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Úvodní slovo 

Předkládáme vám 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 2012/2013 podíleli a přeji hodně úspěchů i 
v letech následujících. 

   

Ve Vysokém Mýtě dne 11. 10. 2013 

  

                                                                                                                             Ing. Luděk Roleček 

                                                                                                                                    ředitel ISŠT 

 Schváleno na pedagogické radě dne 30. 8. 2013 

 Schváleno Školskou radou dne 11. 10. 2013 



  

Výroční zpráva školy 2012/2013 

  

  

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: 17 
Počet ţáků celkem: 351 
Průměrný počet ţáků na třídu:   21 
Ubytovaní ţáci: 36 

  

Počet ţáků v oborech a) 3letých učebních: 227 
  b) 4letých studijních:  77 
  c) nástavbových pro absolventy 3letých uč. oborů - 

denní forma 
  

47 

   

Přijímací řízení  

  

Počet přihlášek do 1. kola: 166     
do dalších kol: 11     
Nastoupilo celkem ke studiu:  115 ţáků z toho   46 ţáků maturitní obory 
      69 ţáků učební obory 

  

Škola vyučovala následující obory: 

  

Kód oboru Název oboru Schvalovací doloţka 
23-68-H/01 Automechanik RVP Mech.opr.mot.vozidel č.j.12698/2007-23 
23-61-H/01 Autolakýrník RVP Autolakýrník č.j.6907/2008-23 
33-59-H/01 Čalouník RVP Čalouník č.j.12698/2007-23 
23-55-H/02 Karosář RVP Karosář č.j.6907/2008-23 
23-52-H/01 Nástrojař RVP Nástrojař č.j.12698/2007-23 
23-51-H/01 Strojní mechanik RVP Stroj.mech.č.j.12698/2007-23 



23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení RVP Mech.strojů a zař. č.j.9325/2009-23 
23-41-M/01 Počítačová grafika ve strojírenství RVP Strojírenství č.j. 12698/2007-23 
64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa RVP Ekonomika a podnikání č. j. 18090/94-23 
23-43-L/506 Provozní technika č. j. 23863/04-23 

23-43-L/51 Provozní technika č. j. 1606/2010-23 

 

 

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) 
web: http://www.isstvm.cz   

   

Sloţení školské rady: 

  

Předseda:   Mgr. Iva Suchánková 
Členové:   Ing. Miloš Huryta MBA 

  Radmila Krátká 

  Vojtěch Štěpánek, M4 

  

 Závěrečná zpráva Základní odborové organizace Integrované střední školy technické, Mládeţnická 380, Vysoké Mýto 

 

Vedení Základní odborové organizace se skládá z předsedy – Petr Leníček, místopředsedy – Petr Brandýský, 

pokladníka – Bohuslav Bezdíček. Na počátku školního roku 2012/2013 bylo evidováno 22 zaměstnanců v Českomoravském 

odborovém svazu pracovníků školství. Během školního roku ukončí 1 zaměstnanec odchodem na mateřskou dovolenou.Ve 

školním roce se pořádají čtyři schůze členů Základní odborové organizace, kde se předkládají informační sdělení z Krajského 

odborového svazu a projednávají se návrhy pro sestavení nové kolektivní smlouvy. V průběhu školního roku Základní organizace 

odborového svazu řešila s vedením školy otázku výpovědí z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a krácení pracovních 

úvazků.  Kolektivní smlouva byla sjednaná s vedením školy 29. června 2012a všechny její body se dle ujednání dodrţují. 

S kolektivní smlouvou byli zaměstnanci seznámeni.  

 

Zpracoval: Petr Leníček 

 

  

  

mailto:sekr.isstvm@worldonline.cz
mailto:red.isstvm@iol.cz
http://www.isstvm.cz/


Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 

 Pedagogický sbor teoretická výuka 

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 odb. 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 odb. předměty stroj., FYZ 1991 
Mgr. Hynek Michal Univerzita Hradec Králové NEJ, DEJ, CJL 2003 
PaedDr. Chára Václav UK Praha PdF odb. předměty strojírenské 1981 
Mgr. Janková Blanka UP Olomouc, PdF UČE, OBK, EKO, PSP 1995 
Ing. Khorel Ladislav ČVUT Praha FS odb. předměty strojírenské 1988 
Merkl Karel SZTŠ Litomyšl odb. předměty strojírenské 2003 
Mgr. Mimra Pavel Univerzita H. Králové  odb. předměty stroj., TEU 2005 
Mgr. Novotná Iva VŠ pedag. H. Králové CJL 2007 
Ing. Novotný Pavel VUT Brno FS odb. předměty stroj., MAT 2003 
Ing. Řezníčková Štěpánka VŠE Praha FVE EKO, UČE 1989 
Ing. Solil Milan ČVUT Brno odb. předměty strojírenské 2009 
Mgr. Smrček Vladimír PdF Hradec Králové TEV 1993 
Soušková Věra Slezská univerzita Opava - 

studuje 
ANJ 2003 

Ing. Strnad Josef VŠ zemědělská Praha mechanizace  2009 
Ing. Tocháček Jiří ČVUT Praha FS odb. předměty strojírenské 2001 
Mgr. Miloslava Večeřová UJEP Ústí nad Labem MAT, 2008 
Mgr. Vovková Radmila MU Brno, Pdf ANJ 2003 

   

Pedagogický sbor odborný výcvik 

  

Bezdíček Bohuslav  UOV 

Brabec Václav  UOV 

Brandýský Petr  UOV 

Burian Michal  UOV 

Haselmann Eduard  UOV 

Holomek Petr UOV 

Kajsrlík Miroslav  UOV 

Kopecký Pavel  UOV 

Langer Petr  UOV 

Leníček Petr   UOV 

Pištora Václav   UOV 

Pravec Jaroslav   UOV 

Říha Milan  UOV 

Trnková Jaroslava UOV 

  



Třídní učitelé ve školním roce 2012/2013  

A 1  Ing. Jiří Tocháček 

KL 1  Mgr. Vladimír Smrček 

MME 1 p. Věra Soušková 

NS 1  Mgr. Blanka Janková 

NZ 1 Mgr. Naďa Burcalová 

A 2 Ing. Pavel Novotný 

ČL 2 Ing. Monika Bakešová 

K 2 Bc. Tomáš Černý 

M 2  Mgr. Milena Braiková 

NS 2   Mgr. Iva Novotná 

NZ 2 Mgr. Miloslava Večeřová 

A 3  Mgr. Antonín Hron 

K 3  Ing. Ladislav Khorel 

LNZ 3 PaedDr. Václav Chára 

MME 3  Mgr. Michal Hynek 

M 4   Mgr. Radmila Vovková 

ME 4   Mgr. Marek Čáp 

  

  

Výsledky maturitních zkoušek 

školní rok 2012/2013/jaro  

obor kód oboru prospěli n

neprospěli 

Strojírenská technická administrativa 64-42-M/003 6 7 

Strojírenství 23-41-M/001 5 4 

Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/001 10 1 

Provozní technika 23-43-L/506 12 3 

celkem   33 15 

  

  

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

   

  

 

 

 

 

 



Výsledky závěrečných zkoušek 

školní rok 2012/2013/jaro  

učební obor 

počet 

ţáků 

ve 

třídě 

v 

řádném 

termínu 

k ZZ 

poznámka 

neprospěli 

písemná praktická ústní 

automechanik 24 17   3 2 4 

karosář 16 15   - - - 

autolakýrník 11 9   - - - 

nástrojař 6 5   - 1 - 

strojní 

mechanik 
9 8   - - - 

   

Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

  

  

  

  

  

Údaje o výsledcích kontrol a šetření ve školním roce 2012/2013 

5. 12. 2012 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – DM ISŠT – poškozené podlahové krytiny ve 3. NP 

27. 5. 2013        Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 

důchodovém pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku státní zaměstnanosti – nebyly zjištěny 

ţádné nedostatky 

20. 8. 2013        Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 

důchodovém pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku státní zaměstnanosti – nebyly zjištěny 

ţádné nedostatky 

5. 6. 2013Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – DM ISŠT – následná kontrola odstranění závad. Závady z 5. 12. 2012 

byly odstraněny – bez závad 

 

 

 



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 zaměstnavatelův Pardubickém kraji – další vzdělávání pracovníků 

škol 

-          ISŠT partner bez finančního příspěvku 

-          příjemce podpory Pardubický kraj 

  

5.            Volba povolání v Pardubickém kraji – krajská hospodářská komoraPardubického 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 

  

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2012/2013 

 

