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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 2010/2011 podíleli 

a přeji hodně úspěchů i v letech následujících. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 29.8.2011 

  

 

 

 

        Ing. Luděk Roleček 

                ředitel ISŠT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na pedagogické radě dne 29. 8. 2011 

 

Schváleno Školskou radou dne 11. 10. 2011 
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Výroční zpráva školy 2010/2011 

 

 
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:     20 

Počet ţáků celkem: 449 

Průměrný počet ţáků na třídu: 22,5 

Ubytovaní ţáci:  84 

 

Počet ţáků v oborech  a) 3letých učebních:  259 

    b) 4letých studijních:   138 

    c) nástavbových pro absolv. 3letých uč. oborů- denní forma 52 

 

 

Přijímací řízení  

 

Počet přihlášek do 1. kola:  226 

do dalších kol:      37 

Nastoupilo celkem ke studiu:  116 ţáků z toho 50 ţáků maturitní obory 

        66 ţáků učební obory 
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Škola vyučovala následující obory se schvalovací doloţkou ministerstva: 

Kód oboru    název oboru    schval.doloţka 

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

         dodatek č.j. 17046/03-23 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel RVP č.j. 

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

23-61-H/01  Autolakýrník     RVP 

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

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

         dodatek č.j. 170042/03-23 

23-55-H/02  Karosář     RVP 

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

23-52-H/01  Nástrojař     RVP 

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

23-51-H/01  Strojní mechanik    RVP 

23-44-L/001  Mechanik strojů a zařízení   č.j. 29459/01-23 

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení   RVP 

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

23-41-M/01  Strojírenství     RVP 

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

64-41-M/01  Ekonomika a podnikání   RVP 

23-43-L/506  Provozní technika    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 

 

 

Sloţení školské rady: 

 

Předseda:  Mgr. Iva Suchánková 

 

Členové:  Ing. Rudolf Černý 

   Pavel Rybišár – třída NS 2 

 

mailto:sekr.isstvm@worldonline.cz
mailto:red.isstvm@iol.cz
http://www.isstvm.cz/
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Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011 
 

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 2002 

Mgr. Braiková Milena  MU Brno, Pdf   historie, CJL   2004 

Mgr. Naďa Burcalová  Univerzita Hr. Králové PdF NEJ    2008 

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

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

Bc. Černý Tomáš   UP Olomouc FKT  ZEK, OBN,TEV   2000 

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 1981 

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

Ing. Khorel Ladislav  ČVUT Praha FS   odborné předměty strojírenské 1988 

Ing. Nina Kočanová  MFF UK Bratislava  MAT, FYZ   2010 

Faltysová Petra   Jazyková škola Brno  NEJ    2001 

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  PdF Hradec Králové  CHE, ZEK   2003 

Ing. Řezníčková Štěpánka  VŠE Praha FVE   EKO, UČE   1989 

Ing. Solil Milan   ČVUT Brno   odborné předměty strojírenské 2009 

Mgr. Smrček Vladimír  PdF Hradec Králové  TEV    1993 

Soušková Věra   Slezská univerz. Opava - studuje ANJ    2003 

Ing. Strnad Josef   VŠ zemědělská Praha  mechanizace    2009 

Ing. Šimko Vlastimil  Vysoká voj.šk. poz. vojska  odborné předměty strojírenské 2010 

Ing. Tocháček Jiří  ČVUT Praha FS   odborné předměty strojírenské 2001 

Mgr. Miloslava Večeřová  UJEP Ústí nad Labem  MAT,    2008 

Mgr. Vovková Radmila  MU Brno, Pdf   ANJ    2003 
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Třídní učitelé ve školním roce 2010/2011 
 

 

A 1    Mgr. Antonín Hron 

K 1    Ing. Ladislav Khorel 

LNZ 1    PaedDr. Václav Chára 

MME 1   Mgr. Michal Hynek 

NS 1    Ing. Monika Bakešová 

A 2    Ing. Jiří Tocháček 

K 2    Mgr. Vladimír Smrček 

L 2    Mgr. Naďa Burcalová 

ME 2    Mgr. Marek Čáp 

NS 2    Mgr. Iva Novotná 

A 3    Karel Merkl 

ČL 3    Mgr. Blanka Janková 

K 3    Bc. Tomáš Černý 

ME 3 Mgr. Pavel Mimra 

NZ 3 Mgr. Jiří Čapek 

ME 4 Mgr. Nina Kočanová 

M 2 Mgr. Radmila Vovková 

M 3 Věra Soušková 

M 4 Ing. Pavel Novotný 

 

 

Odborný výcvik 

 

Dušek Zdeněk   ZŘ OV 

Peterka Josef   V UOV 

Blaţek Jiří   UOV 

Bezdíček Bohuslav  UOV 

Brabec Václav  UOV 

Brandýský Petr  UOV 

Burian Michal   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 

Pravec Jaroslav  UOV 

Říha Milan   UOV 

Trnková Jaroslava  UOV 
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Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2010/2011 

 

 

obor kód oboru prospěli neprospěli neprospěli z 

předmětu 

Strojírenská technická 

administrativa 

64-42-M/003 9 4 2 -  CJL, MAT 

1 -  MAT 

1 - ANJ 

Strojírenství 23-41-M/001 10 0 0 

Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/001 11 4 4 - CJL 

Provozní technika 23-43-L/506 15 0 0 

celkem  45 8 8 

 

 

 

Zpracovala: 

Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

 

 

 

 

Výsledky závěrečných zkoušek 

školní rok 2010/2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zpracoval: 

Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

 

 

 

 

 

 

učební obor 
počet 

ţáků ve 

třídě 

v 

řádném 

termínu 

k ZZ 

poznámka 

neprospěli 

písemná praktická ústní 

automechanik 30 28  - 2 1 

klempíř – stroj. 

výroba 
26 21  1 - - 

lakýrník 9 7  1 - - 

nástrojař 14 14  - 1 1 

zámečník 12 11  - 1 - 

čalouník 9 9  - - - 
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Údaje o výsledcích kontrol a šetření ve školním roce 2010/2011 

 

 
13. 10. 2010  Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění 

povinností v důchodovém pojištění. 

 
Zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 3 118,- Kč vzniklý při poskytnutí nepeněţního daru 

z FKSP 5 zaměstnanců u příleţitosti ţivotního jubilea. Stanovené penále ve výši 401,- Kč 

bylo OSSZ Ústí nad Orlicí prominuto. 

 

 

 

Zapojení školy v projektech 

 

 

Projekty ESF 
 

1. Nevzdávej to! Prevence předčasného ukončení vzdělávání 

- ISŠT příjemce podpory ve výši 4 841.193,- Kč 

 

2. IQ Industry – Inovace a kvalifikace profesní přípravy 

- příjemce podpory Vzdělávací agentura Kroměříţ 

- ISŠT – partnerství s finančním příspěvkem 

 

3. Zvyšování motivace ţáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech  

v Pardubickém kraji. 

- příjemce podpory SOŠ a SOU Rybitví 

- ISŠT partner bez finančního příspěvku 

 

4. Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů 

v Pardubickém kraji – další vzdělávání pracovníků škol 

- ISŠT partner bez finančního příspěvku 

- příjemce podpory Pardubický kraj 

 

5. Volba povolání v Pardubickém kraji – krajská hospodářská komora 

Pardubického kraje 

- příjemce podpory KHK Pardubice 

- ISŠT partner bez finančního příspěvku 

 

6. Leadrem uvnitř aneb jak vyuţít osobnostních kvalit k rozvoji školy 

- příjemce podpory CCV Pardubice 

- ISŠT partner bez finančního příspěvku 

 

7. Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu 

- příjemce podpory CCV Pardubice 

- ISŠT partner bez finančního příspěvku 

 

 

 

 

 



9 

ZHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2010/2011 

 

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. 

 

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

programu všech předmětů zdůraznili 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 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 se 

školním řádem a s následky patologických jevů, 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, v rámci projektu 

„Nevzdávej to!“ i se školním psychologem. 

 

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; výtvarný; technický a modelářský.  

 

Ţáci se aktivně podíleli na úpravě sportovního prostředí v areálu školy, zlepšení jejího okolí a 

ţivotního prostředí na DM. Pedagogičtí pracovníci vytvářeli v průběhu školního roku další 

příleţitosti ke sportovní činnosti ţáků v turnajích, nejen v rámci projektu „Nevzdávej to!“ do 

kterých se vţdy zapojily všechny třídy, nebo pouze první ročníky.  

 

Na lyţařském výcviku, kterého se zúčastňují ţáci 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 a sportovních turnajích, které 

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

na lyţích.  

Účast ţáků na sportovních, literárních, výtvarných, ale i odborných soutěţích pořádaných 

mezi školami se vţdy z jejich strany setkává s velkým zájmem. Vytyčené cíle v tomto 

školním roce byly v podstatě splněny. 

 

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

negativních jevů, během studia poskytovat ţákům průběţné sportovní vyţití v rámci 

prevence. 

