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Úvodní slovo 

 
 

 

 

S koncem uplynulého školního roku nastal čas bilancování činnosti školy. Předkládáme Vám proto 

přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně 

zachytit všechny změny a události, které se v ţivotě naší školy udály, věřím, ţe dobře poslouţí 

k připomenutí toho nejdůleţitějšího. 

 

 

 

Děkuji všem pracovníkům školy, kteří se na úspěšném zvládnutí úkolů školního roku 2008/2009 podíleli 

a přeji hodně úspěchů i v letech následujících. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 29.8.2009 

  

 

 

 

        Ing. Luděk Roleček 

                ředitel ISŠT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na pedagogické radě dne 29.8. 2009  

 

 

Schváleno Školskou radou dne 12.10.2009 
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Výroční zpráva školy 2008/2009 

 

 
Název a adresa školy: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, 

  Mládeţnická 380 
 

Zřizovatel školy:  Pardubický kraj, Komenského 125, 532 11 Pardubice 
 

 

Ředitel školy:   Ing. Luděk Roleček 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iva Suchánková 

Zástupce ředitele pro OV: Zdeněk Dušek 

Vedoucí domova mládeţe: Otto Šlegr 

Ekonom školy:   Ing. Vojtěch Skřivan  
 

 

Charakteristika školy 

 

Počet tříd:     21 

Počet ţáků celkem: 499 

Průměrný počet ţáků na třídu: 23,76 

Ubytovaní ţáci:  88 

 

Počet ţáků v oborech  a) 2letých učebních:  0 

    b) 3letých učebních:  355 

    c) 4letých studijních:   106 

    d) nástavbových pro absolv. 3letých uč. oborů- denní forma 26 

    e) nástavbových pro absolv. 3letých uč. oborů – dálk. forma 12 

 

Přijímací řízení  

Počet přihlášek do 1. kola:  142 

do dalších kol:      46 

Přijato celkem ke studiu:  164 ţáků z toho  53 ţáků do 4. oborů  MZ 

         111 ţáků do 3. oborů  ZZ 
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Škola vyučovala následující obory se schvalovací doloţkou ministerstva: 

poř.č.               kód KKOV  obor      schval.doložka 

1. Učební obory SOU - učební tříleté 

1.  23-51-H/001  Zámečník     č.j. 25919/02-23 

2.   23-55-H/002  Klempíř-strojírenská výroba   č.j.24160/99-23 

dodatek č.j. 17042/03-23 

3.  23-68-H/001  Automechanik     č.j.12399/98-23 

dodatek č.j. 17046/03-23 

4.  23-61-H/001  Lakýrník     č.j. 18207/02-23 

5.  33-59-H/001  Čalouník     č.j.19635/2000-23 

6. 23-52-H/001  Nástrojař     č.j. 23660/02-23 

 

2. Učební obory SOU – maturitní čtyřleté 

1.  23-44-L/001  Mechanik strojů a zařízení 

 

3. Studijní obory SOŠ - maturitní 

  64-42-M/003  Strojírenská technická administrativa  č.j.18090/94-23 

  23-41-M/001  Strojírenství     č.j. 37747/97-23 

 

Nástavbové studium - maturitní 

 1. 23-43-L/506  Provozní technika – denní NS   č.j. 23863/04-23 

 2. 23-43-L/506  Provozní technika – dálkové NS   č.j. 23863/04-23 

 

Kontaktní adresy školy 

 

 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládeţnická 380, 566 01 

 

 telefon: 465 420 405 spojovatelka  465 423 005 ředitel 

 

 fax:       465 423 005 

 

 e-mail:   sekretariat@isstvm.cz 

 

        red.isstvm@iol.cz (ředitel) 

 

               http://www.isstvm.cz 

 

 

Složení školské rady: 

 

Předseda:  Mgr. Iva Suchánková 

 

Členové:  Ing. Rudolf Černý 

   Vojtěch Novotný – M 3 

mailto:sekr.isstvm@worldonline.cz
mailto:red.isstvm@iol.cz
http://www.isstvm.cz/
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Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 
 

Pedagogický sbor: 

 
Příjmení, jméno, titul  Studium   Vyučovaný předmět Prac.poměr od  

 

Ing. Roleček Luděk  Univerzita Pardubice DF  ZAV – ředitel školy  1983 

Mgr. Suchánková Iva  MU Brno – PdF   ANJ – ZŘ TV   1987 

Ing. Bakešová Monika  TU Liberec FT   odborné předměty strojírenské 2001 

Mgr. Naďa Burcalová  Univerzita Hr. Králové PdF NEJ    2008 

Mgr. Coufalová Milena  MU Brno FF, UK Praha FF CJL, NEJ,DEJ   2000 

Mgr. Čáp Marek   MU Brno, PdF   MAT, FYZ   2002 

Mgr. Čapek Jiří   PF Hr. Král., MU Brno, PřF PSP, FYZ   1979 

Černý Tomáš   UP Olomouc FKT – studuje ZEK, OBN,TEV   2000 

Ing. Karel Čipera   VUT Brno FS   odborné předměty strojírenské 2006 

Mgr. Felcmanová Miroslava MU Brno FF   NEJ    1996 

Hájková Olga   PF Ostrava   odborné předměty strojírenské 1999 

Mgr. Hron Antonín  UP Olomouc PdF  FYZ, odb. předměty strojírenské 1991 

Mgr. Hynek Michal  Univerzita Hradec Králové NEJ, DEJ, CJL   2003 

PaedDr. Chára Václav  UK Praha PdF   odb. předm. stroj., vých. poradce 1978 

Mgr. Janková Blanka  UP Olomouc, PdF  UČE, OBK, EKO, PSP  1995 

Ing. Khorel Ladislav  ČVUT Praha FS   odborné předměty strojírenské 1988 

Lorencová Petra   Univerzita Pard. FF- studuje NEJ    2004 

Merkl Karel   SZTŠ Litomyšl   odb. předměty strojírenské 2003 

Mgr. Mimra Pavel  Univerzita Hradec Králové  odborné předměty stroj., TEU 2005 

Mgr. Novotná Iva  VŠ pedagogická Hradec Králové CJL    2007 

Ing. Novotný Pavel  VUT Brno FS   MAT, odb. předm. strojírenské. 2003 

Mgr. Rejlková Boţena  PF Hradec Králové  CHE, ZEK   2003 

Ing. Řezníčková Štěpánka  VŠE Praha FVE   EKO, UČE   1989 

Mgr. Smrček Vladimír  PF Hradec Králové  TEV    1993 

Soušková Věra   Jazyková škola Brno  ANJ    2003 

Ing. Tocháček Jiří  ČVUT Praha FS   odborné předměty strojírenské 2001 

Mgr. Miloslava Večeřová  UJEP Ústí nad Labem  MAT,    2006 

Ing. Vlček Pavel    ČVUT Brno   odborné předměty strojírenské 2008 

Mgr. Vymlátil Jiří  UP Olomouc PdF  MAT, ODK, TEK  1995 
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Třídní učitelé 

 

A 1    Karel Merkl 

ČL 1    Ing. Blanka Janková 

K 1    Tomáš Černý 

NZ 1 Mgr. Jiří Čapek 

ME 1 Mgr. Miloslava Večeřová 

NS 2 Ing. Štěpánka Řezníčková 

A 2 Mgr. Antonín Hron 

K 2 Ing. Ladislav Khorel 

ČL 2 Ing. Monika Bakešová 

ME 2 Mgr. Milena Braiková 

NZ 2    PaedDr. Václav Chára 

A 3    Ing. Jiří Tocháček 

L 3    Mgr. Blanka Janková 

K 3    Mgr. Vladimír Smrček 

NZ 3    Mgr. Marek Čáp 

ME 3 Mgr. Michal Hynek 

NPT 3 Mgr. Jiří Čapek 

M 1    Věra Soušková 

M 2    Ing. Pavel Novotný 

M 3    Mgr. Pavel Mimra 

M 4    Ing. Karel Čipera 

 

 

Odborný výcvik 

 

Dušek Zdeněk   ZŘ OV 

Peterka Josef   V UOV 

Blaţek Jiří   UOV 

Bezdíček Bohuslav  UOV 

Brabec Václav  UOV 

Brandýský Petr  UOV 

Čáp Filip   UOV 

Haselmann Eduard  UOV 

Holomek Petr   UOV 

Kajsrlík Miroslav  UOV 

Kašpar Karel   UOV 

Kopecký Pavel  UOV 

Langer Petr   UOV 

Leníček Petr   UOV 

Pištora Václav   UOV 

Pokorný Karel   UOV 

Pravec Jaroslav  UOV 

Seidl Richard   UOV 

Trinkl Miroslav  UOV 

Trnková Jaroslava  UOV 
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Údaje o výsledcích kontrol provedených kontrolními orgány  

ve školním roce 2008/2009 

 

 
2. – 3.10.2008  Česká školní inspekce – Pardubický inspektorát 

 

  Předmět kontroly:  dodrţování vybraných ustanovení školského zákona 

 Výsledek kontroly: v kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení 

ustanovení školského zákona v platném znění. 