Činnost výchovné poradkyně byla věnována, a to na základě celoročního plánu činnosti výchovné poradkyně především 

koordinaci poradenských, metodických a informačních činností poskytovaných ve škole, přesněji usilování o vytvoření důstojného 

prostředí pro konzultace výchovné poradkyně se ţáky, jejich zákonnými zástupci a dalšími pedagogickými pracovníky školy, 

individuální poradenské práci se ţáky v případě jejich ţádosti řešit výukové, popř. osobní obtíţe se školním vzděláváním, 

depistáţi a posléze integraci ţáků, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování, poradenství pro rodiče a 

pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými obtíţemi ţáků školy, zprostředkování informací o moţnostech dalšího 

vzdělávání či profesního uplatnění ţákům a jejich zákonným zástupcům, zjišťování sociálního klimatu ve třídě pomocí metod, 

které akcentují především vazby mezi ţáky a ţáky a učitelem, spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a dalšími 

potřebnými institucemi a prezentaci školy, především formou dnů otevřených dveří a účastí na burzách škol. Poradenské sluţby 

ve škole jsou zajišťovány výchovnou poradkyní ve spolupráci s dalšími pedagogy školy. Nejen od výchovné poradkyně se tedy 

očekává spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, především s pedagogicko-psychologickými 

poradnami, které poskytují sluţby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-

psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání ţáků. Dále je respektováno právo ţáků a jejich zákonných zástupců na 

poradenskou pomoc školy. Podmínkou poskytnutí poradenské sluţby je i v našem případě písemný souhlas ţáka, v případě 

nezletilého ţáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Ve školním roce 2012/2013 probíhala integrace 32 ţáků 

(ke dni 3.6.2013), u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování. S danými ţáky probíhala v průběhu celého 

školního roku individuální práce na základě závěrů a doporučení psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-

psychologických poraden v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Pardubicích a Svitavách. Individuální pohovory se ţáky a jejich zákonnými 

zástupci byly zaměřeny především na následující rizikové projevy v chování ţáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, 

rasismus, záškoláctví a závislostní chování. V průběhu celého školního roku bylo vedení školy podrobně informováno o 

závaţných rizikových projevech v chování ţáků. Na prevenci záškoláctví se v průběhu uplynulého školního roku podíleli třídní 

učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní, a to formou pravidelného zpracovávání dokumentace o absenci ţáků, součinností se 

zákonnými zástupci, analýzou příčin záškoláctví a výchovnými pohovory se ţáky a jejich zákonnými zástupci. V souvislosti 

s neţádoucí nepřítomností ţáka ve škole se výchovné poradkyni ve spolupráci s třídním učitelem osvědčilo především včasné 

podchycení tohoto neţádoucího jevu a spolupráce ISŠT s rodinou ţáka. Spolupráce školy s rodinou ţáka byla ve většině případů 

účinná. Dále byl v uplynulém školním roce evidován nárůst agresivního chování u ţáků. Ve spolupráci s třídními učiteli a 

zákonnými zástupci ţáků se výchovná poradkyně snaţila rozpoznat a odstranit příčiny agresivního jednání. V souvislosti 

s agresivitou ţáků byl také zaznamenán výskyt šikany. Po zachycení projevů šikany byl tento rizikový projev v chování ţáků 

diagnostikován a řešen, čili proběhl rozhovor s agresory a jejich zákonnými zástupci a poté následovalo odpovídající potrestání 

ţáků. V rámci zvýšené kriminality mládeţe a v souvislosti s několika případy vyšetřování závislostního chování u ţáků 

spolupracuje výchovná poradkyně s Policií ČR. Přednáška na téma Seznam se bezpečně zaměřená na rizika spojená 

s internetem proběhla ve spolupráci s Policií ČR, přesněji s nprap. Bc. Lenkou Vilímkovou, a to v rámci projektu Nevzdávej to! ve 

dnech 13.3.2013-14. 3.2013. Přednášky se zúčastnili ţáci 1. ročníku. Prevence rizikových projevů chování u ţáků probíhala 

formou participace učitelů na realizaci aktivit školy zaměřených na předcházení rizikovému chování a spolupráci při zachycování 

varovných signálů spojených s moţností rozvoje rizikového chování, v jehoţ důsledku můţe docházet k prokazatelnému nárůstu 

výchovně vzdělávacích, zdravotních, sociálních a dalších rizik pro jedince nebo společnost. V souvislosti s prevencí rizikového 

chování u ţáků je třeba zmínit projekt s názvem Nevzdávej to!, který je zaměřený na prevenci předčasného ukončení vzdělávání 

ţáků 1. ročníku ISŠT.  V rámci daného projektu probíhají poradenské, podpůrné, motivační a osvětové aktivity pro ţáky a 

vzdělávací a poradenské aktivity pro učitele. Na organizaci většiny aktivit se podílela i výchovná poradkyně. V rámci podpůrných 

aktivit pro ţáky proběhl ve dnech 24.9.2012-26.9.2012 adaptační pobyt I se ţáky prvního ročníku, během kterého měli moţnost 

lépe poznat své učitele i spoluţáky a identifikovat se s novou školou. Pobytu se kromě ţáků zúčastnili i třídní učitelé v příslušných 

třídách, učitelé odborného výcviku a výchovná poradkyně. Náplň adaptačního pobytu byly aktivity zaměřené na sebepoznání, 

týmovou spolupráci a posílení vazeb nejen mezi ţáky navzájem, ale i mezi ţáky a pedagogy. Adaptační pobyt II absolvovali ţáci 

1. ročníku ve dnech 12. 6. 2013-14. 6. 2013. Tento pobyt byl zaměřen na ověření úrovně adaptace jednotlivých ţáků a evaluace 

dosavadních výsledků projektu ve vztahu k cílové skupině ţáků, čili ve vztahu k ţákům ohroţeným předčasným odchodem ze 

vzdělávání. V rámci projektu zřídila ISŠT školní poradenské centrum, jehoţ základním posláním je vytvoření optimálních 

podmínek pro studium ţáků prvních ročníků a jejich snadné přizpůsobení se daným podmínkám. Jedním z hlavních cílů školního 

poradenského centra je snaha vést ţáky k posilování dovednosti předcházet, v případě nutnosti se umět vyrovnat se zátěţovými 

situacemi nejen v oblasti výchovně vzdělávacího procesu. Mezi standardní činnosti výchovné poradkyně patřila pomoc při 

rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě ţáků. V rámci zprostředkování informací o moţnostech dalšího vzdělávání či 



profesního uplatnění byly ţákům 4. ročníků studijních oborů podány ze strany výchovné poradkyně informace o moţnostech 

pomaturitního studia a ţáci 3. ročníků učebních oborů byli informováni o moţnostech nástavbového studia, popř. uplatnění na 

trhu práce. Na nástěnce školy byla celý školní rok aktualizována nabídka studijních oborů především ze strany vysokých škol a u 

výchovné poradkyně byla k dispozici literatura zaměřená na pomaturitní studium, např. časopis Kam po maturitě, bulletin Jak na 

VŠ apod. Výchovná poradkyně se zúčastnila setkání výchovných poradců, které se konalo v PPP Ústí nad Orlicí dne 30. 1.2013. 

Ve spolupráci s Krajským centrem primární prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí absolvovala 

výchovná poradkyně dne 12. 6. 2013 seminář se zaměřením na čtení psychodynamických procesů v kolektivu. Pod záštitou 

Národního ústavu pro vzdělávání absolvovala výchovná poradkyně vzdělávací program akreditován MŠMT v rámci systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k prohlubování odborné kvalifikace Výchovné a kariérové poradenství e-kariéra+, a 

to od 1. 11. 2012-31. 3. 2013. Výchovná poradkyně v průběhu celého školního roku spolupracovala a metodicky koordinovala 

činnost vybraných učitelů odborného výcviku, kteří absolvovali studium pedagogiky v Centru celoţivotního vzdělávání – zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje. Ing. Bakešová zajistila přednášku zaměřenou na prevenci 

kouření organizovanou obecně prospěšnou společností Maják. Přednášky se zúčastnili ţáci 1. a 2. ročníku pod vedením lektora 

Martina Kaláška. Na závěr je třeba upozornit na skutečnost, ţe dne 14.11.2012 proběhl v areálu ISŠT jiţ 13. ročník autosalonu, 

v rámci kterého proběhla beseda pro ţáky s významným českým sexuologem a čestným tajemníkem Společnosti pro plánování 

rodiny a sexuální výchovu MUDr. Radimem Uzlem. 

 

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová 

 

  

 

DOMOV MLÁDEŢE  

ve školním roce 2012/2013 

 

Ve školním roce 2012/13 nastoupilo na DM 32 ţáků, ze kterých byla vytvořena jedna výchovná skupina,se kterou pracovali dva 

vychovatelé, kteří se u této skupiny střídali. 

Všichni ubytovaní ţáci byli ţáky naší školy. Ţáci bydleli po třech na pokojích, za který plně zodpovídali. Do 1.ročníku nastoupilo 12 

ţáků, ve 2. ročníku bylo 10 ţáků, ve 3. ročníku 6 ţáků, ve 4.ročníku 1 ţák a 3 ţáci nastoupili do nástavbového studia. Ke dni 

31.10.2012 po některých odchodech a příchodech se stav ţáku stabilizoval na čísle 36. 