 

K dokreslení zhodnocení minimálního preventivního programu lze vyuţít i zprávu 

o výchovně poradenské činnosti ve školním roce 2010/2011. 

PaedDr. Václav Chára 
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Zpráva o výchovně poradenské činnosti  

ve školním roce 2010/2011 
 

 

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 na základě doporučení PPP zpracován přehled ţáků se specifickými 

poruchami učení. Učitelé dle poţadavků PPP těmto ţákům vytváří přijatelné podmínky studia.  

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. Pokud má ţák tělesné zdravotní postiţení doloţené 

lékařskou zprávou, je osvobozen od tělesné výchovy. 

 

Někteří ţáci pochází z prostředí, kde nejsou vytvořeny pevné vztahy pro spolupráci se školou. 

Coţ se projevuje sníţenou kontrolou dodrţování školní docházky, přípravou na výuku a 

sledováním hodnocení ţáků v ţákovských kníţkách nebo na internetových stránkách školy i 

malým zájmem o účast na pravidelných čtvrtletních schůzkách s rodiči, coţ je zřejmé 

z jednotlivých podpisových listů třídních učitelů.  

 

Malá aktivita ţáků ve školní práci a jejich chování je odrazem současného stavu společnosti 

a zatíţením rodin jejich ekonomickým a sociálním stavem. Ţáci nejsou motivováni 

z rodinného prostředí k docházce do školy, rodiče velmi často kryjí absenci svých dětí. Řada 

rodičů našich ţáků má závaţné rodinné problémy, které jsou na ně v různě velké míře 

přenášeny. Takto vzniklé sloţité situace řešíme na naší škole projektem „Nevzdávej to!“, 

který má vesměs, jak u ţáků, tak i u rodičů pozitivní ohlas.  

 

V rámci projektu: „Nevzdávej to!“ Prevence předčasného ukončení vzdělání, pracuje na škole 

psycholog, který poskytuje odborné konzultace ţákům a pedagogům, dále se podílí na 

aktivitách v rámci adaptačních pobytů, vzdělávacích seminářů, diskuzních setkání, pravidelně 

se zúčastňuje činnosti Školního poradenského centra a svými odbornými znalostmi 

nenásilnou formou usměrňuje činnost ţáků a pedagogů. 

Ţáci prvních ročníků se zúčastnili futsalového utkání mezi třídami, projektových dnů 

zaměřených na mezilidské vztahy, pravidla společenského chování a zdravý ţivotní styl. Dále 

absolvovali v rámci projektu naplánované exkurze do Tatry Kopřivnice, THT Poličky, Brück 

Zámrsk, elektrárna Dlouhé Stráně, Letecké muzeum Praha. 

 

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

Na úseku domova mládeţe se podařilo vhodně zvolenou motivací a zapojením ţáků 

prohloubit zájmovou a sportovní činnost. Podílím se na účasti přehlídek středních škol a akcí 

pořádaných pro nábor ţáků do prvních ročníků.  

 

26. 11. 2010 proběhla beseda na téma „TERORIZMUS, ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, 

MAFIE“ s panem JUDr. Miloslavem Dočekalem, který pracoval na kriminální policii v Praze. 

Beseda měla zábavnou formu a prezentovala velice citlivé zpracování nejţhavějších témat 

současné doby. Beseda ukázala, ţe dokonalé poznání problému, můţe přinést moţnosti 

obrany proti tomuto nejhrůznějšímu nebezpečí světa. 

 

Tak jako v předcházejících letech, tak i v tomto školním roce se uskutečnila beseda se 

zástupci IRISBUS IVECO Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto, kteří ţákům třetích ročníků 
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učebních oborů a čtvrtých ročníků studijních oborů strojnictví a strojírenská technická 

administrativa nabídli moţnosti uplatnění po úspěšném ukončení studia.  

 

Při schůzkách rodičů o prospěchu ţáků  

- tř. učitelé zdůraznili klasifikační hodnocení ţáků (výpisy známek, kárná a pochvalná 

opatření), podali informaci o zneuţívání návykových látek, škodlivosti kouření a alkoholu. 

Upozornili na taktní vystupování vůči pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům. 

Rodiče v jednotlivých ročnících seznámili se školním řádem, zdůraznili omlouvání absence 

a organizaci průběhu školního roku. 

- dále 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. 

- tvrdé drogy se ve školním roce mezi ţáky neobjevily, přestupky proti školnímu řádu (viz. 

zápisy ped. rady) 

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

zájem o řešení problému.  

 

 

Kariérové poradenství o moţnostech dalšího studia na středních a vysokých školách je 

realizováno hlavně konzultacemi s ţáky a rodiči na třídních schůzkách. Jedná se o ţáky třetích 

ročníků učebních oborů a maturitních ročníků.   

 

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.  

 

 

5. 5. se uskutečnila prezentace firmy Škoda Kvasiny pro ţáky třetích ročníků učebních oborů, 

maturitní třídy NS II a ME IV beseda o výrobním programu a moţnostech pracovního 

uplatnění ve firmě. 

 

1. 6. zapojení ţáků naší školy do Evropského plaveckého dne, a do soutěţe „Město a 

autobus“, kterou přádala firma IVECO Vysoké Mýto. 

 

29. 6. proběhla se ţáky naší školy beseda o jaderné energetice a prevenci onkologických 

onemocnění. 

 

Průběţná spolupráce s pracovníkem Městského úřadu Vysoké Mýto panem Tomášem 

Saláškem, sociálním kurátorem pro mládeţ a koordinátorem pro společensky nepřizpůsobené, 

probíhala v průběhu školního roku dle vyskytujících se případů. 

 

 

V průběhu 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. 

 

 

 

 

 

           Zpracoval: PaedDr. Václav Chára 
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DOMOV MLÁDEŢE 
 

Ve školním roce 2010/11 nastoupilo na DM 73 ţáků, kteří byli rozděleni do tří výchovných 

skupin. U těchto skupin působili tři vychovatelé, kteří se podíleli na činnosti u své skupiny a 

ve večerních hodinách zodpovídali za průběh sluţby a pořádek na celém poschodí. Vedoucí 

vychovatel zaskakoval u skupin tam, kde vychovatel měl po noční sluţbě a pracovní doba mu 

končila v dopoledních hodinách. Do I.ročníku nastoupilo 11 ţáků, ve II.ročníku 19 ţáků, ve 

III. ročníku 25 ţáků, ve IV. ročníku 4 ţáci, nástavbové studium absolvovalo 9 ţáků a na traktu 

bylo ubytováno 5 děvčat. 

 

Během školního roku se nekonala ţádná větší rekonstrukce na DM. Na konci školního roku 

bylo vymalováno 6 pokojů a opravena  podlaha v některých pokojích.V zimním období se 

zakoupily dvě plasmové televize na společenské místnosti. 

V letošním školním roce se uskutečnil Projekt Nevzdávej to! Prevence předčasného ukončení 

vzdělání. Z tohoto projektu bylo zakoupeno také sportovní vybavení pro ţáky I. ročníku, jeţ 

pouţívají ţáci v době osobního volna a na sportovní akce. Vychovatelé se podíleli i na 

projektových dnech. V měsíci prosinci se uskutečnil projektový den zaměřený na mezilidské 

vztahy a zásady společenského chování, v měsíci dubnu zase projektový den zaměřený na 

zdravý ţivotní styl.  

 

Dále proběhly tři projektové dny zaměřené na sportovní činnost. Na podzim se uskutečnil 

turnaj ve florbale pro ţáky učebně výrobních skupin I. ročníku. Vítězem turnaje se stala  

uvs. Z 7. V květnu proběhl turnaj v halové kopané ve které zvítězila uvs. MECH 8. Poslední 

turnaj  proběhl v červnu, kdy se soutěţilo ve dvou sportech. Ţáci absolvovali turnaj 

v nohejbale trojic a zápasy ve čtyřhře v tenise. V obou soutěţích dominovala uvs. Z 7. 

Turnajů se vţdy zúčastnilo 8 druţstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Celkovým 

vítězem po třech turnajích se stala uvs. Z 7 před uvs. MECH 8 a uvs. K 4. 

Ţáci v osobním volnu se převáţně zajímají o sport. Mají k dispozici dvě hodiny denně 

tělocvičnu, kde převáţně hrají florbal a v zimních měsících futsal. Nejvíce je v permanenci 

hřiště s umělým povrchem na kopanou. V letošním roce se zlepšil povrch na antukovém 

tenisovém kurtu a tak ho převáţně ţáci I. ročníku plně vyuţívají. Dále nezahálí asfaltové 

hřiště na nohejbal a stolní tenis. V zimních měsících byla dosti navštěvována posilovna, o 

kterou však v letních měsících ke konci školního roku nebyl jiţ takový zájem. 

 

Ve dvou nejvíce populárních sportech na škole se opět uskutečnil dlouhodobý turnaj mezi 

třídami. Na podzim se uskutečnil jiţ V II ročník turnaje ve florbale za účasti 16 tříd. Ty byly 

rozděleny do dvou skupin, ze kterých postupovala čtyři nejlepší druţstva do čtvrtfinále. 

