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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace  

Sídlo: Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov, tel.: 554 637 151  

Charakteristika školy: Škola poskytuje střední vzdělávání v dále uvedených oborech. 
Tím rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty 
získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince a 
vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, 
samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v 
navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní 
činnosti. Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu 
školy žák dosahuje stupně vzdělání:  

a) střední vzdělání s výučním listem, 

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Údaje o vedení školy:  Ing. Aleš Zouhar, ředitel 

Ing. Ing. Hana Balonová, zástupce statutárního orgánu 

Adresa pro dálkový přístup: http://www.sspkrnov.cz  

Údaje o školské radě: Školská rada byla zřízena ke dni 1. 9. 2005, má 6 členů, z toho 2 
zástupce jmenované zřizovatelem, 2 zástupce z řad zákonných 
zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a 2 zástupce pedagogických 
pracovníků školy. 

Změna organizace: S účinností od 1. 1. 2020 došlo ke sloučení organizací Střední škola 
průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00846279 a Střední 
škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, IČO 63731371. 
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Srovnání počtu tříd, žáků, žáků na jednu třídu: 

Počet tříd 
Počet tříd 

od 1.1.2020 
Celkový 

počet žáků 

Celkový 
počet žáků 
od 1.1.2020 

žáků na 1 
třídu 

žáků na 1 
třídu od 
1.1.2020 

Počet žáků 
na učitele 

Počet žáků na 
učitele od 
1.1.2020 

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 

15 24 306 492 20,4 20,5 8,49 9,28 

 

Srovnání počtu ubytovaných na domově mládeže*: 

 
Celkový 
počet 

ubytovaných 

Celkový 
počet 

ubytovaných 
od 1.1.2020 

Z toho vlastní 
/ cizí 

Z toho vlastní 
/ cizí od 
1.1.2020 

Z toho dívek 
Z toho dívek od 

1.1.2020 

Školní rok 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 

--- 29 119 29/2 54/65 10 71 

* od 1. 1. 2020 je kapacita domova mládeže 180 ubytovaných. 
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B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Přehled oborů vzdělávání – školních vzdělávacích programů (dále ŠVP), které škola vyučuje v souladu 
se zápisem ve školském rejstříku na základě rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP). Obor 
je uveden kódem a názvem RVP a názvem ŠVP.  

18-20-M/01  Informační technologie 

ŠVP Počítačové systémy a sítě, programování 

23-45-L/01   Mechanik seřizovač 

ŠVP Mechatronik 

23-56-H/01  Obráběč kovů 

ŠVP Obráběč kovů 

33-56-H/01  Truhlář 

ŠVP Truhlář 

82-51-L/02  Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

ŠVP Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce 

82-51-L/03  Uměleckořemeslné zpracování textilu 

ŠVP Návrh a realizace textilií a oděvů 

64-41-L/51  Podnikání 

ŠVP Truhlář 

Od 1. 1. 2020: 

39-41-L/01 Autotronik 

ŠVP Autotronik 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 

ŠVP Technická administrativa a Doprava a servisní služby 
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C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

1. SROVNÁNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V TOMTO A MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 

V následující tabulce je uvedeno srovnání počtu zaměstnanců v tomto a minulém školním roce 
(včetně externistů). Údaje jsou uvedeny jako počet pracovníků / přepočtený počet pracovníků.  

Školní rok 2018/2019 
2019/2020 

k 31.12.2019 
2019/2020 od 

1.1.2020 

Pedagogických pracovníků celkem 40/32,9 35/32,20 63/58,1864 

             Učitelů 28/22,1 24/21,62 36/32,9524 

Asistent pedagoga 1/0,75 1/0,75 1/0,75 

             Učitelů odborného výcviku 9/8,05 8/7,91 19/17,7215 

             Vychovatelů 3/2,0 2/1,92 7/6,7625 

Nepedagogických pracovníků celkem 13/11,0 12/10,77 35/33,8625 

Zaměstnanců celkem 53/43,9 47/42,97 98/92,0489 

 

2. ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

V teoretické výuce nesplňuje odbornou kvalifikaci jedna pracovnice, která si kvalifikaci doplňuje 
studiem, v odborném výcviku splňují odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků všichni 
pracovníci. Na domově mládeže podmínku odborné kvalifikace pedagogických pracovníků splňují 
všichni zaměstnanci, tj. 100 %. 
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3. POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ NASTOUPILI NEBO ODEŠLI 

 

 2018/2019  
2019/2020 / od 

1.1.2020  

Nastoupili 1 --- 1 --- 

Odešli na jinou školu  mimo školství  na jinou školu mimo školství 

 1 1 3 3 

 

4. POČET ZAMĚSTNANCŮ V DŮCHODOVÉM VĚKU 

 2018/2019 2019/2020 / od 1. 1. 2020 

Důchodci 9 10 

 

5. MZDOVÉ PODMÍNKY PRACOVNÍKŮ 

 

Celkový počet 
pracovníků 

Počet 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 

pedagogických 
pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 

nepedagogických 
pracovníků 

Průměrná 
měsíční výše 
nenárokové 
složky mzdy 

pedagogických 
pracovníků 

Průměrná 
měsíční výše 
nenárokové 
složky mzdy 

nepedagogických 
pracovníků 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

43,19 42,97 32,12 32,20 32913 38445 19781 22460 877 2821,5 535 2109 
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D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

První kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v souladu s platnou legislativou. Do učebních oborů byli 
žáci přijímáni na základě prospěchu z předchozího studia, do studijních oborů také na základě přijímací 
zkoušky a do oborů uměleckých řemesel po vykonání talentové zkoušky s ohledem na prospěch ze 
základní školy. Protože v prvním kole nedošlo k naplnění všech oborů, byla po ukončení prvního kola 
vyhlášena ještě další kola. Výsledky všech kol přijímacího řízení jsou shrnuty v následujících tabulkách. 

1. TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 8. A 9. LEDNA 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato: 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Počet míst 
pro 

odvolání: 

82-51-L/02 Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva  

22 22 22 16 0 

82-51-L/03 Uměleckořemeslné 
zpracování textilu  

6 6 6 5 0 

2. TERMÍN PŘIJÍMACÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 22. DUBNA 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato: 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Počet míst 
pro 

odvolání: 

23-56-H/01 Obráběč kovů 18 18 18 10 0 

33-56-H/01 Truhlář 14 14 14 9 0 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 66 66 30 22 0 

3. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 2. ČERVNA 2020 



Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 

 

 

Strana  10  

 

Obor: 
Počet 

přihlášených 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato: 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Počet míst 
pro 

odvolání: 

82-51-L/03 Uměleckořemeslné 
zpracování textilu 

3 3 3 3 0 

4. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 16. ČERVNA 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 
Odvolalo se: 

18-20-M/01 Informační technologie  20 20 20 14 0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  14 13 13 7 0 

64-41-L/51 Podnikání 20 19 19 - 0 

39-41-L/01 Autotronik 44 44 30 22 0 

5. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 2. ČERVENCE 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

23-56-H/01 Obráběč kovů 1 1 1 1 0 

18-20-M/01 Informační technologie  7 7 7 2 0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  1 1 1 1 0 

64-41-L/51 Podnikání 11 11 11 - 0 
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39-41-L/01 Autotronik 2 2 2 0 0 

82-51-L/03 Uměleckořemeslné 
zpracování textilu 

2 2 2 2 0 

6. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 3. ZÁŘÍ 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

64-41-L/51 Podnikání 1 1 1 - 0 

7. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 7. ZÁŘÍ 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

18-20-M/01 Informační technologie 2 2 2 2 0 

8. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 9. ZÁŘÍ 2020  

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

64-41-L/51 Podnikání 1 1 1 - 0 

9. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 10. ZÁŘÍ 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

18-20-M/01 Informační technologie 1 1 1 1 0 
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10. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 14. ZÁŘÍ 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

 

64-41-L/51 Podnikání 1 1 1 - 0 

11. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 23. ZÁŘÍ 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

 

64-41-L/51 Podnikání 1 1 1 - 0 

 

12. TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 29. ZÁŘÍ 2020 

Obor: 
Počet 

přihlášených: 

K přijímací-
mu řízení se 

dostavilo: 
Přijato 

Zápisový 
lístek 

odevzdalo 

Odvolalo se: 

 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

1 1 1 1 0 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI 
VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

 

1. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

V následujícím textu jsou uvedeny výsledky vzdělávání a zameškaných hodin za jednotlivé třídy. 

TŘÍDA:  1.B 

Obor: Obráběč kovů, Truhlář 

Pololetí:      1.    2.  

Počet žáků na konci období:     19   19 

Průměrná známka     2,23   1,97 

Počet 

- vyznamenání:     1   1 

- prospělo:     16   17 

- neprospělo:      3   1 

- neklasifikováno:    0   0 

Absence  

- celkem:      1162   374 

- průměr na žáka:    61,16   19,68 

- z toho neomluveno:    2    0 

 - průměr na žáka:    0,11   0 
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TŘÍDA:  1.E 

Obor: Informační technologie 

Pololetí:      1.   2.  

Počet žáků na konci období:     18   17 

Průměrná známka:     2,25   1,97 

Počet   

- vyznamenání:     0   2 

- prospělo:     14   14 

- neprospělo:      1   1 

- neklasifikováno:    3   0 

Absence  

- celkem:      1202   340 

- průměr na žáka:    66,78   20,00 

- z toho neomluveno:    70         0 

 - průměr na žáka:    3,89   0 

 

TŘÍDA:  1.M 

Obor: Mechanik seřizovač 

Pololetí:      1.   2.  

Počet žáků na konci období:     12   12 

Průměrná známka:     2,29   1,96 

Počet   

- vyznamenání:     0   2 

- prospělo:     12   10 
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- neprospělo:      0   0 

- neklasifikováno:    0   0 

Absence  

- celkem:      208   34 

- průměr na žáka:    17,33   2,83 

- z toho neomluveno:    0         0 

 - průměr na žáka:    0   0 

 

TŘÍDA:  1.P 

Obor: Podnikání 

Pololetí:      1.   2.  

Počet žáků na konci období:     20   20 

Průměrná známka:     2,14   2,21 

Počet   

- vyznamenání:     0   3 

- prospělo:     17   16 

- neprospělo:      2   1 

- neklasifikováno    1   0 

Absence  

- celkem:      1819   755 

- průměr na žáka:    90,95   37,75 

- z toho neomluveno:    8         0 

 - průměr na žáka:    0   0 
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TŘÍDA:  1.T 

Obor: Autotronik 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    26   26 

Průměrná známka:     2,25   2,16 

Počet   

- vyznamenání:     1   2 

- prospělo:     23   24 

- neprospělo:      2   0 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      1728   671 

- průměr na žáka:    66,46   25,81 

- z toho neomluveno:    53   0 

 - průměr na žáka:    2,04   0  

 

TŘÍDA:  1.U 

Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    27   26 

Průměrná známka:     2,11   1,81 

Počet   

- vyznamenání:     3   3 

- prospělo:     20   22 
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- neprospělo:      1   1 

- neklasifikováno    3   0 

Absence 

- celkem:      2402   710 

- průměr na žáka:    88,96   27,31 

- z toho neomluveno:    16   6 

 - průměr na žáka:    0,59   0,23  

 

TŘÍDA:  1.UM 

Obor: Mechanik opravář motorových vozidel 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    32   32 

Průměrná známka:     2,30   2,03 

Počet   

- vyznamenání:     0   1 

- prospělo:     32   31 

- neprospělo:      0   0 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      1345   466 

- průměr na žáka:    42,03   14,56 

- z toho neomluveno:    5   9 

 - průměr na žáka:    0,16   0,28  
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TŘÍDA:  2.B 

Obor: Obráběč kovů, Truhlář 

Pololetí:      1.   2.  

Počet žáků na konci období:    14   13 

Průměrná známka:     2,06   1,79 

Počet  

- vyznamenání:     2   0 

- prospělo:     8   12 

- neprospělo:      1   1 

- neklasifikováno:    3   0 

Absence 

- celkem:      1862   562 

- průměr na žáka:    133,00   43,23 

- z toho neomluveno:    0   4 

 - průměr na žáka:    0   0,31 

 

TŘÍDA:  2.E  

Obor: Informační technologie 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    12   12 

Průměrná známka:     2,23   2,10 

Počet 

- vyznamenání:     1   1 

- prospělo:     10   11 
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- neprospělo:      1   0 

- neklasifikováno:    0   0 

Absence 

- celkem:      891   432 

- průměr na žáka:     74,25   36,00 

- z toho neomluveno:    0    0 

- průměr na žáka:                                                      0 0 

 

TŘÍDA:  2.M 

Obor: Mechanik seřizovač 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    15   15 

Průměrná známka:     2,33   2,24 

Počet   

- vyznamenání:     1   0 

- prospělo:     12   15 

- neprospělo:      0   0 

- neklasifikováno    2   0 

Absence 

- celkem:      1680   501 

- průměr na žáka:    112,00   33,40 

- z toho neomluveno:    1   7 

 - průměr na žáka:    0,07   0,47  
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TŘÍDA:  2.T 

Obor: Autotronik 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    19   19 

Průměrná známka:     2,41   2,19 

Počet   

- vyznamenání:     2   2 

- prospělo:     14   17 

- neprospělo:      2   0 

- neklasifikováno    1   0 

Absence 

- celkem:      1170   256 

- průměr na žáka:    61,58   18,74 

- z toho neomluveno:    28   0 

 - průměr na žáka:    1,47   0  

 

TŘÍDA:  2.P 

Obor: Podnikání 

Pololetí:      1.    2.  

Počet žáků na konci období:     12   12 

Průměrná známka:     2,46   2,19 

Počet   

- vyznamenání:     0   0 

- prospělo:     10   12 
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- neprospělo:      0   0 

- neklasifikováno:    2   0 

Absence  

- celkem:      1228   300 

- průměr na žáka:    102,33   27,27 

- z toho neomluveno:    0   0 

 - průměr na žáka:    0   0 

 

TŘÍDA:  2.U 

Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

Pololetí:      1.   2.  

Počet žáků na konci období:    26   26 

Průměrná známka:     2,28   2,10 

Počet   

- vyznamenání:     3   4 

- prospělo:     19   22 

- neprospělo:      4   0 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      1728   1239 

- průměr na žáka:    66,46   47,65 

- z toho neomluveno:    1   1 

- průměr na žáka    0,04   0,04 
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TŘÍDA:  2.UM 

Obor: Mechanik opravář motorových vozidel 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    28   28 

Průměrná známka:     2,66   2,23 

Počet   

- vyznamenání:     1   1 

- prospělo:     20   27 

- neprospělo:      4   0 

- neklasifikováno    3   0 

Absence 

- celkem:      3316   1212 

- průměr na žáka:    118,43   43,29 

- z toho neomluveno:    146   0 

 - průměr na žáka:    5,21   0  

 

TŘÍDA: 3.A 

Obor: Mechanizace a služby 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    9   9  

Průměrná známka:     2,11   1,89 

Počet   

- vyznamenání:     1   3 

- prospělo:     4   6 
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- neprospělo:      4   0 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      696   0 

- průměr na žáka:    77,33   0 

- z toho neomluveno:    21   0 

 - průměr na žáka:    2,33   0  

 

TŘÍDA:  3.B 

Obor: Obráběč kovů, Truhlář 

Pololetí:      1.     2.   

Počet žáků na konci období:    26   26 

Průměrná známka:     2,06   2,50 

Počet 

- vyznamenání:     2   0 

- prospělo:     23   26 

- neprospělo:      1   0 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      2039   305 

 - průměr na žáka:    78,42   43,57 

- z toho neomluveno:    0   6 

 - průměr na žáka:     0   0,86 
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TŘÍDA:  3.E 

Obor: Informační technologie, Mechanik seřizovač 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    26   26 

Průměrná známka:     2,11   2,03 

Počet 

- vyznamenání:     3   2  

- prospělo:     18   23 

- neprospělo:      4   1 

- neklasifikováno    1   0 

Absence 

- celkem:      1899   798 

 - průměr na žáka:    73,04   30,69 

- z toho neomluveno:    7   0 

- průměr na žáka:    0,27   0 

 

TŘÍDA:  3.T 

Obor: Autotronik 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    28   27 

Průměrná známka:     2,06   2,17 

Počet   

- vyznamenání:     3   3 

- prospělo:     19   23 
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- neprospělo:      6   1 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      1471   1627 

- průměr na žáka:    52,54   60,26 

- z toho neomluveno:    6   0 

 - průměr na žáka:    0,21   0  

 

 

TŘÍDA:  3.U 

Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

Pololetí:      1.   2.  

Počet žáků na konci období:    23   21 

Průměrná známka:     1,98   2,03 

Počet   

- vyznamenání:     4   4 

- prospělo:     18   14 

- neprospělo:      1   3 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      3038   2779 

- průměr na žáka:    132,09   132,33 

- z toho neomluveno:    0         99 

 - průměr na žáka:    0   8,14 
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TŘÍDA: 4.A 

Obor: Mechanizace a služby 

Pololetí:      1.    2.   