Během školního roku se neuskutečnila ţádná větší rekonstrukce na DM. Měla by proběhnout rekonstrukce elektroinstalace 

v době prázdnin na 1.p. B a 2.p. B. Bylyprovedeny menší úpravy na 2. poschodí, vymalování většiny pokojů, natření dveřía 

zárubní všech pokojů ve 2.poschodí. Na tyto pokoje byly zakoupeny nové záclony a zrcadla. 

I v letošním školním roce se uskutečnil projekt „Nevzdávej to!“ pro 1.ročníky. Vychovatelé se podíleli na dvou projektových dnech. 

V jarních měsících proběhl projektový den nazvaný – Zdravý ţivotní styl. Tento den se skládal ze čtyř částí. Beseda zdravá 

výţiva, ukázky bojového umění, kriminalita mládeţe a výroba a ochutnávka vitamínových salátů. 

V měsíci červnu proběhl sportovní den, který se skládal ze čtyř sportovních odvětví. Soutěţilo se ve futsalu, florbalu, nohejbalu a 

stolním tenise. Zúčastnily se třídy A I, KL I, NZ I, MME I. 

Ve všech sportech měla kaţdá třída zastoupení. Na závěr turnaje byla vyhlášena nejlepší druţstva v jednotlivých sportech a na 

závěr vyhodnoceny tři nejlepší třídy ve všech sportovních odvětvích. 

Ţáci v osobním volnu se nejvíce zajímají o sport. Mají k dispozici dvě hodiny denně tělocvičnu, kde převáţně hrají florbal a 

v zimních měsících i futsal. Hojně je vyuţíváno hřiště s umělým povrchem na kopanou. Často navštěvovaným sportovištěm se 

stala posilovna, kde se kaţdý den vystřídala řada chlapců. V podzimních měsících nezahálel ani kurt na tenis. Dále mají ţáci 

k dispozici asfaltové hřiště na nohejbal a místnost na stolní tenis. Na jaře začali ţáci vyuţívat jízdní kola, zakoupená 

z prostředků projektu. Na domově je 10 kol, které ţáci vyuţívají k projíţďkám kolem Vysokého Mýta. 

Ve dvou nejvíce populárních sportech na škole proběhl opět dlouhodobý turnaj mezi třídami. 

Na podzim proběhl na hřišti s umělým povrchem jiţ VI. ročník turnaje ve futsalu. Turnaje se zúčastnilo 14 druţstev, která byla 

rozdělena do dvou skupin. Z kaţdé skupiny postoupila 4 druţstva do čtvrtfinále. Z vítězství se nakonec radovala třída M IV, která 

ve finále porazila po tuhém boji třídu NS I 2 : 1. Třetí skončila třída MME III, která porazila A II 3 : 2. Celkem bylo odehráno 55 

zápasů a na konci turnaje s vyhlášením nejlepších kolektivů byli vyhlášeni i nejlepší jednotlivci. 

Na jaře proběhl na tělocvičně IX. ročník turnaje ve florbalu. Turnaje se zúčastnilo 12 druţstev, která byla rozdělena do dvou 

skupin. Turnaj se hrál stejným způsobem jako futsal. 

Ve finále se střetla třída NS I a třída LNZ III. Favorit turnaje nestačil na třídu NS I, která po 2.místě ve futsalu zvítězila 8 : 5 a 

dokázala, ţe byla nejlepším sportovním kolektivem na škole. Třetí skončila třída NZ I, která porazila třídu M IV 8 : 4. Celkem bylo 

odehráno 42 zápasů a na konci turnaje byla opět vyhlášena nejlepší druţstva a jednotlivci. 



I v letošním roce se vychovatelka s děvčaty a ţáky 1. ročníku věnovala individuálně výtvarné činnosti. V podzimních měsících 

jsme aranţovali suché květiny, zdobili vestibul avyráběli věnce. V období adventu jsme tvořili dárky z hlíny, svícny, ryby, misky, 

hrnečky a různé jiné předměty. Přímo na Vánoce jsme vyráběli mnoho druhů adventních věnců z různých materiálů. Jaro bylo 

spojeno s Velikonocemi, vyráběli jsme opět z hlíny – ovečky, ptáčky, sluníčka a malovali kraslice do ošatek. Zvolené aktivity se 

setkaly se zájmem jednotlivých ţáků. 

Zpracoval: Šlegr Otto 

  

 

  

ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI  

za školní rok 2012/2013 

 

 Jedna – jedna – dva. Toto velmi důleţité číslo 112 se stalo hlavním námětem pro pravidelné kaţdoroční setkání ţáků 

Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě s ţáky partnerské německé školy BeruflicheSchulen z Korbachu. 

 Ve dnech 10. – 13. září 2012 se účastníci projektu „Stodvanáctka“ seznamovali s náplní práce, materiálním vybavením a 

zkušenostmi členů jednotlivých sloţek integrovaného záchranného systému. Během jednotlivých částí programu pozorovali ţáci 

činnosti „záchranářů“ (vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozu, ukázku práce psovoda…), do jiných činností se sami 

aktivně zapojili (poskytnutí první pomoci, snímání otisků prstů, oblékání ochranných oděvů, …). 

 Akce byla realizována ve spolupráci se Stanicí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě, 

Sborem dobrovolných hasičů ve Vysokém Mýtě, Obvodním oddělením Policie ČR ve Vysokém Mýtě, dalšími sloţkami Územního 

odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí a s MěÚ Vysoké Mýto. 

 Vedle pracovní části projektu proţili ţáci mnoho pěkných chvil i během volnočasových aktivit, při kterých měli moţnost 

blíţe se seznámit, poznat kulturní zvyky jiného národa a hlavně si ověřit a zdokonalit své jazykové znalosti. 

V březnu 2013 navštívili naši školu zástupci partnerské školy z Korbachu za účelem dojednání podmínek dalšího 

společného setkání, které se uskuteční v září 2013 v Německu a bude zaměřeno do oblasti zlatokopectví. Zúčastní se jako vţdy 

skupina vybraných ţáků 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. 

 



 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

  

  

ZPRÁVA O SPORTOVNÍCH SOUTĚŢÍCH 

ve školním roce 2012/2013 

 

11. 10. 2012 - Okresní kolo v přespolním běhu, pořadatel OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, naše druţstvo chlapců obsadilo 5. 

místo, školu reprezentovali: Bečička, Vodvárka, Mikulecký, Paďour, Chadima. 

 

2. 11.2012 - Okreskové kolo v basketbalu chlapců, pořadatel ISŠT Vysoké Mýto, naše druţstvo chlapců ve sloţení: Klát, 

Procházka M; Daněk, Říha, Procházka V; Forejtek, Tuch, Valášek, Nespěšný, Kalibar, obsadilo II. místo a postoupilo do 

okresního finále. 



 

14. 11.2012 - Okresní kolo v basketbalu chlapců, pořadatel VOŠ a SŠT Česká Třebová, naše druţstvo ve stejném sloţení jako v 

okreskovém kole obsadilo krásné 3. místo, kdy se po 12 letech porazilo Gymnázium Vysoké Mýto. 

 

29. 11.2012 - Okresní kolo ve volejbalu chlapců, pořadatel ISŠT Vysoké Mýto ve spolupráci s VOŠ a SŠT Vysoké Mýto, naše 

druţstvo obsadilo ze 6-ti účastníků 5. místo. 

 

14. 12.2012 - Okreskové kolo ve florbalu chlapců, naše druţstvo: Drţmíšek, Sajdl, Hromádka, Kremina, Procházka, Kroulík, Tuch, 

Staněk a Vaněk obsadilo z 5-ti druţstev 2. místo. 

 

16. 1.2013 - III. kolo SFL ve futsalu chlapců v Havlíčkově Brodě, naše druţstvo: Valášek, Komínek, Lorenc, Vodvárka, Janda, 

Zachař, Paďour, Čechlovský a Sajdl obsadilo 2. místo a dalších bojů nepostoupilo.  

 

16. - 23. 2. 2013 LVZ- Špindlerův Mlýn- hodnocení odevzdáno na ředitelství ISŠT Vysoké Mýto. 

 

18. 3.2013 - Berenika florbal cup- naše druţstvo: Hraničková, Komínek, Šípek, Hromádka, Princová, Kremina, Kroulík, Procházka 

a Sajdl obsadilo ze 6-ti účastníků 3. místo. 

 

15. 5.2013 - 10 dní florbalu 2013 v České Třebové, naše florbalové druţstvo obsadilo z 13-ti druţstev 1. místo. 