 

 

30.10.2008  Krajský úřad Pardubického kraje – OŠMS 

 

  Předmět kontroly: účelnost a vyuţívání investičního fondu školy v r. 2007 

  Výsledek kontroly: organizace postupovala v souladu s předpisy a kontrolní 

     skupina neshledala ţádná pochybení. 

 

 

23.10.2008  Krajský úřad Pardubického kraje – OŠMS – průběţná veřejnoprávní kontrola 

 

 Předmět kontroly: program D1 – učebna hydrauliky 

Výsledek kontroly:  bez závad, přidělené finanční prostředky byly pouţity 

účelově v souladu s podanou ţádostí. 

 

 

24. – 26.11.2008 Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí 

 

 Předmět kontroly:  plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém  

   pojištění a odvodech pojistného 

 Výsledek kontroly: škola postupovala v souladu s platnými předpisy, organizaci  

   nebylo uloţeno ţádné nápravné opatření 

 

 

16.12.2008 Krajský úřad Pardubického kraje – OŠMS 

 

Předmět kontroly: účelnost a vyuţívání čerpání investičního fondu školy 

   v r. 2008 

Výsledek kontroly: organizace postupovala v souladu s předpisy a kontrolní 

   skupina neshledala ţádná pochybení 
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2008/2009 
 

 

Maturitní zkoušku konali studenti oboru: 

 

Strojírenská technická administrativa 64-42-M/003 

Strojírenství     23-41-M/001 

Provozní technika – denní studium  23-43 L/506 

Provozní technika – dálkové studium 23-43-L/506 

 

termíny: 

řádné      18.5. - 25.5. 2009 

opravné a dodatečné    18.9. 2009 

 

 

Strojírenská technická administrativa 

 

nepřipuštěni k ústní maturitě: mohou konat v září 

1 student opakuje 4.ročník 

2 studenti vykonali MZ v září a prospěli 

1 studentka ukončila studium 

 

Neprospěli z více předmětů a nemohou konat maturitní zkoušku vůbec: 

1 student FYZ, KOM, CJL opakuje 4.ročník 

1 student CJL, MAT, FYZ opakuje 4.ročník 

 

1 studentka opakovala celou maturitu  neprospěla z MAT vykonala opravnou   

      zkoušku  v září 2009 a      

      prospěla       

   

5 studentů konalo ústní zkoušky: 

5 studentů prospělo 

 

 

Strojírenství 
 

nepřipuštěni k ústní maturitě: mohou konat v září 

1 student vykonal zkoušku v září a prospěl 

1 student v září 2009 neprospěl ze 2 předmětů, tudíţ koná celou MZ v květnu 2010. 

 
8 studentů konalo ústní zkoušky 

3 studenti prospěli s vyznamenáním 

5 studentů prospělo 
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Provozní technika – denní studium 

 

nepřipuštěni k ústní maturitě: mohou konat v září 

1 student v září 2009 neprospěl z OPS, opravnou zkoušku bude konat v květnu 2010. 

2 studenti neudělali opravnou zkoušku, ukončili studium bez MZ 

1 student nedostavil se k opravné zkoušce, ukončeno studium bez MZ 

 

Neprospěli z více předmětů a nemohou konat maturitní zkoušku vůbec: 

1 student CJL, MAT, FYZ 

 

21 studentů konalo ústní zkoušky¨ 

4 studenti prospěli s vyznamenáním 

15 studentů prospělo 

2 studenti neprospěli: 

 1 student MAT  prospěl u opravné zkoušky v září 2009 

 1 student CJL, MAT, OPS opakuje celou maturitu, kromě písemné    

      práce z českého jazyka  LEDEN 2010 

 

Provozní technika – dálkové studium 

 

nepřipuštěni k ústní maturitě: může konat v září 

1 student  nedostavil se k opravné zkoušce, ukončil studium bez MZ 

 

11 studentů konalo ústní zkoušky 

9 studentů prospělo 

2 studenti neprospěli: 

1 student CJL, FYZ opakuje celou maturitu, kromě písemné práce z českého jazyka  

           LEDEN 2010 

1 student FYZ  prospěl u opravné zkoušky  v září 2009 

 

 

 

Zpracovala: 

Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 
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ZZ 
školní rok 2008/2009 

 

 

učební obor 
počet ţáků 

ve třídě 

v řádném 

termínu k 

ZZ 

výsledky 

( neprospěli ) Opravné a 

náhradní ZZ 

výsledky 

( neprospěli ) poznámka 

písemná praktická ústní písemná praktická ústní 

automechanik 29 28 2 2 3 4    

1ţák. – neukončil III. ročník 

1 ţák. – neprospěl u písemné, praktické a ústní 

zkoušky 

1 ţák. - neprospěl  u písemné, praktické a ústní 

zkoušky 

1 ţák – nedostavil se k ústní zkoušce 

klempíř – stroj. 

výroba 
26 25 - - 1 2    

1 ţák. - neukončil III. ročník 

1 ţák. – neprospěl u ústní zkoušky 

 

lakýrník 14 9 - - - 3    
2 ţáci – ukončil1 studium 

3 ţáci - neukončili III. ročník 

  

nástrojař 11 11 - 1 - 1    
Čermák J. – praktickou zkoušku nekonal ze 

zdravotních důvodů 

zámečník 11 10 - - - - - - - 1 ţákyni. – ukončeno studium k 30.4.2009 
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

 
Vyučující všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů dle plánu zařadili příslušná témata a poukázali 

nenásilnou formou na zneuţívání návykových látek. Společně s ostatními pedagogickými pracovníky se 

zaměřili na předcházení moţné šikany a intolerance, která mezi ţáky v průběhu školního roku nebyla 

prokázána. 

Vyuţili dostupné moţnosti a materiály - přednášky, video produkce, na které vţdy navazoval rozhovor 

se studenty. Vytyčený cíl byl plně realizován a splněn. 

 

Na základě získání grantu z prostředků Pardubického kraje jsme uskutečnili projekt se zaměřením na 

motivačně turisticko sportovní pobyt pro ţáky učebního oboru lakýrník a čalouník. Projekt pro ţáky 

s nejproblémovějším chování zpracovala a realizovala Mgr. Janková.  

 

Třídní učitelé v třídních hodinách, rodičovských shromáţděních a v rámci vyučovacího programu všech 

předmětů průběţně zdůrazňovali danou problematiku a splnili všechny úkoly, které jim byly předloţeny 

a vyplývají z minimálního preventivního programu.  

 

Domácí násilí, týrání a zneuţívání ţáků, včetně sexuálního zneuţívání, ohroţování mravní výchovy 

mládeţe, poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie), nebyly prokázány  u ţádného ţáka naší školy. 

 

Základní principy strategie prevence sociálně patologických jevů byly formovány a ţákům nenásilnou 

formou předkládány především v předmětu občanská nauka. Cílem učitele bylo nasměrovat ţáky ke 

zdravému ţivotnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování. 

Třídní učitelé seznámili ţáky a rodiče ve vyučovacích hodinách a v třídních schůzkách s následky 

patologických jevů a s jejich postihy (jedinec, rodina, společnost). 

 

Učitelé průběţně sledovali chování ţáků, jejich výkyvy řešili buď sami dle klasifikačního řádu nebo 

společně s výchovným poradcem, popřípadě vedením ISŠT. 

 

Základním cílem výchovy mimo vyučování bylo upevňování kolektivu ubytovaných ţáků. Hlavním 

úkolem zde bylo zapojit je vhodnou motivací v co nejširším počtu do zájmové a sportovní činnost 

v krouţcích: sportovní - stolní tenis, tenis, florbal, kopaná, výpočetní techniky - vyuţívání internetu.  