Turnaj byl hodně sledován a vyřazovací zápasy měly velmi dobrou úroveň. Celkem bylo 

odehráno 78 zápasů. Celkovým vítězem se stala po třetí za sebou třída M IV, která ve finále 

porazila třídu NS II. Třetí skončila třída ME IV. 

 

V jarních měsících proběhl na umělé trávě jiţ IV ročník dlouhodobého turnaje mezi třídami 

ve futsalu. Turnaje se zúčastnilo pouze 14 tříd, jelikoţ  maturitní třídy dali přednost přípravě 

k maturitě. Systém byl stejný a ve většině zápasech nám přálo i počasí. Obhájce vítězství 

z loňského ročníku nestartoval a tak se otevřely moţnosti z vítězství pro ostatní týmy. 

Nakonec ve finále, které se dvakrát prodluţovalo, zvítězila třída K II, která nejtěsnějším 

rozdílem porazila třídu ME III A. Třetí skončila třída ME III B. Finále bylo velice vyrovnané 

a sledovalo ho plné hlediště. Všechny zápasy na jaře i na podzim odpískali učitelé tělesné 

výchovy a vychovatelé. 

 

I v letošním roce se vychovatelka s děvčaty a ţáky I. ročníku věnovala výtvarné činnosti. 

V zimním období to byla příprava na Vánoce, výroba látkových ozdob formou petchwork, 

výroba svícnů, adventních věnců a výzdoba vestibulu. Na jaře to byla výroba kraslic – 
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batikování, výroba hliněných kytiček a srdíček – vázání na jutu, výroba velikonočních věnců, 

výzdoba vestibulu. 

 

O víkendech a prázdninách je moţné ubytování na DM pro různé organizace. 

 

 

          Šlegr Otto 

               vedoucí vychovatel 
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HODNOCENÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI 

 

školní rok 2010/2011 

 

Letošní školní rok byl poznamenán slabší účastí školních druţstev na pořádaných sportovních 

akcích způsobenou neplacením přesčasových hodin. Většina tělocvikářů raději na akci nejede, 

protoţe by přišla o peníze. Naše škola se však opět tradičních akcí zúčastnila a to se 

střídavými úspěchy. 

 

22.9.2010 - 19.ročník republikové soutěţe Zátopkovy štafety pořádala ZŠ Jiráskova 

Vysoké Mýto 

  Účast 3 škol; konečné pořadí 1. SŠ obchodu a sluţeb Choceň, 2. 

Gymnázium Vysoké Mýto, 3. ISŠT Vysoké Mýto 

1.10.2010 - Softbal smíšených druţstev, pořádala OA Choceň 

  Účast 6 druţstev; naše škola obsadila 3. Místo za SOŠ autom. Ústí nad 

Orlicí a OA Choceň 

2.11.2010 - Okresní kolo ve stolní tenisu druţstev, pořádala SZŠ Ústí nad Orlicí 

  Účast 8 škol; naše druţstvo ve sloţení Sisr, Drahoš a Marek obsadilo 5. 

Místo 

12.11.2010 - Okrskové kolo v košíkové chlapců, pořádala ISŠT Vysoké Mýto 

  Účast 3 SŠ z Vysokého Mýta; konečné pořadí 1. Gymnázium Vysoké 

Mýto, 2. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto, 3. ISŠT Vysoké Mýto 

1.12.2010 - Okrskové kolo ve florbalu chlapců, pořádala VOŠ a SŠS Vysoké Mýto 

  Účast 5 druţstev; konečné pořadí 1. ISŠT Vysoké Mýto, 2. SŠ 

obchodu a sluţeb Choceň a 3. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto 

9.12.2010 - Okresní kolo ve florbalu chlapců, pořádala ZŠ Brandýs nad Orlicí 

  Účast 4 vítězná druţstva okresu Ústí nad Orlicí; konečné pořadí  

1. ISŠT Vysoké Mýto, 2. Gymnázium Ústí nad Orlicí, 3. PSŠ a SOU 

Letohrad a 4. SOŠ a SOU Lanškroun 

15.12.2010 - 2.kolo středoškolské futsalové ligy, pořádala VOŠ a SŠS Vysoké Mýto 

  Po vítězném 1.kole, které proběhlo 19.11.2010 pod našim 

pořadatelstvím, jsme tentokrát nestačili na tým VOŠ a SŠS Vysoké 

Mýto a do 3.kola SFL jsme nepostoupili 

12.1.2011 - IX. Olympiáda dětí a mládeţe v Pardubicích, pořádala Pardubická 

sportovní organizace ČSTV ve spolupráci s oddílem florbalu Sokol 

Pardubice 

  Účast 4 vítězná druţstva okresních kol pardubického regionu, konečné 

pořadí 1. SPŠS Pardubice, 2. ISŠT Vysoké Mýto, 3. Gymnázium 

Svitavy 

19.2-26.2.2011 - LVZ ve Špindlerově Mlýně, zvláštní hodnocení u ředitele ISŠT Vysoké 

Mýto 

17.3.2011 - Okresní a krajské kolo ve šplhu chlapců a dívek, pořádala SŠUP Ústí 

nad Orlicí 

  Chlapci ISŠT Vysoké Mýto obsadili 2.místo za PSŠ a SOU Letohrad 

a dívky ISŠT Vysoké Mýto obsadily 3. místo za OA Choceň a 

Vojenským gymnáziem Moravská Třebová 

24.3.2011 - IV. ročník Berenika florbal Cup smíšených druţstev, pořádala OS 

Berenika Vysoké Mýto 

  Účast 5 druţstev, druţstvo ISŠT Vysoké Mýto po třetí zvítězilo a 

získalo nastálo putovní pohár 

18.5.2011 - 4. ročník florbalového turnaje 10 dní florbalu v České Třebové, 

pořádalo Orlicko-třebovské florbalové sdruţení 

  Účast 10 druţstev; zvítězilo Gymnázium Náchod, druţstvo ISŠT 
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Vysoké Mýto obsadilo smolně aţ 5.místo 

1.6.2011 - Evropský plavecký den, pořádala Plavecká škola AAA Vysoké Mýto 

  Za ISŠT plavalo 122 ţáků a přispělo k celkově druhému místu za 

městem Ţilina. V kategorii měst do 10-ti tisíc obyvatel město Vysoké 

Mýto zvítězilo 

17.6.2011 - Florbalmánie v Hradci Králové, pořádalo Sportovní centrum Hradec 

Králové 

  Účast 20 druţstev ve 4 skupinách, druţstvu ISŠT Vysoké Mýto se 

nepodařilo tak jako loni postoupit aţ do semifinále a obsadilo konečné 

3. místo v základní skupině 

 

Kromě uvedených akcí proběhla ještě Celoučilištní liga ve florbalu a futsalu. 

 

Ve Vysokém Mýtě 17.6.2011 

 

Mgr. Vladimír Smrček 

Bc. Tomáš Černý 
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Zpráva o mezinárodní spolupráci ISŠT Vysoké Mýto 

za školní rok 2010/2011 
 

 

Ve školním roce 2010/2011 se ISŠT angaţovala v oblasti mezinárodních kontaktů zejména jiţ 

tradiční spoluprací s partnerskou školou z hesenského města Korbach v Německu. 

 

Hlavní společnou akcí obou spřátelených stran bylo setkání studentů a jejich pedagogického 

doprovodu v polovině září 2010, které se uskutečnilo pod patronací naší školy. Náplní 

společného projektu „Lehce z těţké situace“ bylo seznámení se s různými druhy postiţení 

našich spoluobčanů a snaha na vlastní kůţi se pokusit vţít do jejich problémů vznikajících 

v kaţdodenním ţivotě. Studenti byli ubytováni v kempu Hluboký u Holic, odkud vyráţeli na 

pracovní i volnočasový program společných dní. V průběhu setkání se studenti seznámili 

s problematikou sluchového postiţení při návštěvě Hradeckého spolku neslyšících v Hradci 

Králové, s problematikou zrakového postiţení při návštěvě Tyflocentra v Pardubicích a 

s problematikou duševního a tělesného postiţení při návštěvě sdruţení Berenika ve Vysokém 

Mýtě. Nově nabyté poznatky poté studenti pouţili při závěrečném hodnocení projektu, kde 

představili své vytvořené prezentace a nacvičené scénky s tématikou postiţení. Vedle 

pracovní části akce trávili ţáci obou škol společné chvíle také během volnočasových aktivit, 

kdy mimo jiné navštívili lanové centrum, zoologickou zahradu či diskotéku. V průběhu 

projektu si tedy studenti naší školy ověřili v praxi své jazykové schopnosti a navázali 

kontakty s ţáky sousední země. 

 

V březnu 2011 se zástupci partnerské školy Berufliche Schulen zúčastnili tradičního 

maturitního plesu naší školy. Během setkání došlo k jednání o dalším společném projektu, 

který se uskuteční v září 2011. Akci zajišťuje německá strana a hlavní náplní bude putování 

plachetnicí po holandských kanálech a v pobřeţních mořských vodách. 