 

   

Zpracoval: Mgr. Vladimír Smrček 

 

  

  

ČINNOST AUTOŠKOLY 

 ve školním roce 2012/2013 

 

Výuka v autoškole byla v letošním školním roce zahájena 11. září 2012 pro 24 ţáků učebního oboru Mechanik opravář 

motorových vozidel, pro 18 ţáků učebního oboru Karosář a pro 12 ţáků učebního oboru Autolakýrník v rámci povinných předmětů 

řízení motorových vozidel s dvouhodinovou týdenní dotací. Kromě toho v rámci VHČ absolvovalo výuku a výcvik 6 ţadatelů o 

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

 

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 zajišťovali dva vyučující. 

 

Praktický výcvik byl zajišťován nákladním automobilem IVECO, osobními automobily Š – Fabia, Š – Felicia a traktorem Z – 7211 s 

přívěsem BSS P53S. Výcvik probíhal v rámci teoretického vyučování i odborného výcviku. Zajišťovali jej tři učitelé jízd a jedna 

vyučující zdravotnické přípravy. 

 

Ke zkouškám jiţ bylo připraveno všech 54 ţáků. 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 



 

  

SDRUŢENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ISŠT 

závěrečná zpráva za školní rok 2012/2013 

 

 

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 8. března 2013 byl uspořádán maturitní ples pro studenty 4. ročníku studijního oboru Strojírenská technická administrativa, 

oboru Mechanik strojů a zařízení a 2. ročníku nástavbového studia Provozní technika. Ples se konal v Mklubu Vysoké Mýto a jeho 

výtěţek ve výši Kč 22.005,- byl pouţit jako příspěvek na zlepšení prostředí učeben ISŠT. 

 

SRP dále podpořilo na podzim 2012 velmi úspěšné mezinárodní setkání našich ţáků se ţáky z druţební školy v Korbachu. 

 

Zpracovala: Mgr. Blanka Janková 

 

 

 

 

ODBORNÝ  VÝCVIK 

 

školní rok 2012/2013 

 

 

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, Autoservis Pešek Skuteč, Carnova s.r.o. Svitavy, Autoopravna Janecký Choceň, Autoservis 

Javůrek Litomyšl, Auto Drobný Kornice, Taurus Trans Horní Újezd, Autoservis Nádvorník Dolní Újezd, Gába Pneucentrum 

Čankovice Erwin Junker Grinding Technology a.s. Holice, Ecoz Choceň s.r.o., CZ LOKO,a.s., Česká Třebová, Kvasník – Vecek 

spol. s r.o. Holice, Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., R a D PNEU s.r.o. Hrušová, SOMA s.r.o. Lanškroun, ECOTEX s.r.o. Vysoké 

Mýto. 

 



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 karosář svářecí kurz ZK 311 a ZK 135, strojní mechanici ZK 135 a ZK 311, 

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 a jiné firmy Pardubického 

kraje. 

 

 

 

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 23 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách: 

ZK 135 1.1, ČSN EN 287 – 1, ZK 311 1.1, ZK 141 21.  

Osvědčení získalo celkem 77 uchazečů.  

V průběhu školního roku proběhly dva přípravné rekvalifikační kurzy včetně zkoušky k získání profesní kvalifikace Obsluha CNC 

obráběcích strojů – 7 uchazečů. 

Rekvalifikační kurz Čalouník se zaměřením na nábytkové čalounění absolvovala jedna rekvalifikantka. 

Pro Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto bylo proškoleno 44 zaměstnanců. 



 
Příprava na praktický nácvik stříkání 

 

 

 

Výsledky ţáků v soutěţích odborných dovedností a vědomostí 

 

Učitelé odborného výcviku odborných předmětů připravovali vybrané ţáky průběţně během školního roku na soutěţe odborných 

dovedností v regionálních, celostátních, ale i mezinárodních soutěţí a v soutěţích ve svařování. 

 

 

Soutěţ ve svařování ZLATÝ  POHÁR  LINDE  Frýdek-Místek  16. – 17.4. 2013  

 

Mezinárodní soutěţ: 

metoda     111    20. místo – teorie  30. místo – praxe Jakub Kadidlo 

                 135    37. místo – teorie  42. místo – praxe Tomáš Till 

                 141      4. místo – teorie    9. místo – praxe Miroslav Horáček 

                 311      9. místo – teorie  18. místo - praxe Tomáš Hanus                                  

SOD – strojní mechanik 

 

13. – 14.3. 2013 SOŠ a SOU Hradec Králové 

– počet účastníků: 12 

 

jednotlivci:    2.místo       Miroslav Horáček 

3. místo      David Kaplan 

 

druţstva:       1. místo  

 

Mezinárodní soutěţ zručnosti ZLATÝ PILNÍK XI. ročník 

18. – 19.3. 2013 SŠT Opava 

- počet účastníků: 22 

 

jednotlivci:    1. místo    Miroslav Horáček 

 

SOD -  nástrojař10. – 11.4. 2013 SPŠ Hronov 



- počet účastníků: 11 

 

jednotlivci:    1. místo    Radek Myšák 

2. místo    Daniel Vaňák 

 

druţstva:       1. místo 

 

 

26. 2. 2013  Automechanik junior 2013  SŠA Ústí nad Orlicí 

- počet účastníků: 6 

 

jednotlivci:    4. místo    Milan Krušina 

6. místo    Petr Janda 

 

 

 

26.2. 2013 Karosář junior 2013  SŠA Ústí nad Orlicí 

- počet účastníků: 6 

 

jednotlivci:     2. místo    Jakub Miřiňovský 

3. místo    Pavel Sajdl 

 

 

11. – 13.3. 2013 Celostátní odborná soutěţ AUTOLAKÝRNÍK Junior– SOUS Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav 

- počet účastníků: 9 

 

jednotlivci:    4. místo    Michal Pravec 

 

Další aktivity a související akce v rámci OV 

 

Ve dnech 24.10., 9.11. - Autosalon, 21.11., 12.12. 2012, 16.1. a 6.2.2013 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 třináctý ročník proběhl v prostorách dílen. O tuto akci 

byl zájem nejen ze strany ţáků vysokomýtských škol, škol z okolí, ale i široké veřejnosti. 

 

 
Přehlídka veteránů 

 



Počet vystavovatelů kaţdoročně stoupá, na letošní ročník se jich přihlásilo 40. Součástí byly praktické ukázky svařování, opravy 

plastů, ale i odborné přednášky vystavovatelů z oblasti automobilového průmyslu. 

Velmi se líbila ukázka likvidace poţáru  automobilu Hasičským záchranným sborem Vysoké Mýto, ukázka činnosti vakuového 

motoru i beseda s MUDr. Radimem Uzlem. 

 

 
 

Ukázka likvidace poţáru osobního automobilu 

 

V neustálém zájmu ţáků byl automobilní trenaţér a soutěţ ţáků ZŠ v demontáţi a montáţi pneumatiky na Š-Fabia. 

V letošním školním roce škola pokračovala v Nové závěrečné zkoušky KVALITA 2 a to v učebních oborech automechanik, strojní 

mechanik, nástrojař, karosář a autolakýrník. Tyto závěrečné zkoušky probíhají pod záštitou Národního ústavu odborného 

vzdělávání. 

U oborů nástrojař a karosář se zapojili naši učitelé odborných předmětů a odborného výcviku do přípravy Jednotného zadání 

závěrečných zkoušek. 

17.-21.9. 2012 jsme se zúčastnili přehlídky v rámci Stavební soutěţe na náměstí ve Vysokém Mýtě. 

 

 
 

V letošním školním roce jsme pořádali jiţ 13. ročník soutěţe ţáků devátých tříd základních škol. Nad touto soutěţí převzala 



záštitu firma FRONIUS s.r.o. Hradec Králové.  

Soutěţ se konala 29.10. 2012 a zúčastnilo se jí 60 ţáků z 10 základních škol Pardubického kraje. Vítězi se stali ţáci ZŠ Proseč a 

jednotlivcích zvítězil Radek Jadrný ze ZŠ Proseč. 

 

 
Ocenění ţáci v jednotlivcích a druţstvech 

Téţ probíhala soutěţ Iniciativy při odborném výcviku. Pro nejlepší ţáky ze skupiny bude odměnou jízda na čtyřkolkách na místním 

autodromu. 

29.10. a 10.12. 2012, 2.5. a 3.5. 2013  jsme uskutečnili workshop v rámci Projektu ,,Zvyšování motivace ţáků ZŠ ke vzdělávání 

v technických oborech v Pardubickém kraji“. 

 

 
 

Workshop ţáků ZŠ Vysoké Mýto 



 

 

Školení a přednášky 

 

 

 

V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci zúčastnili seminářů v rámci projektu „Nevzdávej to“.  