Počet žáků na konci období:    28   27 

Průměrná známka:     2,06   2,17 

Počet   

- vyznamenání:     3   3 

- prospělo:     19   23 

- neprospělo:      6   1 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      1471   1627 

- průměr na žáka:    52,54   60,26 

- z toho neomluveno:    6   0 

 - průměr na žáka:    0,21   0  

 

TŘÍDA:  4.E 

Obor: Informační technologie, Mechanik seřizovač 

Pololetí:      1.     2.   

Počet žáků na konci období:    25   25 

Průměrná známka:     2,37   2,26 

Počet 

- vyznamenání:     1   1 

- prospělo:     17   23 
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- neprospělo:      7   1 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      2127   860 

- průměr na žáka:    85,08   34,40 

- z toho neomluveno:    241   56 

 - průměr na žáka:    9,64   2,24 

 

TŘÍDA:  4.U 

Obor: Uměleckořemeslné zpracování textilu a Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

Pololetí:      1.   2.  

Počet žáků na konci období:    23   23 

Průměrná známka:     2,20   2,18 

Počet   

- vyznamenání:     2   2 

- prospělo:     18   21 

- neprospělo:      3   0 

- neklasifikováno    0   0 

Absence 

- celkem:      2378   772 

- průměr na žáka:    103,39   33,57 

- z toho neomluveno:    0   0 

- průměr na žáka:    0   0 
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2. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V JARNÍM TERMÍNU 

Třída: 3.  B – Obráběč kovů a 
Truhlář 

3. UM– Mechanik 
opravář motorových 

vozidel 

Počet žáků oprávněných konat ZZ 26 22 

Písemnou část konali 25 22 

Praktickou část konali 24 22 

Ústní – teoretickou část konali 24 22 

Prospěli s vyznamenáním 3 0 

Prospěli 20 18 

Neprospěli 5 4 

Opravná zkouška 5 4 

3. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V PODZIMNÍM TERMÍNU 

Třída: 3.  B – Obráběč 
kovů a Truhlář 

3. UM – 
Mechanik 
opravář 

motorových 
vozidel 

3. E – 
Mechanik 
seřizovač 

3. T – 
Autotronik 

Počet žáků oprávněných 
konat ZZ 

5 4 10 24 

Písemnou část konali 3 2 10 24 
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Praktickou část konali 4 1 10 22 

Ústní – teoretickou část 
konali 

1 2 10 24 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 1 1 

Prospěli 5 4 9 14 

Neprospěli 0 0 0 9 

Opravná zkouška 0 0 0 0 
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4. VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM  
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ všechny 122 117 58 x 76 2,96 
 

 

AJ všechny 89 88 57 x 67 2,32 
 

 
 

NJ 
 

všechny 1 0 x x x x 
 

M všechny 21 21 5 x x 3,0 
 

 

Pr
of

ilo
vá

 

PZOP  45 44 x 33 9 2,68 
 

 

EKO 

64-49-
L/51 + 
41–45–
M/01 

23 19 x x 19 2,47 
 

 
 

ÚČTO 
 

64-49-
L/51 12 10 x x 10 2,2 

 
 

PZOV 
 

        33       33 x 33 x 2,09 
 

 
TE 
 

82-51-
L/02 15 14 x x 12 2,25 

 

TE 82-51-
L/03 5 4 x x 4 3,25 

  
 

DVK 
 

82-51-
L/02+03 23 19 x x 18 2,8 

 
 

HW+OS 
 

18-20-
M/01 11 11 x x 11 2,55 

 
 

PS 
 

18-20-
M/01 11 11 x x 11 2,55 

 
 

PROG 
 

18-20-
M/01 11 11 x 11 x 3,45 

 
 
MECHA a 

CNC 

23-45-
L/01 13 13 x x 13 2,15 
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TE 
 

23-45-
L/01 13 13 x x 13 2,31 

 

MT 39-41-
L/01 

24 24 x x 21 2,79 
 

ELE 
39-41-
L/01 24 24 x x 19 3,2 

 

MV a SaO 41–45–
M/01 11 9 x x 8 2,78  

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM  
 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Sp
ol

eč
ná

 
 

ČJ všechny 40 39 17 x 5 3,29 
 

 

AJ všechny 17 17 2 x 1 3,33 
 

 

M všechny 11 11 1 x x 4,00 
 

 

Pr
of

ilo
vá

 

PZOP  3 1 x 0 x x 
 

 

EKO 

64-49-
L/51 + 
41–45–
M/01 

2 0 x x x x 
 

 
 

ÚČTO 
 

64-49-
L/51 1 0 x x x x 

 
 

DVK 
 

82-51-
L/02+03 2 2 x x 0 x 

 
 

PROG 
 

18-20-
M/01 0 0 x x x x 

 
 
MECHA a 

CNC 
 

23-45-
L/01 0 0 x x x x 

 

TE  4 3 x x 2 4,00 
 

PZOV  0 0 x x x x 
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MV a SaO 

41–45–
M/01 1 1 x x 1 4,0  

MT 39-41-
L/01 3 3 x x 3 4,0 

 

ELE 39-41-
L/01 5 5 x x 2 4,4 

 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM 
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  
přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 ČJ 18-20-
M/01 

14 14 10 x 11 2,8 
 

 

M 18-20-
M/01 

2 2 1 x x 3 
 

AJ 18-20-
M/01 

 
10 

 
10 

 
10 

 
x 

 
10 

 
1,5  

Pr
of

ilo
vá

 PROG 18-20-
M/01 11 11 x 11 x 3,45 

 

HW+OS 
18-20-
M/01 11 11 x x 11 2,55 

 

PS 18-20-
M/01 11 11 x x 11 2,55 

 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM 

  

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  
přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 
18-20-
M/01 1 1 1 x x 3,00 

 

 

 

M 18-20-
M/01 0 0 x x x x 

 

 

Pr
of

ilo
vá

 HW, OS 18-20-
M/01 

0 0 x x x x 
 

 

PS 
18-20-
M/01 0 0 x x x x 

 

 PROG 18-20-
M/01 0 0 x 1 x x 

 
          



Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 

 

 

Strana  33  

 

PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

          

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. neprospěl 

prům. 
prospěch prospěl 

prospěl 
s vyzn. neprospěl 

prům. 
prospěch 

18-
20-

M/01 

řádný 11 x 0 2,64 0 0 x x 
opravný x x 4 x 1 0 0 1,80 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM 
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  
přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 ČJ 23-45-
L/01 17 17 14 x 13 2,77 

 

 

M 23-45-
L/01 2 2 2 x x 2 

 

AJ 
23-45-
L/01 14 14 11 x 11 1,18 

 

 

  
 P

ro
fil

ov
á 

MECHA a 
CNC 

23-45-
L/01 13 13 x x 13 2,15 

 

TE 23-45-
L/01 13 13 x x 13 2,31 

 

PZOV 
23-45-
L/01 13 13 x 13 x 1,46 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM 

  

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  
přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 ČJ 
23-45-
L/01 1 1 1 x x 4,00 

 

AJ 23-45-
L/01 0 0 x x x x 

 

M 23-45-
L/01 

0 0 x x x x 
 

Pr
of

ilo
vá

 

MECHA a 
CNC 

23-45-
L/01 0 0 x x x x 

 

TE 23-45-
L/01 0 0 x x x x 

 

PZOV 
23-45-
L/01 0 0 x x x x 
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PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

          

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

23-
45-
L/01 

řádný 13 x x 2,02 0 0 0 x 

opravný x x 5 x 1 0 0 3,00 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM 
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch  
přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 ČJ 82-51-
L/03 13 12 7 x 7 3,2 

 

 

AJ 
82-51-
L/03 7        7       2 x 4 2,75 

 

 

 

Pr
of

ilo
vá

 PZOV 82-51-
L/03 

5 5 x 5 x 2,8 
 

 

TE 
82-51-
L/03 5 4 x x 4 3,25 

 

 

DVK 82-51-
L/03 8 5 x X 5 3 

 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM 

  

          
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. 
prospěch  

přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 82-51-
L/03 2 2 0 x x x 

 

 

 

AJ 
82-51-
L/03 2 2 0 x x x 

 

DVK 82-51-
L/03 

0 0 x x x x 
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TE 82-51-
L/03 

1 1 x x 0 5,00  
 

PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

          

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. neprospěl 

prům. 
prospěch prospěl 

prospěl 
s vyzn. neprospěl 

prům. 
prospěch 

82-
51-
L/03 

řádný 2 x 3 2,9 0 0 0 x 

opravný 3 x 5 3,2 0 0 2 x 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM 
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Sp
ol

eč
ná

 ČJ 
82-51-
L/02 20 20 6 x 10 2,5 

 

 

AJ 82-51-
L/02 13 13 7 x 11 3,29 

 

M 82-51-
L/02 

4 4 1 x x 4 
 

Pr
of

ilo
vá

 PZOV 
82-51-
L/02 15 15 x 15 x 2 

 

TE 82-51-
L/02 15 14 x 12 x 2,25 

 

DVK 82-51-
L/02 15 14 x x 13 2,61 

 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM  

  

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 82-51-
L/02 

10 10 3 x x 3,50 
 

 

AJ 82-51-
L/02 

5 5 0 x x x 

 

M 82-51-
L/02 

3 3 0 x x x 
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DVK 
82-51-
L/02 

2 2 x x 0 x 

 

TE 
82-51-
L/02 

3 2 x x 2 4,00 

 

 

 

          

PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

          

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

82-
51-
L/02 

řádný 5 1 9 1,88 0 0 1 x 
opravný 2 x 4 2,8 0 0 9 x 

          

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM 
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 64-41-
L/51 16 13 2 x 4 3,2 

 

 

AJ 64-41-
L/51 16 16 8 x 9 3,14 

 

 

 

M 64-41-
L/51 x x x x x x 

 

 

Pr
of

ilo
vá

 

PZOP 64-41-
L/51 12 11 x 9 x 2,6 

 

 
 

Ekonomika 
 

64-41-
L/51 12 

 
10 

 
x 
 

 
x 
 

10 2,3 
 

 

Účetnictví 64-41-
L/51 12 10 x x 10 2,2 

 
 
 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM 
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch 
 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ  

Sp
ol

e
čn

á 

ČJ 64-41-
L/51 9 8 5 x 0 3,20 
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AJ 64-41-
L/51 6 5 2 x 0 4,00 

 

Pr
of

ilo
vá

 

Ekonomika 64-41-
L/51 1 0 x x x x  

Účetnictví 64-41-
L/51 1 0 x x x x  

PZOP 64-41-
L/51 1 0 x x x x 

 
 
 
 

PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. 

neprospěl prům. 
prospěch 

prospěl prospěl 
s vyzn. 

neprospěl prům. 
prospěch 

64-41-
L/51 

řádný 1 x 11 2 0 0 1 x 

opravný 2 x 5 3,5 5 0 4 2,52 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM 

         

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 41–45–
M/01 14 13 3 x 7 4,62 

AJ 41–45–
M/01 10 10 3 x 4 4,2 

NJ 41–45–
M/01 x x x x x x 

M 41–45–
M/01 5  0 x x 5,0 

Pr
of

ilo
vá

 

Pr
of

ilo
vá

 EKO 41–45–
M/01 11 9 x x 9 2,67 

MV a SaO 41–45–
M/01 11 9 x x 8 2,78 

PZOP 41–45–
M/01 11 9 x x 9 2,33 
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM 

         

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 41–45–
M/01 8 8 2 x 1 4,5 

AJ 41–45–
M/01 4 4 0 x 1 5,0 

NJ 41–45–
M/01 x x x x x x 

M 41–45–
M/01 3 3 0 x x 5,0 

Pr
of

ilo
vá

 

Pr
of

ilo
vá

 EKO 41–45–
M/01 x x x x x x 

MV a SaO 41–45–
M/01 1 1 x x 1 4,0 

PZOP 41–45–
M/01 1 0 x x x x 

PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

41-45-
M/01 

řádný 1 x 9 1,8 0 X x x 

opravný 1 x 6 x 1 x 8 2 
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU JARNÍM 
          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. 
prospěch  

přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 ČJ 39-41-
L/01 27 27 16 x 22 3,66 

 

 

M 39-41-
L/01 8 8 1 x x 4,87  

AJ 39-41-
L/01 18  

18 
 

16 
 
x 

 
17 

 
2,61  

Pr
of

ilo
vá

 MT 39-41-
L/01 24 24 x x 21 2,79  

ELE 39-41-
L/01 24 24 x x 19 3,2  

PZOP 39-41-
L/01 24 24 x 24 x 2,66 

 

 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MZ V TERMÍNU PODZIMNÍM 

  

          

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. 
prospěch  

přihlášených maturujících DT PP ÚZ   

Sp
ol

eč
ná

 

ČJ 39-41-
L/01 9 9 3 x 2 3,50 

 

 

 

M 39-41-
L/01 5 5 1 x x 4,00 

 

 

AJ 39-41-
L/01 

 
2 

 
2 

 
0 

 
x 

 
0 

 
x  

Pr
of

ilo
vá

 MT 39-41-
L/01 3 3 x x 3 4,0 

 

 

ELE 39-41-
L/01 5 5 x x 2 3,5  

 PZOP 39-41-
L/01 x x x x x x  

          
          

PŘEHLED CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ MZ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

          

Obor Termín 
Jarní termín Podzimní termín 

prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch prospěl prospěl 
s vyzn. neprospěl prům. 

prospěch 

39-41-
L/01 

řádný 10 x 16 2,48 X X x x 
opravný 2 x 0 2,50 4 x 9 3,15 
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Vysvětlivky použitých zkratek 

DT  didaktický test 

PP  písemná práce nebo praktická zkouška 

ÚZ  ústní zkouška 
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F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Prevence sociálně patologických jevů probíhala v souladu se školní preventivní strategií, kterou 
vypracoval metodik prevence sociálně patologických jevů. Se školní preventivní strategií byli 
seznámeni všichni zaměstnanci školy. Školní metodik spolupracoval s okresním metodikem prevence, 
zejména v oblasti šikany a tvorby školní preventivní strategie. Kromě poradenství a konzultační činnosti 
školní metodik primární prevence rizikového chování spolupracoval s třídními učiteli při řešení 
všeobecných problémů vzniklých během školního roku. Ve všech ročnících probíhaly přednášky na 
téma „První pomoc“. V březnu proběhla preventivní akce na téma: „Prevence Covid 19“.  Tuto akci 
pořádali učitele ve spolupráci s žáky. Preventivní opatření byla cílena na žáky závěrečných ročníků. 
Z důvodu následného uzavření škol, nebyl Minimální preventivní program zcela naplněn. 

Nastoupivší žáci jak maturitních, tak učebních oborů se zúčastnili třídenního motivačního workshopu 
z projektu OKAP, který proběhl v září v Malé Morávce. Během této akce žáci navštívili pod odborným 
dozorem oddílu AVATAR lezeckou stěnu v Krnově a následně i Wellness centrum v Bruntále, únikovou 
hru v Ostravě nebo Laser Game v Dubnici. Během třech dní byli žáci seznámeni nejen s problematikou 
šikany mezi žáky a s problematikou kriminality mládeže, ale samotný kurz vycházel z principů zážitkové 
pedagogiky ("jednou zažít je lepší než stokrát slyšet"), kdy jeho náplň tvořily nejen různé hry a tvořivé 
dílny zaměřené na hlubší poznání sebe sama i druhých, ale také bylo naší snahou posílit spolupráci, 
rozvíjet různé kompetence důležité pro efektivní studium a celkově možný osobnostní růst žáka. V 
neposlední řadě bylo našim cílem zprostředkovat informace z "jeviště" i "zákulisí" na naší škole, které 
by mohly žákům posloužit k úspěšnému absolvování.  

V průběhu školního roku došlo postupně k naplnění Minimálního preventivního programu, kdy ve 
škole proběhlo uspořádání školních kol, jak ve vybíjené, šplhu nebo skoku vysokém, kterých se 
zúčastňovali žáci ze všech tříd na škole. V obdobných disciplínách se škola aktivně účastnila na 
okrskových a okresních kolech pořádajících AŠSK, kde žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. V zimě byl 
uskutečněn týdenní lyžařský kurz, který proběhl ve Ski areálu Vraclávek.  

Dobrá výchovná práce spočívá především v dennodenní komunikaci s žáky a neustálém hledání řešení 
všech situací, jež přináší jejich běžný život ve škole, v rodině, v domově mládeže i jinde. Její součástí je 
i zájmová činnost, která má jak preventivní, tak i vzdělávací charakter a na naší škole tato zájmová 
činnost úspěšně probíhá. 

Závažné kázeňské problémy v souvislosti s užíváním návykových látek (kouření marihuany, konzumace 
tvrdých drog) se v letošním roce nevyskytly. 
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G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání proběhlo v souladu s plánem DVPP. V následující části je uveden přehled 
absolvovaných vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. 

 IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, pořádal KVIC Přerov, 10. 10. 2019. 
 Práce s heterogenní třídou – webinář, projekt APIV, 3. a 5. 6. 2020. 
 Syndrom vyhoření v pedagogické profesi – webinář, projekt APIV - 24. a 25. 6. 2020. 
 Plán pedagogické podpory, Individuální vzdělávací plán – webinář, projekt APIV, 7. a 14. 5. 2020. 
 Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – práce s heterogenní třídou – webinář, 

program APIV, 3. a 5. 6. 2020. 
 Mezigenerační čtení – webinář, 11. a 13. 5. 2020, projekt OKAP. 
 Projektový den s matematikou – webinář, 23. 6. 2020, projekt OKAP. 
 Vzdělávací akce projektu E-bezpečí, Olomouc, 29.8.2019. 
 Strategické řízení a plánování – NPICR, průběžně celý školní rok, Ostrava. 
 Základní kurz šikana II – NPICR, 23. 10. - 24. 10. 2019, Brno, 6. 11. – 7. 11. 2019. 
 Komunikace rodina – škola – KVIC, Opava, 21. 11. 2019. 
 Celostátní konference pracovníků domovů mládeže, Hradec Králová, 8. 11. - 9. 11. 2019. 
 Práce se vztahy ve třídě – KVIC, 28. 8. 2019, 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 28. 11. 2019, 29. 11. 2019, 

projekt OKAP. 
 Práce se skupinou – vedení skupiny v poradenském procesu – Impact Hub, Ostrava, 5. 12. – 6. 12. 

2019. 
 Elektromobilita – Střední škola technická, Opava, 17. 12. 2019. 
 Konzultační seminář pro ŠMK – NPI ČR Olomouc, 17. 2. 2020. 
 Vedení distanční výuky – webinář, on-line přednáška Než zazvoní, 2. 4. 2020. 
 Google Classroom – webinář, Vzdělávací centrum Hello, Ostrava, 6. 4. 2020. 
 Microsoft Teams – webinář, Vzdělávací centrum Hello, Ostrava, 17. 4. 2020. 
 Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku – Ostravská 

univerzita, Ostrava. 
 Setkání pedagogických lídrů 29. 8. - 30. 8. 2019, Ostravice, projekt Yes, I DO. 
 Školení Solidworks 2. 9. 2019 - 4. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Nové trendy v jazykovém vzdělávání, CLIL a blend learningu, KVIC, 6. 9. 2019. 
 Líný učitel, KVIC, Opava, 11. 9. 2019. 
 S-dílna pro vedoucí pracovníky, KVIC Ostrava, 17. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Vzdělávání pedagogů Centrosoft Praha, 22. 9. 2019 - 24. 9. 2019. 
 Kurz anglického jazyka, říjen 2019–červen 2020, KVIC Opava, Šablony II. 
 Metodická schůzka VP/KP, 4. 10. 2019, projekt OKAP. 
 Kurz Zážitkové poradenství dle Thomase Dienera, 4. 11. 2019, projekt OKAP. 
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 Kurz Osobnostně sociální rozvoj pedagoga k lepší spolupráci s kolegy a rodiči, KVIC Opava, 21. 11. 
2019 - 23. 11. 2019. 

 Školení Heidenhain, 2. 12. - 4. 12. 2019, projekt OKAP. 
 Setkání garantů OKAP, SŠHS a VOŠ Opava, prezentace MG 5. 12. 2019. 
 KEV – Biodiverzita a její management, Ostrava, 5. 12. 2019.  
 Kurz Práce se skupinou – vedení skupiny v poradenské procesu, 5. 12. - 6. 12. 2019, Centrum 

kompetencí, projekt OKAP. 
 Kurz Vybrané psychologické a sociologické směry, 7. 1. 2020, 14. 1. 2020, 10. 2. 2020, 11. 2. 2020, 

projekt OKAP. 
 Kurz Základy MS WORD, 12. 1. - 16. 1. 2020, SŠP Krnov. 
 Seminář Tvorba školního vzdělávacího programu, 11. 2. 2020, 10. 3. 2020, 24. 5. 2020, KVIC Nový 

Jičín. 
 KEV – Management EV ve školách a jeho přínos pro image školy, Ostrava, 29. 1. 2020. 
 Kurz AutoCAD pro pokročilé, Computer Agency Brno, 6. 2. 2020 - 7. 2. 2020, projekt OKAP. 
 Evaluační setkání – 6 měkkých klíčových kompetencí pro žáky SŠ, trénink pro pedagogy, 11. 2. 

2020, SŠP Krnov. 
 Metodické poradenstv, KVIC Nový Jičín, 19. 2. 2020. 
 Webinář – zpětná vazba k práci s výukovými materiály, 26. 3. 2020, projekt OKAP. 
 Školení MS Teams pro začátečníky – webinář, Vzdělávací centrum Hello, 7. 4. 2020. 
 Metodická setkání On-line – nástroje pro školní kariérové poradenství, Centrum kompetencí, 6. 

5. 2020, projekt OKAP. 
 Webinář Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory, projekt APIV B, 7. 5. 2020 a 14. 

5. 2020. 
 Projektový den s matematikou, KVIC, 16. 6. 2020. 
 Kurz SolidCAM 2D a 3D – základní, Solid Vision Krnov, 24. 6. 2020 - 26. 6. 2020, projekt OKAP. 
 Metodická schůzka VP/KP Ostrava, Centrum kompetencí, 29. 6. 2020, projekt OKAP. 
 Kurz SolidWorks v praxi, Top Tech Rychnov n. Kněžnou, 25. 8. - 28. 8. 2020. 

Během školního roku se škola zúčastnila projektů OKAP, Šablony pro SŠ A VOŠ II., P-KAP, zjišťovala 
potřeby pedagogických pracovníků a zpracovávala plán DVPP na další roky. 
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H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

1. ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 

Žákovská samospráva je nezávislým orgánem zastupujícím zájmy žáků. Principy spolupráce s vedením 
školy jsou formulovány a zakotveny ve smlouvě o vzájemné spolupráci. Na jednání žákovské 
samosprávy jsou zváni zástupci školy, pravidelně se účastní ředitel a zástupci ředitele pro teoretické a 
praktické vyučování. Smlouva mj. zabezpečuje zástupcům žákovské samosprávy právo v případě 
potřeby se účastnit důležitých jednání týkajících se oprávněných zájmů žáků. 

 

2. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Za Střední školu průmyslovou, Krnov, p. o.: 

Výchovné poradenství ve školním roce 2019/20 zabezpečovala výchovná poradkyně Ing. Martina 
Kvapilová. Po sloučení škol od 1.1.2020 zajišťovala poradenskou, metodickou a informační činnost pro 
budovu školy na Soukenické ulici. 

Výchovná poradkyně seznamovala pedagogy školy se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 
zejména s § 16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 
s ustanovením vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, vyhlášky č. 177/2009., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ 
maturitní zkouškou, novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení na střední školy, vyhláška 
č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování 
vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.  

Podílela se na úpravě ŠVP – částí týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných. 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly zaměřeny do oblasti kariérového poradenství a byly 
navštěvovány žáky za účelem získání informací o možnostech dalšího studia na vysokých a vyšších 
odborných školách, o možnostech přestupu na jiný obor nebo dokonce na jinou střední školu. Těchto 
služeb využívali i absolventi školy.  

Rodiče žádali výchovného poradce o adresy škol při přestupu na jinou školu, o možnostech studia na 
jiných školách a požadovali adresy odborníků z oblasti psychologie a pedagogiky. 
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Vypracovávala odborná doporučení žáků na žádost rodičů nebo plnoletých žáků pro pedagogicko – 
psychologické poradny ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli předmětů, ve kterých měli žáci 
problémy. 

Výchovná poradkyně spolupracovala s pedagogicko-psychologickými poradnami Moravskoslezského 
kraje a Olomouckého kraje: PPP Bruntál a její pobočka Krnov, PPP Opava a její pobočka Vítkov, PPP 
Jeseník. Dále spolupracovala se SPC pro sluchově postižené Ostrava a SPC Opava pro žáky s vadami 
řeči, SPC pro MP a vady řeči Bruntál. 

Ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli maturitních nebo odborných předmětů vypracovala 11 žádostí 
pro PPP dle vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných.   

Ve spolupráci s třídními a ostatními učiteli a učiteli vypracovala 3 Individuální vzdělávací plány dle 
vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.   

Výchovná poradkyně shromažďovala odborné zprávy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných.  

Na doporučení poraden byla poskytována podpůrná opatření 1. stupně – 62 žáků, podpůrná opatření 
2. stupně – 12 žáků, podpůrná opatření 3. stupně – 3 žáci, podpůrná opatření 4. stupně – 1 žák, 
individuální vzdělávací plán – 3 žáci. Při vzdělávání jednoho žáka s IVP byl přítomen asistent pedagoga 
po celou dobu výuky. Při vzdělávání dvou žáků byla využita Pedagogická intervence ve výši 2 hodin a 1 
hodiny týdně u maturitních předmětů. 

Pro zabezpečení individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byli všichni 
pedagogičtí pracovníci seznámeni se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, byly jim předávány 
metodické a odborné informace. Na začátku školního roku projednala výchovná poradkyně s 
jednotlivými třídními učiteli problematiku těchto žáků v jejich třídách. 

Bylo evidováno 19 žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) k maturitní zkoušce pro jarní 
zkušební období maturitní zkoušky 2020. 

Žákům oborů vzdělání s maturitní zkouškou byl vysvětlen průběh a požadavky maturitní zkoušky. 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byl vysvětlen postup při získávání potvrzení k přiznání 
uzpůsobených podmínek k maturitní zkoušce a samotná organizace maturitní zkoušky pro tyto žáky. 
Ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku byli vyhledáni žáci čtvrtých ročníků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a zavedeni do evidence IS Certis.  

Bylo evidováno 6 žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek k závěrečným zkouškám. 

V rámci kariérového poradenství se výchovná poradkyně podílela na zabezpečení prezentace školy a 
řemesel spojených s kariérovým poradenstvím. 
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V říjnu až prosinci 2019 byly organizovány pro žáky 9. tříd Krnovska Řemeslné dny, které se setkaly 
s velkým ohlasem jak žáků, tak výchovných poradců a učitelů základních škol.  

Zúčastnily se tyto základní školy: ZŠ Janáčkovo nám., ZŠ Žižkova, ZŠ Smetanův okruh, ZŠ Dvořákův 
okruh, ZŠ Osoblaha, ZŠ Město Albrechtice, ZŠ Úvalno, ZŠ Třemešná, ZŠ Zátor, ZŠ Jindřichov ve Slezsku,  

Dále výchovná poradkyně organizovala prohlídky školy pro žáky 9. tříd a jejich rodiče.  

Zorganizovala účast na třídních schůzkách pro rodiče žáků 9. tříd: 

ZŠ Horní Benešov, ZŠ Bruntál Okružní 38, ZŠ Bruntál Školní 2, ZŠ Jesenická Bruntál, ZŠ M. Albrechtice, 
ZŠ Vrbno pod Pradědem, ZŠ Žižkova Krnov, ZŠ Dvořákův okruh Krnov. 

Zorganizovala, popř. i prezentovala obory školy na akcích: 

 Veletrh povolání INFORMA 2019 Opava, 24. – 25. 10. 2019 

 výstava studijní nabídky SŠ, ARTIFEX Bruntál, veletrh řemesel a zaměstnanosti, 14. 11. 2019 

 výstava studijní nabídky „Středoškolák, vysokoškolák 2019“, Výstaviště Černá louka Ostrava, 
6.12. 2019 

 3. ročník Veletrhu středních škol Avion Shopping Park Ostrava, 8. 11. 2019 

 Přehlídka středních škol ve Slezském domově, Krnov, 7. 11. 2019 
 

 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ na školní rok 
2019/2020, které pořádal KVIC Opava dne 10. 10. 2019.  

Výchovná poradkyně se podílela se na Dnech otevřených dveří SŠP, Krnov v termínech 6. 11. 2019 a 
22. 1. 2020.  

Výchovná poradkyně seznámila žáky závěrečných ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou o 
možnosti návštěvy veletrhu vzdělávání a pomaturitního studia Gaudeamus Brno v říjnu 2019. Průběžně 
žákům vycházejících ročníků podávala informace o možnostech dalšího studia na vysokých, vyšších 
odborných a jazykových školách. 

Výchovná poradkyně pomáhala žákům vyplňovat přihlášky na střední, vyšší odborné a vysoké školy. 
Spolupracovala se studijními odděleními VŠ. 

Výchovná poradkyně se zúčastňovala výchovných komisí a spolupracovala při řešení nejrůznějších 
problémů. Nejčastěji byla řešena vysoká absence, výchovné a studijní problémy.  

Při řešení některých problémů spolupracovala se sociálním odborem pro děti a mládež v Krnově a v 
Bruntále. 
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Za Střední školu automobilní, Krnov, p. o.: 

Výchovné poradenství ve školním roce 2019/20 zabezpečovala výchovná poradkyně Ing. Věra 
Predikantová. Po sloučení škol od 1.1.2020 zajišťovala poradenskou, metodickou a informační činnost 
pro budovu školy na Opavské ulici. 

1) Inkluze  

Na úvod školního roku výchovná poradkyně provedla evidenci žáků se SVP. Na základě doporučení PPP 
o zařazení žáka do 2. a vyššího stupně podpůrných opatření vypracovávala VP seznamy žáků včetně 
jejich vyučujících. Tyto seznamy sloužili k evidenci seznámení pedagogů s obsahem podpůrných 
opatření pro konkrétního žáka. Kontrolovala průběžně seznámení jednotlivých vyučujících s 
doporučenými opatření při vzdělávání žáků se SVP. Koordinovala sestavení IVP pro žákyni s 
doporučením ze SPC Srdce Opava a vytvoření IVP pro žáka, který je zařazen do sportovní reprezentace 
ČR. Zajišťovala ve spolupráci s třídními učiteli informovaný souhlas s poskytováním podpůrných 
opatření od zákonných zástupců nebo zletilých žáků.  

U žáků zařazených do 1. stupně podpůrných opatření koordinovala vzdělávání s využitím PLPP. V rámci 
inkluze komunikoval VP se zákonnými zástupci, ŠPZ, a dalšími zdravotnickými a odbornými pracovišti.  

V průběhu roku vykonávala VP metodickou pomoc pro pedagogy pracující se žáky zařazenými do 
inkluzivního vzdělání.  

2) Motivační workshop  

V měsíci září byl úspěšně zrealizován seznamovací kurz pro první ročníky. Motivační workshop byl z 
větší části hrazen z finančních prostředků projektu OKAP. Kurz organizovala skupina pedagogických 
pracovníků – výchovná poradkyně, třídní učitelé a vedoucí domova mládeže. Žáci a učitelé měli 
možnost se vzájemně poznat v mimo školním prostředí na všech úrovních — žáci mezi sebou, učitelé 
a žáci navzájem. Kurz byl dvoudenní, konaný v příjemném prostředí Jeseníků na horské chatě Barborka 
pod vrcholy Pradědu. Program tvořily seznamovací a kontaktní hry, sportovní i psychologické činnosti, 
které byli v režii třídních učitelů.  

3) Dokumentace výchovného poradce  

V průběhu roku byly zakládány odborné posudky na žáky v péči ŠPZ. Z pohovorů se žáky byly vedeny 
záznamy, jejichž kopie byly předány třídním učitelům k založení do karty žáka.  

4) Práce s problémovými žáky  

V oblasti problémového chování působila výchovná poradkyně také jako metodik rizikového chování. 
V rámci této činnosti probíhala intenzivní spolupráce s třídními učiteli. Výchovná poradkyně vedla 
výchovné komise, organizovala jednání se žáky, jejich zákonnými zástupci, třídními učiteli a ostatními 
pedagogickými pracovníky. V naléhavých případech byly o spolupráci požádány organizace, které 
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mohou pomoci při řešení rizikového chování – OSPOD, POLICIE ČR. Jednalo se ve většině případů o 
konzultační setkání výchovné poradkyně.  

5) Kariérové poradenství  

Žáci končících ročníků byli seznámeni, přes třídní učitele a nástěnky výchovné poradkyně, s organizací 
závěrečných a maturitních zkoušek, s možnostmi hledání informací o zaměstnání, brigádách a dalším 
studiu. Výchovná poradkyně v případě zájmu pomáhala s vyplňováním přihlášek k dalšímu studiu. V 
rámci kariérového poradenství byli žáci posledních ročníků seznámeni v ekonomických předmětech s 
fungováním Úřadu práce.  

Výchovná poradkyně se společně se žáky maturitních ročníků jako každý rok zúčastnila vzdělávacího 
veletrhu Gaudeamus 2019 v Brně.  

Díky dlouhodobé spolupráci s matematickým ústavem v Opavě proběhla ve škole pro žáky posledních 
ročníků přednáška o možnostech studia na Matematickém ústavu v Opavě. Přednáška byla vedena 
mimo jiné za účasti absolventa naší školy a současného studenta Matematického ústavu.  