 

Ţáci se aktivně podíleli na úpravě sportovního prostředí v areálu školy z vlastního uţivatelského zájmu 

– prodlouţení ţivotnosti, zlepšení prostředí. Dále se podíleli na vylepšování ţivotního prostředí na DM.  

Pedagogičtí pracovníci vytvářeli i další příleţitosti ke smysluplnému trávení volného času, např. 

sportovní turnaje, do kterých se zapojí všechny třídy. Na lyţařském výcviku, kterého se zúčastňují 

studenti I. ročníků kaţdý učitel usiluje o to, aby  i průměrně a méně nadaným ţákům zprostředkoval 

pocit úspěchu. Dochází ke stmelování kolektivu nejen při samotném výcviku, ale i v diskusích, které 

následují po přednáškách. Vyvrcholením lyţařského výcviku jsou závody ve slalomu a v běhu na lyţích.  

 

Cílem všech pedagogických pracovníků je odvrátit ţáky naší školy od světa drog a dalších negativních 

jevů, poskytovat v oblasti prevence i pozitivní vzory, kterými jsou vrcholoví sportovci a trenéři. Ţáci 

školy se pravidelně zúčastňují sportovních, literárních, výtvarných a  odborných soutěţích pořádaných 

v rámci Pardubického kraje i celé ČR. Vytyčené cíle v tomto školním roce byly splněny. 

 

K dokreslení zhodnocení minimálního preventivního programu lze vyuţít i zprávu o výchovně 

poradenské činnosti ve školním roce 2008/2009. 

     PaedDr. Václav Chára 
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Zpráva o výchovně poradenské činnosti ve školním roce 2008/2009 

 
 

Koncepce a organizace školního roku vychází z ročního plánu výchovného poradce. Jednotlivé body 

jsou uskutečňovány v plném rozsahu, popřípadě průběţně doplňovány aktuálními úkoly. V měsíci září 

je zpracován přehled ţáků se specifickými poruchami učení a jiným zdravotním postiţením. Na základě 

těchto poznatků mají ţáci se SPU ve vzdělávacím procesu individuální přístup od jednotlivých 

vyučujících. Celý průběh výchovně vzdělávací činnosti v tomto směru průběţně sleduji, analyzuji a 

individuálně vyhodnocuji s jednotlivými pedagogickými pracovníky a zástupcem ředitele pro 

teoretickou výuku. Doporučuji vzhledem k postiţení ţáka správné zaměření  ve vedení pedagogické 

činnosti.  

 

Zúčastňuji se přehlídek středních škol a akcí pořádaných pro nábor ţáků do prvních ročníků.  

Adaptační problémy v novém prostředí byly pro většinu ţáků překonány bez větších obtíţí.  

Viz zpráva hodnocení I. pololetí. 

 

7. 1. 2009 pan Tomáš Řehák uskutečnil přednášku, na téma „Sex, AIDS a vztahy“. Její zaměření na 

vysoký nárůst počtu lidí infikovaných HIV s důrazem na jejich vyřazení ze společnosti a následné 

proţívání beznaděje, ztráty zaměstnání, dlouhodobé bolesti a opuštění rodinnými příslušníky a přáteli 

dala tato přednáška ţákům podnět k přemýšlení nad danými tématy. Odborným garantem  projektu 

ACET v ČR je Doc. MUDr. Jana Hamanová Csc. - předsedkyně České společnosti dorostového 

lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Účast 105 ţáků třída – ČL I, ČL II, M I, 

M II. 

 

Ve II. pololetí studium ukončil: třída – ČL I Petr Čechal na vlastní ţádost 10. 2., Martin Novák na 

vlastní ţádost 15. 4., Lukáš Vasylyšin na vlastní ţádost 17. 3., Ferko Nikolas na vlastní ţádost 13. 5., K I 

František Teplý na vlastní ţádost 26. 2., David Duda na vlastní ţádost 25. 5.,  ME II Jan Zlesák 

vyloučen – nedodrţel stanovené podmínky ředitelem ISŠ 6. 4., M II Michal Doleţal na vlastní ţádost 7. 

4., NZ III Eva Staňková na vlastní ţádost 30. 4., M IV Rositsa Koleva na vlastní ţádost 18. 5., L III 

Ondřej Chadima na vlastní ţádost 15. 5., ČL II Maxim Šípek ukončil na vlastní ţádost 1. 6., M I 

nastoupil Antonín Spilka – přestup ze SŠP Chrudim 2. 2. 

 

Průběţně vedu pohovory s problémovými ţáky, jejich rodiči a třídními učiteli, pokud projeví zájem 

o řešení problému.  

 

Studenti v letošním školním roce neprojevili zájem o časopis STUDENTin z důvodů získávání 

informací o studiu z jiných zdrojů.  

 

Kariérové poradenství je realizováno při konzultacích o moţnostech dalšího studia se zájemci ze všech 

třetích ročníků učebních oborů a maturitních ročníků. V letošním školním roce projevili zájem o 

moţnosti dalšího vzdělávání ţáci z druhých a třetích ročníků učebních a studijních oborů.  

 

Na rodičovských shromáţděních k prvnímu a třetímu čtvrtletí, kromě výpisu známek, hodnocení studia, 

kárných  a pochvalných opatření, byly rodičům podány informace o zneuţívání návykových látek. Byly 

připomenuty způsoby omlouvání nepřítomnosti ţáka v souladu se školním řádem. Rodiče byli vyzváni 

k podpoře třídního učitele při vytváření dobrých vztahů a upevňování zdravých třídních norem 

v kmenových třídách svých dětí jako prevenci v oblasti šikanování. Další informace byly zaměřeny 

k organizaci, průběhu školního roku a moţnostech dalšího studia. 
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Zákaz kouření, který platí od 1. 1. 2006 ve všech prostorách areálu ISŠT, je jak ţáky, tak i všemi 

pracovníky respektován. Nedaří se však tento zlozvyk odstranit v  osobním volnu ţáků, protoţe rodina 

s největší pravděpodobností cíle školy, ale ani osvětové směry společnosti nerespektuje.  

 

Tak jako v předcházejících letech i letos se uskutečnila beseda se zástupci IRISBUS IVECO Czech 

Republic, a.s., Vysoké Mýto, Brück AM spol.s r.o., KÖGEL a.s., SOR Libchavy spol. s r.o., ČKD 

CHLAZENÍ, s.r.o., THT Polička s.r.o., kteří ţákům třetích ročníků učebních oborů a čtvrtých ročníků 

studijních oborů strojnictví a strojírenská technická administrativa nabídli moţnosti uplatnění po 

úspěšném ukončení studia.   

 

7. 4. a 14. 4. se uskutečnila beseda s profesionálními vojáky z oddělení náboru Krajského vojenského 

velitelství Pardubice. Besedy se zúčastnili ţáci třetích a čtvrtých ročníků, kteří projevili zájem 

o spolupráci s armádou. 

 

4. 5. proběhla beseda z nabídky Bílého kruhu bezpečí projektu prevence kriminality. Zúčastnili se jí ţáci 

prvních a druhých ročníků. Beseda byla na velmi dobré úrovni, byly v ní uţívány příklady z praxe, ze 

ţivota, o šikaně, týrání dětí i seniorů, domácího násilí, zneuţívání, předcházení znásilňování mládeţe, 

drogové problematiky, šíření AIDS a jiných sexuálně přenosných nemocí.  

 

Průběţná spolupráce s pracovníkem Městského úřadu Vysoké Mýto panem Tomášem Saláškem, 

sociálním kurátorem pro mládeţ a koordinátorem pro společensky nepřizpůsobené,  byla v průběhu 

školního roku na velmi dobré úrovni, zejména v oblasti sociálně patologických jevů a záškoláctví. 

 

26. 5. oslovila firma Škoda Auto a.s. Kvasiny ţáky třetích ročníků a seznámila je s výrobním 

programem. Nabídla jim pracovní uplatnění v provozech svařovny, montáţe a lakovny. 

 

27. 5. se třídy M I, ME I, M II zúčastnily besedy o holokaustu. 