Učitel OV Petr Holomek oboru lakýrník se školil 21.11. 2012 v Praze firmou Interaction s.r.o.  Školení bylo zaměřeno na servis 

údrţbu stříkacích pistolí, filtrace a úprava stlačeného vzduchu a novinky v oblasti stříkacích pistolí Sata. UOV Petr Brandýský 

téhoţ oboru se 26.2. 2013 zúčastnil  ve firmě Auto Fit spol.s r.o. Brno školení k provedení rychlé opravy drobného poškození 

s následnou aplikací čirého laku na celý díl. 

2. ročníku Veletrhu dalšího vzdělávání v Pardubicích 22.11. 2011 se zúčastnil M. Kajsrlík a Z. Dušek. 

 

V rámci projektů a dalšího vzdělávání se učitelé praxe účastnili řady dalších seminářů a přednášek.  

Do projektu UNIV 3 KRAJE je zapojena UOV J. Trnková.  

P.Leníček se aktivně zapojil do Tvorby jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Karosář. 

 

31.10. 2012 se ve Výstavním a veletrţním centru Ideon Pardubice uskutečnil Veletrh dalšího vzdělávání s odbornou přednáškou 

na téma ,,Příprava na pracovní pohovor“ za účasti UOV M. Kajsrlíka a Z. Duška.  

29.11.-6.12. 2012 jsme připravili Praktickou dílnu pro ţáky devátých tříd ZŠ z Vysokého Mýta. 

 
ZŠ Jiráskova  9.A 

 

13.12. 2012 se Z.Dušek  spolu s ředitelem školy zúčastnili Hodnotící konference projektu IQ Industry ve vzdělávacím centru Loret 

v Praze Průhonicích. 

31.5. 2013 se prezentovala škola svými učebními a studijními obory na náměstí ve Vysokém Mýtě v rámci 3. Sportovního dne. 

E.Haselmann, P.Leníček, M.Říha a Z.Dušek absolvovali odborný seminář společnosti Iveco Czech Republic, a.s. na téma 

WORLD CLASS MANUFACTURING a Trendy ve vývoji autobusů. 



 

  

  

  

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

NA ÚSEKU TEORETICKÉ VÝUKY  

ve školním roce 2012/2013 

 
Učitelé teoretické výuky se zúčastnili následujících studijních aktivit: 
 

Studium k získání kvalifikace učitelství anglického jazyka 
p. Soušková 

 
SAS, počítačová síť: 
Mgr. Čapek 
Mgr. Hynek studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií - 3 
semestry 
 
Windows 7 
všichni pedagogičtí pracovníci 
 
Školení BOZP   
všichni pracovníci  
 
Školení řidičů 
zúčastnili se pracovníci, kteří pouţívají sluţební vozidla 
 
 
Metodický seminář  Výuka automatizace 
Novotný, Solil 
 
Primární prevence rizikového chování u ţáků 
Pedagogicko psychologická diagnostika 
Psychologické klima školních tříd 
Vytváření inkluzivního prostředí 



Zásady bezpečného internetu 
Zdroje informací dostupné na internetu 
 
všichni pedagogičtí pracovníci 
 
Aktuální otázky odborného vzdělávání UNIV 2 KRAJE, UNIV 3 
Školy jako centra celoţivotního učení 
 Mgr. Suchánková 
 
Sociálně psychologický rozvoj osobnosti učitele   
v rámci projektu CCV Pardubice – VIK – 2 denní seminář 
všichni pedagogičtí pracovníci 
 

Součástí dalšího vzdělávání byly i odborné exkurze, které se realizovaly dle Plánu exkurzí ISŠT na školní rok 2012-2013. 
 

   

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková 

  

  

  

  

 

 

HODNOCENÍ PRÁCE KOMISÍ 

  ZPRÁVA ZA KOMISI ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 

Závěrečná zpráva za školní rok 2012/2013 

 

     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                                 Ing. Bakešová Monika   

p. Merkl Karel     Mgr. Mimra Pavel 

Mgr. Hron Antonín    

 

     Ve školním roce 2012-2013 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. 

 

     Člen komise Ing. Khorel  se podílel na tvorbě Jednotného zadání Závěrečných zkoušek pro NUV Praha pro učební obory 

Klempíř – strojírenská výroba a Karosář.  

 

 

 



Členové komise uskutečnili se studenty následující exkurze: 

 

 

14. května Brück Zámrsk               M 2   St,Mi 

 

V rámci projektu byly uskutečněny následující exkurze: 

 

6. března Bühler Ţamberk, SOR Libchavy  A 1, NZ1  Bk, To 

20. května CZ Loko Česká Třebová   KL1, MME1  Bk, Sm 

 

     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. 

 

  Dosaţené výsledky: 

 

Regionální kolo soutěţe Česko-Slovenský Autoopravář Junior 2013 – Ústí nad Orlicí: 

 

26. 2. 2013 

 

Kategorie karosář: 

 

Jakub Miřiňovský    KIII   2. místo 

Pavel Sajdl     KIII   3. místo 

    

Kategorie automechanik: 

Milan Krušina     AIII   4. místo 

Petr Janda     AIII   6. místo 

 

SOD a soutěţ zručnosti oboru    STROJNÍ MECHANIK  -  NÁSTROJAŘ  -  LAKÝRNÍK  ve školním roce 2012/2013 

 

SOD  –  STROJNÍ MECHANIK  –  2013 

SOŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové. 

Regionální kolosoutěţe odborných dovedností Pardubického a Královéhradeckého kraje, konané na SOŠ a SOU Hradební 

1029, Hradec Králové. 

 

13. – 14. března 2013  -  počet účastníků:  12 ţáků z 6-ti škol    

 

- jednotlivci:  2. místo Miroslav Horáček   LNZ III 

3. místo David Kaplan   LNZ III 

 

- druţstvo:  1. místo  z 6-ti  přihlášených škol 

   

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ ZRUČNOSTI ZLATÝ PILNÍK XI. ročník, pořádaný Střední školou technickou Opava, vyhlášený 

Okresní hospodářskou komorou Opava a firmou FERRAM a.s. Opava zaměřený na rukodělné obory pro ţáka středních škol 

z krajů: Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Pardubický, Zlínský, Katowický a Ţilinský, konané 18. a 19. března 2013 -  

počet účastníků:  22 

 

- jednotlivci:  1. místo  Miroslav Horáček  LNZ III 

 

AUTOLAKÝRNÍK 

Soutěţ Česko – Slovenský Autolakýrník - Autoopravář junior 2013, 

konané na SOU strojírenském ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav. 

12., 13. a 14. března 2013  -  počet účastníků 9 ţáků z krajů: Praha, Středočeský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký, 

Pardubický, Jihomoravský, Moravskoslezský 

 

- jednotlivci  4. místo Michal  Pravec  LNZ III 

 

 



SOD – NÁSTROJAŘ – 2013  

Regionální kolo soutěţe odborných dovedností na Střední průmyslové škole, Hronov v oboru nástrojař  

 

10. – 11. dubna 2013  -  počet účastníků:  13 ţáků z 6ti škol    

 

- jednotlivci:  1. místo Radek Myšák   LNZ III 

2. místo Daniel Vaňák   LNZ III 

 

- druţstvo:  1. místo  ze 6-ti  přihlášených škol 

 

 

KOVO junior 2013 – Celostátní SOD 

Z celostátní soutěţe odborných dovedností CECH KOVO Junior 2013 konané 16. a 17. dubna  

na Střední škole technické a ekonomické v Brně  

- jednotlivci David Kaplan  pro zdravotní indispozici odstoupil 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ VE SVAŘOVÁNÍ ZLATÝ POHÁR LINDE 16. – 17. 4. 2013 FRÝDEK – MÍSTEK  

 

Metoda svařování:      Jednotlivci: 

 

 141 – mezinárodní soutěţ  Miroslav Horáček LNZ III  

4. místo teoretická část, 9. místo praktická část 

 

 311 – národní soutěţ   Tomáš Hanus   KIII  

9. místo teoretická část, 18. místo praktická část 

   

 111 – mezinárodní soutěţ       Jakub Kadidlo  KIII  

 20. místo teoretická část, 30. místo praktická část 

 

 135 – mezinárodní soutěţ  Tomáš Till   KIII  

42. místo teoretická část, 37. místo praktická část  

 

 

Okresní kolo SOČ – Dům dětí a mládeţe Česká Třebová – 17. dubna 

 

S prací: PC řízený elektropneumatický manipulátor se zúčastnili ţáci Vojtěch Štěpánek, Jakub Lustyk -  třída M IV. Ţáci zde 

postoupili do krajského kola.  

Krajského kola se bohuţel ţáci pro úraz nezúčastnili. 

 

STRETECH 2013 – ČVUT Praha – prezentaci závěrečné práce třídy M IV provedli Vojtěch Štěpánek, Jakub  Lustyk -  M IV. 

 

 

     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. 