6) Konzultační činnost  

V průběhu roku probíhaly konzultace se žáky, kteří měli výchovné či vzdělávací problémy, se žáky 
rozhodujícími se o změně vzdělání, nebo řešící dalším studium. Kromě žáků probíhali dle potřeby 
konzultace se zákonnými zástupci žáků. Probíhala dle potřeby konzultační činnost s třídními učiteli.  

7) Kontrolní činnost  

Výchovná poradkyně v průběhu roku zajišťovala kontrolu, zda učitelé správně pracují s integrovanými 
žáky, dodržují individuální vzdělávací plán a PLPP. V rámci hospitační činnosti byla prováděna 
namátková kontrola informovanosti pedagogů o žácích se SVP.  

8) Vzdělávání – účast v projektech  

Výchovná poradkyně již druhým rokem zajišťuje zapojení pedagogických pracovníků školy do projektu 
APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Vzdělávacích programů v rámci projektu 
APIV se zúčastnilo celkem 22 pedagogických pracovníků školy. Realizovány byly následující vzdělávací 
programy:  

 Komunikace rodina – škola – SŠ, VOŠ  
 Podpora při vzdělávání žáků, studentů s SPU a NKS – SŠ, VOŠ  
 Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP – VPP  
 Společné vzdělávání a kultura školy pro management  
 Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro 

management  
 Společné vzdělávání a kultura školy pro management  
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 Webinář – Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory  
 Webinář – Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  
 Webinář – Práce s heterogenní třídou  

Výchovná poradkyně průběžně také ostatní pedagogy seznamovala s výstupy projektu – videa, 
metodické materiály, webové aplikace.  

Mimo účast v projektu APIV B se výchovná poradkyně pravidelně vzdělává v oblasti inkluze, práce s 
integrovanými žáky, seznamovala s novinkami v legislativě.  

9) Spolupráce se ŠPZ  

Několikrát v průběhu školního roku proběhla setkání s pracovníky PPP za účelem vyhodnocení 
poskytovaných podpůrný opatření pro žáky se SVP. Konzultace proběhla také s pracovníky SPC Srdce 
Opava. V případě potřeby proběhla korekce v obsahu doporučených podpůrných opatření. S těmito 
úpravami byli seznámeni příslušní vyučující daného žáka.  

 

3. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Environmentální vzdělávání je součástí Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty v České republice, vyplývající ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 10. 2000, č. 1048. 

Škola podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) plní průřezové téma Environmentální výchova v 
průběhu výuky v různých předmětech – občanská nauka, cizí jazyky, odborné předměty. V rámci výuky 
materiál a technologie u dřevo-oborů jsou zařazeny terénní výukové programy a ekologické vycházky 
do okolí. Škola organizuje exkurze s environmentální tematikou i sportovně turistický kurz. Žáci 
navštívili firmy jako HON Vlaštovičky, Hyundai, TIETO Ostrava, Slévárny Krnov, ZOO Ostrava, kde 
obdivovali jednotlivé ekologické přístupy firem, nové technologie ochrany životního prostředí. Vedeme 
žáky ke snižování spotřeby vody a energií (světlo, teplo). Ekologicky nakládáme s odpady. 

Škola vypracovala a realizuje směrnici „Pravidla provozu environmentální příspěvkové organizace“, na 
základě dokumentu Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem 
nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, schváleného radou kraje usnesením č. 17/919 ze dne 
27. 05. 2009 a jeho doplňku č. 4, účinného od 1. 1. 2014. Účelem této směrnice je v souladu s Pravidly 
řešit ochranu životního prostředí v provozu Střední školy průmyslové, Krnov, příspěvkové organizace 
(dále jen SŠP) a stanovit pravidla jejího provozu jako environmentální příspěvkové organizace. 
Stanovením pravidel environmentální příspěvkové organizace se SŠP snaží dbát o ochranu životního 
prostředí, zejména v oblastech snižování spotřeby energie, spotřeby vody, spotřeby tepla, množství 
spotřebovaného kancelářského papíru a spotřeby pohonných hmot. Dále širším uplatňováním 
ekologických kritérií při nákupech a zadávání veřejných zakázek a zkvalitněním sběru tříděného 
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odpadu. Mezi aspekty školou sledované patří spotřeba elektrické energie, vody, kancelářského papíru, 
tonerů, odpadového hospodářství, úklidových prostředků apod. Indikátory environmentálního profilu 
školy budou nadále sledovány a vyhodnocovány. 

Škola se podílí na činnosti Místní Agendy 21 (MA 21), která je nástrojem pro uplatnění principů 
udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. V Krnově pracuje iniciační skupina MA 21 od roku 
2001. Náplní její činnosti je pomoc při prosazování udržitelného rozvoje Krnova a základem práce pak 
komunikace s občany na témata, která je zajímají a u nichž cítí potřebu je řešit a napomoci realizaci 
konkrétních opatření. Členy Akční skupiny MA 21 pro Krnov jsou zaměstnanci Městského úřadu v 
Krnově, studenti, podnikatelé a privátní osoby. Letos jsme se dohodli na tématu „Krnov město 
v pohybu“, kde jsme naplánovali spousty akcí jako „Putování ke studánce Krnov – Ježník“ pro mateřské 
školky ve spolupráci se Střední pedagogickou a zdravotnickou školou, žáci se velmi rádi aktivně účastní 
„Dne Země“ na Hlavním náměstí v Krnově, ale bohužel letos všechny tyto akce zmařil Covid -19. 

 

4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Škola věnuje mimořádnou pozornost vybavení informačními a komunikačními technologiemi. 
Průběžně doplňuje a aktualizuje software a hardware. 

Ve škole byl plně implementován software Škola OnLine, povinná dokumentace školy je vedena 
v souladu s platnými předpisy v elektronické a následně tištěné podobě. Po sloučení škol došlo 
k převedení dat ze školního informačního systému Bakaláři do Škola OnLine. 

Škola má na Soukenické ulici vybudované 2 lokální počítačové sítě, jednu pro žáky a jednu pro 
zaměstnance. Sítě jsou fyzicky oddělené a jsou připojeny na internet pevnou linkou. Na Opavské ulici 
je v podobném duchu vybudována počítačová sít jak ve škole, tak i v dílnách odborného výcviku, na 
sekretariátě i domově mládeže. 

Všichni učitelé jsou vybaveni notebooky s přístupem do bezdrátové sítě školy vyhrazené pedagogům  
s přístupem na internet. Ve všech učebnách školy mají vyučující k dispozici pevně zabudovaný 
dataprojektor. Ve škole jsou k dispozici kapacitně tyto počítačové učebny: učebna 103: 14+1, učebna 
130: 12+1, 12+1, učebna 208: 18+1, učebna 209: 12, učebna 210: 19+1, učebna 413: 29+1, učebna Š39: 
26+1. 

V současné době je ve škole 257 počítačů, 93 notebooků a 41 tabletů. 184 počítačů, 23 notebooků a 
34 tabletů je přístupno žákům. 73 počítačů, 70 notebooků a 7 tabletů pro hospodářské a pedagogické 
činnosti. Všechny počítače jsou vybaveny legálním OS a jsou připojeny do školní počítačové sítě a na 
internet. Ve škole je vybudována samostatná síť pro žáky. Do školní sítě je připojen také domov 
mládeže. 

Ve škole je důsledně dodržován autorský zákon a prováděna kontrola legálnosti používaného software. 
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5. ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

Školní knihovna disponuje množstvím svazků – beletrie, odborných knih, časopisů a CD, které jsou 
podle požadavku správce školní knihovny doplňovány a obnovovány. Knihovna obsahuje k 4673 svazků 
(stav k 31. 12. 2019). 

Školní knihovna je rozdělena do žákovské (1602 knih) a učitelské (3071 knih) sekce. Knižní fond z oblasti 
beletrie je průběžně doplňován o vybrané nově vydané tituly. 

 

6. PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Předmětové komise působily jako součást poradních orgánů ředitele. Hlavním cílem činnosti 
předmětových komisí ve školním roce byla realizace školních vzdělávacích programů a příprava na 
maturitní zkoušku a novou závěrečnou zkoušku. Předmětové komise dále projednávaly učební plány, 
schvalovaly tematické plány pro jednotlivé předměty, projednávaly a připomínkovaly organizaci školy, 
plánovali exkurze, navrhovaly témata závěrečných prací, schvalovaly témata k závěrečným a 
maturitním zkouškám, projednávaly návrh nepovinných maturitních zkoušek, doporučení k nákupu 
nových učebních pomůcek, prováděly rozbory úspěšnosti žáků u závěrečných a maturitních zkoušek. 

Pro školní rok byly ustaveny tyto předmětové komise:  

 Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů humanitních. 
 Předmětová komise cizích jazyků. 
 Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů přírodovědných. 
 Předmětová komise tělesné výchovy. 
 Předmětová komise odborných předmětů ekonomických. 
 Předmětová komise odborných předmětů informační a komunikační technologie. 
 Předmětová komise odborných předmětů strojírenských a odborného výcviku. 
 Předmětová komise odborných předmětů truhlářských, uměleckořemeslných truhlářských a 

odborného výcviku. 
 Předmětová komise odborných předmětů uměleckořemeslných textilních a odborného výcviku. 

Od 1. 1. 2020: 

 Předmětová komise odborných předmětů automobilních a odborného výcviku. 
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7. PREZENTACE ŠKOLY 

K informování škola aktivně využívala všechny příležitosti – organizovala vzdělávací akce pro žáky 
učitele i veřejnost, publikovala články o své činnosti a prezentovala účast v projektech. Dále je uveden 
výčet akcí: 

 Přehlídka středních škol, Slezský domov Krnov, 7. 11. 2019. 
 3. ročník Veletrhu středních škol, Avion Shopping Park Ostrava, 8. 11. 2019. 
 Výstava studijní nabídky ARTIFEX 2019 Bruntál, veletrh řemesel a zaměstnanosti, 14. 11. 2019. 
 Veletrh povolání INFORMA 2019 Opava, 24. - 25. 11. 2019. 
 Výstava studijní nabídky „Středoškolák, vysokoškolák“, Výstaviště Černá louka Ostrava, 6. 

12. 2019. 
 Den otevřených dveří, SŠP Krnov, 6. 11. 2019 a 22. 1. 2020. 
 Řemeslný den, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Janáčkovo náměstí, 14. 10., 16. 10., 17. 10. 

2019. 
 Řemeslný den, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Zátor, 25. 10. 2019. 
 Řemeslný den, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Žižkova, 5. 11. 2019. 
 Řemeslný den, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Třemešná, 13. 11. 2019. 
 Řemeslný den, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Jindřichov ve Slezsku, 21. 11. 2019. 
 Řemeslný den, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Osoblaha, 27. 11. 2019. 
 Projekt OKAP – P4, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Smetanův okruh, 21. 10. 2019. 
 Projekt OKAP – P4, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Dvořákův okruh, 22. 10. 2019. 
 Projekt OKAP – P4, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Město Albrechtice, 7. a 8. 11. 2019. 
 Projekt OKAP – P4, dílna odborného výcviku školy, ZŠ Úvalno, 15. 11. 2019. 
 Prezentace studijní nabídky, ZŠ Vrbno pod Pradědem, 25. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Okružní Bruntál, 7. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Žižkova Krnov, 19. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Dvořákův okruh Krnov, 20. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Jesenická, Bruntál, 12. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Horní Benešov, 13. 11. 2019.  
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Žižkova Krnov, 19. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Dvořákův okruh Krnov, 20. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Město Albrechtice, 21. 11. 2019. 
 Třídní schůzky pro rodiče devátých tříd, ZŠ Vrbno pod Pradědem, 25. 11. 2019. 
 Články v místním tisku, Krnovský a Bruntálský deník, prezentace školy a projektové činnosti, 

průběžně. 
 Propagace školy – Atlas školství, MF Dnes, měsíčník 5+2, INFO z města, Region Opavsko, OÁZA. 
 Internetové stránky školy www.sspkrnov.cz. 
 Facebook školy. 
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8. BESEDY A PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY 

Škola se zúčastnila (uspořádala) se svými žáky těchto besed a přednášek: 

 Beseda – Univerzita obrany Brno, žáci 4. E, 4. U, 25. 11. 2019. 
 Beseda – Křeslo pro hosta, žáci 3. U, 20. 12. 2020. 
 Přednáška – Ing. Michal Kačmařík, Katedra geoinformatiky na Hornicko-geologické fakultě VŠB-

TUO Ostrava o využití dronů, žáci 4. E, 3. E, 3. U, 6. 3. 2020. 
 Přednáška – Finanční gramotnost, žáci 1. P – OVB Allfinanz, a.s., 13. 11. 2019. 
 Přednáška – Pojišťovnictví – ZFP GROUP Akademie, V. Bezděčíková, žáci 1. P a 2. P, 20. 11. 2019. 
 Beseda s mentorem studentské firmy v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie v programu Junior 

Achievement Jiřím Plíhalem, ÚTIA AV ČR Praha, žáci 3. A, 4. A TeA, 27. 11. 2019 
 Přednáška o zdravé výživě – výživový poradce pan Tretinik, 24. 10. 2019 
 Přednáška – Můj africký příběh, Městská knihovna Krnov, Hana Hindráková, 23. 1. 2020 
 Ukázky historického šermu – Společenství severských pánů Krnov, 17. 2. 2020 

 

9. EXKURZE A NÁVŠTĚVY PRO ŽÁKY 

Škola uspořádala pro své žáky tyto exkurze a návštěvy: 

 Motivační workshop, chata Kazmarka, žáci 1. EM, 11. 9. - 13. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Motivační workshop, chata Kazmarka, žáci 1. B, 17. 9. - 19. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Motivační workshop, chata Kazmarka, žáci 1. U, 24. 9. - 26. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Motivační workshop, hotel Barborka, Malá Morávka, žáci 1. T, 3. 9. - 4. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Motivační workshop, hotel Barborka, Malá Morávka, žáci 1. U, 10. 9. - 11. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Exkurze Praha, Národní technické muzeum, žáci 4. U, 4. 9. - 5. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Exkurze Praha, Národní muzeum – Výstava tapisérií, žáci 3. U, 4. U, 2. U, 12. 9. 2019. 
 Exkurze ZOO Ostrava, Výukový program v ZOO, žáci 1. P, 19. 9. 2019, projekt OKAP. 
 Filmový dokument Arnošt Lustig – devět životů, žáci 2. M, 2. P, 3. U, 4. E, 24. 9. 2019. 
 Exkurze, firma Varroc Šenov u Nového Jičína, 3. 10. 2019, projekt OKAP. 
 Exkurze na MSV Brno s Hospodářskou komorou, žáci 2. B, 9. 10. 2019. 
 Exkurze MSV Brno, žáci 2. M a 4. M, 10. 10. 2019, projekt OKAP. 
 Exkurze Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, žáci 3. T a 3. U, 15. 10. 2019, projekt OKAP. 
 Exkurze Praha – Designblok Praha, žáci 3. U, 2. U, 17. 10. 2019. 
 Environmentální odborná exkurze, Krnov a Muzeum nábytku Ježník, žáci 2. B a 4. U, 18. 10. 2019. 
 Exkurze RD Rýmařov, žáci 2. B, 22. 10. 2019. 
 Crash! interaktivní výstava – Velký svět techniky, Dolní oblast Ostrava – Vítkovice, žáci 3. A, 25. 

10. 2019, žáci 4. A, 17. 12. 2019. 
 Exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě, žáci 3. U, 4. 11. 2019. 
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 Tanečně divadelní představení Kytice v Bruntále, žáci 1. P, 2. E, 2. M, 5. 11. 2019. 
 Exkurze do Památníku Petra Bezruče v Opavě, žáci 3. E, 7. 11. 2019. 
 Exkurze do firmy Ponožky Moravec Skrochovice, žáci 2. U, 3. U, 15. 11. 2019. 
 Exkurze Podnikání v Krnově – Typy obchodních korporací, žáci 2. P, 22. 11. 2019. 
 Exkurze do firmy Skol – 3D měření, žáci 3. E/ MS, 25. 11. 2019. 
 Exkurze – Komerční banka, a.s. Bruntál, žáci 1. P, 27. 11. 2019. 
 Exkurze – Výstava adventních věnců a dekorací, žáci 2. P, 29. 11. 2019. 
 Exkurze TON Bystřice pod Hostýnem a Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí, 

IKEA, 4. U, 3. U, UŘZT 2. U a 1. U, 3. 12. 2019. 
 Exkurze, firma Hyundai Nošovice, 3. 12. 2019, 4. 2. 2020, projekt OKAP. 
 Exkurze do laboratoří FS VŠB TU Ostrava – 3D tisk kovů, žáci 4. E/MS, 11. 12. 2019. 
 Divadelní představení Saturnin v Opavě, žáci 2. U, 1. E, 1. M, 18. 12. 2019. 
 Exkurze firma Okna-dveře Hon Opava, žáci 3. B, 19. 12. 2019. 
 Exkurze Olomouc, žáci 2. M. 19. 12. 2019. 
 Exkurze firma Hyundai, Nošovice, 4. 2. 2020, projekt OKAP. 
 Večerní lyžování žáků domova mládeže, areál Vraclávek, 5. 2. 2020. 
 Exkurze firma Okna-dveře Hon Opava, žáci 4. U, 7. 2. 2020. 
 Lyžařský výcvikový kurz, areál Vraclávek, 10. 2. – 14. 2. 2020. 
 Městské divadlo Krnov, anglické divadelní představení The Onlines, žáci 1. E, 1. M, 2. E, 2. M, 2. 