 

27. 5. třída L III navštívila s paní Mgr. Jankovou Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Ţáci byli podrobně 

seznámeni s mírou nezaměstnanosti v jednotlivých obcích a mikroregionech, s nejţádanějšími profesemi 

a byli upozorněni na volná pracovní místa v okrese. Dále pak se sociálním programem. Shlédli několik 

videoprogramů týkajících se konkrétních ukázek správného, ale i nesprávného postupu účasti na 

konkurzu o přijetí do zaměstnání. 

 

22. – 23. 6. byl realizován  na základě získání grantu z prostředků Pardubického kraje projekt se 

zaměřením na motivačně turisticko sportovní pobyt pro ţáky učebního oboru lakýrník, čalouník. 

 

Průběţně během školního roku a při hodnocení prvního a druhého pololetí byly s třídními učiteli, mistry 

odborné výchovy a vychovateli konzultovány návrhy pochval a opatření k posílení kázně ţáků. 

 

Náplň akcí pořádaných ve školním roce v podstatě splnila předpokládané pracovní výsledky. 

 

 

Zpracoval: PaedDr. Václav Chára 
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Další vzdělávání učitelů ve školním roce 2008/2009 
 

 

Vzdělávání pro všechny pedagogické pracovníky školy: 
 

Škola se stala partnerem projektu Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, 

měníme školu,  který zpracovalo Centrum celoţivotního vzdělávání  Pardubice.  Projekt  reaguje na 

potřeby středních škol Pardubického kraje v oblasti dalšího vzdělávání učitelů zaměřeném na kvalitní 

realizaci kurikulární reformy a vychází  

ze strategických dokumentů EU a ČR, které předpokládají nové přístupy ke vzdělávání  

a zdůrazňují nutnost celoţivotního vzdělávání. Hlavním cílem projektu, který trvá od ledna 2009 do září 

2011, je vyškolení celých týmů učitelů zúčastněných škol tak, aby vznikla síť škol schopných 

implementovat, hodnotit a revidovat ŠVP a vyškolit učitele, aby byli schopni předávat své zkušenosti 

ostatním školám. Pedagogičtí pracovníci školy se v průběhu trvání projektu zúčastní několika cyklů 

seminářů, které zkvalitní jejich práci a ukáţou nové cesty v řešení kaţdodenních situací.  
 

Škola pracovala jako regionální vzdělávací centrum Pardubického kraje v Projektu IQ AUTO. 

Pedagogičtí pracovníci školy se v tomto projektu účastnili řady vzdělávacích seminářů a školení.  

Po ukončení projektu byla naše škola hodnocena na celkovém třetím místě v České republice, třetí místo 

obsadil v celkovém hodnocení také Pardubický kraj. 

 

Seminář  zaměřený na tvorbu a realizaci ŠVP 

lektor -  Ing. Vaškovič ze Střední průmyslové školy Chrudim,  cílem semináře bylo seznámit 

pedagogické pracovníky  s  problematikou ŠVP, se základními pojmy a s moţnostmi tvorby ŠVP, předat 

zkušenosti z pilotní školy. 
 

Seminář  zaměřený na práci  s problémovými žáky, se ţáky s poruchami chování i učení 

 - lektorka  Dr. Novotná z PPP Ústí nad Orlicí seznámila s metodami práce s těmito ţáky,  

v rámci diskuse provedli společně rozbor  modelových situací  
 

Cyklus seminářů k nové maturitní zkoušce -  

v průběhu května a června se zúčastnili všichni učitelé příslušných předmětů a  získali tak kvalifikaci 

hodnotitelů, zadavatelů či komisařů pro státní maturitní zkoušky 

Seminář zaměřený na zdokonalování odborné způsobilosti v řízení motorových vozidel,  

lektor – p. Karel Merkl. 
 

Vzdělávání individuální 
 

Čapek  Inventor Professions 2009, nová verze a pro pokročilé 

Soušková Moderní technologie ve výuce ANJ na SŠ, NIDV Pardubice 

  Maturita Success, Brno, seminář zaměřený na novou formu maturity a nové 

učebnice 

Suchánková Moderní technologie ve výuce ANJ na SŠ, NIDV, Pardubice 

  Maturita Success, Brno, seminář zaměřený na novou maturitu a nové učebnice 

  Studijní stáţ Estonsko , květen 2009, Odborné vzdělávání v zemích EU 

  Školení pro vedoucí pracovníky ve školství, CCV Pardubice 

Dušek  Cyklus seminářů na téma Respektovat a být respektován, CCV Pardubice 

Bezdíček Získání kvalifikace svařování hliníku ZK 131.21 

Chára  Seminář pro výchovné poradce PPP Ústí nad Orlicí 

Seidl  Mechanika a elektronika nových motorů Škoda – firma BOSCH 

Kopecký Mechanika a elektronika nových motorů Škoda – firma BOSCH 
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Leníček Zahájeno studium na TU Liberec 

Brabec Doplňující pedagogické studium 

Kopecký Studium k získání profesního osvědčení učitele autoškoly 

 

Pedagogičtí pracovníci školy se také průběţně zúčastňovali řady dalších jednodenních seminářů a 

školení dle svého zaměření a odborností.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková 
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Zpráva o mezinárodní spolupráci ISŠT Vysoké Mýto 

za školní rok 2008/2009 
 

 

Školní rok 2008/2009 přinesl v oblasti mezinárodní spolupráce opět několik důleţitých momentů, které 

jistě napomohly k dalšímu rozvoji či prohloubení vztahů se zahraničím. 

 

Nejdůleţitější akce se odehrály ihned na počátku školního roku. Ve druhé polovině září 2008 proběhl 

projekt „Nechme dřevo pomáhat“, který se stal náplní tradičního kaţdoročního setkání studentů ISŠT se 

studenty Berufliche Schulen z Korbachu. Organizátorem projektu byla v tomto roce naše škola a jeho 

hlavní část se odehrála v Borové u Poličky, kde byli studenti a pedagogičtí pracovníci obou stran 

ubytováni Hlavní náplní setkání byla výroba dřevěných učebních pomůcek pro handicapovanou mládeţ. 

Dřevěné výrobky mají slouţit ke zlepšení jemné motoriky postiţených a přispět k jejich integraci do 

normálního ţivota. Na závěr projektu byla polovina výrobků předána do Speciální školy ve Vysokém 

Mýtě a druhou polovinu si odvezli němečtí partneři k předání do podobného zařízení v Korbachu. Celý 

projekt doprovázel bohatý kulturní a sportovní program, při kterém se studenti blíţe seznámili, poznali 

kulturní zvyky jiného národa a zdokonalili si své jazykové znalosti. 

 

Na konci září 2008 se uskutečnila další akce z oblasti mezinárodní spolupráce, a sice návštěva 

partnerské školy Juraje Henische ve slovenském Bardejově. Cílem setkání bylo zvýšení kompetencí 

pedagogů při tvorbě ŠVP a prohloubení spolupráce s výše jmenovanou školou. Návštěvy se vedle 

ředitele a zástupkyně ředitele zúčastnili rovněţ učitelé garantující tvorbu školních vzdělávacích plánů. 

Výměna zkušeností, poznatků a námětů proběhla v pracovních skupinách dle odborného zaměření 

účastníků. Jednotliví pedagogové se rovněţ blíţe seznámili s místní výukou  na základě návštěvy 

několika vyučovacích hodin. Součástí návštěvy byla i neformální setkání za účelem prohloubení 

přátelských vztahů mezi učiteli obou škol. 

 

V říjnu 2008 proběhla na naší škole návštěva učitelů odborné přípravy z partnerské školy Varena 

technology z Litvy. Návštěva se uskutečnila v rámci programu Leonardo da Vinci v projektu „Sparing 

practical experience in vocational training within car industry. Náplní setkání byla především vzájemná 

výměna zkušeností z výukou odborného výcviku. 

 

Zajistili jsme odbornou praxi pro učitele odborného výcviku z naší partnerské školy Juraje Henysche  

z Bardějova. 

 

V dubnu 2009 navštívili naši školu zástupci partnerské školy v Korbachu za účelem dojednání podmínek 

dalšího společného setkání, které se uskuteční v září 2009 v Německu a bude zaměřeno do oblasti 

ochrany ţivotního prostředí. Zúčastní se jako vţdy skupina vybraných studentů naší školy za doprovodu 

pedagogů. 

 

Poslední výše zmíněná informace je příslibem do budoucna a signalizuje, ţe se i nadále bude spolupráce 

se zahraničím ubírat pozitivním směrem. 
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Domov mládeže 
 

 

Ve školním roce 2008/2009 nastoupilo na DM 88 ţáků, kteří byli rozděleni do čtyř výchovných skupin. 