 

 Zpracoval: Ing. Ladislav Khorel 

 

 

 



  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 Závěrečná zpráva za školní rok 2012/2013 

 

 

Školní rok 2012 - 2013 proběhl dle ŠVP, učebních a tematických plánů. Metodická komise se pravidelně scházela a řešila vzniklé 

problémy. Dosaţené výsledky jak v průběhu roku, tak i při ročníkových zkouškách a maturitní praktické části odpovídají 

schopnostem ţáků. 

Exkurze  - veškeré exkurze proběhly v souladu se stanoveným harmonogramem exkurzí, schváleném na prvním zasedání 

metodické komise. 

Maturity - praktická maturita proběhla 13. a 14. května, letos jiţ jako součást celkových maturitních zkoušek. Výsledky jsou 

samostatnou přílohou zprávy o praktické zkoušce. 

Fluktuace - ke konci prvního pololetí odešel z MME I. ţák Bernard, do čtvrtého ze třetího ročníku nepostoupí ţák Švec. 

Bezpečnost práce - V průběhu školního roku ţádný z ţáků neutrpěl váţnější poranění. 

 

 

Zpracoval: Václav Brabec 

  

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH 

 Závěrečná zpráva za školní rok 2012/2013 

 

V letošním školním roce konalo 39 ţáků maturitní zkoušku z matematiky (pouze jedna ţákyně konala z ANJ). Nejhorší 

výsledky dosáhli ţáci třídy M4 – v oboru strojírenská technická administrativa z 11 ţáků neuspěli 4 a v oboru strojírenství 

z 8 ţáků neuspěli 3 ţáci. Ve zbylých ve třídách NS2 a ME4 z 20 ţáků neuspěl pouze jeden ţák z oboru mechanik strojů a 

zařízení. 

Dne 19. 3. 2013 se ţáci učebních i studijních oborů zúčastnili matematické soutěţe v Ústí nad Orlicí. Celkem 

reprezentovalo 10 ţáků a jejich výsledky byly velmi dobré. Z třídy NS2 obsadil Vratislav Valášek 2. a Jakub Nováček 3. 

místo, z třídy A2 Lukáš Bohuněk 7. místo a v první polovině zúčastněných se dále umístili z třídy LNZ3 Radek Myšák (11.) a 

z ČL2 Adéla Simonová (13.). 

Komise informovala o vyuţívání výpočetní techniky při výuce. Nejčastěji se vyuţívá notebook s dataprojektorem, kdy 

jsou probíraná témata zpracovaná pomocí prezentací (DUMy), 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.  

   

Zpracoval: Ing. Pavel Novotný 

 

 

 

 

  



PŘEDMĚTOVÁ KOMISE VŠEBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ -  HUMANITNÍCH A SPORTOVNÍ SEKCE 

 Závěrečná zpráva za školní rok 2012/2013 

 

 

 Předmětová komise se zabývala všemi oblastmi, které byly vymezeny na začátku školního roku, a řešila postupně 

všechny úkoly, které přinášela kaţdodenní školní praxe. 

1. Pedagogická činnost 

 stanovení základních poţadavků výuky u tříletých učebních a čtyřletých studijních oborů a nástavbového studia 

pro školní rok 2012/2013 

 zpracování tematických plánů na základě platných ŠVP, kontrola jejich plnění a aktualizace 

 výměna pedagogických zkušeností, sjednocení klasifikačních kritérií, vyuţití mezipředmětových vztahů 

 výuka dle platných ŠVP 

 fixace změn stylu práce a obsahu vyučování vedoucích k úspěšné přípravě studentů k novému typu maturitní 

zkoušky 

 účast pedagogů na seminářích v rámci projektu „Nevzdávej to“ 

 doučování ţáků z humanitních předmětů v rámci projektu „Nevzdávej to“ 

 aktualizace či nové vyhotovení maturitních otázek z humanitních předmětů pro maturity ve školním roce 

2012/2013 

 zajištění průběhu maturitní zkoušky (duben – květen 2013) – zadavatelské a hodnotitelské aktivity učitelů 

2. Správa kabinetů a doplňování pomůcek 

 zakoupení několika učebnic či související literatury pro učitele českého jazyka, cizích jazyků a základů 

společenských věd 

 v oblasti tělesné výchovy zakoupeno několik nových sportovních potřeb, doplnění či renovace sportovního 

materiálu také prostřednictvím projektu „Nevzdávej to“ 

3. Organizace exkurzí, kulturních soutěţí a programů 

 říjen 2012 - návštěva filmového představení v Šemberově divadle (Muţ bez minulosti) – celá škola 

 listopad 2012 - návštěva divadla ABC v Praze (Mgr. Říhová) – maturitní třídy 

 listopad 2012 - beseda s MUDr. Radimem Uzlem - celá škola 

 prosinec 2012 návštěva filmového představení v Šemberově divadle (film Lóve) - celá škola 

4. Příprava mezinárodních projektů a další aktivity spojené se zahraničím 

 září 2012 – účast ţáků a pedagogického doprovodu na projektu „Stodvanáctka“, který ISŠT připravila v rámci 

spolupráce s partnerskou školou BeruflicheSchulen v Korbachu. Projekt se uskutečnil ve Vysokém Mýtě a okolí a 

hlavní náplní bylo seznámení zúčastněných s jednotlivými sloţkami integrovaného záchranného systému (Mgr. 

Hynek, Mgr. Burcalová) 

 březen 2013 - partnerská návštěva z Korbachu (JürgenNeumeier, Andreas Greif) – projednány podmínky 

projektu „Zlatou stopou“, který se uskuteční v září 2013 pod patronací BSK v Německu. Projekt bude zaměřen na 

problematiku zlatokopectví. 

 červen 2013 – přípravy na plánovaný projekt (zajišťování účastníků a dopravy) 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 



  

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÝCH 

 Závěrečná zpráva za školní rok 2012/2013 

 

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 – součástí tematických plánů OPE jsou konkrétní informace o politice zaměstnanosti 

- úspěšně byla zajištěna dvoutýdenní odborná praxe studentů MME3, M2 a NS1 v květnu 2013 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 2013 zvolili témata k praktické maturitní zkoušce studenti třídy M3  - obor Strojírenská technická administrativa a 

zahájili přípravné práce na svých projektech. 

- výuka všech ekonomických předmětů probíhá podle Školních vzdělávacích plánů 

- v rámci přípravy na vstup na trh práce v předmětu Ekonomika absolvovali ţáci 2. ročníku nástavbového studia Provozní technika 

a ţáci 3. ročníku oboru Klempíř v dubnu 2013 výukový blok k tématu Svět práce na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí 

- na základě posouzení byly provedeny úpravy maturitních témat pro STA k maturitnímu předmětu Ekonomika a volitelnému 

maturitnímu předmětu Účetnictví a administrativa podniku. 

 

  

Zpracovala: Mgr. Blanka Janková 

  

  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOMECHANIK 

 za školní rok 2012/2013 

 

 

Začátkem roku byl vypracován a schválen plán metodické komise, včetně koordinačních a přeřazovacích plánů a 

exkurzí. 

 

Komise průběţně kontrolovala plnění plánů, hodnotila plnění osnov. Projednala co nejlepší koordinaci teoretického a 

praktického vyučování. Osnovy a plány byly plněny bez závad, dle jednotlivých tematických celků, s vyuţitím dostupných 

pomůcek a modelů. 

 

Ţáci třetích ročníků vykonali odbornou praxi na vybraných servisních pracovištích. Ţáci třetího ročníku oboru 

automechanik se zúčastnili soutěţe Automechanik junior. Ze školního do regionálního kola postoupili ţáci Janda Petr a Krušina 

Milan. V regionálním kole, které se konalo na střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí se ţák Milan Krušina umístil na čtvrtém 

místě a Petr Janda na šestém místě. Opět se potvrdila velká výhoda domácího prostředí pořádající školy. 

 

Proběhly závěrečné zkoušky oboru automechanik dle jednotného zadání. Zkoušky proběhly od 3.6.2013 do 17.3.2013. 

Ke zkouškám bylo připuštěno 17 ţáků, šest ţáků nebylo připuštěno z důvodu velké absence. V písemné zkoušce neuspěli tři ţáci, 

v praktické zkoušce neuspěli čtyři ţáci a ústní zkoušce neuspěli čtyři ţáci. 

 

Ti ţáci, kteří nebyli hodnoceni z odborného výcviku budou přezkoušeni dne 19.6.2013. 

     . 

   

Zpracoval: Milan Říha 



 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU KAROSÁŘ 

 za školní rok 2012/2013 

 

 

 

Školní rok 2012 - 2013 proběhl dle učebního a tematického plánu. Metodická komise se pravidelně scházela a řešila vzniklé 

problémy. Dosaţené výsledky odpovídají schopnostem ţáků.V letošním roce se opět modernizoval výchovně vzdělávací proces. 