U, 3. E, 12. 2. 2020. 
 Exkurze ZOO Ostrava, Výukový program v ZOO, 12. 2. 2020, projekt OKAP. 
 Exkurze ZOO Ostrava – výukový program v ZOO, žáci 1. T, 12. 2. 2020, projekt OKAP. 
 Návštěva Laser arény, Dubnice u Krnova, žáci domova mládeže, 18. 2. 2020. 
 Exkurze do firmy Spojené Slévárny, Krnov, žáci 3. E/MS, 4. 3. 2020. 
 Exkurze do firmy Tieto Ostrava, žáci 2. E, 24. 6. 2020, projekt OKAP. 
 

10. ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH A OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 

V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili následujících soutěží: 

 Prezentace a obhajoba ročníkových prací, žáci 4. A a 4. T, 19. 2. 2020. 
 Prezentiáda – Středoškolská odborná činnost – školní kolo ročníkových prací. Prezentace soutěže 

v anglickém jazyce.  27. 2. 2020. 
 Prezentiáda – Školní kolo „Škola auto“ – soutěž a přehlídka odborné dovednosti žáků. Prezentace 

soutěže v anglickém jazyce, 9. 6. 2020. 
 Prezentace a obhajoba ročníkových prací, žáci 4. A a 4. T, 19. 2. 2020. 
 Finanční gramotnost – soutěž organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s. ve 

spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR), prosinec 2019. 
 Soutěž Pišqworky – školní kolo, 16. 10. 2019. 
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 Oblastní kolo soutěže v Pišqworky, Gymnázium Krnov, 15. 11. 2019. 
 Bobřík informatiky – informatická soutěž pro žáky ZŠ a SŠ, listopad 2019. 
 Školní kolo Olympiády v dějepise, 14. 11. 2019. 
 Školní kolo Olympiády v českém jazyce, 21. 11.2019. 
 Školní kolo ve vybíjené, 22. 11. 2019. 
 Okrskové kolo ve fotbale, 8. 10. 2019. 
 Okrskové kolo ve futsale, 12. 2. 2020. 
 Okrskové kolo ve fotbale, Fotbalové hřiště Chomýž, 8. 10. 2019. 
 Okrskové kolo ve florbale, SŠP Krnov, 21. 1. 2020. 
 Okrskové kolo ve futsale, SPgŠ a SZŠ Krnov, 12. 2. 2020. 
 Okresní kolo Soutěž v šachu, 6. 12. 2019. 
 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce, postupující žáci, 13.1.2020. 
 Okresní kolo Olympiády v dějepise, 14.1.2020. 
 Okresní kolo ve futsale, SPŠ a OA Bruntál, 20. 2. 2020. 
 Regionální kolo soutěže AUTOMECHANIK Junior 2020, 17. 2. 2020. 
 Ekonomická olympiáda – základní kolo (online), prosinec 2019, třídy 3. A, 4. A. 
 Středoškolský atletický pohár 2019, Atletický stadion Krnov, 24. 9. 2019. 

 

11. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 

 Po dobu školního roku probíhala realizace školních vzdělávacích programů.  
 Po dobu školního roku poskytovali všichni pedagogičtí pracovníci konzultace žákům, kteří 

nezvládli učivo v řádném vyučování. Rozvrh konzultačních hodin byl zveřejněn ve škole 
a na internetu.  

 V měsících září, říjen, květen a červen proběhla ve škole burza učebnic. 
 Po dobu školního roku probíhalo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 
 Půjčování knih ve školní žákovské knihovně září až červen. 
 Škola pořádá tradiční ples abiturientů v únoru 2020. 
 Odborné stáže učitelů odborných předmětů a odborného výcviku ve firmách, školní rok 2019–

2020. 
 Podpora dobrovolného dárcovství krve, akce Daruj krev se SŠP Krnov, dobrovolní žáci školy, 22. 1. 

2020. 
 Beseda Křeslo pro hosta, žáci 3.U, 20. 12. 2020. 
 Potravinová sbírka, žáci a zaměstnanci školy, říjen 2019. 
 Sbírka hraček pro dětské oddělení nemocnice v Krnově. 
 Mikulášská nadílka pro děti z Dětského domova v Lichnově. 
 Divadelní představení pohádky O dvanácti měsíčkách pro děti z DD v Lichnově, děti MŠ v Krnově, 

děti družiny 4. ZŠ Krnov. 
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 Návštěvy Wellness Bruntál, Laser game v Dubnici, Bowling centra v Krnově, lyžařského areálu 
Vraclávek. 

 Filmové představení pro celou školu – „Planeta Země 3 000 – Kolumbie – ráj slasti a neřesti“. 

 

I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2019–2020 ve škole neproběhla inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 
v rámci šetření na místě. 

Prostřednictvím inspekčního systému elektronického zjišťování (INEZ) v systému InspIS SET jsme se 
nezúčastnili žádných zjišťování. 

V telefonickém rozhovoru s pracovníkem ČŠI jsme v dubnu 2020 hodnotili distanční vzdělávání ve škole 
za období přerušení výuky v rámci mimořádných opatření Covid-19. 
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J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace: 

1. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Organizace v roce 2019 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se „Zásadami vztahů 
orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním 
zákonem“ schválenými usnesením rady kraje pro rok 2019. 

V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů. 

ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ 

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání (státní rozpočet) 

V roce 2019 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč 22.829.751,00, které byly určeny na financování 
přímých nákladů na vzdělávání. Jednalo se o prostředky na platy, na ostatní přímé náklady, zákonné odvody, na 
tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a na ostatní neinvestiční výdaje (na učební pomůcky). 

Finanční prostředky byly určeny k použití do 31. 12. 2019 a byly zcela vyčerpány. 

Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání 
od stanoveného závazného ukazatele. 

ÚZ 33049 – rozvojový program Podpora odborného vzdělávání (státní rozpočet) 

V roce 2019 organizace obdržela finanční prostředky na účelový znak 33049 na rozvojový program Podpora 
odborného vzdělávání na období 1. – 8. měsíce roku 2019.   

Organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč 246.494,00. Finanční prostředky byly účelově určeny na 
podporu odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání středního odborného školství. Na základě žádosti 
byly podpořeny tyto obory vzdělání: Truhlář, Obráběč kovů a Mechanik seřizovač. Přidělená dotace byla určena 
na mzdové prostředky a příslušené zákonné odvody a tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb s datem použití 
od 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019. Finanční prostředky z rozvojového programu byly použity na daný účel a byly zcela 
vyčerpány. 

Rozvojový program bylo nutné do 15. 1. 2020 vyúčtovat na základě předloženého formuláře.  

Celková výše finančních prostředků účelového znaku 33049 byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly 
odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. 
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ÚZ 33076 – rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických 
pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019 

Na základě rozhodnutí a usnesení rady kraje byly organizaci v roce 2019 přiděleny finanční prostředky na realizaci 
rozvojového programu „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků MŠ, 
ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD“.  

Účelem dotace bylo navýšit nenárokové složky platů pedagogickým pracovníkům. Organizace obdržela finanční 
prostředky v celkové výši Kč 368.447,00 včetně zákonných odvodů a tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb, 
z toho Kč 270.917,00 bylo určeno závazným ukazatelem na platy pedagogických pracovníků. Z celkové částky 
dotace byla zpět vrácena zřizovateli částka Kč 266,00 z důvodu snížení odvodu na sociálním pojištění o 0,2 % 
s platností od 1. 7. 2019. 

Finanční prostředky byly čerpány na daný účel, a to formou odměn pedagogickým pracovníkům. 

ÚZ 33077 – rozvojový program Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování regionálního 
školství 

V září 2019 byla organizaci zřizovatelem přidělena dotace na finanční pokrytí nákladů spojených s personálním 
zajištěním přímé pedagogické činnosti učitelům základních a středních škol i konzervatoří vyplývající z navýšení 
počtu úvazků pedagogických pracovníků nad limit počtu pedagogických pracovníků stanovený krajskými 
normativy ve výši Kč 476.812 včetně zákonných odvodů a tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb. Limit počtu 
pracovníků byl stanoven na období září–prosinec na 0,8476.  

Z celkové částky dotace bylo čerpáno celkem Kč 385.175,66. Vratka dotace činila Kč 91.636,34. Skutečně 
vykázané úvazky k 30. 9. 2019 byly nižší, než byly uvedeny v žádosti o dotaci v květnu 2019. 

Dotace byla čerpáno v souladu s podmínkami rozvojového programu. 

ÚZ 205 - účelové prostředky určeny na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zřizovatel) 

V roce 2019 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši Kč 430.000,00.  

Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizaci činily Kč 1.096.831,00.  

Odpisy ve výši Kč 653.508,80 byly odpisy z investičního transferu a o tuto částku nebyl vytvořen investiční fond. 
Částka Kč 4.952,20 byla dokryta z provozních nákladů organizace. Částka Kč 8.370 byla kryta z doplňkové činnosti. 

Závazný ukazatel byl v roce 2019 ve výši Kč 430.000,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání 
od rozpočtovaného ukazatele. 

ÚZ 144 – účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 

Cílem účelového příspěvku bylo podpořit zájem o vzdělávání ve střední škole a motivovat žáky k dosahování 
kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání. Pro školní rok 2018/2019 bylo možné vyplácet prospěchové 
stipendium žákům 1. a 2. ročníku podporovaného oboru vzdělání, kterým byl Moravskoslezským krajem stanoven 
obor 23-45-L//01 Mechanik seřizovač. 
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Organizace na výplatu stipendií obdržela částku ve výši Kč 68.500, -- s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 
8. 2019. Účelový příspěvek bylo možné využit na financování motivační i prospěchové složky stipendií na základě 
skutečného počtu žáku, kteří splnili podmínky pro vyplácení.  

Závazný ukazatel byl v roce 2019 ve výši Kč 68.500,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od 
rozpočtovaného ukazatele. 

ÚZ 144 – účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2019/2020 

Cílem účelového příspěvku je podpořit zájem o vzdělávání ve střední škole a motivovat žáky k dosahování 
kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání. Pro školní rok 2019/2020 bude možné vyplácet prospěchové 
stipendium žákům 1., 2. a 3. ročníku podporovaného oboru vzdělání, kterým byl Moravskoslezským krajem 
stanoven obor 23-45-L//01 Mechanik seřizovač. 

Organizace na výplatu stipendií obdržela částku ve výši Kč 223.000,00 s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 
31. 8. 2020. Účelový příspěvek bude možné využit na financování motivační i prospěchové složky stipendií na 
základě skutečného počtu žáku, kteří splnili podmínky pro vyplácení.  

V roce 2020 proběhne ze strany zřizovatele šetření k průběžnému čerpání účelového příspěvku a na základě 
nových skutečností budou poskytnuty další finanční prostředky k pokrytí nákladů na stipendia do konce školního 
roku 2019/2020.  

ÚZ 131 – účelové prostředky na řešení dopadů optimalizace sítě škol a udržení dostupnosti vzdělávání  

V roce 2019 byly organizaci přiděleny finanční prostředky v celkové výši Kč 776.000,00 na udržení dostupnosti 
vzdělávání na základě žádosti organizace. Zřizovatel po prověření platové inventury a finanční rozvahy rozhodl o 
mimonormativním dofinancování organizace. 

Prostředky byly určeny na platy ve výši Kč 570.588,00, a zákonné odvody včetně tvorby fondu kulturních a 
sociálních potřeb ve výši Kč 205.412 s dobou použitelnosti do 31. 12. 2019. 

Dotace byla k 31. 12. 2019 vyčerpána v plné výši, tj. Kč 776.000,00. 

ÚZ 136 – účelový příspěvek na pilotní ověření programu „YES, I DO“ 

Program „YES, I DO“ reaguje na potřebu vybavit pracovní sílu Moravskoslezského kraje jazykovými 
kompetencemi, které odpovídají potřebám současného globalizovaného světa.  

Cílem programu je zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka na všech stupních vzdělávacího systému, jak v rámci 
regionálního školství, tak i mimo něj a zároveň zvýšit kompetence pracovní síly v Moravskoslezském kraji v 
anglickém jazyce.  

Pro školu bylo na realizaci programu přiděleno Kč 76.000,00 s časovou použitelností do 31. 12. 2021. 

K 31. 12. 2019 bylo čerpáno Kč 26.850,70. 
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ÚZ 137 – účelový příspěvek na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích  

 

Finanční prostředky jsou určené na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích. Příspěvek je 
určen na úhradu mzdových výdajů rodilého mluvčího. Časová použitelnost finančních prostředků byla stanovena 
od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. Pro organizaci bylo vyčleněno Kč 108.000,00. 

Organizace zahájila čerpání dotace od září roku 2019. 

ÚZ 33063 – účelové prostředky na projekt OPVV „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství“ na projekt – Šablony pro SŠ a VOŠ II 

V roce 2019 organizace podala žádost o podporu projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II 
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP s názvem projektu: Šablony pro SŠ II. Projekt byl schválen v celkové 
výši Kč 970.053 a v měsíci listopadu 2019 organizace obdržela zálohovou platbu ve výši Kč 970.053,00.  

Projekt je zaměřen na osobní profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. 

V roce 2019 bylo z dotace celkem čerpáno Kč 196.510,00. Finanční prostředky jsou použitelné k financování 
projektu do 31. 8. 2021. 

ÚZ 33063 – účelové prostředky na výdaje spojené s realizaci klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů 
a výsledků projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ 

V roce 2018 se organizace stala partnerem s finančním příspěvkem ve výši Kč 8.434.590,71 (částka 95 % 
z celkových způsobilých výdajů na projekt) v projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“. 
Projekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, který 
analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na 
vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I. V průběhu tří 
let, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 se projekt zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických 
oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu 
práce, a to u absolventů středních i základních škol. 

V roce 2019 bylo z dotace čerpáno celkem Kč 3.226.665,90.  

ÚZ 253 – účelové prostředky na výdaje spojené s realizaci klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a 
výsledků projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ 

V roce 2018 se organizace stala partnerem s finančním příspěvkem ve výši Kč 443.925,83 (částka odpovídá 5 % 
z celkových způsobilých nákladů na projekt) v projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“. 
Projekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, který 
analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na 
vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I. V průběhu tří  

let, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 se projekt zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických 
oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu 
práce, a to u absolventů středních i základních škol. 
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V roce 2019 bylo z dotace čerpáno celkem Kč 169.824,49. 

 

VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI  

Rozpis závazných ukazatelů v roce 2019: 

a) ÚZ 1 – provozní náklady Kč 2.885.000, -- 

b) ÚZ 205 – účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM Kč 430.000, -- 

c) ÚZ 144 – účelově určeno na financování stipendií ve školním roce 2018/2019 Kč 68.500, -- 

d) UZ 144 – účelově určeno na financování stipendií ve školním roce 2019/2020 Kč 223.000, -- 

e) ÚZ 131 – účelově určeno na řešení optimalizace sítě škol  

                      a udržení dostupnosti středního vzdělávání Kč 776.000, -- 

f) ÚZ 136 – účelový příspěvek na pilotní ověření programu „YES, I DO“ Kč 76.000, -- 

g) ÚZ 137 – účelové prostředky na podporu výuky anglického jazyka  

                     zapojením rodilých mluvčích Kč 108.000, -- 

h) ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání    Kč 22.829.751, --   

ch) ÚZ 33049 – rozvojový program Podpora odborného vzdělávání Kč 246.494, -- 

i) ÚZ 33076 – rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 

                         v odměňování pedagogických pracovníků SŠ Kč 368.447, -- 

j) ÚZ 33077 – rozvojový program Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny 

                         systému financování regionálního školství Kč 476.812, --  

k) ÚZ 253 – účelové prostředky na projekt „Odborné kariérové a polytechnické 

                     vzdělávání v MSK“    Kč 85.000, -- 

l) ÚZ 33063 – účelové prostředky na projekt „Odborné kariérové a polytechnické 

                     vzdělávání v MSK“    Kč 1.615.000, -- 

m) ÚZ 33063 – účelové prostředky na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ II“ Kč 970.053, -- 

 

Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2019 činil Kč 31.158.057,00. 
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Výnosy z vlastní činnosti v roce 2019 činily Kč 378.688,37. 