 

Tato poslední výše zmíněná informace napovídá, ţe v oblasti spolupráce se zahraničím bude 

ISŠT aktivní i v následujícím školním roce. 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 
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Činnost autoškoly ve školním roce 2010/2011 
 

 

Výuka v autoškole byla v letošním školním roce zahájena 9. září 2010 pro 32 ţáků učebního 

oboru automechanik a pro 26 ţáků učebního oboru klempíř v rámci povinných předmětů 

řízení motorových vozidel s dvouhodinovou týdenní dotací. Kromě toho v rámci VHČ 

absolvovalo výuku a výcvik 5 ţadatelů o řidičské oprávnění sk. B, 4 ţadatelé o řidičské 

oprávnění sk. T a 1 ţadatel o řidičské oprávnění sk. C. 

 

Pro teoretickou výuku je škola vybavena sadou videokazet a DVD, učebnicemi, 

trojrozměrnými pomůckami, fóliemi na zpětný projektor a programem pro ověřování znalostí 

z pravidel provozu vozidel. Výuku zajišťoval jeden vyučující. 

 

Praktický výcvik byl zajišťován nákladním automobilem 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 68 ţáků. Vzhledem k moţnostem zkušebních 

komisařů dosud proběhly zkoušky u 98% 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, ale 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. 

 
Zpracoval: Karel Merkl  
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Sdruţení rodičů a přátel ISŠT 
 

Závěrečná zpráva za školní rok 2010/2011 

 
 

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 12. března 2010 byl uspořádán maturitní ples pro studenty 4. ročníku studijního oboru 

Strojírenská technická administrativa a oboru Mechanik strojů a zařízení. Ples se konal v 

Mklubu Vysoké Mýto a jeho výtěţek ve výši Kč 18.440,- byl pouţit jako příspěvek na 

zlepšení prostředí učeben ISŠT. 

 

SRP dále podpořilo na podzim 2010 velmi úspěšné mezinárodní setkání našich ţáků se ţáky z 

druţební školy v Korbachu.   
 

 

         Mgr. Blanka Janková 
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ODBORNÝ  VÝCVIK 

školní rok 2010/2011 

 

 

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

organizací, kde jsou plněny osnovy pod dohledem zkušených instruktorů. 

Nejvýznamnější firmou, kde probíhala odborná praxe ţáků všech oborů je Iveco Czech 

Republic a.s., Vysoké Mýto, dále Autoservis, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, Autocentrum Mercia 

a.s. Chrudim, THT, s.r.o. Polička, Autoopravna Heřman Binder Svitavy, Veko Bystré, s.r.o. 

Bystré, Autoopravna Janecký Choceň, Carnova s.r.o. Svitavy, Auto Hlaváček Litomyšl, 

Autoopravna Machačný Letohrad-Kunčice, Autoopravna Jošt Nová Sídla, Autoservis Drobný 

Kornice, Autoservis Kozel Hlinsko, Autoservis Nádvorník Dolní Újezd, Autoopravna Prokop 

Budislav, Karex a.s. Cerekvice nad Loučnou, Autoservis Janovský Luţe, Autoservis Bednář 

Borová, Martin Transport s.r.o. Choceň, Autocentrum spol. s.r.o. Ţamberk-Šedivec, Agra 

Bohemia, a.s. Nové Hrady, Koma Vysoké Mýto, Kvasník-Vecek spol. s r.o. Holice,    

Novotný 97, spol. s r.o., Composite Components a.s. Choceň, Brück AM spol. s r.o. Zámrsk, 

Autokomplet Dostál Vysoké Mýto, Flídr s.r.o. Široký Důl, Novokov, spol. s r.o., Nová Ves    

u Litomyšle, Nástrojárna Šraut Vysoké Mýto, Forez, s.r.o., Ostrov, MKM Vysočina Vojnův 

Městec, Dipro, výrobní druţstvo invalidů Proseč, Kovo – M s.r.o. Hluboká, Slévárna Vysoké 

Mýto s.r.o., Dolestav SY s.r.o. Svitavy, Komfi, spol. s r.o. Litomyšl, ČKD Chlazení, s.r.o. 

Choceň, Rieter CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí. 

 

Na pracovištích odborného výcviku mají ţáci jednotlivých oborů specializované odborné 

učebny. Mezi nejlépe vybavené patří například učebna pro výuku programování a obsluhy 

CNC s moderní výpočetní technikou a produkčními CNC stroji, svářecí škola, pracoviště 

oborů automechanik a klempíř s moderním diagnostickým a opravárenským zařízením či 

moderní pracoviště pro míchání barev.  

 

Produktivní práce 

 

V rámci odborného výcviku se ţáci podílejí na produktivní práci, která je seznamuje 

s moţnostmi praktického uplatnění jejich teoretických i praktických znalostí v běţné 

zakázkové činnosti a to jak pro firmy, tak i pro širokou veřejnost. 

 

Svářecí škola 

 

Svářecí škola je vybavena nejmodernějšími svářecími zdroji firem Fronius a ESAB 

a je oprávněna k výuce a přezkušování svařování dle ČSN, ale i ČSN EN 287. Zde v průběhu 

školního roku absolvovali ţáci oboru autoklempíř svářecí kurz ZK 311 a ZK 135, zámečníci 

ZK 135, mechanici strojů a zařízení 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 ÚP, Iveco Czech Republic, 

Vysoké Mýto,  Kögel a.s. a jiné firmy Pardubického kraje. 
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Spolupráce s ÚP a sociálními partnery 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje se zaměstnavateli a úřady práce. 

S firmami Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto, Škoda Mladá Boleslav a THT Polička 

má podepsány smlouvy o vzájemné spolupráci. 

 

V období tohoto školního roku proběhlo 32 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách: 

ZK 135 1.1, ČSN EN 287 – 1, ZK 111 1.1, ZP 81-2.1, ZK 311 1.1, ZK 141 21, ZK 141 8, 

ZK 141 1.1.  

Osvědčení získalo celkem 77 uchazečů.  

 

V rámci hospodářské činnosti zajišťuje naše svářecí škola periodická přezkušování svařečů 

pro firmy i soukromé podnikatele. 

 

 

Další aktivity a související akce v rámci OV 

 

Ve dnech 27. 10., 26.11., 15. 12. 2010, 12. 1. a 9. 2.2011 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 jedenáctý 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. 
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Velmi se líbila ukázka vyproštění osob z havarovaného automobilu Hasičským záchranným 

sborem Vysoké Mýto 

 
 

V letošním školním roce škola pokračovala v projektu Nové závěrečné zkoušky KVALITA 1, 

a to v učebních oborech automechanik, zámečník, nástrojař, autoklempíř, lakýrník a čalouník. 

Tyto závěrečné zkoušky probíhají pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání. 

U oborů nástrojař, čalouník a karosář se zapojili naši učitelé odborných předmětů a odborného 

výcviku do přípravy Jednotného zadání závěrečných zkoušek. 
 

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. 

 

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

odměnou jízda motokárou na vysokomýtském autodromu. 

16.-19.11. 2010 jsme uskutečnili předváděcí akci v rámci Projektu ,,Zvyšování motivace ţáků 

ZŠ ke vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji“. 
 

Vítězové soutěţe ţáků  
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V letošním školním roce jsme pořádali jiţ 11. ročník soutěţe ţáků devátých tříd základních 

škol. Nad touto soutěţí převzala záštitu firma FRONIUS s.r.o. Hradec Králové.  

Soutěţ se konala 16.12. 2010 a zúčastnilo se jí 30 ţáků. Vítězi se stali ţáci ZŠ Morašice. 
 

V rámci Projektu ,,Zvyšování motivace ţáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech 

v Pardubickém kraji“ se 24.2. 2011 uskutečnila soutěţ ţáků ZŠ devátých tříd. 

Vítězi se stali ţáci ZŠ Proseč. 

 
 

1.6. 2011 v rámci Evropského plaveckého dne, který se konal ve Vysokém Mýtě se naše škola 

prezentovala ukázkami práce ţáků. 
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Výsledky ţáků v soutěţích odborných dovedností a vědomostí 

 

Učitelé odborného výcviku a odborných předmětů připravovali vybrané ţáky průběţně během 

školního roku na soutěţe odborných dovedností  regionální, celostátní, ale i mezinárodní 

úrovně. 