Ţáci se zúčastnili těchto exkurzí:  Iveco a.s. - Vysoké Mýto 

     Linde Technoplyn - Brno  

     ČKD - Choceň 

     Autohaus BMW - Vysoké Mýto 

 

Z těchto exkurzí si ţáci odnesli poznatky z provozů a rozšířili si rozhled s moţností vyuţití získaných poznatků v praxi. 

Jako kaţdým rokem, tak i letos reprezentovali naši školu na mezinárodní soutěţi svařování Linde Technoplyn ve Frýdku-Místku 

čtyři ţáci. Naše výsledky letos nedopadly nejlépe. V dalším roce bude nutné zkvalitnit výběr ţáků. 

V oboru karosář nás reprezentovali na soutěţi oboru Karosář v Ústí nad Orlicí dav ţáci - Miřiňovský Jakub 

 Saidl Pavel 

lépe se umístil Miřinovský Jakub, kterému jen o pár bodů uniklo finále České republiky. 

 

V letošním roce ukončili studium v prvním ročníku 2 ţáci - Balog Josef 

         Malošek Jonáš 

Obsazení druhých a třetích ročníků zůstalo nezměněno. 

 

Závěrečné zkoušky pro III. ročník probíhaly ve dnech 7. - 19.6.2013. Ze šestnácti ţáků nebyl ke zkouškám připuštěn jeden ţák, a 

to Kusý Tomáš kvůli neuspokojivým výsledkům v oblasti teorie. 

Závěrečné zkoušky absolvovalo 15 ţáků. Ţáci byli svědomitě připraveni, a tak zkoušky proběhly bez problémů. Dva ţáci byli 

vyznamenáni a to Miřiňovský Jakub a Nádvorník Jiří. Metodická komise konstatuje, ţe při zajištění vybavení pracovišť nebyly 

zjištěny ţádné nedostatky. 

Letošní rok se vcelku vydařil. Doufám, ţe i příští rok opět zaujmeme přední místa v soutěţi Karosář. 

 

 

 

Zpracoval: Eduard Haselmann 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOLAKÝRNÍK 

za školní rok 2012/2013 

 

Metodická komise v tomto období pracovala na základě předem vypracovaného plánu práce ve sloţení: 

Předseda komise:  Holomek Petr  

Členové komise:   Brandýský Petr                  UOV 

PaedDrChára Václav třídní učitel 

Ing.Bakešová Monika  třídní učitelka 

Mgr.Smrček Vladimír třídní učitel 

Mgr.Hron Antonín učitel OP  

                             Mgr. Burcalová Naďa           výchovná poradkyně 

Členové metodické komise byli zapojeni do dalších vzdělávacích programů Pardubického kraje v projektu  IQ INDUSTRY a 

Hospodářské komory a zúčastnili se dalších školení v prostorách ISŠT . 

Členové MK se podíleli na přípravách a úspěšném průběhu dalšího ročníku AUTOSALONU v prostorách ISŠT  dne 9.11.2012 a 

rodičovském sdruţení. Dne 21.11.2012 se zúčastnil Holomek Petr školení pro učitele odborného výcviku v Praze ve firmě 



INTERAKCION se zaměřením na broušení a leštění a novinky u stříkacích pistolí od firmy SATA. 

V rámci pokračování projektu pardubického kraje se členové metodické komise podíleli na přípravě a absolvování různých částí 

projektu “Nevzdávej to!“ pro první ročníky. I tyto akce se ţákům jako vţdy velice líbily.Dále se členové podíleli na průběhu 

sportovního dne konaného 31.5.2013 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě a prezentaci naší ISŠT. 

V prostorách dílen byla 3.6.2013 zajištěna beseda s Martinem Kaláškem za MAJAK obecně prospěšné společnosti pro 

preventivní pomoc mládeţe v rámci kampaně společného boje proti kouření. 

Jako uţ kaţdý rok jsme se potýkali znovu s docházkou ţáků,zameškanou absencí omluvenou i neomluvenou,kaţdého takového 

ţáka či ţákyni jsme řešili individuálně,zapisovaly se telefonní hovory, prováděly se pohovory se zákonnými zástupci a sepisovaly 

se o tom záznamy.Nejvíce se to týkalo Tuleji Miroslava,Zachaře Filipa,Kolářové Sabriny,Gini Romana, který nakonec na vlastní 

ţádost k 3.6.2013 ukončil studium na naší škole. 

V průběhu roku se připravovali ţáci 3.ročníků na další ročník soutěţe JUNIOR CUP LAKÝRNIK, v automobilním učilišti  Brno 

proběhlo nejprve předsoutěţní soustředění, kterého se zúčastnil UOV Brandýský Petr se ţákem Michalem Pravcem. Finále 

soutěţe autoopravář junior oboru autolakýrník se konalo ve dnech 11.3. – 13.3.2013 ve Středním odborném učilišti strojírenském 

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav,které bylo zároveň garantem s ISŠT Brno.Soutěţe autolakýrník se zúčastnilo 9 škol.Vítězem 

se stal ţák SOU strojírenské Mladá Boleslav Erik Kopecký,který vyhrál nakonec i mezinárodní soutěţ.Náš ţák Michal Pravec se 

v těţké konkurenci umístil na pěkném čtvrtém místě.Čtyři body mu scházely k postupu do soutěţe Česko-Slovenský Autoopravář 

junior.Celá akce i s doprovodným programem byla na vysoké úrovni.Závěrečné vyhodnocení,seznámení s výsledky všech 

soutěţících,předání cen se závěrečným rautem proběhlo ve středisku servis TRAINING CENTER ŠKODA AUTO a.s. 

Kosmonosy. 

Jako vţdy je hlavním úkolem členů metodické komise připravit podmínky ţákům k absolvování závěrečných zkoušek. Výběr 

otázek a zadání bylo v elektronické podobě na počítači. Závěrečné zkoušky připravili v praktické části UOV Holomek Petr a 

Brandýský Petr,teoretickou a ústní část konzultovanou s vedením ISŠT, připravil UOP Mgr. Hron Antonín. 

Závěrečných zkoušek se zúčastnilo v řádném termínu osm ţáků a jedna ţákyně.Z důvodu vysoké absence nebyli připuštěni 

v řádném termínu ke zkouškám ţáci Hartman Aleš,Skoták Jakub,kteří poţádali o opakování třetího ročníku v novém školním roce. 

Jiţ na začátku školního roku přerušil studium Marek Robin,který dokončí třetí ročník novém školním roce. Závěrečné zkoušky byly 

dobře připraveny a ţáci prokázali své znalosti,které získali během studia na naší ISŠT,servisech a 

také na praxi v podniku IVECO CZ a. s.,se kterým naše škola úzce spolupracuje.Ţák Pechanec Josef a Ţukovský Jakub si budou 

muset zopakovat praktickou část zkoušek v termínu od 9.9. – 20.9. 2013,protoţe jejich práce byla nevyhovující,Moravec Filip a 

Pravec Michal vykonali závěrečné zkoušky s vyznamenáním,ostatní ţáci prospěli. 

Členové metodické komise se podíleli na přípravách a průběhu různých rekvalifikačních kurzů,školení a zajišťovali s vedením 

ISŠT pro ţáky v průběhu školního roku exkurze.Metodická komise spolupracovala v celku dobře a pokračuje v dobrých výsledcích 

z minulých let,ale určitě je stále co zlepšovat. 

 

Zpracoval: Petr Holomek 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU ČALOUNÍK 

 za školní rok 2012/2013 

  

V září jsme schválili plán metodické komise a plán exkurzí na tento školní rok. Dne 15. 10. 2012 jsme shlédli výrobu 

potahových látek ve formě JABATEX v Ústí nad Orlicí a dne 20. 11. 2012 výrobu textilií a rouna ve firmě SVITAP a FIBERTEX 

v Svitavách.  

Dne 4. 4. 2013 ukončila studium Denisa Kopecká.  

Dne 23. 4. 2013 ţáci navštívili výstavu MOBITEX Brno.  

Natálie Giňová pro vysokou absenci nemá splněná témata a není hodnocena z OV a několika dalších předmětů v teoretické 

výchově. Její absence je řešena s matkou. 

Osnovy byly splněny, teoretická a praktická část měla návaznost. Spolupráce komise i technické zázemí bylo vstřícné a 

tímto všem děkuji. 