Největší část výnosů z vlastní činnosti zaujímá položka výnosy z prodeje služeb ve výši Kč 261.139,00, a ta se 
skládá z výnosů za ubytování na domově mládeže ve výši Kč 197.643,00, z výnosů ze služeb za výpůjčku 
nemovitosti (Pedagogicko-psychologická poradna) ve výši Kč 60.208, z výnosů za produktivní práci žáků ve výši 
Kč 1.583,00, a z ostatních výnosů z prodeje služeb za opisy vysvědčení ve výši Kč 1.705,00. Dalšími v pořadí byly 
výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč 13.730,00, dále pak výnosy z prodeje majetku ve výši Kč 8.181,00 a 
výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 4.420,00. Finanční výnosy dosáhly v roce 2019  celkové částky výši Kč 
91.218,37, kterými jsou úroky bankovního účtu ve výši Kč 85.401,17 a kurzové zisky ve výši Kč 5.817,20.   

Oproti roku 2018 vzrostly výnosy z vlastní činnosti v roce 2019 cca o Kč 42 tis., toto zvýšení bylo zapříčiněno 
především nárůstem úrokových sazeb na bankovních účtech.  

Celkově byly výnosy z vlastní činnosti v roce 2019 srovnatelné s výnosy v roce 2018.  

NÁKLADY V HLAVNÍ ČINNOSTI  

Celkové náklady organizace v roce 2019 v hlavní činnosti činily Kč 33.588.376,73. 

Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, 
včetně zákonných sociálních nákladů a jiného sociálního pojištění (tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb, 
stravování zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, pracovní 
lékařské prohlídky, školení a vzdělávání zaměstnanců) v celkové výši Kč 26.266.485,20 

Z provozních nákladů se pak mezi nejvyšší řadí náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč 
2.418.883,37 (nákup učebních pomůcek, vybavení odborné učebny CAD/CAM novou výpočetní technikou, 
vybavení dílny měření pro odborný výcvik, nákup nářadí a ostatní majetek patřící do kategorie dlouhodobého 
drobného majetku), ostatní služby ve výši Kč 1.450.790,52 (služby pošt, telefonní poplatky, internet, nájemné, 
programové vybavení, přepravné, likvidace odpadů, bankovní poplatky, propagace, inzerce, revize a odborné 
prohlídky, praní prádla, srážková voda, pobytové náklady v rámci projektu ERASMUS+ a ostatní služby), odpisy 
dlouhodobého majetku ve výši Kč 1.088.461,00, další položkou nákladů jsou spotřeba energií ve výši Kč 
940.486,76 (teplo, elektrická energie, vodné a stočné), jako další v pořadí se umístila spotřeba materiálu ve výši 
Kč 932.011,27 (pracovní obuv a oděv pro žáky, knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro výuku – nářadí, 
nástroje, materiál pro cvičné práce, majetek evidovaný na podrozvahové evidenci, čistící prostředky, hygienické 
a toaletní potřeby, kancelářské potřeby, tonery, oleje a mazadla a materiál na opravy a udržování majetku, režijní 
materiál), mezi další patří ostatní náklady z činnosti ve výši Kč 246.041,00 (náhrady členům maturitní komise, 
poplatky za lékařské prohlídky žáků, poskytovaná stipendia), dále pak cestovné ve výši Kč 135.782,00, pak položka 
opravy a udržování ve výši Kč 81.095,45 (opravy a udržování nemovitého a movitého majetku, ostatní opravy a 
údržba spojená s provozem organizace), mezi další patří, daň z příjmů ve výši Kč 16.226,25 (jedná se o srážkovou 
daň z úroku na běžném účtu), kurzové ztráty ve výši Kč 10.589,33, dále tvorba fondů ve výši Kč 2.481,00 (tvorba 
investičního fondu z prodeje dlouhodobého majetku) a změna stavu zásob vlastní výroby ve výši Kč -956,42. 

Ve srovnání s rokem 2018 byly celkové náklady v roce 2019 v hlavní činnosti vyšší o cca Kč 5. 529,90 tis vyšší. 

Oproti roku 2018 byl v roce 2019 výraznější nárůst zaznamenán u mzdových nákladů o Kč 2.601,21 tis. a s nimi 
zvýšení nákladů na zákonné sociální pojištění o Kč 236,46 tis. Další nárůst výrazný nárůst byl zaznamenán u 
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nákladů z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč 1.822,35, dále nárůst u položky ostatní služby ve výši Kč 
589,51 a nárůst u spotřeby materiálu o Kč 218,99 tis. 

Výrazný nárůst nákladů u mzdových nákladů zapříčiněn změnou novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení 
platových tarifů od 1. 1. 2019 pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance s vazbou na nárůst nákladů na 
zákonné sociální pojištění. Hlavním důvodem pro nárůst celkových nákladů organizace mělo získání finančních 
prostředků z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, kde organizace působí jako partner 
s finančním příspěvkem. Tento projekt byl počátkem roku 2018 schválen a zahájen 2. 7. 2018. Aktivity spojené 
s projektem se promítly nejvýrazněji do nákladů u spotřeby materiálu, nákladů ostatní služby a nákladů 
z dlouhodobého drobného majetku. 

Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedocházelo k 
nehospodárnostem. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

V roce 2019 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši Kč 
100.938,63. Výsledek hospodaření byl vytvořen z hlavní činnosti ve výši Kč 43.437,63 a z doplňkové činnosti ve 
výši Kč 57.501,00. 

Rozbor výsledku hospodaření a jeho krytí: 

1) Hlavní činnost – výsledek hospodaření Kč 43.437,63 se skládá: 
-  Kč 43.437,63 – z úroků z bankovního účtu 

2) Doplňková činnost – výsledek hospodaření Kč 57.501,00 se skládá: 
- Kč      1.496,00 – přezkoušení svářečů 
- Kč      6.332,00 - pořádání kurzů 
- Kč    31.855,00 – pronájem ostatní  
- Kč    18.318,00 – pronájem cvičebny 
- Kč       -500,00 – hostinská činnost 

Finančně krytý výsledek hospodaření budeme převádět do rezervního fondu a fondu odměn. 

Krytí výsledku hospodaření: Kč 100.938,63 kryto hotovými penězi. 

2. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT 

Mzdové náklady každoročně představují největší položku z celkových nákladů v organizaci.  

Na základě rozpisu přímých výdajů pro rok 2019 byly organizaci v měsíci dubnu přiděleny na mzdové prostředky 
celkem Kč 16.263.831,00. Z těchto prostředků organizace vyčlenila částku Kč 133.000,00 na ostatní platby za 
provedenou práci. Celkové neinvestiční výdaje činily Kč 22.316.583.  

V listopadu došlo k úpravě rozpočtu a stávající rozpočet byl v konečné fázi navýšen o celkovou částku Kč 
513.168,00. Závazný ukazatel prostředků na platy po úpravě rozpočtu činil Kč 16.411.522,00 a závazný ukazatel 
ostatní platby za provedenou práci činil Kč 230.000,00. Celkové neinvestiční výdaje pro rok 2019 byly stanoveny 
na konečnou výši Kč 22.829.751,00. 
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Financovaná podpůrná opatření uvedená ve výkaze R 44–99: 

Asistent pedagoga – výše úvazku 0,75 – celkový počet zaměstnanců 1 ve třídě, ve které se vzdělává žák se 
zdravotním postižením. 

Pedagogická intervence ve škole 3 hodiny týdně. 

Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků 
od rozpisu přímých výdajů pro rok 2019. 

V roce 2019 měla organizace na financování platů k dispozici ještě finanční prostředky z rozvojových programů, 
které jsou detailněji popsány v kapitole 2. Čerpání účelových dotací. 

V roce 2019 se v organizaci uskutečnila zahraniční cesta v rámci projektu ERASMUS + do Rakouska – Vídně. 
V rámci projektu s názvem „Mechatronik na moderním trhu práce“ vyjelo na odbornou stáž k zahraničním 
partnerům 8 žáků z oboru Mechanik seřizovač včetně jednoho doprovodného pedagogického pracovníka. 

Mobilita trvala 14 dní. Odborná stáž byla zaměřena na znalostí žáků ve špičkových zahraničních firmách 
s moderními technologiemi. Žáci si zdokonalili jazykovou vybavenost a komunikaci v cizím jazyce. Poznali nový 
přístup k práci, nové technologie a fungování velkých zahraničních firem.  

Průměrný plat všech pedagogických pracovníků v roce 2019 ze všech zdrojů financování, které měla organizace 
k dispozici, činil Kč 38.445,00, u ostatních nepedagogických zaměstnanců Kč 22.460,00. 

Celkový přepočtený stav zaměstnanců činil 42,9694 osob, z toho 32,2027 tvořili pedagogičtí pracovníci a 10,7667 
nepedagogičtí pracovníci.  

Limit počtu zaměstnanců z ÚZ 33353 byl zřizovatelem stanoven na 40,41 osob. Limit počtu pracovníků z ÚZ 33353 
byl dodržen. 

Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke zvýšení průměrného platu u pedagogických pracovníků cca o Kč 5.534,00 a u 
nepedagogických pracovníků cca o Kč 2.678,00. 

3. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 

Informace o nemovitém majetku ve správě organizace 

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace dostala na základě zřizovací listiny do správy k vlastnímu 
hospodářskému použití movitý i nemovitý majetek. Nemovitým majetkem je budova školy, budova domova 
mládeže a budova CNC dílny. 

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku 

Na údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku bylo v roce 2019 použito celkem Kč 81.095,45.  

Byly provedeny následující opravy: opravy vodovodního potrubí, oprava elektroinstalace, oprava výpočetní 
techniky, opravy ložisek, oprava čerpadla, oprava vrtačky, CNC frézovacího centra, soustruhu apod. 
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Dále se jednalo o běžné opravy a udržovací práce vyplývající z každodenního provozu, které si organizace provádí 
svépomocí. 

V roce 2019 proběhla v organizaci investiční akce s názvem: SŠP Krnov – stavební úpravy a změna užívání části 
2.NP objektu“, která byla rozdělena do dvou etap na stavební část a část vybavení interiéru. Investiční akcí byly 
provedeny udržovací práce, které spočívaly v modernizaci stávajících prostor a ve vybudování nové IT učebny v 
prostorech stávající učebny svařování. Vzhledem k charakteru stavby se jednalo o změnu dokončené stavby a o 
stavbu trvalou. Řešená část stejně jako celá budova školy slouží k výuce osob. Nově vybudovaná IT učebna byla 
dříve využívána jako učebna pro svařování. Nový účel učebny pro IT je podobného charakteru, ale s menšími 
nároky na úpravu vnitřního prostředí a ochranu osob. Nová učebna IT je vytápěna stávajícím otopných tělesem, 
které zůstalo a bylo nově přidáno jedno nové otopné těleso o stejné velikosti. Elektroinstalace byla provedena 
zcela nově. Nová je i podlahová krytina – antistatické PVC. Učebna byla odhlučněna od sousedící kovoobráběcí 
dílny novou předsazenou stěnou, postavenou ze strany dílny – předsazená SDK konstrukce. Nová učebna byla 
vybavena novým nábytkem.  

Realizací akce došlo k modernizaci stávajících prostor a vybudování nové IT učebny. Investiční akce byla započata 
v červnu a ukončena v listopadu 2019. Hodnota investiční akce činila celkem Kč 2.958.759,54 včetně 
projektových prací a byla hrazena z vlastních finančních prostředků, které měla organizace odloženy ve fondu 
investic. 

Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 

Pojištění majetku kraje svěřeného do správy organizaci je od 1. 1. 2011 řešeno uzavřením centrálních pojistných 
smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových 
organizaci s Českou spořitelnou a.s. 

V roce 2019 nedošlo k žádné pojistné události na majetku. 

Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise 

Inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena na základě vnitřní směrnice č. 1705, zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, na základě vyhlášky č.270/2010 a příkazu ředitele č. 1909.  

Termín provedení fyzické inventarizace byl k 31. 10. 2019, dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 
2019. Den zahájení inventarizačních prací byl stanoven k 7. 11. 2019, den ukončení inventarizačních prací byl 
k   27. 1. 2020. Inventarizace za rok 2019 proběhla dle stanoveného harmonogramu inventarizace a dle vydaného 
příkazu ředitele, a to vše v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném 
znění a vyhláškou č.270/2010.  

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019 je přílohou zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. 

Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku 

Uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná se 
zejména o pronájmy cvičebny, učebny, popř. nebytových prostor. Uzavřené smlouvy jsou zadávány do aplikace 
FaMa+ a jsou vždy při změně v aplikaci aktualizovány.  

V roce 2019 činily výnosy z pronájmu nemovitosti a nemovitých částí Kč 50.288,00 
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Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. 

4. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích: 

1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 
zprostředkování. 

2. Ubytovací služby. 

3. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 

4. Zámečnictví. 

5. Obráběčství. 

6. Truhlářství. 

7. Výroba a opravy čalounických výrobků. 

8. Pronájem majetku. 

9. Svářečské kurzy včetně přezkoušení. 

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

11. Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 

Celkové náklady v roce 2019 v doplňkové činnosti činily Kč 53.199,00. 

Největší podíl z celkových nákladů zaujímá položka mzdové náklady ve výši Kč 20.700,00, dále spotřeba energií 
ve výši Kč 16.321,00, mezi další se řadí odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 8.370,00, pak spotřeba materiálu 
ve výši Kč 3.576,00, odvody na zákonné sociální pojištění včetně zákonných sociálních nákladů a jiného sociálního 
pojištění (příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, zákonné úrazové pojištění zaměstnanců) ve výši Kč 
3.008,00, ostatní služby Kč 1.577,20 a jiné daně a poplatky ve výši Kč 500,00. 

Celkové výnosy v roce 2019 v doplňkové činnosti činily Kč 110.700,00. 

Největší část výnosů zaujímají výnosy z prodeje služeb ve výši Kč 60.412,00 (výnosy ze služeb souvisejících 
s pronájmem, ze vzdělávacích kurzů a z přezkoušení svářečů), dále pak výnosy z pronájmu ve výši Kč 50.288,00 
(z pronájmu movitých věcí, z pronájmu nemovitostí a jejich částí.  

Rok 2019 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč 
57.501,00.  

Rozbor jednotlivých okruhů doplňkové činnosti:   

Doplňková činnost Výnosy v Kč Náklady v Kč  Výsledek hospod. v Kč 

Pronájmy ostatní 45.120,00 13.265,00  +31.855,00 
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Pronájem cvičebny 29.820,00 11.502,00  +18.318,00 

Svářečské kurzy-přezkoušení 4.080,00 2.584,00  +1.496,00 

Vzdělávací kurzy 31.680,00 25.348,00  +6.332,00 

Hostinská činnost 0,00 500,00  -500,00 

Celkem 110.700,00 53.199,00  +57.501,00 

Ostatní okruhy doplňkové činnosti nebyly v roce 2019 provozovány z důvodu nulové poptávky. 

5. PENĚŽNÍ FONDY 

Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy. 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Výše fondu k 1. 1. 2019 byla Kč 364.871,55,00. Během roku organizace fond používá k časovému překlenutí 
rozdílu mezi náklady a výnosy.  

V roce 2019 byl do rezervního fondu převeden zlepšený výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši Kč 11.353,57. 
V roce 2019 nebyl rezervní fond čerpán. Výše rezervního fondu k 31. 12. 2019 činila Kč 376.225,12. Rezervní 
fond je finančně krytý. 

Fond odměn 

Výše fondu k 1. 1. 2019 byla Kč 201.394,00. 

Fond nebyl v roce 2019 čerpán. V roce 2019 byla do fondu odměn převedena část výsledku hospodaření za rok 
2018 ve výši Kč 30.000,00. Výše fondu odměn k 31. 12. 2019 činila Kč 231.394,00. Organizace jej ponechává 
jako rezervu pro případné překročení prostředků na platy. Fond odměn je finančně krytý. 

Fond investic 

Výše fondu k 1. 1. 2019 byla Kč 5.761.947,71  

V roce 2019 byl fond tvořen z odpisů v celkové výši Kč 442.434,70. Účelové dotace zřizovatele na krytí odpisů pro 
rok 2019 činila Kč 430.000,00. Částka ve výši Kč 7.482,50 byla kryta z doplňkové činnosti a částka ve výši Kč 
4.952,20 byla kryta z provozních prostředků organizace. 

Z fondu investic bylo v roce 2019 financováno: 

 nákup horizontální stolové frézky ve výši Kč 1.320.625,46. 
 nákup softwaru SolidWorks a SolidCAM ve výši Kč 77.621,50. 
 investiční akce s názvem: SŠP Krnov – stavební úpravy a změna užívání části 2.NP objektu v celkové výši 

Kč 2.904.763,54 
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V roce 2019 neobdržela organizace žádnou investiční dotace od svého zřizovatele. Příjmem do fondu investic byl 
v roce 2019 příjem z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku ve výši Kč 2.481,00 

Výše fondu k 31. 12. 2019 činila Kč 1.903.852,91. Fond investic je finančně krytý. 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Výše fondu k 1. 1. 2019 byla Kč 288.457,40.  

Celoroční příjem do fondu ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů činil Kč 
356.326,82.  

