017/18 TU 
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Příloha č. 5   

   

ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2017/2018   

   

Odborná praxe žáků oboru Podnikání – denní studium probíhala  formou souvislé  14denní  praxe u 

následujících institucí:   

         

         

1. ročník ve dnech   od 14.-25.5.2018  Počet žáků 

Truhlářství – Marian Rožnovský, Újezd  2 

Město Brumov-Bylnice 1 

Město Bojkovice 2 

Weekamp doors, s.r.o. Lačnov 1 

J.Mikesková-účetní práce, Vlachovice 1 

Fy BETTA, Francova Lhota 1 

Nábytek BYTEXHOME, Popov 1 

JH-METAL, s.r.o. Rokytnice 1 

JAVORNÍK-CZ-PLUS, s.r.o. Štítná nad Vláří 1 

Obec Vysoké Pole 1 

L. Fojtíková-účetní, Jestřabí 1 

Obec Návojná 1 

Celkem žáků   14 

   

 Odborná praxe žáků oboru Informační technologie – denní studium probíhala formou 14denní praxe u 

následujících institucí: 

   

3. ročník ve dnech   od 21.5.-1.6.2018  Počet žáků 

UNARTEL, s.r.o. Slavičín 2 

UTB Zlín, FAI 2 

VTUVM Slavičín 2 

ČSAD Praha holding, a.s. 1 

TVD – Technická výroba, a.s. Rokytnice 1 
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SlavNET networks, s.r.o. Valašské Klobouky 1 

SKD Bojkovice 1 

Baťův institut Zlín 1 

Celkem žáků   11 

 

ODBORNÝ VÝCVIK NA PRACOVIŠTÍCH SOŠ SLAVIČÍN   

 

Odborný výcvik  oborů Mechanik seřizovač – Mechatronik, Obráběč kovů, Automechanik, Instalatér 

a  Elektrikář probíhá převážně na vlastních pracovištích v objektu SOŠ Slavičín   

   

   

   

   

 

 

 

 

ODBORNÝ VÝCVIK V MÍSTNÍCH FIRMÁCH   

 

Pro prohloubení praktických zkušeností žáků těchto oborů má škola smluvně sjednanou možnost  

odborného výcviku v místních firmách, např.:   

   

Obor Mechanik seřizovač    

Groz-Beckert Czcg, s.r.o. 2 

CEBES, a.s. 7 

Laurus, s.r.o. 2 

PGI Morava, s.r.o. 6 

NTS Prometal Machining, s.r.o. 4 

DGS Plast, s.r.o. 5 

Tryon, s.r.o. 8 

TVD – Technická výroba, a.s. 5 

SV Slavičín, s.r.o. 3 

SKD Bojkovice 2 

ZEKA plus, s.r.o.  3 

SumiRiko AVS Czech, s.r.o. 1 

VZP-KOVO, s.r.o. 2 

Vamak, s.r.o. 1 

   

Obor Obráběč kovů     

SumiRiko AVS Czech, s.r.o. 1 

Groz Beckert Czech, s.r.o. 2 

ZEKA plus, s.r.o. 2 

Mechanik seřizovač    68 

Automechanik   5 

Elektrikář   17 

Instalatér   13 

Obráběč kovů   45 
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KR-TOOLS, s.r.o. 1 

HYDRAULICS, s.r.o.  2 

PEVOT PRODUKT, s.r.o. 1 

   

   

Obor Automechanik 

 

Auto Fagulec 1 

Lumír Zezulka - ZEKA 1 

 

 

 

Obor  Instalatér     

FRYKASO, spol. s.r.o.   2 

Ladislav Bureš, Vlachovice  2 

Mont SA, s.r.o., Nevšová  4 

Jaroslav Kováč   3 

TOP TRIO, s.r.o., Slavičín  3 

Karel Jelínek, VODO TOPO  1 

   

Obor  Elektrikář     

UPOOS, s.r.o. 2 

Petr Měrka 5 

Elseremo, a.s. 2 

RETEC-CZECH, s.r.o. 4 

LEO-BIČEJ-ELEKTRO, s.r.o. 1 

Martin Trčka 1 

ELMO, a.s. 4 

PK PEREL, s.r.o. 1 

Speco control, s.r.o. 2 

Radoslav Málek 1 

 

Všichni žáci oboru Kuchař-číšník pro pohostinství  vykonávají odborný výcvik ve smluvně 

sjednaných pracovištích u soukromých firem (pracoviště se měnila i v průběhu školního roku):   

celkem 6 žáků  

  

Obor Kuchař-číšník pro pohostinství     

Ondřej Růžička 1 

Mateřská škola Návojná 1 
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NJP COMPANY, s.r.o. 1 

NICOMA, s.r.o. 1 

Petr Konečný 1 

Základní škola a mateřská škola Nedašov 1 
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