 

 

 

 

Zpracovala: Trnková Jaroslava 



   

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU  

ZÁMEČNÍK A NÁSTROJAŘ 

za školní rok 2012/2013 

 

Metodická komise ve sloţení: 

Předseda komise:          Pravec Jaroslav 

Členové komise:            Pištora Václav                    UOV 

Kajsrlík Miroslav                 UOV 

 Burian Michal                     UOV 

PaedDrChára Václav        třídní učitel 

 

Metodická komise se v průběhu celého školního roku průběţně scházela a dohlíţela nad plněním osnov a koordinovala činnost 

jednotlivých skupin dle přeřazovacích plánů a měsíčních plánů. Metodická komise navrhovala a schvalovala zadání kontrolních 

prací jednotlivých ročníků a oborů včetně závěrečných zkoušek obou oborů. Závěrečné zkoušky probíhaly dle jednotného zadání: 

-nástrojař – téma 3 – střiţný nástroj 2-3-0000/2013                                                         

-strojní mechanik – téma 2 – jednoduchá svěrka ZZP-07 

   Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 6.6.-18.6. 2013. Tři ţáci zvládli zkoušky s vyznamenáním, Vaňák Daniel – nástrojař a 

strojní mechanici - Horáček Miroslav, Kaplan David. Neuspěl nástrojař Novák Jiří z praktické části.  

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

na autodromu ve Vysokém Mýtě. 

   Ţáci 1. ročníku se zapojili v rámci projektu „Nevzdávej to“ do modelářské dílny – výroba modelu letadel, létání s modely a také 

technické dílny – výroba dílů modelu stavebnice tříkolky. Dále se v rámci tohoto projektu ţáci účastnili exkurze v TPCA Kolín. 

   Závěrem bych chtěl zmínit velmi úspěšnou reprezentaci naší školy na soutěţích:  

Regionální kola soutěţí odborných dovedností.   

obor strojní mechanik – 13. a 14.3.2013 v SOŠ a SOU Hradec Králové 

             soutěţ druţstev  - 1. místo  

             jednotlivci            - 2. místo Horáček Miroslav 

- 3. místo Kaplan David 

obor nástrojař -  10. a 11. dubna v SPŠ Hronov            

             soutěţ druţstev  - 1. místo 

             jednotlivci            - 1. místo Myšák Radek 

- 2. místo Vaňák Daniel 

Na soutěţi Zlatý pilník na SŠT v Opavě 18. a 19.3.2013 se Horáček Miroslav umístil na 1. místě. Krásné umístění doplňuje 



Horáček 4. místem v teorii na mezinárodní soutěţi ve svařování v Linde Technoplyn ve Frýdku-Místku metoda svařování 141. 

   

Zpracoval: Pravec Jaroslav 

  

  

ZPRÁVA O ZABEZPEČENÍ POŢÁRNÍ OCHRANY 

 za školní rok 2012/2013 

  

 

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. 

 

El. 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 hasicí 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  

- Michal Burian 

 

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 hasicí 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. 

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

 

Nejčastější závady, které byly řešeny jsou: 

- zarovnávání přístupových cest k hydrantům a hasicím přístrojům 

- včasné nevynášení košů se snadno vznětlivým materiálem  

- po instalaci ochranných skříněk na některá vybraná místa se zamezilo poškozování plomb hasicích přístrojů 

27.10.2012 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů 

01.02.2013 Provedeno školení všech zaměstnanců a poţární hlídky z PO 

      27.03.2013 Firma Prepo provedla kontrolu a výměnu hasicích přístrojů 

22.04.2013 Proveden cvičný poţární poplach 

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 hasicí přístroje.  

V rámci výuky se pravidelně provádí proškoleni o moţnostech vzniku a zamezeni poţáru 

 Zpracoval: Václav Pištora 

  

  

PODKLADY DO VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ÚSEK SPRÁVY BUDOV 

 za školní rok 2012/2013 

  Ve školním roce 2012/2013 se v rámci oprav a rekonstrukcí uskutečnilo několik plánovaných akcí. 

  V měsíci únor 2013 byla provedena instalace WiFi sítě v objektu školy a domova mládeţe. Souběţně s touto akcí 

byla provedena výměna nových učitelských stolků a jejich následné připojení k elektrickým a datovým rozvodům učeben. 

  V rámci oprav a údrţby podlahových krytin byli rekonstruovány parketové podlahy a následně byly v měsíci dubnu 2013 

vymalovány pokoje č.43, č.44, č.45, č.46 domova.    

   V měsících duben a květen 2013 byla provedena rekonstrukce schodiště v části budovy školy – trakt.Byla provedena obnova 

omyvatelného nátěru soklu schodiště a chodby, vymalování celého prostoru, oprava poškozených schodů, nátěr zábradlí a 

výměna dřevěných madel.  

   V průběhu školního roku se uskutečnila celá řada plánovaných periodických kontrol a revizí na zařízení a budovách školy. 



Například revize elektroinstalací, revize plynových zařízení, revize tlakových nádob, revize komínů apod. Zjištěné závady jsou 

postupně odstraňovány. 

   Na období hlavních prázdnin je připravována akce rekonstrukce elektroinstalace vybrané části domova mládeţe a následné 

vymalování těchto prostor.  

  Na všech těchto akcích, ale i na dalších činnostech spojených s provozem a údrţbou budov, zařízení a celého přilehlého areálu 

školy, se svojí činností podílí všichni pracovníci správy budov (údrţbáři, uklízečky, vrátní). 

  

Zpracoval: Petr Langer 

 

 

  

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V Kč 

(za kalendářní rok 2012) 

    

  
Hospodářský výsledek celkem 

 
6053,98 

z toho: hlavní činnost 
  

6017,38 

 
doplňková činnost 

  
36,6 

Doplňková (hospodářská) činnost 
  

 
příjmy z doplňkové činnosti 

 
1734793,84 

 
výdaje z doplňkové činnosti 

 
1734757,24 

   
HV 

 
36,6 

 
Hlavní činnost - Příjmy 

  

 
NIV dotace z ÚSC  (provozní prostředky) 5940308 

z toho: Dotace od zřizovatele na provoz 
 

5799000 

 
Ostatní programy a projekty z ÚSC 141308 

 
z toho Stipendia 

  
60500 

 
NIV dotace z MŠMT - přímé náklady 23945688,53 

z toho: platy 
   

16161608 

 
ostatní osobní náklady 

 
494000 

 
ostatní (pojistné,FKSP,ONIV) 

 
5981507 

 
programy MŠMT 

  
39120 

 
ESF " Nevzdávej to " 

  
1269453,53 

 
Ostatní provozní příjmy 

 
2208804,24 

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

2198804,24 

 
Město Vysoké Mýto 

  
10000 

   
celkem 

 
32094800,77 

Hlavní činnost - Výdaje 
   

 
Neinvestiční (prov.) výdaje 

  z toho: osobní náklady zaměstnanců 
 

16346254 

 
ostatní platby za provedenou práci, odstupné 1191880 

 
soc. a zdr. pojištění,náhrady,zák.pojištění 5833809 

 
ostatní sociální náklady (FKSP) 

 
163951 

 
odměna za prod.práci ţáků 

 
71589 

 
zák.pojištění úrazů a nem.z pov. 

 
78402 

 
učební pomůcky,učebnice,odb. výcvik,soutěţe 32764,09 



 
stipendia ţáků 

  
77600 

 
vybavení ISŠT neinv.majetkem 

 
248162 

 
energie ( el.en.,plyn,vodné) 

 
1664401,11 

 
oprava a údrţba 

  
119765,84 

 
školení a vzdělávání zaměstnanců 19160,95 

 
cestovní náhrady 

  
22800 

 
ochr. pomůcky ţáků a zaměstn. 

 
63545 

 
nájemné(plyn.lahve,burzy škol.…) 67524,64 

 
uloţení a odvoz odpadu 

 
45633 

 
telefony,poštovné,internet 

 
136993,35 

 
stočné, sráţková voda 

 
147747,06 

 
reprezentace školy 

  
4436 

 
fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH) 

 
346596,37 

 
odpisy DHM, DNHM 

  
1803240 

 
ostatní provozní náklady různé   3602528,98 

z toho : Čistící prostředky 
  

91243,71 

např. potraviny ve ŠJ (ţáci a zaměstnanci.) 
 

928531,72 

 
pohonné hmoty 

  
188761,58 

 
spotřeba materiálu, výuka,svářečská škola 1232480,4 

 
programové licence a vybavení, konzultace 82884,27 

 
revize,emise,kalibrace 

 
206424,97 

   
celkem 

 
32088783,39 

   
HV 

 
6017,38 

      Investice z provozních dotací 
   

 
Investiční příjmy celkem 

 
1974698 

z toho: odpisy DHM,DNM  
  

1803240 

 
dar IVECO a.s.Vysoké Mýto 

 
25000 

 
dar SRP při ISŠT 

  
146458 

 
Investiční výdaje celkem 

 
2074602 

z toho: odvod ÚSC 
  

1735000 

 
zabezpečovací zařízení 

 
146458 

 
zahradní traktor DOLMAR 

 
94000 

 
vyvaţovačka pneu TECO 

 
99144 

      

      Zpracoval:  Ing. Vojtěch Skřivan 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

              

          

            

  
          

 