 

Mezinárodní soutěţ ve svařování ZLATÝ POHÁR LINDE Frýdek-Místek  

19.– 20.4.2011  

 

Teorie: 

metoda 111 1. místo Josef Kašpar 

metoda 135 4. místo Richard Ludvík 

metoda 141 1. místo Jiří Bohatec 

metoda 311 1. místo Petr Bednář 

 

Praxe: 

metoda 111 20. místo Josef Kašpar 

metoda 135 39. místo Richard Ludvík 

metoda 141 2. místo Jiří Bohatec 

metoda 311 4. místo Petr Bednář 

 

SOD – strojní mechanik – regionální kolo 

 

22. – 23. 3 2011 SOŠ a SOUt Třemošnice  

počet účastníků: 20 

 

jednotlivci: 1. místo Štěpán Březina 

 8. místo Jakub Nováček 

 

druţstva: 1. místo  

 

 

5. – 6 .4. 2011  ISŠ-COP Brno – celostátní kolo KOVO  Junior 2011  Zámečník 

počet účastníků: 19 

 

jednotlivci: 3. místo Štěpán Březina 

 

 
 

Úspěšného ţáka Štěpána Březinu spolu s učitelem odborného výcviku Václavem 

Pištorou přijala 28 4. 2011 krajská radní Jana Pernicová. 
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Mezinárodní soutěţ zručnosti  ZLATÝ  PILNÍK  IX. Ročník 

26. – 27.4. 2011 SŠT Opava 

počet účastníků: 19 

 

jednotlivci: 12 místo Štěpán Březina 

 

 

SOD - nástrojař 

 

15. – 16.3. 2011 SOŠ a SOU Lanškroun 

počet účastníků: 16 

 

jednotlivci:   5. místo Miroslav Halouska 

15. místo Lukáš Samek 

 

druţstva:   6. místo 

 

 

12. 4. 2011  Automechanik junior 2011  SŠa Holice 

počet účastníků: 6 

 

jednotlivci: 4. místo René Sýs 

6. místo Michal Halamka 

 

 

12.4. 2011  Autoklempíř junior 2011  SŠa Holice 

počet účastníků: 6 

 

jednotlivci: 3. místo David Lásko 

4. místo Jiří Portl 

 

25. – 27. 5. 2011 Celostátní odborná soutěţ KAROSÁŘ Junior–SOŠ automobilní a  

SOU automobilní Ústí n.Orlicí 

počet účastníků: 18 

 

jednotlivci: 1. místo David Lásko 

 

 

5. – 7. 6. 2011 Mezinárodní soutěţ Česko-slovenský AUTOOPRAVÁŘ  Junior 2011 – 

KAROSÁŘ – ISŠA Brno 

počet účastníků: 6 

 

jednotlivci: 2. místo David Lásko 

 

22.6. 2011 v divadle Reduta Brno byla Davidu Láskovi předána zlatá plaketa ,,ČESKÉ 

RUČIČKY 2011“ a ČESTNÉ  UZNÁNÍ. Škola převzala ČESTNÉ  UZNÁNÍ. 

 

5. – 6.5. 2011 Celostátní odborná soutěţ AUTOLAKÝRNÍK Junior–SOŠ a SOU Praha- 

Hostivař 

počet účastníků: 9 

 

jednotlivci: 3. místo Josef Plecháček 
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5. – 7.6. 2011 Mezinárodní soutěţ Česko-slovenský AUTOOPRAVÁŘ  Junior 2011 – 

AUTOLAKÝRNÍK – ISŠA Brno 

počet účastníků: 6 

 

jednotlivci: 4. místo Josef Plecháček 

 

Automobileum 6. ročník mistrovství automobilních škol ČR  

  2. místo Rene Sys 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Úsek odborného výcviku 

 

Kaţdoročního povinného školení řidičů o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti se 

zúčastnilo 21 zaměstnanců. 

 

Dva učitelé OV oboru lakýrník se školili 29.9. 2010 v Praze firmou Interaction s.r.o.  Školení 

bylo zaměřeno na problematiku vícevrstvého lakování a dalších speciálních lakovacích 

technologií. 

 

27.10. 2010 se ve firmě Junker Holice školili UOV Jaroslav Pravec a Václav Pištora 

principům bezhrotého broušení. 

 

Školení v rámci IQ Industry v THT Polička absolvovalo 5 učitelů OV na téma poţární 

technika a skladové hospodářství. 

 

Dva učitelé OV oboru automechanik se zúčastnili 29.11. 10.12. 2010 odborné stáţe ve Škodě 

Mladá Boleslav. 

 

V rámci projektu Hospodářské komory se uskutečnil 23.2. 2011 seminář na téma ,,Obrábění“ 

ve firmě Klein & Blaţek s.r.o. pro 4 učitele OV. 
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V rámci projektů a dalšího vzdělávání se učitelé praxe účastnili řady dalších seminářů a 

přednášek.  

 

Úsek teoretické výuky 

 

1. semináře a školení týkající se nové maturity 

 

2. Školní maturitní komisař: vzdělávání, které probíhalo částečně formou e-learningu a 

částečně prezenčně se zúčastnili :  Mgr. Iva Suchánková, Ing. Luděk Roleček a Mgr. 

Antonín Hron. 

 

3. Hodnotitel ústní a písemné zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků se  zúčastnili 

všichni učitelé vyučující dané předměty : Mgr. Iva Novotná, Mgr. Milena Braiková, 

Mgr. Iva Suchánková, Věra Soušková, Mgr. Michal Hynek, Mgr. Naďa Burcalová, 

Mgr. Radmila Vovková. 

Zadavatelé : seminářů pro zadavatele didaktických testů se zúčastnili formou 

e-learningu : Mgr. Blanka Janková, Mgr. Jiří Čapek, Mgr. Marek Čáp, Bc. Tomáš 

Černý, Mgr. Vladimír Smrček, Ing. Štěpánka Řezníčková, Ing. Monika Bakešová 

 

4. Školení  informačního systému SAS 

Seminářů, které probíhaly v průběhu školního roku se pravidelně zúčastňoval Mgr. Jiří 

Čapek. 

 

5. Semináře v rámci projektu z evropských fondů "Cesty od tradiční školy k učící se 

organizaci" 

Sérii seminářů zaměřených na konkrétní problematiku výchovy a vzdělávání - 

autoevaluace , šikana ve škole a atmosféra a klima třídy absolvovali všichni 

pedagogičtí pracovníci školy v rámci 2 jednodenních seminářů a jednoho výjezdního 

2denního semináře. 

 

6. Studium k získání kvalifikace výchovného poradce: 

Studium zahájila Mgr. Naďa Burcalová , termín dokončení je červen 2012. 

 

7. Projekt "Leaderem uvnitř aneb jak vyuţít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy": 

 Série seminářů zaměřených  na vedení sebe, mevaluaci , ekonomiku školy, 

 komunikaci a asertivitu absolvují během tohoto školního roku Ing. Luděk Roleček, 

 ředitel školy a Mgr. Iva Suchánková, ZŘ školy. 

 

8. Odborné stáţe pedagogických pracovníků  v rámci projektu IQ Industry a Projektu 

 Hospodářské komory Pardubického kraje 

 

 Pavel Kopecký, Václav Pištora, Ing. Vlastimil Šimko a Mgr. Antonín Hron se 

 zúčastnili odborné stáţe v IVECO Czech Republic a.s. Vysoké Mýto. Stáţ byla 

 zaměřena na diagnostiku a měřící centrum. 

 

 Ing. Solil, Mgr. Mimra,  Ing. Khorel a Michal Burian se zúčastnili stáze v LDM Česká 

 Třebová se zaměřením na průmyslové armatury a pojistné vysokotlaké ventily. 

 

9. Projekt "Nevzdávej to" 

 

 V rámci tohoto projektu se všichni pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili  2denního 

 vzdělávacího semináře v Deštném v Orlických horách, který byl zaměřený na 
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 autopsychohygienu učitele, syndrom vyhoření a základy úspěšné komunikace a 2 

 jednodenních seminářů, které navazovaly na témata předchozího vzdělávání. 

 

10. Semináře zaměřené na nový systém jednotné závěrečné zkoušky 

 

 Seminářů a školení se v průběhu školního roku zúčastňovali zástupci učitelů 

 odborného  výcviku i teoretického vyučování v jednotlivých oborech a připravovali 

 jednotné zadání pro praktickou, písemnou  i ústní závěrečnou zkoušku na 

 celorepublikové úrovni. 

  

 

V průběhu celého školního roku proběhla celá řada exkurzí do firem a ty jistě přispívají  

k dalšímu vzdělávání nejen studentů, ale i všech zúčastněných pedagogických pracovníků. 
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Projekt: Nevzdávej to! Prevence předčasného ukončení vzdělávání 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.13/03.0005 

 

Projekt je spolufinancován z prostředků operačního programu EU Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. 

Veškeré organizované aktivity jsou realizovány zcela bezplatně pro ţáky prvních ročníků ke 

zlepšení podmínek pro adaptaci nově nastupujících ţáků a vytvoření a posílení inkluzivního 

prostředí v jednotlivých třídách i celé škole. 