Fond organizace v roce 2019 využívala především formou příspěvku na stravování zaměstnanců, a to v celkové 
výši Kč 221.200,00.  

Dále z fondu byly kryty další aktivity: 

- na sport bylo celkem použito Kč 3.860,00 

- na dary zaměstnancům bylo celkem použito Kč 26.000,00 

- na kulturu Kč 2.720,00 

- na vitamíny Kč 24.610,00 

  Výše fondu k 31. 12. 2019 činila Kč 366.394,22. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý. 

6. POHLEDÁVKY 

Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky.  

Pohledávka odepsaná v roce 2006 výši Kč 11.668,70 je nadále vedena v podrozvahové evidenci organizace pro 
případ její úhrady.  

Účet 311: pohledávky za odběratele v celkové výši Kč 26.077,00 – jedná se o pohledávky za odběratele 
ve lhůtě splatnosti. 

Účet 314:  ostatní krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč 0,00. 

Účet 377: ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 7.284,56 – jedná se o úroky na bankovních účtech. 

Účet 381: náklady příštích období ve výši Kč 53.663,46 – jedná se o zaplacené zálohové platby na časopisy 
ve výši Kč 521,00, prodloužení licencí k softwarům Kč 37.008,46, nájem tlakových nádob ve 
výši Kč 284,00, školení v rámci projektu Šablony pro SŠ II ve výši Kč 15.850,00, které nákladově 
patří do roku 2020. 

Účet 388: dohadné účty aktivní ve výši Kč 5.788.278,71 – nedočerpané dotace s časovou použitelností 
v roce 2020 až 2021. 
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Žádné pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky s dobou splatnosti delší, než jeden rok organizace nemá. 

7. ZÁVAZKY 

Z celkového objemu závazků nemá organizace závazky po lhůtě splatnosti. 

Účet 321:  dodavatelé v celkové výši Kč 112.644,87, jedná se o závazky z obchodního styku ve lhůtě 
splatnosti. 

Účet 374: krátkodobé přijaté zálohy v celkové výši Kč 498.902,34 – jedná se o krátkodobé přijaté zálohy 
na ÚZ 144 - účelové prostředky na financování stipendií ve školním roce 2019/2020 ve výši Kč 
223.000,00 s časovou použitelností od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020, dále krátkodobé přijaté zálohy 
na ÚZ 136 – účelové prostředky na financování projektu YES, I DO ve výši Kč 76.000,00 s časovou 
použitelnosti do 31. 8. 2021 a krátkodobé přijaté na ÚZ 137 -  účelové prostředky na financování 
výuky anglického jazyka – rodilý mluvčí ve výši Kč 108.000,00 s časovou použitelnosti do 30. 6. 
2020, dále vratka dotace ÚZ 33076 – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků ve výši Kč 266,00 a vratka dotace ÚZ 33077 – Podpora financování 
ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování regionálního školství ve výši Kč 91.636,34. 

Účet 384: výnosy příštích období ve výši Kč 11.529,00 – zaplacené ubytování na domově mládeže žáky 
dopředu. 

Účet 378: ostatní krátkodobé závazky ve výši Kč 1.984,07 – příspěvky odborové organizaci ve výši Kč 
600,00 a srážková daň na bankovních účtech ve výši Kč 1.384,07. 

Účet 389: dohadné účty pasivní ve výši Kč 156.099 – jedná se o vytvořené dohadné položky na energie ve 
výši Kč 82.099,00 a dohadné položky na stipendia pro žáky ve výši Kč 74.000,00. 

Účet 472: dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši Kč 7.593.709,61 – přijatá záloha na projekt 
Šablony pro SŠ II ve výši Kč 970.053,00, přijatá záloha na projekt ERASMUS+ ve výši Kč 
654.825,86 a přijatá záloha na projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ 
ve výši Kč 5.968.830,75. 

Závazky související s vyúčtováním mezd za prosinec 2019 činily Kč 2.542.356,00. 

Další závazky organizace nemá. 
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Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace: 

 

1. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady celkem 42.832.358,90 Kč 1.325.115,57 Kč 

Výnosy celkem 42.850.764,65 Kč 1.506.249,72 Kč 

Výsledek hospodaření 18.405,75 Kč 181.134,15 Kč 

V roce 2019 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši 199.539,90 
Kč. Výsledek hospodaření byl tvořen v hlavní činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč 18.405,75 a 
v doplňkové činnosti také kladným výsledkem hospodaření ve výši 181.134,15 Kč. Výsledek hospodaření je 
částečně finančně krytý, a to do výše 169.476,12 Kč. Část výsledku hospodaření ve výši 30.063,78 je finančně 
nekryta. Nekrytí je způsobeno historickými chybami v FI. Organizace navrhuje, aby nekrytá část výsledku 
hospodaření nebyla přidělena do fondů. 

Organizace navrhuje převést zlepšený výsledek hospodaření takto: 

Fond odměn 29.000,00 Kč 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 140.476,12 Kč 

Výnosy z hlavní činnosti 

Výnosy z hlavní činnosti dosáhli téměř 42 mil. Kč. Významnou položku ve výnosech z hlavní činnosti tvoří výnosy 
z transferů ve výši Kč 37 mil. Kč, dále tržby za stravné žáků ve výši 2,8 mil. Kč a tržby za ubytování ve výši 957 tis. 
Kč.  Celkové výnosy z hlavní činnosti se zvýšily o téměř 8,9 % ve srovnání s rokem 2018.  

Náklady v hlavní činnosti 

Náklady z hlavní činnosti činí 42,8 mil. Kč. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají mzdové náklady ve výši 
20,6 mil. Kč. Další významnou položkou v nákladech hlavní činnosti je spotřeba energií ve výši 2,3 mil. Kč, 
spotřeba materiálu ve výši 3,9 mil. Kč, opravy a udržování majetku         ve výši 1,9 mil. Kč, odpisy majetku ve výši 
1,4 mil. Kč. Celkové náklady hlavní činnosti organizace se zvýšily o 9,3 % ve srovnání s rokem 2018. 
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Čerpání účelových dotací v roce 2019 

Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2019   

Účelový 
znak 

 Kč 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 25.444.841 

33076 Vyrovnání mezikrajových rozdílů 280.356 

33049 RP „Podpora odborného vzdělávání“ 181.160 

33077 Podpora ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RŠ 362.722 

1 Prostředky na provoz 5.184.000 

205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 1.024.000 

146 
Na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce „Podpora 
talentů – příspěvkové organizace MSK“ 

2.200 

253 Okap  50.000 

33063 Okap 950.000 

 Celkový příspěvek  33.479.279 

 
 
ÚZ 1 – provozní náklady 
Naše organizace obdržela v roce 2019 účelové prostředky ve výši 5.184.000 Kč na provoz. Přidělené prostředky 
byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly plně vyčerpány dle stanoveného účelu s maximální úsporností a 
efektivností. Nedostatečná výše prostředků na provozní náklady byla doplněna o prostředky z vlastních zdrojů. 
 
ÚZ 205 – účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 
V roce 2019 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši   1.024.000 Kč v hlavní 
činnosti. Tyto prostředky byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly beze zbytku vyčerpány dle stanoveného 
účelu. 
 
ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání 
Organizace hospodařila v roce 2019 s příspěvkem 25.444.841 Kč na přímé náklady na vzdělávání z toho na platy 
17.903.458 Kč, na ostatní osobní náklady 644.600 Kč, zákonné odvody         6.305.657 Kč, na základní příděl do 
FKSP 358.069 Kč a na ONIV 233.057 Kč. Přidělené prostředky byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly vyčerpány 
dle stanoveného účelu s maximální úsporností a efektivností.  
 
ÚZ 33076 – Vyrovnání mezikrajových rozdílů  
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Organizace získala peněžní prostředky ve výši 280.356 Kč z toho na platy 206.144 Kč pro pedagogické pracovníky 
na osobní hodnocení a odměny k použití do 31.12.2019 a byly vyčerpány a použity v souladu se stanoveným 
účelem na platy, zákonné odvody a FKSP. 
 
ÚZ 33049 – rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání “ 
V roce 2019 jsme hospodařili s prostředky ve výši 181.160 Kč. Prostředky organizace získala na podporu 
tradičního oboru Mechanizace a služby. Prostředky byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly vyčerpány a 
použity v souladu se stanoveným účelem na platy, zákonné odvody a FKSP. 
 
ÚZ 33077 – Podpora ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RŠ 
Organizace hospodařila v roce 2019 s příspěvkem 362.722 Kč z toho na platy 267.100 Kč, zákonné odvody 90.280 
Kč, na základní příděl do FKSP 5.342 Kč. Původně organizace dostala 491.027 Kč, bohužel nebylo možné vyčerpat 
celý příspěvek při dodržení stanoveného účelu čerpání a organizace vrátila 128.305 Kč. Přidělené prostředky byly 
určeny k použití do 31.12.2019 a byly vyčerpány dle stanoveného účelu s maximální úsporností a efektivností.  
 
ÚZ 146 – Na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce „Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“ 
 
Účelový neinvestiční příspěvek poskytnutý škole za úspěchy v krajských kolech soutěží zařazených MŠMT do 
Programu Excelence a je určen na zlepšení podmínek práce s talenty, např. nákup učebních pomůcek. Příspěvek 
má časovou použitelnost do 31.02.2020. V roce 2019 nebyl vyčerpán. 
 
ÚZ 253, 33063 - Okap 
Organizace je od 2.7.2018 zapojena do tzv. projektu OKAP, což je zkratka pro projekt Odborné, kariérové a 
polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Organizace obdržela prostředky na realizaci projektu ve výši 
1.000.000 Kč. Jsou vykazovány pod ÚZ 33063 (95 %) a pod ÚZ 253 (5 %). S použitelností do 31.8.2021. 
 

2. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT 

 

Prostředky na platy hlavní činnosti v roce 2019 činily 17.903.458 Kč a prostředky na ostatní osobní náklady byly 
644.600 Kč (jen přímé náklady na vzdělávání). Organizace v rámci různých rozvojových programů navýšila 
prostředky na platy o dalších 606.450 Kč.  Organizace použila fond odměn ve výši 197,8 tisíc Kč. Průměrný výdělek 
v roce 2019 činil u pedagogických pracovníků 33.225 Kč a u nepedagogických pracovníků činil 20.357 Kč. Výše 
uvedené prostředky byly k použití do 31.12.2019 a byly zcela vyčerpány.  

3. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 

 

Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření 

Nemovitým majetkem Střední školy automobilní, Krnov, příspěvkové organizace je osm budov a oplocení školy 
v celkové účetní hodnotě 30.502,36 tis. Kč a 12 pozemků v účetní hodnotě 1.276 tisíc Kč. 

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok 2019 
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V roce 2019 bylo na opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku čerpáno celkem 1,15 mil. Kč. Byly opraveny 
zdi a obložení kolem postelí na pokojích na DM A. Byl opraven obklad na chodbách dílen. Na DM C byly nově 
vymalovány chodby. Došlo k opravě kabinetu TV včetně sociálního zázemí. Byla kompletně opravena internetová 
síť, opraven a přestěhován server na správu. Opravy byly drobnějšího charakteru.  

Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 

Pojištění majetku je řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého nemovitého, 
movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. V průběhu roku 2019 došlo 
k zaplavení sklepů na Opavské 49 vodou z prasklé přívodní trubky ve vlastnictví firmy KVAK. Byly provedeny 
sanační a vyklízecí práce k nápravě škody. Byly proplaceny pojišťovnou ve výši 216 tisíc Kč. 

Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise 

Termín provedení fyzické inventarizace byl k 31.12.2019 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku 
a pohledávek příspěvkové organizace. O provedené inventarizaci byla vyhotovena závěrečná inventarizační 
zpráva. K provedené inventarizaci jsou doloženy úplné a průkazné inventurní soupisy, které byly vyhotoveny 
dílčími inventarizačními komisemi po provedených fyzických a dokladových inventurách. Byla provedena 
rekapitulace stavu inventarizovaných účtů, respektive srovnání konečných stavů účtů k 31.12.2019 v účetnictví 
se stavy účtů zjištěnými při inventarizaci. Při inventarizaci nebyly shledány rozdíly a ani hrubé závady 
v hospodaření se svěřeným majetkem. V dílčích zápisech bylo konstatováno, že s majetkem je hospodárně 
zacházeno. 

Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku 

Smlouvy uzavřené v roce 2019 o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a 
jedná se zejména o pronájmy tělocvičen. Škola spravuje byt, který je pronajat na základě smlouvy uzavřené na 
jeden rok. Tato smlouva je před uplynutím ročního období v případě zájmu a potřeby obnovována. Ceny za 
pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. 

4. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

Tak jako v předchozích letech, byla vedle hlavní činnosti, realizována v roce 2019 rozsáhlá doplňková činnost. 
Naše příspěvková organizace provozovala doplňkovou činnost na základě povolených vymezených okruhů 
zřizovatelem ve zřizovací listině.  

Jedná se o tyto okruhy doplňkové činnosti povolené ve zřizovací listině: 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 
zprostředkování 

 Hostinská činnost 
 Provozování autoškoly 
 Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol         a školských 

zařízení zřízených krajem, obcí, svazkem obcí, soukromým subjektem nebo církví 
 Svářečské kurzy včetně přezkoušení  
 Ubytovací služby 



Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 

 

 

Strana  74  

 

 Pronájem majetku 

Na základě těchto uvedených, zřizovatelem povolených okruhů činností a na základě platných živnostenských 
listů, provozovala naše příspěvková organizace v roce 2019 následující doplňkové činnosti: 

 Ubytovací služby na domovech mládeže přineslo organizaci výnosy ve výši 22.956,54 Kč a vznikly náklady 
ve výši 15.426,63 Kč, zisk činí 7.529,91 Kč. V průběhu roku 2019 naše organizace zajišťovala ubytování a 
stravu v měsíci březnu pro účastníky akce mistrovství – hokej – žáci a v měsíci dubnu pro účastníky 
soutěže TJ Lokomotiva Krnov, z. s.  Organizace očekává podobný výnos i v dalších letech. 

 Hostinská činnost ve školní jídelně zajistila organizaci v roce 2019 výnos                                         ve výši 
598.437,76 Kč a náklad byl ve výši 579.000,79 Kč, což přineslo zisk ve výši 19.436,97 Kč. V průběhu roku 
2019 odebíralo stravu několik subjektů pravidelně a také jsme zajišťovali stravu pro účastníky akcí 
ubytovaných u nás na domovech mládeže. Organizace očekává obdobný výnos i dalších letech. 

 Pronájem majetku – organizace pronajímá dvě tělocvičny. Tato činnost přinesla organizaci zisk ve výši 
66.987,30 Kč. Dále organizace pronajímala v roce 2019 jeden školnický byt, což přineslo hospodářský 
výsledek ve výši 13.649,97 Kč a pronájem prostor pro 4 nápojové a stravovací automaty, pronájem 
trafostanice přinesl zisk ve výši 25.405,30 Kč. Organizace očekává obdobný výnos i dalších letech. 

 Pořádání svářečských kurzů včetně přezkoušení – zisk činil 47.412,89 Kč. V průběhu roku 2019 se konaly 
různé druhy svářečských kurzů a přezkoušení. V dalších letech očekáváme obdobný vývoj. 

 Provoz autoškoly – organizace svým žákům, jimž se nepodařilo složit zkoušky v řádném termínu, 
poskytuje v rámci této doplňkové činnosti další povinné hodiny jízd a teorie tak, aby se jim podařilo složit 
zkoušku úspěšně v dalším termínu. Tato činnost organizaci přinesla zisk ve výši 711,81 Kč. Organizace 
nepředpokládá žádné výkyvy ve výnosech z této činnosti. 

V doplňkové činnosti celkový objem výnosů v roce 2019 činil 1.506.249,72 Kč a náklady činily 1.325.115,57 Kč. 
Hospodářský výsledek byl kladný ve výši 181.134,15 Kč. K provozování doplňkové činnosti byly využívány volné 
kapacity prostor příspěvkové organizace. Výnosy z doplňkové činnosti sloužily k úhradě nákladů hlavní činnosti a 
k vytvoření zlepšeného hospodářského výsledku. Využívání kapacit k provozování doplňkové činnosti bylo 
organizováno tak, aby provozované aktivity nenarušily chod hlavní činnosti, a to nejen v oblasti výuky, ale také 
v oblasti volnočasových aktivit žáků v rozsahu požadavků ubytovaných žáků na domově mládeže a dalších žáků 
naší školy v zájmových aktivitách. 