U těchto skupin působí čtyři vychovatelé, kteří se podílejí na činnosti u své skupiny a ve večerních 

hodinách zodpovídají za průběh sluţby a pořádek na celém poschodí. Všichni ubytovaní ţáci jsou ţáky 

naší školy. Ke dni 31.10. po některých odchodech ţáků ze školy a příchodu nových se počet 

ubytovaných sníţil na 87. 

 

Na podzim se podařilo splnit přání ţáků týkající se vybavení posilovny řadou posilovacích strojů 

v hodnotě 200 000 ,--Kč. Posilovnu vyuţívají hlavně ţáci, ale je přístupná i zaměstnancům. 

V zimním období proběhla kompletní rekonstrukce dvou umyváren na I. a II. poschodí. V jarních 

měsících přišla řada i na hřiště na malou kopanou, kde se podařilo svépomocí zaměstnanců a ţáků 

vybudovat kolem celého hřiště ochranné sítě, které pomáhají k plynulejšímu průběhu zápasů v malé 

kopané. U děvčat na společenské místnosti se podařilo novým vybavením a malými stavebními 

úpravami, do kterých se ţákyně spolu s vychovatelkami samy zapojily, zlepšit estetické prostředí v této 

místnosti. Pokračovala obnova elektrospotřebičů , (ledničky, vařiče), které jsou plně k dispozici ţákům. 

Koncem školního roku byly vymalovány loţnice a sociální zařízení na II. poschodí . Počítače 

s internetem  jsou k dispozici ţákům na čtyřech společenských místnostech na DM. 

 

Ţáci se v osobním volnu převáţně zajímají o sport. Převaţují hlavně dva sporty, ke kterým mají na ISŠT 

velmi dobré podmínky. V podzimním a zimním období převaţuje florbal, který má na naší škole velkou 

tradici , coţ dokazuje jiţ V.ročník florbalové ligy , které se letos zúčastnilo  opět 21 druţstev. Turnaj je 

pořádán spolu se školou a přihlášeny byly všechny třídy.Muţstva byla rozdělena do čtyř pětičlenných 

skupin, ze kterých postoupila dvě druţstva do čtvrtfinálových skupin. Turnaj začal na podzim a 

vyvrcholil v prosinci, kdy nejlepší druţstva a jednotlivci  byli odměněni. Zvítězila třída M II, která ve 

finále aţ po prodlouţení porazila třídu NS II. V utkání o třetí místo přehrála jednoznačně třída NZ III  

stejně staré soupeře z třídy A III. Celkem se odehrálo 72 zápasů  a finálové zápasy měly i velmi dobrou 

diváckou kulisu.  Druhý sport, který ţáci na škole často provozují, je malá kopaná. Po úpravách na hřišti 

malé kopané s úmělým povrchem, jsme letos opět v jarních a letních měsících zahájili futsálovou ligu 

mezi třídami. Vzhledem k trochu pozdějšímu termínu, se nemohly zúčastnit třídy, které maturovaly a 

vykonávaly závěrečné zkoušky. Přesto se turnaje zúčastnilo 11 druţstev. Z vítězství v celém turnaji se 

nakonec radovala třída ME II. Po úspěšných letech v nedávné minulosti, kdy jsme získávali velmi dobré 

umístění na celostátních soutěţích je dobré, ţe se opět rozběhla tato soutěţ  a můţe se do soutěţe zapojit 

co nejvíce ţáků, ze kterých nejlepší mohou reprezentovat školu. 

 

Dále mohou ţáci navštěvovat hernu stolního tenisu, v areálu jsou dvě nohejbalová hřiště a antukový 

tenisový kurt. Jiţ druhý rok se nám nedaří přivést ţáky a ţákyně k výtvarné činnosti, kde v minulosti  

přiváţeli nejeden úspěch. Ubytované ţákyně pod vedením vychovatelky p. Kovářové pravidelně pečují 

o výzdobu vestibulu školy. 

 

O prázdninách a víkendech nabízí domov mládeţe také svoji ubytovací kapacitu /třílůţkové a 

čtyřlůţkové pokoje/ k ubytování různých sportovních a kulturních organizací. 

 

 

        Zpracoval: Šlegr Otto – vedoucí vychovatel 
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Hodnocení sportovní činnosti ve školním roce 2008/2009 

 
Letošní školní rok byl poznamenám tzv. výměnou generací, kvůli které jsme se neprobojovali do 

celostátního finále ve futsalu chlapců a šplhu chlapců. Věříme však, ţe uţ příští školní rok naváţeme na 

úspěchy z let minulých. Uvádíme přehled sportovních akcí, kterých se ţáci naší školy letos zúčastnili: 

24. 9. 2008 - 17. ročník Zátopkovy štafety, organizovala ZŠ Jirásková V. Mýto, účast 3 škol II. stupně z 

Vysokého Mýta, běţelo 25 ţáků v kaţdé štafetě (15 chlapců, 10 dívek). Konečné pořadí: 

1. SOŠ Choceň, 2. Gymnázium V. M., 3. ISŠT V. M. 

 

9. 10. 2008 - OK v přespolním běhu, organizovala OA Choceň, startovalo 7 chlapeckých druţstev, ISŠT 

obsadila 5. místo 

 

5. 11. 2008 - OK ve stolním tenisu, organizovala SZŠ Ústí N. O., účast 52 ţáků, naši školu 

reprezentovali ţáci Sisr, Picka a Kozák, nikomu se však nepodařilo postoupit do dalších bojů ze 

základních skupin 

 

19. 11. 2008 - I. kolo SFL, organizovala VOŠ stav. a SŠS V. M., druţstvo ISŠT  V. M. obsadilo 3. 

nepostupové místo a po obměně muţstva skončilo v prvním kole. 

 

11. 12. 2008 - OK ve florbalu chlapců, organizovala VOŠ stav. a SŠS V. M., účastnilo se 5 druţstev, 

druţstvo ISŠT V. M. obsadilo 2. místo za SOŠ Choceň 

 

17. 1. - 31. 1. 09 - LVZ  proběhl ve dvou bězích v Herlíkovicích s účastí 112 ţáků prvních ročníků. 

4. 3. 2009 - II. ročník Berenika Floorball Cup- memoriál Milana Honzáka, účastnilo se 6 smíšených 

druţstev, druţstvo ISŠT Vysoké Mýto po loňském 3. místě zvítězilo a získalo putovní pohár! 

12. 3. 2009 - Okresní a krajské kolo ve šplhu druţstev chlapců, účast 7 druţstev, chlapci ISŠT obsadili 

3. místo 

 

26. 3. 2009 - Okresní kolo ve volejbale chlapců, organizovala SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí, 

účast 3 druţstev, konečné pořadí: 1. Gymnázium V. M., 2. SOU automobil., 3. ISŠT V. M. 

 

 

 

 

 

         Mgr. Vladimír Smrček 

         učitel TV 
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Činnost autoškoly ve školním roce  2008/2009 

 

 
Výuka v autoškole byla v letošním školním roce zahájena 10. září 2008 pro 29 ţáků učebního 

oboru automechanik a pro 25 ţáků učebního oboru klempíř v rámci povinných předmětů řízení 

motorových vozidel s dvouhodinovou týdenní dotací. Kromě toho v rámci VHČ absolvovalo výuku a 

výcvik 16 ţadatelů o řidičské oprávnění sk. B, 9 ţadatelů o řidičské oprávnění sk. T a 1 ţadatel o 

řidičské oprávnění sk. C. 

 

Pro výuku je škola vybavena sadou videokazet a DVD, učebnicemi, trojrozměrnými pomůckami, 

foliemi na zpětný projektor a programem pro ověřování znalostí z pravidel provozu vozidel. Výuku 

zajišťoval jeden vyučující. 

 

Praktický výcvik byl zajišťován nákladním automobilem LIAZ a IVECO, osobními automobily 

Š – Fabia, Š – Felicia a Š – Favorit, traktorem Z – 7211 a dvěma přívěsy BSS P53S. Výcvik probíhal 

v rámci teoretického vyučování i odborného výcviku. Zajišťovali jej čtyři učitelé jízd a jedna vyučující 

zdravotnické přípravy. 