 

Ve školním roce 2010/2011 proběhly tyto aktivity: 

 Adaptační pobyt I – pětidenní v outdoorovém centru Křiţanov v měsíci říjnu 2010 

cyklistika 

 Všichni ţáci prvního ročníku se zúčastnili čtyř motivačních odborných exkurzí, např. 

vodní elektrárna Dlouhé stráně, Muzeum letectví Praha, Tatra Kopřivnice  

 V prosinci 2010 se uskutečnil projektový den na téma zásady společenského chování a 

mezilidské vztahy (beseda s kriminalisty, doprovodná videoprojekce, svatební 

hostina). V dubnu 2011 tento program pokračoval projektovým dnem zdravý ţivotní 

styl (příprava oběda dle zásad zdravé výţivy, cvičení jógy) 

 Celoroční sportovní turnaj 1. ročníku – florbal, malá kopaná, tenis 

 Adaptační kurz II – třídenní – v červen 2011 – turistika a táboření, výuka kanoistiky 

na řece Orlici 

 Po celý školní rok ţáci dle svého zájmu navštěvovali zájmové dílny – technická, 

modelářská, výtvarná, počítačová grafika 

 Po celý školní rok probíhalo individuální doučování jednotlivých vyučovacích 

předmětů 

 Ţáci i učitele měli moţnost konzultovat své problémy se školním psychologem ve 

Školním poradenském centru 
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Hodnocení práce komisí 

 

Zpráva k výroční zprávě za komisi OP strojírenských 
 

Komise OP strojírenských pracovala ve sloţení : 

 

Předseda : Ing. Khorel Ladislav 

Členové : Ing. Tocháček Jiří  PaedDr. Chára Václav 

Ing. Solil Milan  Ing. Novotný Pavel 

Ing. Strnad Josef  p. Merkl Karel 

Ing. Šimko Vlastimil  Mgr. Mimra Pavel 

Ing. Bakešová Monika     
 

Ve školním roce 2010/2011 se práce komise OP strojírenských zaměřila hlavně na plnění 

osnov a mezipředmětové vztahy v odborných předmětech. Komise konstatuje, ţe osnovy byly 

ve všech předmětech splněny. 

 

Členové komise Ing. Khorel a Ing. Bakešová se podíleli na tvorbě Jednotného zadání 

Závěrečných zkoušek pro NUOV Praha pro učební obory Klempíř – strojírenská výroba, 

Karosář a Čalouník. 

 

Dále členové komise uskutečnili se studenty následující exkurze: 

 

  8. únor FAB Rychnov n.Kněţnou,  

Muzeum řemesel Letohrad    NS 2  Sl 

29. březen JABATEXTIL Ústí nad Orlicí   Č 3   Bk 

19. duben Slévárna Vysoké Mýto    M 2  Bk 

30. květen Iveco Vysoké Mýto, Slévárna Vys. Mýto  K 3  Kh 

30. květen Škoda Kvasiny     A 3, ME 2 Čp,Me 

 

V rámci projektu byly uskutečněny následující exkurze: 

 

25. listopad JTEKT Pardubice     LNZ 1, K 1 Bk,No 

30. listopad Invekta Vlkov, TOS Svitavy    A 1, MME 1 So,St 

27. duben THT Polička, Brück Zámrsk    K 1,LNZ 1 Bk,St 

19. květen Letecké muzeum, Technické muzeum Praha MME 1,A1 Bk,Hr,Bu 

 

Učitelé odborných předmětů připravovali vybrané ţáky průběţně během školního roku na 

soutěţe odborných dovedností v regionálních, ale i v celostátních soutěţích a v soutěţích ve 

svařování. 

 

Členové komise připravili a vybrali zkušební maturitní otázky pro třídy  

M IV, ME IV, NS II.  

V průběhu června komise jmenovala ze svých řad konzultanty pro  

vypracování praktických maturitních prací studentů třídy M III. 

 

Komise postupovala podle ročního plánu práce. Konstatujeme, ţe úkoly byly v jednotlivých 

bodech splněny. 

 

 

Ing. Ladislav Khorel 
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Zpráva o práci komise přírodovědných předmětů  
 

Maturitní zkouška tříd M4, NS2 a ME4 proběhla v letošním roce uspokojivě. Z předmětu 

matematika konalo zkoušku celkem 42 ţáků a z toho 6 neprospělo a 4 byli vyloučení pro 

pozdní příchod. Z fyziky maturovalo 16 studentů a z toho 2 neprospěli. Této relativně 

vysoké úspěšnosti bylo docíleno výraznou selekcí těch studentů, kteří neprojevili 

dostatečné znalosti při závěrečném předmaturitním opakování.  

 

V letošním roce byly ověřovány školní vzdělávací programy pro všechny studijní i 

učební obory ve druhém ročníku. Výjimku představuje nástavbové studium, protoţe pro 

tento obor nebyly stále vypracovány rámcové plány deklarované státem. Proto se 

studenti budou připravovat podle stávajících osnov. 

 

Pan Mgr. Čáp informoval o účasti našich ţáků na matematické soutěţi konané 15.3.2011 

v Ústí nad Orlicí. Zúčastnili se ţáci: Jan Daleký ( NS2 – 3. místo), Petr Bureš  

(NS 2 – 1. místo), Jan Tomek (A2 – 18. místo), Vojtěch Štěpánek (M2– 35.místo) a 

Lukáš Hrouzek (K2– 14.místo).  

 

Komise informovala o vyuţívání výpočetní techniky při výuce. Nejčastěji se vyuţívá 

notebook s dataprojektorem, kdy jsou probíraná témata zpracovaná pomocí prezentací, 

nebo se vyuţívá internetových odkazů a aplikací.  

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

velká iniciativa směrem k lepšímu pochopení problematiky týkající se ekologie a 

chemie. 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 
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Zpráva o činnosti předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů 

– humanitní a sportovní sekce za školní rok 2010/2011 

 
Předmětová komise se zabývala všemi oblastmi, které byly vymezeny na začátku školního 

roku, a řešila postupně všechny úkoly, které přinášela kaţdodenní školní praxe. 

 

Nejvýznamnější oblasti: 

 

1. Pedagogická činnost 

 

a) stanovení základních poţadavků výuky u tříletých učebních a čtyřletých 

studijních oborů a nástavbového studia pro školní rok 2010/2011 

b) zpracování tématických plánů na základě platných ŠVP, kontrola jejich plnění 

a aktualizace 

c) výměna pedagogických zkušeností, sjednocení klasifikačních kritérií, vyuţití 

mezipředmětových vztahů 

d) výuka dle ŠVP – ve školním roce 2010/2011 u ţáků 1. a 2. ročníků učebních a 

studijních oborů 

e) příprava na „Novou maturitu“ – pokračování ve změnách stylu práce a obsahu 

vyučování vedoucích k úspěšné přípravě studentů ke zkoušce; účast na 

seminářích k nové maturitě pro učitele českého jazyka, angličtiny a němčiny 

(zejména hodnotitelé ústní a písemné zkoušky pro ţáky s PUP) 

f) účast pedagogů na jedno- či dvoudenních seminářích v rámci projektu „Cesty 

od tradiční školy…“ 

g) zajištění generální maturitní zkoušky (říjen 2010) 

h) aktualizace či nové vyhotovení maturitních otázek pro maturity ve školní roce 

2010/2011 (např. nové maturitní otázky z CJL, 3. části otázek k ústní zkoušce 

z ANJ a NEJ) 

i) zajištění průběhu Nové maturity (duben – červen 2011) – zadavatelské a 

hodnotitelské aktivity učitelů 

 

 

2. Správa kabinetů a doplňování pomůcek 

 

 Ve školním roce 2010/2011 došlo k zakoupení několika učebnic či související 

literatury pro učitele českého jazyka a cizích jazyků (např. NEJ  - učebnice Direkt 

3, ANJ – Maturita Activator apod.) 

  

 V oblasti tělesné výchovy bylo zakoupeno několik nových sportovních potřeb 

(např. pro míčové hry apod.) 

 

 

3. Organizace exkurzí, kulturních soutěţí a programů 

 

Členové předmětové komise se podíleli na těchto aktivitách: 

 

 září 2010 – divadelní představení „Petrolejové lampy“ v Klicperově divadle 

v Hradci Králové (třídy M3 + ME3) 

 listopad 2010 – divadelní představení „Petrolejové lampy“ v Klicperově 

divadle v Hradci Králové (třídy M4 + ME4) 

 listopad 2010 – filmové představení „Hanebný pancharti“ (všechny třídy) 
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 listopad 2010 – přednáška s pamětníkem na téma „Holocaust“ – třídy MME1, 

NS1 

 prosinec 2010 – vzdělávací představení divadla Medvěd v anglickém jazyce ve 

Vysokém Mýtě (ţáci maturitních oborů a nástavbového studia) 

 prosinec 2010 – návštěva Městské knihovny ve Vysokém Mýtě (třída MME1) 

 březen 2011 – divadelní představení „Petrolejové lampy“ v Klicperově divadle 

v Hradci Králové (třídy M2 + NS2) 

 

 

4. Příprava mezinárodních projektů a další aktivity spojené se zahraničím 

 

Členové předmětové komise se podíleli na těchto aktivitách: 

 

 září 2010 – účast studentů a pedagogického doprovodu na projektu „Lehce 

z těţké situace“ (ubytování: Hluboký u Holic), který připravila ISŠT v rámci 

spolupráce s Berufliche Schulen v Korbachu (Mgr. Hynek, Mgr. Burcalová, p. 