5. PENĚŽNÍ FONDY 

 

Naše příspěvková organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy: 

Fond odměn  
Stav prostředků na fondu odměn k 01.01.2019 činil 230 tis. Kč. V roce 2019 byl fond odměn navýšen o příděl 
z kladného výsledku hospodaření ve výši 29.000 Kč. Fond odměn byl čerpán na odměny ve výši 197.854 Kč. 
K 31.12.2019 byl stav na účtu 61.146 Kč. Fond odměn je finančně krytý.    
Fond kulturních a sociálních prostředků 
Stav prostředků na FKSP k 01.01.2019 činil 691.939,93 Kč. Tvorba v průběhu roku 2019 činila    381.566,24 Kč. 
FKSP byl tvořen základním přídělem z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Použití 
fondu bylo v souladu s kolektivní smlouvou. Čerpání FKSP bylo 411.574,05 Kč, spočívalo v prostředcích na 
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stravování, rekreaci, kulturu, tělovýchovu a sport, peněžní a nepeněžní dary a další aktivity. Konečný stav fondu 
k 31.12.2019 byl 661.932,12 Kč. Fond je plně finančně krytý. 

Fond investic 

Stav prostředků fondu investic k 01.01.2019 činil 7.778.133,80 Kč. Přírůstek fondu byl v průběhu roku 2019 
tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 1.055.017 Kč. Došlo k převodu z rezervního fondu ve 
výši 260.000 Kč na investiční akci Nákup konvektomatu. V roce 2019 byl fond investic čerpán na pořízení 
konvektomatu do kuchyně školní jídelny ve výši 486.604,63 Kč. Stav fondu investic k 31.12.2019 byl 7.457.259,56 
Kč. Fond je finančně krytý. 

Rezervní fond 
Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření k 01.01.2019 činil 520.080,50 Kč. V průběhu roku 
byl tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 260.401,73 Kč. V roce 2019 došlo k posílení fondu investic 
se souhlasem zřizovatele ve výši 260.000 Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k chybě při stanovení, zdali je výsledek 
hospodaření 2016 finančně krytý, byl do fondu přidělen zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 
240.116,96 Kč, tento příděl nebyl zcela finančně krytý, a to ve výši 143.394,40 Kč. V roce 2018 byl tento fond 
zcela krytý, a to peněžními prostředky do výše 376.686,10 Kč a krátkodobými pohledávkami ve výši 143.394,40 
Kč. V roce 2019 bylo organizaci umožněno napravit chybu minulých let, a to takto o tuto částku ve výši 
143.394,40 Kč byl snížen FI. Peněžní prostředky z FI byly převedeny do rezervního fondu.  

Stav k 31.12.2019 byl 520.482,23 Kč a je plně finančně krytý. 

Stav rezervního fondu z ostatních titulů byl k 01.01.2019 23.829,85 Kč.  Stav rezervního fondu z ostatních titulů 
byl na konci roku 201 ve výši 23.829,85 Kč. Tento fond je zcela finančně krytý. 

6. POHLEDÁVKY 

 

Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávky k 31.12.2019 byly 
v celkové výši 5.454.095,47 Kč. Jde o krátkodobé pohledávky plynoucí z vystavených faktur, poskytnutých záloh 
za energie, časového rozlišení a dohadných účtů aktivních. Po lhůtě splatnosti pohledávky nemáme. 

7. ZÁVAZKY 

 

V závazcích měla organizace k 31.12.2019 dodavatelské faktury ve výši 10.554.663,54 Kč. Po lhůtě splatnosti 
nemá organizace žádný závazek. Podstatnou měrou se na tomto čísle podílejí dlouhodobé přijaté zálohy na 
transfery ve výši 7 mil. Kč. Ostatní závazky jsou krátkodobého charakteru např. vůči dodavatelům, přijaté zálohy, 
dohadné účty apod. 
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K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

V současné době probíhá udržitelnost krajského projektu Podpora výuky CNC obrábění v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Jedná se o investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení 
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Cílem projektu je zvýšení kvalifikační 
úrovně absolventů s jejich uplatněním na CNC stojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, 
modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání. 

Škola realizuje v rámci Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje a Implementace 
krajských akčních plánů I svůj podíl na krajském projektu na podporu odborného vzdělávání, 
kariérového poradenství a polytechnického vzdělávání (OKAP). 

Škola úspěšně realizovala projekt ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
Šablony pro SŠ A VOŠ I., a nyní pokračuje v následné výzvě Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ A VOŠ II. 

Škola se rovněž měla zapojit do programu Erasmus+ v klíčové akci Projekty mobility osob v aktivitě 
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. 15 žáků a 2 pedagogové měli být na stáži 
v Miláně. Žádost o prodloužení termínu projektu byla schválena a bude realizována v následujícím 
školním roce. 

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a KVIC Nový Jičín se škola zapojila do realizace pilotního 
ověření programu Yes, I DO, jehož cílem je ověřit koncept modulárního vzdělávání učitelů angličtiny a 
učitelů nejazykových předmětů v angličtině, ověřit společnou přípravu učitelů na výuku odborného 
cizího jazyka a výuku CLIL a vytvořit síť škol, které se učí od sebe navzájem. 

Ke zlepšení strategického akčního plánování v rámci podpory Krajských akčních plánu škola zpracovala 
vlastní Školní akční plán na léta na období 2019 až 2021.  
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L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 
UČENÍ 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele pro Úřad práce – svařovací kurzy 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište: odborné vzdělávání pro veřejnost 

*Nehodící se škrtněte 

 

 

 



Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 

 

 

Strana  78  

 

Vzdělávací akce pro veřejnost: 

Název aktivity:  Termín realizace: 

Doškolování a přezkušování svářečů Po celý rok vyjma jarního nouzového stavu 

 

Vzdělávací akce pro žáky nad rámec pravidelné výuky: 

Název aktivity: Termín realizace: 

Seminář z anglického jazyka – příprava k maturitní 
zkoušce 

2x týdně 

Seminář z českého jazyka a literatury – příprava 
k maturitní zkoušce 

4x týdně 

Seminář z matematiky – příprava k maturitní zkoušce 7x týdně 

Seminář z účetnictví – příprava k maturitní zkoušce 2. pololetí 

Technický kroužek se zaměřením na CAD/CAM 2x měsíčně 

Programování a využití jednočipových mikropočítačů 1x týdně 

Seminář Textilní techniky  2 x měsíčně 

Programování s Raspberry PI a Arduino 1x týdně 

Kroužek robotiky a elektroniky 1 x měsíčně 

Seminář Základy psychologie a pedagogiky – 
příprava na VŠ 

1 x měsíčně 
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Klub deskových her 1x týdně 

Školní knihovna denně 7:05 – 7:50 a hlavní přestávka 

Posilování dle domluvy 

Konzultace poskytované žákům všemi vyučujícími ve 
všech předmětech 

1 x týdně 

 
 

M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

V současné době probíhá udržitelnost krajského projektu Podpora výuky CNC obrábění v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Jedná se o investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení 
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Cílem projektu je zvýšení kvalifikační 
úrovně absolventů s jejich uplatněním na CNC stojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, 
modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání. 

Škola realizuje v rámci Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje a Implementace 
krajských akčních plánů I svůj podíl na krajském projektu na podporu odborného vzdělávání, 
kariérového poradenství a polytechnického vzdělávání (OKAP). 

Škola úspěšně realizovala projekt ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
Šablony pro SŠ A VOŠ I., a nyní pokračuje v následné výzvě Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ A VOŠ II. 

Škola se rovněž měla zapojit do programu Erasmus+ v klíčové akci Projekty mobility osob v aktivitě 
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. 15 žáků a 2 pedagogové měli být na stáži 
v Miláně. Žádost o prodloužení termínu projektu byla schválena a bude realizována v následujícím 
školním roce. 

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a KVIC Nový Jičín se škola zapojila do realizace pilotního 
ověření programu Yes, I DO, jehož cílem je ověřit koncept modulárního vzdělávání učitelů angličtiny a 
učitelů nejazykových předmětů v angličtině, ověřit společnou přípravu učitelů na výuku odborného 
cizího jazyka a výuku CLIL a vytvořit síť škol, které se učí od sebe navzájem. 
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Ke zlepšení strategického akčního plánování v rámci podpory Krajských akčních plánu škola zpracovala 
vlastní Školní akční plán na léta na období 2019 až 2021.  

 

1. NOVĚ ZAHÁJENÉ PROJEKTY: 

 

Název 
projektu 

 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

 

Registrační 
číslo projektu 

 

Role školy/ŠZ 
v projektu – 
příjemce/partner 

(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 

 

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

 

Obsah/Cíle 
projektu 

 

Období 
realizace  

 

Podpora 
škol formou 
projektů 
zjednoduše
ného 
vykazování - 
Šablony pro 
SŠ a VOŠ II 

Operační 
program 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

CZ.02.3.68/0.0
/0.0/18_065/0
015020 

Příjemci 
 
970.053,00 
Kč 

 

Projekt je 
zaměřen na 
kombinaci 
následujících 
témat: 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků SŠ, 
vzájemná 
spolupráce 
pedagogů SŠ, 
klub pro žáky SŠ 
a doučování 
žáků SŠ 
ohrožených 
školním 
neúspěchem. 

09/2019 
12/2021 

 

Název 
projektu 

 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

 

Registrační 
číslo projektu 

 

Role školy/ŠZ 
v projektu – 
příjemce/partner 

(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 

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

Obsah/Cíle 
projektu 

 

Období 
realizace  
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Zkušenosti 
pro 
moderní 
trh práce 

Erasmus+ 2019-1-CZ01-
KA102-060098 

Příjemci 
 

32.213, - 
EUR 

Mobilita 
žáků a 
pracovníků v 
odborném 
vzdělávání a 
přípravě 

09/2019 
06/2021 

 

2. PROJEKTY JIŽ V REALIZACI: 

 

Název projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 

Operační program/Zdroj 
financování 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 

Role školy/ŠZ v projektu 
– příjemce/partner 

Partner s finančním příspěvkem 

Rozpočet projektu 8.878.516,54 Kč 

Obsah/Cíle projektu 

 

Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol a podpora spolupráce se 
zaměstnavateli. 

Období realizace 

 

7/2018-6/2021 
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N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ.  

 

1. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

Při škole působí Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při 
Střední škole průmyslové, Krnov, příspěvkové organizace, číslo organizace: 23-0078-3801, k 31. 8. 2020 
má organizace 3 členy a Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 
Výbor základní organizace SŠAMP Krnov, Opavská 49, číslo organizace: 23-0048-3801, k 31. 8. 2020 má 
organizace 5 členů. 

Škola každým rokem uzavírá s odborovou organizací kolektivní smlouvu, ve které upravuje platová 
práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti účastníků této 
smlouvy. Rovněž s odborovou organizací projednává vývoj platů, průměrného platu a jeho jednotlivých 
složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, ekonomickou situaci, množství práce a 
pracovní tempo, změny organizace práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, systém 
školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, 
zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním 
postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a 
pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců, další 
opatření týkající se většího počtu zaměstnanců.  

2. SPOLUPRÁCE S  PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

    FIRMY SPOLUPRACUJÍCÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ: 
 

 Strojírny Kalinowski, Soukenická 21D, Krnov, 79401 
 Květoslav Bašista, Chářovská 1135/82a, Krnov 
 ERDRICH Umformtechnik s.r.o., Červený Dvůr 39, Krnov, 79401 
 Elfe, Chářovská 920/120, Krnov 
 ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, Město Albrechtice 
 Hon, Srbská 2, Praha 6 
 Tieto Czech, 28 října 91, Ostrava 
 Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov 
 Pega – Vel, Textilní 6, Krnov 
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 Středisko volného času, Dobrovského 16, Krnov 
 Jan Mylek, Brantice 248 
 Hranol, Ruská 68, Ostrava 
 Kuchyně – Tuček, Revoluční 32, Krnov 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 
  
Počet firem: 4 
Bašista Květoslav, Chářovská 1135/82a, 794 01 Krnov  
ELFE, s.r.o., Chařovská 920/120, Krnov 794 01 
Strojírny Kalinowski s.r.o., 9. května 577/31, 794 01 Krnov 
ERDRICH Umformtechnik s.r.o., Červený Dvůr 39, Krnov, 79401 

 

3. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE  VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce 
Forma 

spolupráce 

Profesní organizace    

Asociace učňovských 
zařízení 

Vzájemná konzultace, koordinace, řešení společných 
problémů 

Člen 

Okresní hospodářská 
komora Bruntál 

Vzájemná konzultace, koordinace, řešení společných 
problémů, řešení problémů nezaměstnanosti 

Člen 

Firmy   

Strojírny Kalinowski, 
Krnov 

Vzdělávání, kontakt žáků s praxí Exkurze 

PEGA a.s., Krnov Vzdělávání, kontakt žáků s praxí Exkurze 
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Kuchyně – Tuček Vzdělávání, kontakt žáků s praxí Exkurze 

Spojené slévárny s.r.o., 
Krnov 

Vzdělávání, kontakt žáků s praxí Exkurze 

Bašista – strojírenská 
výroba 

Vzdělávání, kontakt žáků s praxí Exkurze 

Hon – okna, dveře, s.r.o. Vzdělávání, kontakt žáků s praxí Exkurze 

Elfe s.r.o. Vzdělávání, kontakt žáků s praxí Exkurze 

Další partneři   

Středisko volného času, 
Krnov, příspěvková 
organizace 

Vzdělávací akce pro děti Vzdělávací akce 
pro děti, rodiče a 
ostatní veřejnost 

ZŠ Dvořákův okruh, Krnov Projekt OKAP P4 – Dovednostní workshopy s cílem 
podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli 

Projekt OKAP P3 – Spolupráce ze ZŠ příp. MŠ – sdílení 
učeben, dílen a laboratoří 

Vzdělávací akce 
pro žáky 

ZŠ Smetanův okruh, Krnov Projekt OKAP P4 – Dovednostní workshopy s cílem 
podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli 

Projekt OKAP P3 – Spolupráce ze ZŠ příp. MŠ – sdílení 
učeben, dílen a laboratoří 

Vzdělávací akce 
pro žáky 

ZŠ Žižkova, Krnov Projekt OKAP P4 – Dovednostní workshopy s cílem 
podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli 

Projekt OKAP P3 – Spolupráce ze ZŠ příp. MŠ – sdílení 
učeben, dílen a laboratoří 

Vzdělávací akce 
pro žáky 
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ZŠ Janáčkovo nám., Krnov Projekt OKAP P4 – Dovednostní workshopy s cílem 
podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli 

Projekt OKAP P3 – Spolupráce ze ZŠ příp. MŠ – sdílení 
učeben, dílen a laboratoří 

Vzdělávací akce 
pro žáky 

ZŠ Úvalno Projekt OKAP P4 – Dovednostní workshopy s cílem 
podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli 

Projekt OKAP P3 – Spolupráce ze ZŠ příp. MŠ – sdílení 
učeben, dílen a laboratoří 

Vzdělávací akce 
pro žáky 

ZŠ Město Albrechtice Projekt OKAP P4 – Dovednostní workshopy s cílem 
podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli 

Projekt OKAP P3 – Spolupráce ze ZŠ příp. MŠ – sdílení 
učeben, dílen a laboratoří 

 

MŠ Žižkova, Krnov Řemeslné dny – předání vyrobených panenek Pro děti 

ZŠ Opava Kylešovice Kariérové poradenství Pro žáky  

ZŠ Zlaté Hory Kariérové poradenství Pro žáky a rodiče 

ZŠ Zátor Řemeslné dny – představení oborů Pro žáky 

ZŠ Osoblaha Řemeslné dny – představení oborů Pro žáky 

ZŠ Brantice Projektový den na dílně Pro žáky  

ZŠ Jindřichov Řemeslné dny – představení oborů Pro žáky 

ZŠ Třemešná Řemeslné dny – představení oborů Pro žáky 

ZŠ Vrbno pod Pradědem Kariérové poradenství Pro žáky a rodiče 

ZŠ Horní Benešov Kariérové poradenství Pro žáky a rodiče 
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ZŠ Jesenická, Bruntál Kariérové poradenství Pro žáky a rodiče 

ZŠ Okružní, Bruntál Kariérové poradenství Pro žáky a rodiče 

ZŠ T. G. Masaryka, Opava Kariérové poradenství Pro žáky a rodiče 

MŠ Slunečnice Krnov Vánoční jarmark Pro žáky a rodiče 

ÚP Bruntál Veletrh řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX 2018 Pro žáky a rodiče 

ÚP Opava INFORMA 2018 Pro žáky a rodiče 

OC Breda, Opava Veletrh vzdělávání Pro žáky a rodiče 

Černá louka, Ostrava Středoškolák, vysokoškolák 2018 Pro žáky a rodiče 

Avion Shopping Park 
Ostrava 

Veletrh středních škol Pro žáky a rodiče 

Domov seniorů, Krnov Řemeslné dny Pro seniory 

MÚ Krnov Ekologické akce Akce pro 
veřejnost 

Městská knihovna, Krnov Vzdělávání Akce pro žáky 

Slezské muzeum v Opavě Vzdělávání Akce pro žáky 

Státní archiv, Krnov Vzdělávání Akce pro žáky 

Muzeum klobouků Nový 
Jičín 

Výstavy Akce pro 
veřejnost 
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4. STIPENDIA ŽÁKŮ 

 

 

Počet udělených 
stipendií 

Zřizovatel 

37 Moravskoslezský kraj 

 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0 nejsou 

 