 

Ke zkouškám jiţ bylo připraveno všech 80 ţáků. Vzhledem k moţnostem zkušebních komisařů 

dosud proběhly zkoušky u 93% ţadatelů o řidičské oprávnění. Ţáci při zkouškách prokázali v porovnání 

s předchozími lety podstatné zlepšení v pravidlech provozu vozidel, velmi dobře si vedli v obsluze a 

údrţbě vozidla, určité problémy se vyskytly v praktických  jízdách. 

 

V průběhu teoretického vyučování i praktického výcviku se prokázalo, ţe ţáci jevící zvýšený 

zájem o tento předmět uspěli při závěrečné zkoušce mnohem lépe neţ ti, kteří k výuce a výcviku 

přistupovali bez zájmu nebo nezodpovědně. 

 

Zdokonalování odborné způsobilosti a povinného školení řidičů referentských vozidel se 

zúčastnilo celkem 23 zaměstnanců, lektorskou činnost zajistili učitelé autoškoly. 

 

 

 
Zpracoval: Karel Merkl  
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Sdružení rodičů a přátel ISŠT 

 

Závěrečná zpráva za školní rok 2008/2009 
 

 

Sdruţení rodičů a přátel Integrované střední školy technické bylo zřízeno jako občanské sdruţení k 

podpoře vzdělávací, sportovní, kulturní a zájmové činnosti ţáků školy. Jeho dalším úkolem je 

poskytování příspěvků sociálně slabým ţákům na učební pomůcky a akce školy. 

Finanční prostředky na svou činnost získává ve formě dobrovolných příspěvků členů sdruţení a dále 

darů od sponzorů, případně i dotací. Za činnost sdruţení zodpovídá správní rada SRP, která pravidelně 

na svých schůzkách zajišťuje koordinaci všech akcí. Jednatelkou sdruţení je Mgr. Blanka Janková. 

 

Finanční prostředky jsou poskytovány na: 

- mezinárodní spolupráci 

- vybavení tříd a odborných učeben 

- lyţařský výcvik 

- odměny pro nejlepší studenty 

- podporu ţáků ze sociálně slabých rodin 

- příspěvky na kulturní představení 

- nákup učebních pomůcek 

- podporu sportovní činnosti ţáků 

- vykonání státní zkoušky ze psaní na klávesnici PC 

 

Kromě základních funkcí zajistilo SRP v úzké spolupráci s vedením školy i tyto akce: 

 

Dne 13. března 2009 byl uspořádán jiţ dvanáctý maturitní ples pro studenty 4. ročníku studijního oboru 

Strojírenská technická administrativa a druhého ročníku nástavbového studia oboru Provozní technika. 

Ples se konal v Mklubu Vysoké Mýto a jeho výtěţek ve výši  

Kč 33702,- byl pouţit jako příspěvek na zlepšení prostředí učeben ISŠT. 

 

V červnu 2009 se SRP podílelo na organizaci projektu MŠMT ČR - „Program č. I. – Preventivní 

programy realizované školami a školskými zařízeními. Projektu nazvaného „Zlepšení klimatu ve třídě a 

škole“ se zúčastnili ţáci 1. a 2. ročníku učebních oboru lakýrník a čalouník. 

 
SRP dále administrativně i finančně podpořilo podání ţádosti o dotaci z prostředků EU – výzva Pardubického 

kraje- oblast podpory 1.2. Na sepsání ţádosti na projekt s názvem – Nevzdávej to! Prevence předčasného 

ukončování vzdělání byl poskytnut příspěvek ve výši Kč 26.000,-. 

 
 

 

          Mgr. Blanka Janková 
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Zpráva o zabezpečení  požární ochrany 

 
Na úseku dílen pracuje poţární hlídka ve sloţení: 

 

- Václav Pištora  

- Eduard Haselmann 

- Václav Brabec a 

- Josef Peterka  

 

Její činnost je zaměřena na 3 oblasti: 

- činnost poţární hlídky v prevenci  

- činnost poţární hlídky v represi¨ 

- činnost poţární hlídky v době svařování v místech, kde se provádějí činnosti se zvýšeným 

poţárním nebezpečím 

 

V celém objektu jsou prováděny namátkové preventivní poţární prohlídky  se zaměřením na přístupnost 

k prostředkům poţární ochrany (přenosné hasící přístroje, nástěnné hydranty) k vypínači elektrické 

energie a hlavním uzávěrům plynu a vody. 

Na pracovištích se zvýšeným poţárním nebezpečím se provádí kontrola dodrţování  poţárních řadů 

těchto pracovišť. 

Dále se provádí kontrola, zda není ohroţen poţárně bezpečný stav ve škole- volnost únikových cest a 

únikových východů. 

Zápis do poţární knihy se provádí v souladu s pověřením jedenkrát za měsíc. Další preventivní poţární 

prohlídky jsou prováděny odborně způsobilou osobou dle §11 zákona o poţární ochraně dodavatelským 

způsobem na základě dohody a to v souladu s  §13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 2* ročně na pracovištích se 

zvýšeným nebezpečím a 1 za rok na ostatních místech školy. 

O provedené preventivní poţární prohlídce se provádí zápis do poţární knihy nebo se v ní uvádí 

odvolávka, ţe zápis je veden samostatně a je zaloţen v dokumentaci poţární ochrany. 

Hasící přístroje jsou kontrolovány dle článku 4.2 ČSN ISO 11602-2 

 

Nejčastější závady, které byly řešeny jsou: 

- poškozování plomb hasících přístrojů 

- zarovnávání přístupových cest k hydrantům a hasícím přístrojům 

- včasné nevynášení košů s snadno vznětlivým materiálem  

 

10.10.08 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů 

16.02.09 Provedena odborná příprava preventivní poţární hlídky a preventisty poţární ochrany  

06.03.09 Firma Prepo provedla kontrolu a výměnu hasících přístrojů 

12.05.09 Provedena preventivní poţární prohlídka osobou odborně způsobilou dle 

 §11 zákona o poţární ochraně, prohlídku provedl p.Zeman  

 

Jedenkrát za 14 dní se provádí kontrola čalouny 1 a 2, skladu čalouny 1 a 2, kotelny, lakovny, skladu 

barev a ředidel, mísírny barev a skladu tlakových lahví. 

Pravidelně jedenkrát měsíčně je prováděna kontrola celého objektu se zaměřením na hasící přístroje.  

Z důvodu častého poškozování plomb a následného vystříkání hasících přístrojů byly vyrobeny a 

následně na rizikových místech instalovány ochranné skříňky. 

 

 

Zapsal: Václav Pištora 

preventista poţární ochrany  
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 

školní rok 2008/2009 

 

 

Je realizován ve vlastních dílnách, které jsou součástí školy a také na pracovištích jiných organizací, kde 

jsou plněny osnovy pod dohledem zkušených instruktorů. 

Z firem, kde probíhala odborná praxe, to jsou: Autoservis, spol. s.r.o.Vysoké Mýto, Autocentrum 

MERCIA a. s. Chrudim, Autoopravna U Nováků Luţe, Autoservis Radoň Luţe, Autoopravna Pešek 

Skuteč, Autoservis Pokorný Oldřetice, Autoservis Nádvorník Dolní Újezd, Autoservis Janovský Luţe., 

Autocentrum Pardubice a.s., Autodílna Javůrek Litomyšl, Autoservis Škoda Vysoké Mýto, Autoservis  

Vlček Svitavy, Autoservis Růţička Hlinsko, Autoopravna Janecký Choceň, Auto Janák Ústí nad Orlicí, 

Jirwood-Pila Vysoké Mýto, SAPA – LPJ spol. s r.o. Vysoké Mýto, zámečnictví Pánek České 

Heřmanice, Produkt-Spacek Poběţovice, Tvarmetal s.r.o. Vysoké Mýto, Stavitelství s.r.o. Pardubice, 

JEMA Svitavy a.s., NOPEK, a.s. Vysoké Mýto, Mohuč s.r.o. Vysoké Mýto, Iveco Czech Republic, 

Škoda Mladá Boleslav, THT Polička. 

 

K zajištění výuky v prostorách dílen školy mají ţáci k dispozici řadu strojů a zařízení.  