Faltysová) – problematika různého typu postiţení 

 březen 2011 - partnerská návštěva z Korbachu (Jürgen Neumeier, Andreas 

Greif) – projednány podmínky projektu „Ţivot na vodě“, který se uskuteční v září 

2011 v Německu, resp. v Holandsku 

 

     Za předmětovou komisi: Mgr. Michal Hynek 

Přílohy: 

1) Zpráva o mezinárodní spolupráci (Mgr.Hynek) 

2) Zpráva o sportovních soutěžích (Mgr. Smrček) 
 

 

Předmětová komise odborných předmětů ekonomických 
Závěrečná zpráva za školní rok 2010/2011 

 

V průběhu školního roku mimo základní výuku zajistili členové komise doplňující aktivity: 

- konzultace pro studenty k přípravě projektů na praktickou maturitní zkoušku 

- přípravu ţáků na vstup na trh práce - do tématických plánů OPE byly doplněny konkrétní 

informace o politice zaměstnanosti 

- úspěšně byla zajištěna dvoutýdenní odborná praxe studentů M2 a M3 v květnu 2011  

v podnicích - průběh praxe i odborná úroveň studentů byly hodnoceny ze strany podniků 

velmi dobře 

-v celém školním roce byl ţákům v rámci zájmové činnosti umoţněn přístup do počítačových 

učeben pro práci s Internetem 

- v červnu 2011 zvolili témata k praktické maturitní zkoušce studenti třídy M3  - obor 

Strojírenská technická administrativa a zahájili přípravné práce na svých projektech.  

- výuka předmětů Informační a komunikační technologie a Písemná a elektronická 

komunikace probíhá podle Školních vzdělávacích plánů 

- 2 studenti 4. ročníku a 6 studentek 3. ročníku vykonali dne 13. června 2011 státní zkoušku 

z tvorby dokumentů a psaní na klávesnici PC 

- v rámci přípravy na závěrečnou zkoušku z oblasti ekonomiky absolvovali ţáci ČL3 v dubnu 

2011 výukový blok k tématu Svět práce na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí 

- ţáci 4. ročníku navštívili v dubnu 2011 v souvislosti s výukou předmětu Právní nauka 

Poslaneckou sněmovnu PČR. 

- bylo provedeno posouzení maturitních témat pro STA k maturitnímu předmětu Ekonomika a 

volitelnému maturitnímu předmětu Účetnictví a administrativa podniku. 

 

        Mgr. Blanka Janková 
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Zpráva o zabezpečení poţární ochrany 
 

 

Charakter objektu: 

Objekt školy má klasický zděný systém, stropy jsou panelové a schodiště terasová. Podlahy 

jsou většinou nehořlavé, na pokojích je PVC na parketách. Střechy jsou rovné - ţivičné. 

Objekt je rozdělen na tři části: školní, internátní a dílenskou. Části jsou mezi sebou propojeny. 

Únikové cesty jsou  nechráněné. 

 

Plyn: 

Zemní plyn má podzemní hlavní uzávěr pro kotelnu a nadzemní hlavní uzávěr pro lakovnu. 

Kotelna má dva kotle na středotlak a 1 kotel na nízkotlak s uzávěry u hřiště, další  uzávěr pro 

stříkací box je u šrotiště. Na dílně je 12 pojízdných autogenních. souprav, které jsou mimo 

dobu pouţívání postaveny na vyhrazených místech, 7 stabilních autogenních souprav a 11 

agregátů na svařování v ochranné atmosféře CO2 je ve svařovně. Náhradní lahve jsou 

v plechovém přístřešku na zadní straně dílen. 

 

Elektrická energie: 

380 V – hlavní vypínač celého objektu je v trafostanici. Jednotlivé části lze vypnout 

v rozvodně 2. NP školní části, kotelny a dílenské části. 

 

Hasící látky  

Po objektu školy jsou rozmístěny přenosné hasící přístroje a nástěnné hydranty C 52 v dílnách 

a D 25 v ostatních prostorách na podestách schodišť nebo v těsné blízkosti schodišť. 

V následných podlaţích nad sebou. Na ulici Mládeţnická v chodníku na druhé straně je 

podzemní hydrant. 

 

Pro prevenci a případ poţáru jsou vypracovány poţární řády. 

- pro dílnu a svařovací soupravy 

- pro plynovou kotelnu 

- pro sklad nátěrových hmot 

- pro sklady čalouny 

- pro úloţiště lahví 

- pro třídy tělocvičnu a kabinety 

 

Je vypracováno posouzení poţárního nebezpečí pro lakovnu, dílny a svařovací školu. 

 

Na zabezpečení poţární ochrany jsou zajištěny smlouvy s firmou: 

- KAREL ZEMAN- Technicko- organizační činnost v oblasti poţární ochrany 

- PREPO – revize přenosných hasicích přístrojů 

- VODÁK – revize nástěnných hydrantů 

- KOVOS – čištění komínů  

- Ing.SOUŠEK A  RÝZ – revize plynových zařízení 

 

 

Na úseku dílen pracuje poţární hlídka ve sloţení: 

- Václav Pištora  

- Eduard Haselmann 

- Václav Brabec  

- Josef Peterka  
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Její činnost je zaměřena na 3 části: 

- 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: 

- zarovnávání přístupových cest k hydrantům a hasícím přístrojům 

- včasné nevynášení košů s snadno vznětlivým materiálem  

- po instalaci  dalších ochranných skříněk na některá vybraná místa se výrazně sníţilo 

poškozování plomb hasících přístrojů 

 

12.10.10 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů. 

04.03.11 Provedeno školení zaměstnanců z poţární ochrany, vedoucích zaměstnanců, 

provedena odborná příprava zaměstnanců do preventivní poţární hlídky a odborná 

příprava preventisty poţární ochrany. 

18.03.11 Firma Prepo provedla kontrolu a výměnu hasících přístrojů. 

 

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 další ochranné skříňky.  

 

 

Václav Pištora- preventista poţární ochrany  

 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 17.6.2011 
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Závěrečná zpráva metodické komise oboru Automechanik 
 

Začátkem školního roku byl vypracován a schválen Plán metodické komise včetně 

koordinačních a přeřazovacích plánů a exkurzí. 

 

Metodická komise ţádala v průběhu roku o doplnění nástrojů, pomůcek a přípravků. 

Komise průběţně kontrolovala plnění plánů, hodnotila plnění osnov. Projednávala co nejlepší 

koordinaci teoretického a praktického vyučování. Osnovy a plány byly plněny bez závad, dle 

jednotlivých tématických celků, s vyuţitím dostupných pomůcek a modelů. 

 

Ţáci třetího ročníku vykonávali odbornou praxi na vybraných servisních pracovištích. Ţáci 

třetího ročníku oboru automechanik se zúčastnili soutěţe ,, Automechanik junior ,,. Ze 

školního do regionálního kola postoupili ţáci Halamka Michal a Sys René. V regionálním 

kole, které se konalo na Střední škole automobilní v Holicích, se ţák Halamka umístil na 

šestém a ţák Sys na pěkném čtvrtém místě. Opět se potvrdila velká výhoda domácího 

prostředí pořádající školy. 

 

V současné době probíhají závěrečné zkoušky oboru automechanik dle jednotného zadání. 

Zkoušky probíhají v termínu od 8.6. 2011 do 23.6. 2011.Ke zkouškám bylo připuštěno 29 

ţáků, dva ţáci připuštěni nebyli. V písemné zkoušce prospěli všichni.V praktické zkoušce 

neprospěli 2 ţáci. 1 ţák se ke zkoušce ze zdravotních důvodů nedostavil.Ústní zkouška a 

závěrečné slavnostní vyřazení proběhne dne 23.6. 2011 

 

 

Ve Vysokém Mýtě  17.6.2011    Vypracoval: Pavel Kopecký 

 

 

 

Závěrečná zpráva metodické komise 

oboru čalouník 2010/ 2011 
 

V měsíci září byl schválen plán metodické komise a exkurzí na školní rok 2010/2011 

 

Ţáci třetího  ročníku navštívili v letošním školním roce tři výrobní podniky: 

Purtex Praha   výroba pruţinových koster a matrací 

Jabatex Ústí nad Orlicí výroba čalounických látek 

Iveco Vysoké Mýto  výroba sedaček do autobusů, nové stříkací stroje s  

příslušným vybavením 

V prvním pololetí nebyli hodnoceni 3 ţáci z důvodu vysoké absence (nemoc) 

20.10. 2010 ukončila studium 1 ţákyně z důvodu neomluvené absence. 

 

Osnovy byly splněny. Teoretická a praktická část měla návaznost. Technická kancelář nám 

připravila dostatek vhodných zakázek a materiálů na produktivní i cvičnou práci. 

JZZ – prospěli všichni 

 

Metodická komise se scházela v pravidelných termínech. Spolupráce této komise byla vstřícná, 

tímto všem členům děkuji. 