K nejmodernějšímu vybavení patří např. učebna CNC s produkčním soustruhem S 32 CNC, s produkční 

frézkou Mikronex FC 16 CNC, hartwarovým a softwarovým vybavením 12 pracovišť, doplněná 

v dalších prostorách elektroerozivním CNC obráběcím strojem EIR005B EMOTEX či frézkou FC 16 

NC. Kvalitně vybavena jsou i pracoviště oborů automechanik a autoklempíř, kde kromě běţných 

diagnostických zařízeních jsou ţákům k dispozici např. KTS 651 s externí mechanikou DVD, měřící 

rameno FSA 720, válcová zkušebna brzd či rovnací rám CELETE s laserovým měřením.Pochlubit se lze 

také italskou stříkací kabinou SAIMA nebo míchací stolicí barev vyuţívající barvy firmy MOBIHEL, 

kde lze podle receptur, které má škola k dispozici, připravit aţ 40 tisíc odstínů barev. Mezi výborně 

vybavená pracoviště patří i naše svářecí škola. 

 

Produktivní práce 
 

V rámci odborného výcviku se ţáci všech oborů podílejí na produktivní práci, a to jak pro potřeby školy, 

tak v zakázkách pro širokou veřejnost či firmy. Za tuto činnost jsou ţáci pravidelně odměňováni.  

 

Svářecí škola 
 

Zde v průběhu školního roku absolvovali ţáci oboru autoklempíř svářecí kurz ZK 311 a ZK 135, 

zámečníci ZK 135 a ţáci oboru nástrojař ZK 135. 

 

V rámci plnění osnov je svářecí škola vyuţívána i ostatními obory pro zácviky svařování.  

Svářecí kurzy probíhají i pro ţáky jiných škol – ZK 311 a pájení mědi. 

Nejlepší ţáci svářecích kurzů mají moţnost získat zkoušku podle ČSN EN 287-1. 

U výše jmenovaných kurzů provádíme také periodické přezkoušení a prodluţování průkazů s celostátní 

platností. 

 

Svářecí rekvalifikační kurzy jsou prováděny především pro úřady práce a firmy z nejširšího okolí 
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Spolupráce se zaměstnavateli a  úřady práce 
 

Škola dlouhodobě spolupracuje s úřady práce z celého Pardubického kraje a řadou zaměstnavatelů.  

V období tohoto školního roku proběhlo 17 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách: 

ZK 141, ZK 135, ZK 311, ČSN EN 287 – 1 135, ZK 131 01, ZK 141 11, ZK 111, ZK 131 21. 

Dva rekvalifikační kurzy se zaměřením na autolakýrnické práce. Kurz CNC a kurz obrábění kovů. 

Osvědčení získalo celkem 51 uchazečů. 

 

Soutěže odborných dovedností a vědomostí 
 

V regionální  soutěţi odborných dovedností v učebním oboru nástrojař konaném 1. a 2.4. 2009, jehoţ 

pořadatelem byla SPŠ Trutnov se za naši školu zúčastnili dva ţáci. V jednotlivcích obsadil Radek 

Matějka 1. místo a Jakub Záleský 4 místo z 16 soutěţících. V druţstvech jsme obsadili 1. místo. 

 

7. ročníku soutěţe zručnosti ZLATÝ PILNÍK 2009 konaném dne 30. – 31.3. 2009 v Opavě se zúčastnil 

ţák druhého ročníku oboru nástrojař Tomáš Jalůvka. Z 21 soutěţících se umístil na velmi pěkném 4. 

místě. 

 

V oblastním kole odborných dovedností  učebního oboru zámečník, jehoţ pořadatelem byla SOŠ a SOU 

Hradec Králové  18. a 19.3. 2009, reprezentovali ISŠT Jan Pavliš a Jaroslav Martinec. V celkovém 

hodnocení skončila naše škola na 4. místě z 8 soutěţících škol. 

 

Na celostátní soutěţi KOVO JUNIOR 2009  konané 6. – 7.4. 2009 v ISŠ – COP Brno obsadil 

v jednotlivcích Jaroslav Martinec 2. místo ze 16 soutěţících. V regionální soutěţi Automechanik – 

Junior 2009, kterou pořádala naše škola 17.4. se našim dvěma zástupcům velmi dařilo. V jednotlivcích 

zvítězil Martin Jirásek a Václav Hýţa obsadil 3. místo. 

Na celostátní soutěţi konané 27. – 28.5. 2009 v Ústí nad Orlicí obsadil Martin Jirásek 11. místo z 28 

soutěţících. 

 

Taktéţ v soutěţi svařování o ZLATÝ pohár LINDE konaném 21.-22.4. 2009 v SŠs a dopravní Frýdek-

Místek se našim zástupcům vedlo velmi dobře. 

V praktické části metodou 311 obsadil Lukáš Sviták 3. místo a v teoretické části 4. místo z 29 

soutěţících. 

Výborného výsledku dosáhl v teoretické části metodou 141 Petr Kubík, kdyţ se umístil na 1. místě a 

v praktické části obsadil 5. místo. Vasyl Pokryvchak  v teoretické části metodou 111 obsadil 2. místo. 

Letos jsme se zúčastnili 3. ročníku Lakýrník CUP JUNIOR 2009, který se konal 24.4. 2009 v Jihlavě. 

Naší školu reprezentoval Luboš Pohl, který obsadil 5. místo a Václav Dostál, který s přehledem tuto 

soutěţ vyhrál. 

10.6.2009 bylo uděleno Jihomoravským krajem ve spolupráci s MŠMT čestné uznání ČESKÉ  

RUČIČKY Václavu Dostálovi v divadle Reduta Brno. 

V letošním školním roce jsme pořádali jiţ 9. ročník soutěţe ţáků devátých tříd základních škol. Nad 

touto soutěţí převzala záštitu firma FRONIUS s.r.o. Hradec Králové. Soutěţ se konala 13.11. 2009 a 

zúčastnilo se jí 45 ţáků. Vítězi se stali ţáci ZŠ Proseč. 

Taktéţ probíhala soutěţ Iniciativy při odborném výcviku. Pro nejlepší ţáky ze skupiny byla odměnou 

jízda na čtyřkolkách na místním autodromu. 
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Další aktivity a související akce  
 

Ve dnech 29.10., 21.11., 10.12. 2008, 14.1. a 11.2.2009 na naší škole proběhly Dny otevřených dveří. Ze 

strany ţáků z devátých tříd byl velký zájem o prohlídku dílen a všech prostor s nimi souvisejícími. 

 

Jiţ se stává tradicí , ţe listopad je prezentací naší školy při Autosalonu, jehoţ devátý ročník proběhl 

v prostorách dílen. O tuto akci byl zájem nejen ze strany ţáků vysokomýtských škol, škol z okolí, ale i 

široké veřejnosti. 

Počet vystavovatelů kaţdoročně stoupá, na letošní ročník se jich přihlásilo 37. Součástí byly praktické 

ukázky svařování, opravy plastů, ale i odborné přednášky vystavovatelů z oblasti automobilového 

průmyslu. 

 

15. – 19.9. 2008 jsme se zúčastnili MSV v Brně, kde se naše škola prezentovala v pavilonu G1.  

 

V letošním školním roce škola pokračovala v projektu Nová závěrečná zkouška KVALITA 1, a to 

v učebních oborech automechanik, zámečník, nástrojař, autoklempíř, lakýrník. Tyto závěrečné zkoušky 

probíhají pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání. 

 

V učebním oboru automechanik jsme se zapojili do projektu ITP pod patronací Hospodářské komory 

České republiky. Jde o novou platformu, která vede ke zlepšení kvality, výsledků a zatraktivnění 

odborného vzdělávání.  

 

Od 20. do 24.10. 2008 byla v naší škole partnerská návštěva z Litvy, o kterou se starali tři učitelé OV. 

3.-5.12. 2008 byl na odborné praxi u oboru automechanik jeden učitel OV z partnerské školy Bardějova. 

 

 

Zpracoval: Zdeněk Dušek – ZŘ OV 
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Enviromentální výchova a vzdělávání 
 

Z oblasti dalších přírodovědných předmětů byla stejně jako v minulých letech vyvinuta velká 

iniciativa směrem k lepšímu pochopení problematiky týkající se ekologie. Hlavním iniciátorem 

podpůrných aktivit byla paní Mgr. Rejlková. Jednalo se o tyto činnosti: 

 

 vymýšlení tajenek s ekologickou tématikou 

 řešení tajenek s chemickou tématikou 

 referáty na aktuální téma (nové objevy, výročí významných osobností ze světa 

přírodních věd) 

 zkušenosti s tříděním odpadu v místě bydliště 

 návrhy na zlepšení ţivotního prostředí v obcích 

 význam center ekologické výchovy pro budoucnost 

 chemie a ekologie na internetu 

 obrazce → nalézt v nich organismy z přírody → nalézt to, co do přírody nepatří 

 vymýšlet ekologické hry 

 exkurze TPCA Kolín – třídy M1 a ME1 

 projekt chemie v praxi 

 chemické pokusy – videopořad podle tématických celků 

 

 

 

Organizace exkurzí, kulturních soutěží a programů 
 

 

Zaměření všeobecně vzdělávací: 

 

 listopad – exkurze do Městské knihovny ve Vysokém Mýtě – třída M1, ME1 

 listopad – filmové představení „Bathory“ ve Vysokém Mýtě – všechny třídy 

 listopad – účast 3ţáků v soutěţi časopisu Bridge – „Škola hrou“ – napsání krátkého 

příběhu v anglickém jazyce (M3 – Hánělová, M1 – Andělová, Filipiová) 

 prosinec – filmové představení „Mongol - Čingischán“ ve Vysokém Mýtě – všechny třídy 

 březen – divadelní představení Národního divadla v Praze (T. Stoppard – Rock’n’Roll) –  

výběr ţáků 

 duben – filmové představení s komentářem – „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ –  

všechny třídy 

 duben – Literární soutěţ o cenu Filipa Venclíka 2009 (M4 – K. Rejmanová, J. Krátký) 

 květen – přednáška s pamětníkem na téma „Holocaust“ – třídy M1, ME1, část M2 

 červen 2009 – účast 3 ţáků (ME3 – Dusík, Unčovský; NS2 – Tomek) na vzdělávacím 

poznávacím zájezdu do Londýna– dozor p. Soušková, učitelka ANJ. 

 

 

Zaměření odborné: 

 

MSV Brno    18. září  K II, A II 

MSV Brno    18. září  NZ II,M II 

Letecké muzeum Praha  14. října  ME III, K II, ME II 

TPCA Kolín    20. října  A III 

IVECO Vysoké Mýto   21. října  ČL I 
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PERLA Ústí nad Orlicí  21. ledna  Č II 

Slévárna kovů Vysoké Mýto    4. února  NZ II 

TPCA Kolín    10. března  K III, M III 

Čalounictví Jedlička   23. března  ČL II, L III 

MACH Praha Letňany  16. dubna  NZ I, NZ II 

Tiskárna G-Tisk Vysoké Mýto 20. dubna  Č I 

LINDE Vysoké Mýto   12. června  NZ II 

LINDE Vysoké Mýto   12. června  ME I 

Dřevoodbyt Vysoké Mýto  16. června  Č I 
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Stavební úpravy, opravy a rekonstrukce 
 

Ve školním roce 2008/2009 se úsek správy budov podílel na chodu školy těmito činnostmi.  

Opravy a rekonstrukce 
 

1) Dokončení oplocení areálu školy 

Byla provedena druhá etapa rekonstrukce plotu kolem areálu školy v době od 8.9.do 3.10. 2008. Jednalo 

se o zadní část směrem do pole, dále o část směrem k bývalému pivovaru a zbývající.část směrem 

k městu do ul.Denisova. Práci provedla na základě výběrového řízení fa.DIRICKX z Havlíčkova Brodu. 

 

2) Rekonstrukce sociálního zařízení  
Uskutečnila se kompletní rekonstrukce dvou koupelen v prvním a druhém patře části (A) domova 

mládeţe v termínu 1.12 .- 31.12.2008. Součástí rekonstrukce byla kompletní výměna dlaţby a obkladů 

včetně nové izolace, rozvody vody a odpadů, instalace nového sanitárního  vybavení. Tyto práce 

prováděla fa.Trunec – stavební práce a fa.VTZ p. Štorek. 
 

3) Rekonstrukce šatny 

V průběhu jarních prázdnin od 16.2.do 20.2.2009 byla provedena pracovníky údrţby rekonstrukce 

místnosti šaten č.10 – 13. V rozsahu vybourání hrazení, opravy omítek, vymalování celého prostoru 

šatny a následné montáţe nových šatních skříněk. 
 

4) Instalace rozvodů elektrické energie 

V době jarních prázdnin byla provedena pracovníky údrţby instalace nových rozvodů el.energie a 

datového kabelu pro napájení notebooku v katedře a projektoru v učebně číslo 10. 

 

5) Oprava nátěrů chodeb 

V měsíci červnu 2009 probíhá oprava omyvatelného nátěru soklu chodeb domova mládeţe.a to 

provedením opravy poškozených částí omítek pracovníkem údrţby a následným obnovením nátěru 

soklu ţáky oboru lakýrník. 

 

6) Malování prostor 

V rámci pravidelné údrţby objektu proběhlo v období prázdnin (červenec - srpen 2009)malování 

vybraných prostor školy, domova mládeţe a dílen. 

 

 

Revize 
Ve školním roce byly provedeny plánované pravidelné revize a prohlídky plynového a elektrického 

zařízení, tlakových nádob, komínů, kotlů, hydrantů a hasících přístrojů dle revizního kalendáře. 

V současné době jsou všechny platné bez výjimek.Zjištěné závady jsou odstraňovány průběţně. 

 

 

Personální změny úseku 
 

Ve školním roce 2008 - 2009 došlo k nástupu nových zaměstnanců. Na úseku vrátnice pracuje od 

1.9.2008 p.Miroslav Bečička. Na údrţbě areálu školy a dozoru kotelny pracuje od 3.11.2008 p. František 

Jasanský. 

 

 

Vypracoval: Petr Langer 
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 Zpráva o hospodaření v Kč ( za kalendářní rok 2008 ) .   

    v Kč    

Hospodářský výsledek celkem 43 815    

z toho : hlavní činnost  2 215    

 hospodářská činnost  41 600    

Hospodářská činnost      

 příjmy z hospodářské činnosti 2 705 596    

 výdaje z hospodářské činnosti 2 663 996    

Hlavní činnost       

 neinvestiční (provozní) příjmy 36 381 227    

z toho : MŠMT - dotace na přímé náklady 25 680 000    

 ÚSC -dotace na provozní nákl. 5 827 000    

 Programy Pardubického kraje 969 000    

 Ostatní provozní příjmy 3 890 227    

 Dotace Města Vysoké Mýto 15 000    

 neinvestiční (prov.) výdaje 36 379 012    

z toho : osobní náklady zaměstnanců 18 484 000    

 ostatní platby za proved.práci 277 000    

 odvody na soc. a zdr. pojištění 6 559 329    

 ostatní sociální náklady (FKSP) 369 683    

 zák.pojištění úrazů a nem.z pov. 75 557    

 učební pomůcky  423 958    

 učebnice   96 971    

 vybavení ISŠT neinv.majetkem 1 044 687    

 energie ( el.en.,plyn,vodné) 1 706 106    

 oprava a údržba  816 038    

 školení a vzdělávání  62 237    

 cestovní náhrady  82 515    

 ochr.pomůcky žáků a zamestn. 149 945    

 
nájemné(plyn.lahve,burzy 
škol.…) 133 259    

 uložení a odvoz odpadu 40 338    

 telefony,poštovné,internet 169 793    

 stočné, srážková voda 129 805    

 reprezentace školy  6 101    

 fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH) 449 115    

 odpisy DHM, DNHM  1 646 295    

 ostatní provozní náklady 3 656 280    

z toho : povinný podíl zaměst.ZTP 88 172    

např. potraviny ve ŠJ  1 032 360    

 spotřeba pohonných hmot 166 068    

 materiál na výuku a zakázky 894 045    

 programové licence a vybavení 53 730    

 revize   116 237    

        

 Investiční příjmy celkem 1 866 295    

z toho : odpisy DHM,DNM  1 646 295    

 dar IVECO a.s.  220 000    

 investiční výdaje celkem 3 123 137    

z toho : dar IVECO - frézka,nůžk.zvedák 220 000    

 IVECO nákladní automobil 1 592 917    

 plot DIRICKX 2.etapa  1 045 531    

 frézka  Mark Super  157 983    

 tester tlumičů  106 706    
Zpracoval: 
Skřivan Vysoké Mýto 27.6.2009     
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