 

          Zapsala: Jaroslava Trnková 
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Metodické komise oboru zámečník a nástrojař – školní rok 2010/2011 
 

Metodická komise ve sloţení Pravec Jaroslav, Pištora Václav, Krajsrlík Miroslav, Burian 

Michal a PaedDr. Chára Václav se v průběhu celého školního roku průběţně scházela a 

dohlíţela nad plněním osnov a koordinovala činnost jednotlivých skupin dle přeřazovacích 

plánů, měsíčních plánů nebo zakázek. Metodická komise navrhovala a schvalovala zadání 

kontrolních prací jednotlivých ročníků a oborů včetně závěrečných zkoušek obou oborů. 

Závěrečné zkoušky probíhají dle jednotného zadání: 

 

 nástrojař – vykruţovací nástroj 3-3-0000/2011 

 zámečník – svěrák ZZP - 004 

 

Naše škola se podílela na tvorbě JZZZ pro obor nástrojař a doplnila tak tým škol SŠSaD 

Liberec a SPŠ Hronov. Závěrečné zkoušky pro 3. ročníky probíhají ve dnech 10.-22.6.2011. 

K závěrečné zkoušce nebyl připuštěn ţák Vajrauch Jan – nedostatečná z matematiky. 

 

Svářečský kurz ZK 135 1.1 absolvovali a získali všichni ţáci. Ţáci 2. a 3. ročníků vykonávali 

praxi v nástrojárně ŠRAUT – Vysoké Mýto. 

 

Všechny skupiny se zapojily do soutěţe iniciativy ţáků na úseku dílen. Nejlepší ţáci budou 

odměněni projíţďkou na motokárách 28.6.2011 na autodromu ve Vysokém Mýtě. 

Někteří ţáci 1.ročníků se zapojili v rámci projektu ,,NEVZDÁVEJ TO‘‘ do modelářské dílny 

– výroba modelu parního válce a kalendáře a také technické dílny – výroba modelu stavebnice 

tříkolek a stojanů na táborový kotlík. Dále se v rámci tohoto projektu ţáci účastnili řady 

exkurzí a kurzů, Škoda a.s. Kvasiny, , Technické muzeum Praha, muzeum TATRY 

Kopřivnice a firmy BRÜCK Zámrsk. 

 

Čtyři ţáci úspěšně reprezentovali naší školu na mezinárodní soutěţi svařování LINDE 

TECHNOPLYN ve Frýdku Místku. Nejúspěšnější  byl zámečník 2.ročníku Bohatec Jiří, který 

obsadil v teoretické části metody 141 – 1. místo a v praktické části 2. místo. Letos jsme se 

jako kaţdým rokem zúčastnili soutěţí regionálních kol odborných dovedností, tak i celostátní 

soutěţe a dále soutěţe ZLATÝ PILNÍK Opava s mezinárodní účastí. Z nástrojařů se na SOS, 

SOU v Lanškrouně nejlépe umístil Halouska Miroslav na pěkném 5. místě. Regionální kolo 

zámečníků v SOŠ SOU Třemošnice vyhrál Březina Štěpán a tak postoupil do celostátní 

soutěţe odborných dovedností, která se konala na ISŠ-COP v Brně, kde se umístil na 

vynikajícím 3. místě. 

 

 

 

Vypracoval: Pravec Jaroslav 
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Výroční zpráva za úsek správy budov 
 

 

V letošním školním roce 2010/2011 se provozní zaměstnanci školy podíleli svou prací na 

chodu, opravách a údrţbě školy a celého přilehlého areálu. 

 

V rámci rekonstrukce a modernizace učeben teoretické výuky byla provedena pracovníky 

údrţby ve vybraných třídách instalace nových elektrických rozvodů a datových sítí pro 

pouţívaní datových projektorů.V budoucnu je moţné tyto rozvody vyuţít k umístění 

interaktivních tabulí pro další zkvalitnění výuky. 

 

Dále byla provedena rekonstrukce zasedací (společenské) místnosti, která je hlavně vyuţívána 

při maturitních a závěrečných zkouškách a jiných slavnostních akcích. Rozsah rekonstrukce 

spočíval v přebroušení a nalakování parket, nataţení rozvodu internetové přípojky, opravy 

omítek a vytapetování stěn.  

 

Další akcí, kterou pracovníci údrţby uskutečnili, je nataţení přípojky internetové sítě do 

kanceláře psychologa v prvním patře domova mládeţe. 

 

Pracovníci údrţby se také podílejí na odstraňování závad z revizí a kontrol. Revize 

elektrického zařízení budov, plynového zařízení, komínů, tlakových nádob, hydrantů hasících 

přístrojů, hromosvodů a technologického zařízení se provádí pravidelně dle termínů revizního 

kalendáře a v současné době jsou všechny platné. Z jištěné závady a nedostatky jsou průběţně 

a včas odstraňovány. 

 

V závěru letošního školního roku a v době hlavních prázdnin proběhne malování učeben, 

pokojů a dalších vybraných prostor školy.V plánu je oprava PVC podlah v některých 

učebnách a ostatních prostorách školy. 

 

Nejenom pracovníci údrţby ale i všichni zaměstnanci úseku správy budov (uklízečky, vrátný) 

se svojí kaţdodenní prací účastnili na bezvadném fungování školy v uplynulém školním roce 

a za to jim patří poděkování a uznání. 

 

V personálním obsazení došlo na úseku ke změnám. Na konci roku 2010 nás v důsledku úmrtí 

navţdy opustil náš zaměstnanec údrţby pan František Jasanský, který se staral o údrţbu 

zeleně areálu naší školy a chod kotelny. Na jeho místo nastoupil od ledna 2011 pan Milan 

Široký, který se bez problémů adaptoval do pracovního kolektivu. 

 

 

Vypracoval:         Petr Langer 

vedoucí správy budov 
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 Zpráva o hospodaření v Kč ( za kalendářní rok 2010 ) .    

Hospodářský výsledek celkem   8060,95    

z toho : hlavní činnost   1920,02    

 doplňková činnost   6140,93    

Doplňková ( hospodářská)  činnost      

 příjmy z doplňkové činnosti  1955852,80    

 výdaje z  doplňkové činnosti  1949711,87    

   HV  6140,93    

 Hlavní činnost - Příjmy      

 NIV dotace z ÚSC  (provozní prostředky)     

 NIV celkem :   6180400    

z toho : ÚSC -dotace na provozní nákl.  6144000    

 Grant Pardubického kraje  26400    

 Dotace Města Vysoké Mýto  10000    

 NIV dotace ze SR - přímé náklady  29256938,70    

z toho : platy    19844000    

 ostatní osobní náklady  399000    

 ostatní ( pojistné,FKSP,ONIV)  7532000    

 programy MŠMT   171445    

 ESF " Nevzdávej to "   1310493,70    

 Ostatní provozní příjmy      

z toho : Ostatní pr.příjmy (DM,ŠJ,PP..)  3286757,19    

   celkem  38724095,89    

Hlavní činnost - Výdaje       

 Neinvestiční (prov.) výdaje      

z toho : osobní náklady zaměstnanců  19970060    

 ostatní platby za proved.práci  535856    

 soc. a zdr. pojištění,náhrady,odstupné 7034758    

 ostatní sociální náklady (FKSP)  400979    

 odměna za prod.práci žáků  78838    

 zák.pojištění úrazů a nem.z pov.  89520    

 učební pomůcky a učebnice  120975,53    

 stipendia žáků   26400    

 vybavení ISŠT neinv.majetkem  1190115    

 energie ( el.en.,plyn,vodné)  1880707,70    

 oprava a údržba   768980,26    

 školení a vzdělávání zaměstnanců  21679    

 cestovní náhrady   24227    

 ochr.pomůcky žáků a zamestn.  124428,60    

 nájemné(plyn.lahve,burzy škol.…)  60472,90    

 uložení a odvoz odpadu  69100    

 telefony,poštovné,internet  163500,74    

 stočné, srážková 
voda 

  133550,77    

 reprezentace školy   7027    

 fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH)  425387,69    

 odpisy DHM, DNHM   1829789    

 ostatní provozní náklady  3765823,68    

z toho : čistící prostředky   102593,49    

např. potraviny ve ŠJ (žáci a zaměstn.)  1080016,90    

 pohonné hmoty   139656,73    

 materiál na výuku    733978    

 programové licence a vybavení  117570,25    

 revize,emise,kalibrac
e 

  117425,83    

   celkem  38722175,87    

   HV  1920,02    

         

Investice z provozních dotací       

 Investiční příjmy celkem  1854789    
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z toho : odpisy DHM,DNM    1829789    

 dar IVECO a.s.Vysoké Mýto  25000    

         

 Investiční výdaje celkem  1703898    

z toho : odvod 
ÚSC 

   823000    

 soustruh  SN 32/750   561900    

 dvojgaráž    300842    

 palet.vozíky - IVECO a.s.  18156    

         

         

Skřivan Vysoké Mýto 15.8.2011      

         

         

         

         

         

         

         

 


